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Oportunidades que mudam vidas

Nada fazia prever o que o ano de 2020 nos reservava. A pandemia mundial causada
pela COVID-19 trouxe desafios inimagináveis na área da saúde, arrastando consigo
uma crise económica e social absolutamente devastadora.
A área da educação, já de si com grandes fragilidades, viu as assimetrias existentes
ganharem outra dimensão. Tendo afectado todas as faixas etárias em idade escolar,
a garantia de igualdade de oportunidades e o combate ao abandono escolar
nunca estiveram tão comprometidas.
Foi neste contexto que, em Março de 2020 - altura em que muitos jovens
universitários se viram obrigados a congelar ou a abandonar os seus estudos
superiores tendo em conta as dificuldades financeiras sentidas – decidimos criar a
Stand4Good, um projecto que tem como missão combater o abandono escolar no
ensino superior e promover a empregabilidade jovem, através de um
acompanhamento de proximidade até à inserção na vida activa.
Acreditamos que o acesso à Educação muda vidas e que o meio de onde vimos
não deve condicionar as oportunidades que temos. Sabemos que todos, sem
excepção, têm um potencial absolutamente único, mas que são necessários os
meios adequados para que este se possa efectivar.
Com uma parceria estabelecida com a Universidade do Porto, comprometemonos a apoiar os primeiros 20 estudantes que, apesar de se terem candidatado às
bolsas de acção social, não as obtiveram por um excesso de capitação inferior a
500€/ano. Uma população que, apesar de viver em comprovada situação de
carência económica, se encontra totalmente desprotegida.

Porque nada se faz sozinho, desafiámos pessoas e parceiros únicos a apoiarem o
talento de quem tanto merece. Sem o envolvimento de todos, teria sido
impossível. Tudo o que possamos agradecer, é pouco. Muito obrigado!
Este é apenas o início de um projecto que pretende esbater o gap causado pelas
desigualdades socioeconómicas, eliminar estereótipos e contrariar
probabilidades, garantido uma sociedade mais justa e inclusiva, onde todos somos
chamados a intervir. Stand4Good!
Mafalda Teixeira Bastos
Susana Prata

VISÃO
Acreditamos numa sociedade em que todos os jovens têm acesso às mesmas oportunidades,
independentemente do meio onde nasceram ou da situação económica em que vivem.

MISSÃO

Inspirar e empoderar jovens com vista à realização de todo o seu potencial, ajudando-os a preparar o seu
futuro através de oportunidades educativas e profissionais de qualidade.
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DIAGNÓSTICO DO PROBLEMA

INIQUIDADE NO ACESSO AO ENSINO SUPERIOR
• De acordo com a Eurostat (CNE, 2017), em 2016 apenas 40% dos
jovens de 20 anos estavam matriculados no ensino superior;
• Em 2019, a Edulog sublinhava o facto de jovens de famílias mais
pobres e com menos estudos terem menor probabilidade de

entrar nas melhores universidades;
• Segundo a Eurostat, em 2019 Portugal tinha uma taxa de
licenciados entre 30 e 34 anos de 36,2%, um valor ainda longe do
objectivo de 40% definido na estratégia Europa 2020;

• De acordo com o relatório da OCDE (Education at a Glance, 2019),
os jovens entre 25 e 34 anos que não concluíram o ensino
secundário têm uma taxa de desemprego duas vezes superior
(14%) face aos jovens com formação superior (6%) e ganham
menos 38%.
• COVID-19: são muitos os jovens universitários que, fruto do
impacto que a Covid-19 está a ter na situação económica das suas
famílias, vêem a continuidade dos seus estudos comprometida,
factor que contribui para o abandono escolar no ensino superior e
agravamento dos ciclos de pobreza e exclusão social.
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ANO LECTIVO 2020/21
RENDIMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ACÇÃO SOCIAL

•

8962.05€: valor máximo anual per capita do agregado familiar,
elegível para atribuição das Bolsas de Acção Social.

REALIDADE NA UNIVERSIDADE DO PORTO

•

7730: número de pedidos recebidos para atribuição de Bolsas;

•

1493: número de Bolsas rejeitadas, das quais:
•

774: por terem um rendimento per capita superior ao
definido;

•

132: nº de alunos que se candidatou às Bolsas, mas que
não as obteve por uma diferença de capitação inferior a
500€/ano, i.e., com um rendimento anual per capita
superior a 8962.05€ e inferior a 9462.05€.

