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2020 será para sempre o ano da

pandemia. O ano em que o mundo parou

e em que a sociedade teve de procurar

novas formas de se viver e de se

relacionar.

Em março de 2020 também a Sociedade

do Bem viu interrompidos os seus

projetos e atividades nas escolas, todos os

eventos que se a sua equipa se

encontrava a preparar e o lançamento de

um livro infantil que seria apresentado ao

público em maio, numa grande festa que

visa celebrar a família.

Mas no mesmo mês a Sociedade do Bem

procurou novas formas de continuar a

fazer parte da vida das crianças e das

suas famílias, mesmo que à distância,  e

novos projetos nasceram.

Este relatório apresenta um resumo de

todas essas atividades. Das que este ano

nos trouxe e também das que ficaram

para trás.
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Em 2015 a Sociedade do Bem constituiu-se como associação sem fins lucrativos e,

não obstante a amplitude e abrangência do seu objeto social, centra neste
momento a sua atividade na implementação de um conjunto de programas de
desenvolvimento de competências emocionais e sociais aliados à cidadania, entre os
quais se destacam:

- Programas de educação emocional dirigidos a crianças em contexto escolar;

- Workshops dirigidos à comunidade educativa;

- Atividades direccionadas para famílias;

- Edição de livros infantis.

SOBRE A 
SOCIEDADE DO BEM
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LINHAS DE ACTUAÇÃO/AÇÃO PRIORITÁRIA

a. Promover a identidade da Sociedade do Bem e fomentar a coesão

interna, de associados e de voluntários, com a criação de programas

específicos de cada resposta social ou área de intervenção;

b. Desenvolver competências emocionais e sociais em crianças,

jovens, pais, cuidadores e comunidade educativa em geral;

c. Garantir a sustentabilidade da instituição promovendo a inovação

nos seus diferentes projetos e o equilíbrio económico e social;

d. Projectar a Sociedade do Bem, garantindo maior visibilidade e

reconhecimento da sua actuação junto da comunidade alargada.

Com base nas linhas de atuação e ações prioritárias definidas com

base nas necessidades sentidas, foram desenvolvidas inúmeras

atividades, descritas nas páginas seguintes.
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As emoções preenchem a nossa vida. Sentimos alegria, tristeza, ira, medo? Todas

estas emoções ajudam-nos a lidar com as situações do dia a dia. 

Com a experiência que vamos adquirindo, fazemos melhor uso das nossas

emoções mas, no caso das crianças, reagir às suas próprias emoções e relacionar-

se com os outros pode tornar-se numa tarefa difícil.

Susana Pedro, doutoranda em Ciências da Educação, pós-graduada em

Neuroeducação e fundadora da Sociedade do Bem, traz-nos dez histórias tão

divertidas quanto didáticas para ajudar pais e educadores a explicar às crianças o

que são as emoções e como lidar com elas.

No final de cada história, e partindo da mensagem que é passada nas mesmas, a

autora deixa dicas para se poder continuar a trabalhar com as crianças cada

emoção.

LANÇAMENTO DE LIVRO INFANTIL 
 

"10 HISTÓRIAS PARA ENSINAR ÀS CRIANÇAS O QUE SÃO
AS EMOÇÕES"
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EVENTOS E WORKSHOPS

- Apresentação de livro "Há por aí

alguém igual a mim?" em Mora,

com o apoio da Câmara

Municipal de Mora - 3 sessões;

- Dinamização de workshop

"Empreendedorismo nas Escolas",

promovido pela Fundação

Eugénio de Almeida.

- Dinamização de Playtalk

promovida, a convite do projeto

Brincar de Rua.
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Prémio Maria José Nogueira Pinto – Menção Honrosa

O projeto "As crianças contam" nasceu em março de 2020, num contexto de

isolamento social, medida preventiva face ao coronavírus (covid-19). Numa altura em

que se tornou imperativo o isolamento social, o projeto "As crianças contam"

respondeu de uma forma criativa para que, mesmo à distância, as crianças se

aproximassem umas das outras e do mundo que as rodeia.

O projeto consiste na leitura e partilha de histórias infantis (gravadas e enviadas pelos

pais/encarregados de educação) numa plataforma on-line. Através da leitura de uma

história, as crianças podem tornar o dia de alguém mais colorido, devolver o sorriso a

alguém que se encontre sozinho ou inspirar os outros através do seu exemplo.

Para além de transmitir mensagens positivas numa fase tão complicada, o projeto tem

os seguintes objetivos:

- Desenvolver o gosto pela leitura;

- Treinar a leitura em voz alta;

- Promover a autoconfiança;

- Aumentar o vocabulário;

- Treinar a concentração;

- Desenvolver a imaginação;

- Despertar a curiosidade e a vontade de saber mais;

- Ampliar os conhecimentos;

- Treinar a inteligência intelectual e emocional;

- Desenvolver a empatia;

- Participar ativamente na comunidade.

Os pais/encarregados de educação aderiram ao projeto, através do envio de vídeos

(https://sociedadedobem.org/desafio-as-criancas-contam/), tendo existido a opção de

salvaguardar a identidade da crianças.

PROJETO: AS CRIANÇAS CONTAM
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Em época de confinamento, Susana Pedro e Bruno Serranito deram início a uma

rubrica dedicada às crianças, à família e à escola, no jornal regional Tribuna Alentejo.

.Sobre ser criança e sobre ser mãe ou pai, sobre o que se passa cá dentro e o que se

passa lá fora, sobre nós e sobre o mundo.