Apesar de viverem em comprovada situação de carência
económica, estes alunos ficam totalmente desprotegidos
levando, em muitos casos, ao abandono escolar.
É urgente intervir.
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RESPOSTA STAND4GOOD

" A Stand4Good surgiu no momento indicado no meu percurso académico, uma vez que,
devido à situação atípica causada pela pandemia covid-19, a minha família viu-se
numa posição com menos recursos financeiros, por motivos de situação de
desemprego da minha mãe, o que, causou transtorno ao nível da capacidade de
continuar a corresponder ao pagamento das minhas propinas.

Pelo facto de me ter permitido continuar a licenciatura, sem quaisquer tipo de
preocupações adicionais, estou muito grata pelo surgimento desta organização na
minha vida.”
Inês, 3º ano de Sociologia | Faculdade de Letras
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METODOLOGIA STAND4GOOD

1. LEARN4GOOD

Atribuição de Bolsas Universitárias

2. MENTOR4GOOD

Programa de Mentoring

3. WORK4GOOD

Programa de Integração Profissional

ACT4GOOD
Programa de Voluntariado em instituições parceiras

A intervenção da Stand4Good contribui de forma directa para 5
dos 17 Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS):

10

1. LEARN4GOOD

Atribuição de Bolsas Universitárias

Estabelecimento de parceria com a Universidade do Porto para
identificação dos primeiros 20 estudantes do grau de Licenciatura ou

Mestrado que, apesar de viverem em comprovada situação de
carência económica, ultrapassam o limiar para a atribuição das
bolsas de acção social por excesso de capitação inferior a 500€
anuais.

Esta seriação é-nos dada pelos Serviços de Acção Social da
Universidade do Porto (SASUP).
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2. MENTOR4GOOD

Programa de Mentoring

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS
PESSOAIS E PROFISSIONAIS
PROGRAMA MENTOR

O eixo Mentor4Good tem como principal propósito capacitar e

orientar os jovens através de um Programa intensivo de
Desenvolvimento de Competências Pessoais e Profissionais e de um
Programa de Mentoria, que pressupõe que cada estudante tenha um
Mentor numa das empresas parceiras, durante todo o ano lectivo.

O Programa de Mentoria é desenvolvido em parceria com a
Argo Partners - empresa de referência na área de Executive
Search e Gestão de Talento - e diversos consultores externos.
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Programa de Desenvolvimento de Competências

2. MENTOR4GOOD
1

Programa Mentor
2

3

STAND4ME

STAND4OTHERS

SELF-AWARENESS
Objetivo: Promover um maior autoconhecimento

TODOS

Objetivo: Refletir, compreender e aplicar de
forma eficaz ferramentas de comunicação
(one-to-one)

TODOS

Objetivo: Capacitar os alunos para realizarem
apresentações com impacto (one-to-many)

TODOS

Objetivo: Fazer compreender que em equipa
conseguimos obter mais e melhores
resultados do que individualmente

Consultores Externos

3, 4 e 5

Objetivo: Mostrar a importância de criar uma
proposta de valor assente em fatores de
diferenciação (soft skills)

3, 4 e 5

DO'S AND DON’TS: INTERVIEWS AND
RECRUITMENT PROCESSES

ACHIEVING RESULTS TOGETHER
3, 4 e 5

Objetivo: Capacitar os alunos de ferramentas
para uma estratégia de procura de emprego
eficaz e alertar para importância das redes
sociais

WHAT IS MY VALUE PROPOSITION?

PRESENTATION SKILLS
TODOS

CRITICAL THINKING
Objetivo: Capacitar através de ferramentas
de pensamento e análise crítica, tomada de
decisão e definição de prioridades

HOW I APPROACH THE JOB MARKET?

EFFECTIVE COMMUNICATION

SELF-MANAGEMENT
Objetivo: Trabalhar ferramentas de gestão
emocional.

STAND4WORLD

3, 4 e 5

Objetivo: Partilhar recomendações e
preparar os alunos para várias etapas dos
processos de recrutamento

3, 4 e 5

Consultores Externos

“Queria apenas agradecer este workshop. Foi uma grande ajuda no autoconhecimento. Gostei muito e mal posso esperar pelo
próximo! Fico grato de fazer parte desta iniciativa!!”
João, 1º ano de Ciências da Nutrição | Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação
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PROGRAMA MENTOR
1 ESTUDANTE

1 MENTOR

“A Stand4good foi uma das surpresas boas que o ano
de 2020 trouxe. A garantia de um apoio direto e
humanizado a vários níveis, desde o financiamento até
ao programa de mentoria, significou um maior conforto
e uma maior confiança no sucesso do meu percurso
académico.
Um dos pontos fortes do projeto foi, desde o início, a
preocupação sincera com os estudantes. Há a
compreensão de que um aluno tem dúvidas, quer
aprender mais sobre si, sobre aqueles que o rodeiam,
mas também sobre o mercado de trabalho.
Mais do que uma associação, a Stand4Good é uma
família!”
Cristiana, 3º ano Estudos Portugueses |
Faculdade de Letras
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MENTORA STAND4GOOD
“No dia em que conheci esta estudante de criminologia,
apaixonada pela investigação criminal e com o sonho da
Polícia Judiciária, ligou-me um antigo estagiário de
Contraordenacional & Penal, a dar a notícia de que tinha sido
admitido, nesse mesmo dia, na Polícia Judiciária,
concretizando, assim, o sonho, que comigo partilhara em
tempos.
Coincidências ou presságios (seja o que for), para mim foi o
sinal de que, ainda que não possa conduzi-la à “Polícia
Judiciária”, posso ajudá-la a construir uma ponte que, quem
sabe um dia, a levará até lá ou até a um lugar ainda por
descobrir. Enquanto Mentora, procurarei ajudá-la a conhecer
as suas competências, a desenvolvê-las e a integrá-las
naquilo que a realize.
Agradeço à Fundação Vasco Vieira de Almeida por esta
oportunidade de realização pessoal. Porque nós, VdA, somos
muito mais do que só advogados.”
Inês Sotto Mayor, Associada Sénior de Contraordenacional & Penal, VdA
Mentora de uma estudante do 1º ano da Licenciatura em Criminologia, na
Faculdade de Direito da Universidade do Porto
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3. WORK4GOOD

Integração nas empresas parceiras

Promoção de uma maior aproximação dos estudantes ao mercado
de trabalho através de imersões de curto e médio prazo (shadow
day, open day, pequenos almoços, estágios curriculares e

profissionais) nas empresas parceiras, garantindo oportunidades
reais de contacto com o mundo profissional.

“A Stand4Good é, acima de tudo, uma oportunidade. Uma ajuda importante na
nossa formação académica e um impulso para o mercado de trabalho.
É incrível ver um grupo verdadeiramente dedicado a ajudar o outro e a combater
problemas importantes, tais como o abandono escolar. A Stand4Good também é

motivação, empenho e companheirismo.”
Beatriz, 2º ano de Biologia | Faculdade de Ciências
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ACT4GOOD

Integrado

na

missão

da

Stand4Good,

está

também

o

Programa Act4Good, através do qual os jovens apoiados terão
oportunidade de participar em acções de voluntariado em
instituições parceiras da S4G e Universidade do Porto, contribuindo

assim para uma sociedade mais justa e inclusiva.
Porque todos somos chamados a intervir.

“Identifico-me muito com a organização do projeto também por causa do
voluntariado integrado no programa Act4good. O voluntariado é algo que
sempre fez parte da minha vida e, a meu ver, é de extrema importância na
sociedade, especialmente nos dias de hoje em que as dificuldades estão a ficar
cada vez mais evidenciadas”.
Mónica, 3º ano de Psicologia | Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação
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MEET THE IMPACT MAKERS

Curso Universitário

Ano

Idade

Localidade
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“A Stand4Good entrou na minha vida de uma forma totalmente

“A Stand4good para mim é uma fonte de inspiração, que me

inesperada, mas acredito que foi a melhor coisa que me podia

faz querer ser melhor no meu dia-a-dia, que me faz querer

ter acontecido no meu último ano académico.

ajudar o próximo, como a Stand4Good faz comigo, e ser

O programa de bolsa de estudo que me foi oferecido é muito

uma pessoa do “Sim”.

mais do que a parte financeira, que vem certamente aliviar o

Porém o impacto da Stand4Good na minha vida vai muito

meu agregado familiar, mas que principalmente vem orientar-

para além disso, os diferentes eixos de atuação permite-nos

me numa altura em que as minhas preocupações já começavam

ter um leque de experiências único que nos faz crescer a

a ser como e de que maneira eu ia no final deste percurso

nível pessoal e profissional.

abordar o mercado de trabalho.