CRÓNICAS: A VIDA É BELA
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A Sociedade do Bem juntou-se ao movimento #vamostodosficarbem e

desafiou as crianças a desenharem um arco-íris e a colarem o seu desenho

na janela, com o  objetivo de partilhar uma mensagem de esperança com o

mundo.

DESAFIO: VAMOS TODOS FICAR BEM
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Na sequência da aprovação da candidatura da Sociedade do Bem ao

instrumento de financiamento Capacitação para o Investimento Social, a

equipa da Sociedade do Bem participou num conjunto de ações de

formação e de consultoria, com os seguintes objetivos:

- Diagnóstico da Iniciativa

- Modelo de Avaliação de Impacto e Formação em Medição de Benefícios

- Desenvolvimento do Plano de Comunicação

- Desenho de Estratégias de Parceria

- Gestão e Motivação de Voluntariado

- Formação de Competências de Alto - Desempenho

CAPACITAÇÃO PARA O
INVESTIMENTO SOCIAL
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Os programas "Pequenos Corações Gigantes" são implementados por uma

equipa de psicólogos, sociólogos e professores de diversas áreas de

ensino, em contexto escolar.

Se as crianças não aprenderem desde cedo a reconhecer as suas emoções,

dificilmente conseguirão reconhecer as emoções dos outros, a colocarem-se no

lugar dos outros, a ver de diferentes perspetivas, a refletir e a agir…

E estas questões estão na base de preconceitos, de comportamentos agressivos,

de insucesso ou abandono escolar.

No âmbito das Parcerias para o impacto, a Sociedade do Bem estabeleceu uma

parceria com 4 autarquias do Alentejo Central (investidores sociais). O projeto é

cofinanciado pelo Portugal Inovação Social.

PROJETO: PEQUENOS CORAÇÕES GIGANTES
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O projeto "Aprender a Incluir" é um projeto colaborativo que consiste na

conceção, edição e apresentação de um manual infanto-juvenil que, de uma

forma lúdica e dinâmica, apoie as crianças e jovens do Alentejo Central a

desenvolver a inteligência emocional e social.

Para além de promover a inclusão através da criação literária, da ilustração e

da dramatização dos textos criados, este projeto trabalha competências

como a criatividade, a autoestima, a colaboração e ainda estimula o gosto

pela leitura das crianças e jovens.

O projeto "Aprender a incluir" é desenvolvido no âmbito do Projeto

Intermunicipal de Inclusão pela Cultura - promovido pela Comunidade

Intermunicipal do Alentejo Central e cofinanciado pelo Alentejo 2020 - .e

encontra-se em fase de implementação em escolas dos concelhos de Borba,

Estremoz, Portel, Redondo, Reguengos e Viana do Alentejo, em parceria com

a Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens e com a Rede de

Bibliotecas Escolares.

PROJETO: APRENDER A INCLUIR
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NOVO LOGO, NOVO WEBSITE,
NEWLETTER E REDES SOCIAIS

A Sociedade do Bem criou um novo logótipo, renovou o seu website e acrescentou a

conta no Pinterest às do Facebook e Instagram.

O objetivo é fazer a ligação entre os recursos disponibilizados no website e os pais e

educadores.

A equipa da Sociedade do Bem criou ainda uma newsletter que, de forma regular,

pretende levar atividades práticas aos subscritores.
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NOVAS INSTALAÇÕES

No início de 2020 a

morada da

Sociedade do Bem

passou a ser:

Centro de Inovação

Social da Fundação

Eugénio de Almeida

Rua Vasco da Gama,

13

7000-941 Évora
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PRÉMIOS E DISTINÇÕES 
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MEDIA 
E COMUNICAÇÃO SOCIAL

Reportagens no Diário do Sul 

Reportagens no Registo

Reportagens no Tribuna Alentejo

Entrevista no Você na TV

Entrevista a Rádio Renascença, Rádio

Torres Novas e Rádio Elvas

Reportagens Júlia Pinheiro e Fátima

Lopes

1 7

SOCIEDADE DO BEM



1.      Breve análise às contas do exercício de 2020

Seguidamente procede-se a uma breve análise às contas referentes à demonstração

de resultados do exercício de 2020 da Associação Sociedade do Bem:

Os rendimentos atingiram o montante de 37.430,66 euros em 2020. Ocorreu um

aumento substancial dos rendimentos devido, essencialmente, ao início da

implementação projetos financiados por fundos europeus.

Principais rubricas que contribuíram este volume de rendimentos:

- Rendimentos de patrocinadores e colaborações 12.810,00 euros.

- Subsídios destinados a financiar a atividade da Associação: 24.607,41 euros

Os gastos de 2020 situaram-se nos 33.713,48 euros, destacando-se o seguinte:

- Fornecimentos e serviços externos no montante de 17.245,56 euros. 

- Gastos com o pessoal no montante de 15.676,11 euros.





Destaca-se ainda a rúbrica imposto sobre o rendimento período, que regista um

montante de 675,19 euros. 

Consequentemente, o resultado operacional e o resultado antes de impostos

atingiram o montante positivo de 3.717,18 euros e o resultado líquido do período

atingiu o montante positivo de 3.041,99 euros em 2020.

Abaixo apresenta-se o Balanço e indica o património financeiro da Associação

Sociedade do Bem. Comparativamente com o ano de 2019, em 2020 observa-se

uma evolução positiva do total do balanço, perfazendo neste ano um total de

148.024,62 euros. 

O total do ativo evoluiu favoravelmente, em especial a rúbrica “Outros ativos

correntes”. Do lado dos Fundos Patrimoniais e Passivo destaca-se o montante de

130.816,19€ no passivo corrente, relativo a um diferimento relacionado com dois

projetos em curso promovido pela Associação.