Por fim, fazer parte da Stand4Good é saber que temos

Na Stand4Good conheci pessoas que acreditam em mim, nas

pessoas que pensam individualmente em cada um de nós e

minhas capacidades e no meu futuro mais do que eu própria e

que estão sempre atentas para ver onde e como nos podem

que fizeram com que eu também começasse a fazê-lo. Na

ajudar.”

verdade, sou uma jovem com potencial, formação e
responsabilidade que só precisa de uma oportunidade e a

Marisa, 3º ano de Economia | Faculdade de Economia

Stand4Good e as suas empresas parceiras para mim
representam o início dessa oportunidade.”
Francisca, 5º ano de Bioengenharia | Faculdade de Engenharia
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LANÇAMENTO STAND4GOOD
“Conheci o grupo de 20 alunos que a Stand4Good apoia numa sessão

online e fiquei muito impressionada com a qualidade humana de
todos e a performance académica de cada um. Uns são já excelentes
alunos, com provas dadas e médias elevadas; outros fazem o seu
caminho superando diariamente impensáveis adversidades; outros
ainda conseguem manter-se focados e em dia com as matérias,

estudando em espaços com poucas condições. (…) Seria um pecado
deixar fora da universidade cabeças brilhantes como as destes
alunos, mas há muitos outros a precisarem de ser resgatados.”
Laurinda Alves, Jornalista, in Observador

“Entendo que provavelmente a melhor forma de combater as
desigualdades sociais, assim como trazer uma maior equidade para
toda a população, é através da educação. Foi com grande alegria que
soube da criação da Stand4Good e foi para mim uma honra ter sido
convidado para participar no lançamento deste projeto , para o qual

desejo as maiores felicidades.”
Bento Amaral, Director Serviços Técnicos e Certificação IVDP,
Campeão do Mundo de Vela Adaptada
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O QUE NOS MOVE

”A Stand4Good é uma iniciativa nobre e de grande valor que ofereceu a 20 estudantes a possibilidade de aprenderem mais e melhor. É
um projeto que se espera que continue a crescer e a evoluir no sentido de chegar a mais jovens, no sentido de ajudar ainda mais

estudantes. São projetos que valem a pena ver crescer e que são um brilho novo nos nossos dias atarefados. Assim, agradeço esta
oportunidade que me deram porque também para mim significa uma grande experiência.”
Gonçalo, 2º ano de Medicina | Faculdade de Medicina

"A Stand4Good possui neste momento para mim uma importância crucial. Estou-me a aproximar da conclusão de um ciclo de estudos que

coincidiu com uma vaga pandémica e pelo tal tenho de lidar e ultrapassar desafios que não são comuns, pelo que a Stand4Good tem
funcionado como ajuda e motivação. Sinto-me igualmente acarinhado e valorizado, o que se traduz numa efetiva vontade de me superar.
A bolsa que me foi atribuída sublinha ainda esta confiança no meu trabalho por parte da Stand4Good e dos seus parceiros."
José Filipe, 2º ano de Mestrado em Arqueologia | Faculdade de Letras

”Durante os últimos meses tive a possibilidade de me desenvolver e crescer. Contudo, tudo isto só aconteceu devido a um projeto de nome
Stand4Good. Um projeto inovador, um projeto que faz a diferença entre os jovens. Um projeto que te permite saíres da tua zona de
conforto sendo tu. Um projeto que te dá apoio todos os dias para um futuro melhor. Um projeto que retira o melhor de ti para o mundo e
que torna a tua vida em algo ainda melhor.”
João Pedro, 3º ano de Economia | Faculdade de Economia
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COMO NOS VÊEM OS NOSSOS IMPACT MAKERS?

O QUE DIZEM SOBRE NÓS
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TRABALHO EM REDE

Fomos convidados pela Girl Move Academy
para dar uma virtual masterclass sobre a
nossa visão relativamente à área da
Educação e como desenhar um projecto de
impacto social nas vertentes de
comunicação e angariação de fundos.
Uma tarde muito bem passada com as Girl
Movers que se juntaram a nós directamente
de Moçambique, em que quem acabou a
aprender fomos nós!
Obrigado!
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PARCEIROS

PARCEIROS EMPRESAS 2020
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PARCEIRO INSTITUCIONAL

PARCEIRO FINANCEIRO

PARCEIRO PROBONO

PARCEIRO FUNDADOR

PARTICULARES
Na Stand4Good acreditamos que as pessoas
fazem a diferença.
Por isso, em 2020, lançámos a Campanha
Friend4Good, com o objectivo de desafiar
particulares a associarem-se ao projecto
através de um donativo mensal a partir de
5€/mês. Porque todos juntos podemos,
efectivamente, mudar vidas.
A todas as pessoas que aceitaram o desafio,
muito obrigado!
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EQUIPA

EQUIPA STAND4GOOD
Mafalda Teixeira Bastos
mafaldatbastos@stand4good.org

Susana Mateu Prata
susanamprata@stand4good.org

Licenciada em Psicologia Social e das

Licenciada em Psicologia do Desenvolvimento e

Organizações, ISCTE

Educação da Criança, FPCEUP

Curso Geral de Gestão, Porto Business School

Certificada em Coaching para o Desenvolvimento

Curso de Estratégia de Marketing Digital e

de Competências Pessoais e Profissionais, FPCEUP

Redes Sociais, Porto Business School
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PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

O resultado líquido do corrente exercício foi de
15.436,46€, cujo montante a Direcção propõe
que seja transferido para resultados transitados.

Porto, 6 de Abril de 2021
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

BALANÇO ANALÍTICO EM 31 DEZEMBRO
RUBRICAS

NOTAS

DATAS
2020

ATIVO
Ativo não corrente
Outros créditos e ativos não correntes

38,93
38,93

Ativo corrente
Créditos a receber

5

Diferimentos

8

1 495,72

11

45 401,28

Caixa e depósitos bancários

10 528,81

57 425,81
Total do ativo

57 464,74

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
Fundos patrimoniais

Resultado líquido do período

9
Total dos fundos patrimoniais

15 436,46
15 436,46

Passivo
Passivo não corrente

Passivo corrente
Estado e outros entes públicos
Diferimentos
Outros passivos correntes

9

2 292,23

8

31 213,62

5;6

8 522,43
42 028,28

Total do passivo

42 028,28

Total dos fundos patrimoniais e do passivo

57 464,74
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS
EM 31 DE DEZEMBRO
PERÍODOS
RENDIMENTOS E GASTOS

NOTAS

2020

Fornecimentos e serviços externos

4

(783,35)

Gastos com o pessoal

6

(13 419,65)

Outros rendimentos

4

36 465,45

Outros gastos

4

(6 786,38)

Resultado antes de depreciações,gastos de financiamento e impostos

15 476,07

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

15 476,07

Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período

15 476,07
9

(39,61)

Resultado líquido do período

15 436,46

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS
DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO
DESCRIÇÃO

NOTAS

Fundos

Excedentes
técnicos

Reservas

Ajustamentos
/ outras
Resultado
Resultados Excedentes de
variações nos líquido do
transitados revalorização
fundos
período
patrimoniais

Total

Interesses
que não
controlam

Total dos
Fundos
Patrimoniais

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2020 6
ALTERAÇÕES NO PERÍODO

3

7
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO
RESULTADO INTEGRAL

8

9=7+8

15 436,46

15 436,46

15 436,46

15 436,46

15 436,46

15 436,46

15 436,46

15 436,46

15 436,46

OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO
10
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2020
6+7+8+10
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM 31 DE DEZEMBRO
RUBRICAS

NOTAS

PERÍODO
2020

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Pagamentos a fornecedores

4 865,36

Pagamentos ao pessoal

6
Caixa gerada pelas operações

Outros recebimentos/pagamentos
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)

6 866,90
(11 732,26)
57 172,47
45 440,21

Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Investimentos financeiros

38,93

Recebimentos provenientes de:
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)

(38,93)

Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Pagamentos respeitantes a:
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)

45 401,28

Caixa e seus equivalentes no início do período
Caixa e seus equivalentes no fim do período

45 401,28

40

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1 - Identificação da entidade
Dados de identificação
Designação da entidade: Associação Stand4good – Igualdade de Oportunidades para Todos
Número de identificação de pessoa coletiva: 516044265
Lugar da sede social: Rua das Condominhas, 150
Natureza da atividade: Atividades de serviços de apoio à educação

2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras
Referencial contabilístico utilizado
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as normas que integram o Sistema de
Normalização Contabilística (SNC), as quais contemplam as Bases para a Apresentação de Demonstrações
Financeiras, os Modelos de Demonstrações Financeiras, o Código de Contas e as Normas Contabilísticas de
Relato Financeiro (NCRF). Mais especificamente foi utilizada a Norma das Entidades do Sector Não Lucrativo
(ESNL).
Na preparação das demonstrações financeiras tomou-se como base os seguintes pressupostos:
- Pressuposto da continuidade
As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações e a partir
dos livros e registos contabilísticos da entidade, os quais são mantidos de acordo com os princípios
contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

- Regime da periodização económica (acréscimo)
A Entidade reconhece os rendimentos e ganhos à medida que são gerados, independentemente do
momento do seu recebimento ou pagamento. As quantias de rendimentos atribuíveis ao período e ainda
não recebidos ou liquidados são reconhecidas em “Devedores por acréscimos de rendimento”; por sua vez,
as quantias de gastos atribuíveis ao período e ainda não pagos ou liquidados são reconhecidas “Credores
por acréscimos de gastos”.

- Materialidade e agregação
As linhas de itens que não sejam materialmente relevantes são agregadas a outros itens das demonstrações
financeiras. A Entidade não definiu qualquer critério de materialidade para efeito de apresentação das
demonstrações financeiras.

- Compensação
Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados separadamente nos respetivos itens de
balanço e da demonstração dos resultados, pelo que nenhum ativo foi compensado por qualquer passivo
nem nenhum gasto por qualquer rendimento, ambos vice-versa.

- Comparabilidade
Este pressuposto não de aplica, uma vez que se trata do período de início de atividade.
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
3 - Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros
Principais políticas contabilísticas
As principais bases de reconhecimento e mensuração utilizadas foram as seguintes:

- Imposto sobre o rendimento
A Entidade encontra-se sujeita a Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) à taxa de 17%
sobre a matéria coletável até 25000 euros. e à taxa de 21% na parte que exceda aquela quantia. Ao valor de
coleta de IRC assim apurado, acresce ainda derrama, e tributações autónomas sobre os encargos e às taxas
previstas no artigo 88º do Código do IRC.

- Eventos subsequentes
Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam
nessa data são refletidos nas demonstrações financeiras. Caso existam eventos materialmente relevantes
após a data do balanço, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

- Moeda de apresentação
As demonstrações financeiras estão apresentadas em euro, constituindo esta a moeda funcional e de
apresentação. Neste sentido, os saldos em aberto e as transações em moeda estrangeira foram transpostas
para a moeda funcional utilizando as taxas de câmbio em vigor à data de fecho para os saldos em aberto e à
data da transação para as operações realizadas.
Os ganhos ou perdas de natureza cambial daqui decorrentes são reconhecidos na demonstração dos
resultados no item de “Juros e rendimentos similares obtidos” se favoráveis ou “Juros e gastos similares
suportados” se desfavoráveis, quando relacionados com financiamentos obtidos/concedidos ou em “Outros
rendimentos e ganhos” se favoráveis e “Outros gastos ou perdas” se desfavoráveis, para todos os outros
saldos e transações.

- Clientes e outros valores a receber
As contas de “Clientes” e “Outros valores a receber” estão reconhecidas pelo seu valor nominal diminuído de
eventuais perdas por imparidade, registadas na conta de “Perdas por imparidade acumuladas”, por forma a
que as mesmas reflitam a sua quantia recuperável.

- Caixa e depósitos bancários
Este item inclui caixa, depósitos à ordem e outros depósitos bancários. Os descobertos bancários são
incluídos na rubrica “Financiamentos obtidos”, expresso no “passivo corrente”. Os saldos em moeda
estrangeira foram convertidos com base na taxa de câmbio à data de fecho.

- Fornecedores e outras contas a pagar
As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor
nominal, que é substancialmente equivalente ao seu justo valor.

- Rédito e regime do acréscimo

- Investimentos financeiros
Os investimentos financeiros em subsidiárias e empresas associadas consideradas estas últimas como aquelas
onde exerce alguma influência sobre as políticas e decisões financeiras e operacionais (participações
compreendidas entre 20% a 50% do capital de da participada - influência significativa), são registados pelo
método do custo.
De acordo com este método, as participações financeiras são inicialmente registadas pelo seu custo de
aquisição, sendo subsequentemente ajustadas por perdas por imparidade. Os dividendos recebidos e as
coberturas de prejuízos efetuadas são registadas diretamente em rendimentos e gastos, respetivamente.
Quando a proporção da Empresa nos prejuízos acumulados da empresa associada ou participadas excede o
valor pelo qual o investimento se encontra registado, o investimento é reportado por valor nulo enquanto o
capital próprio da empresa associada não for positivo, exceto quando a Empresa tenha assumido
compromissos para com a empresa associada ou participada, registando nesses casos uma provisão no item
do passivo ‘Provisões’ para fazer face a essas obrigações.

O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços
decorrentes da atividade normal da Empresa. O rédito é reconhecido líquido do Imposto sobre o Valor
Acrescentado (IVA), abatimentos e descontos.
Observou-se o disposto no ponto 12 - Rédito da Norma das Entidades do Sector Não Lucrativo, dado que o
rédito só foi reconhecido por ter sido razoavelmente mensurável, é provável que se obtenham benefícios
económicos futuros e todas as contingências relativas a uma venda tenham sido substancialmente resolvidas.
Os rendimentos dos serviços prestados são reconhecidos na data da prestação dos serviços ou, se periódicos,
no fim do período a que dizem respeito.
Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime da periodização económica, tendo em
consideração o montante em dívida e a taxa efetiva durante o período até à maturidade. Os dividendos são
reconhecidos na rubrica “Outros ganhos e perdas líquidos” quando existe o direito de os receber.
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4 - Rendimentos e gastos
4.1.

4.2.

Discriminação dos fornecimentos e serviços externos
Descrição

Outras divulgações sobre rendimentos e gastos

Valor Período

Descrição

Valor Período

Serviços especializados

22,88

Outros rendimentos

36.465,45

Outros

22,88

Total

36.465,45

Materiais

116,29

Material de escritório

116,29

Serviços diversos

644,18

Rendas e alugueres

351,88

Comunicação

24,00

Seguros

268,30

Total

783,35

Os outros rendimentos, dizem respeito aos donativos recebidos.
Este valor divide-se da seguinte forma:
Donativos para bolsas
Bolsa universitária - propinas - 5.697,20 € - (4/12 avos do total recebido)
Bolsa universitária - despesas - 1.089,18 € - (4/12 avos do total recebido)
Bolsa mentoria - 12.000,00 € - (4/12 avos de 30.000 €)
Outros donativos
Outro - 17.679,07 €
Descrição

Valor Período

Outros gastos

6.786,38

Total

6.786,38

Os outros gastos dizem respeito às despesas apresentadas pelos bolseiros.
Propinas- 5.697,20€
Outras despesas - 1.089,18€
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5 - Instrumentos financeiros
5.1.

Resumo das categorias (naturezas) de ativos e passivos financeiros, perdas por imparidade, rendimentos
e gastos associados, conforme quadro seguinte:

Descrição

Mensurados
ao justo valor

Ativos financeiros:

Mensurados
ao custo
amortizado

Mensurados
ao custo

Imparidade
acumulada

Reconhecimento
Inicial

10.528,81

Outras contas a receber

10.528,81

Passivos financeiros:

8.522,43

Outras contas a pagar

8.522,43

Ganhos e perdas líquidos:
Rendimentos e gastos de juros:

As outras contas a receber dizem respeito a:
Pessoal: 22,21€
Outros devedores: 10.506,60. Este valor, esta relacionado com donativos, para os quais foram emitidas as faturas, mas
a 31/12/2020, ainda não tinham sido recebidos.
As outras contas a pagar são:
Credores por acréscimos de gastos: 8.522,43€, dos quais 1.736,05€ são remunerações a liquidar, 5.697,20€ estimativa
com as propinas de 2020 e os restantes 1.089,18€ despesas a pagar aos bolseiros.
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6 - Benefícios dos empregados
6.1.

6.2.

Pessoal ao serviço da empresa e horas trabalhadas

Descrição

Nº Médio de
Pessoas

Nº de Horas
Trabalhadas

Pessoas ao serviço da empresa

2,00

460,80

Pessoas remuneradas

2,00

460,80

Pessoas não remuneradas
2,00

460,80

Pessoas a tempo completo

1,00

256,00

1,00

256,00

1,00

204,80

1,00

204,80

2,00

460,80

2,00

460,80

Pessoas a tempo parcial
(das quais pessoas remuneradas)
Pessoas ao serviço da empresa por sexo

Descrição

Valor Período

Gastos com o pessoal

13.419,65

Remunerações do pessoal

10.960,91

Encargos sobre as remunerações
Seguros de acidentes no trabalho e doenças
profissionais

Pessoas ao serviço da empresa por tipo
horário

(das quais pessoas remuneradas)

Benefícios dos empregados e encargos da entidade

2.383,68
75,06

Masculino
Feminino
Pessoas ao serviço da empresa afetas a
I&D
Prestadores de serviços
Pessoas colocadas por agências de
trabalho temporário
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7 - Divulgações exigidas por diplomas legais
7.1.

7.2.

Informação por atividade económica
Descrição

Atividade
CAE 1

Informação por mercado geográfico

Descrição

Total

Mercado
Interno

Comunitário

Extracomunitário

Total

Vendas

Vendas
Prestações de serviços

Fornecimentos e serviços
externos

783,35

783,35

Fornecimentos e serviços externos

Custo das mercadorias
vendidas e matérias
consumidas
Número médio de pessoas
ao serviço

2,00

10.960,91

10.960,91

Remunerações

10.960,91

10.960,91

Outros gastos

2.458,74

2.458,74

Ativos fixos tangíveis

783,35

Rendimentos suplementares:

2,00

Gastos com o pessoal

783,35

7.3.

Outras divulgações exigidas por diplomas legais
- Impostos em mora
A Entidade apresenta a sua situação regularizada perante as Finanças, tendo liquidado as suas
obrigações fiscais nos prazos legalmente estipulados.

Propriedades de
investimento

- Dívidas à Segurança Social em mora
A Entidade apresenta a sua situação regularizada perante a Segurança Social, tendo liquidado as
suas obrigações legais nos prazos legalmente estipulados.
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8 - Outras divulgações
8.1.

Transações entre partes relacionadas

8.1.1.

Transações e saldos pendentes, conforme quadro seguinte:

Empresa
Mãe

Descrição

Subsidiárias

Associadas

Entid. com
ctrl conj/IS

Empreend.
conjuntos

Pessoal
chave
gestão

Outras
partes relac.

SALDOS PENDENTES
Conta de pessoal

(22,21)

VALOR DAS TRANSAÇÕES

8.1.2.

Remunerações do pessoal chave da gestão, conforme quadro seguinte:
Descrição
Total de remunerações
Total benefícios de curto prazo dos
empregados
Total benefícios pós-emprego
Total benefícios de longo prazo

8.2

Diferimentos:

Valor Período
10.960,91

Descrição
Ativo

Valor Período
1.495,72

Seguros

1.495,72

Passivo

31.213,62

Bolsas Universitárias

8.545,80

Bolsas Despesas

4.667,82

Bolsas Mentoria

18.000,00

Total benefícios por cessação de emprego
Total pagamentos com base em ações
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9 - Impostos e contribuições
9.1.

Divulgação dos seguintes principais componentes de gasto
de imposto sobre o rendimento:
Descrição

Valor Período

Resultado antes de impostos do período

15.476,07

Imposto corrente

39,61

Imposto diferido
Imposto sobre o rendimento do período

39,61

Tributações autónomas

39,61

Taxa efetiva de imposto

9.2.

0,25

Divulgações relacionadas com outros impostos e contribuições

Descrição

Saldo
Devedor

Saldo Credor

Imposto sobre o rendimento

39,61

Imposto estimado

39,61

Retenção de impostos sobre rendimentos
Contribuições para a Segurança Social
Outras tributações
Total

848,00
1.401,46
3,16
2.292,23
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10 - Partes relacionadas
10.1.

10.1.3.1. Entidades em que a entidade participa diretamente

Identificação das partes relacionadas

NIF

Grupo - Identificação das entidades em que a empresa participa
510853960
diretamente

LEI
10.1.1.

NIF
DenominaçãoLEI
Sede (País) Denominação

Identificar se existem participações entre entidades
Descrição

510853960
Fundo de Compensação

PT

CAE

Texto

Participa no capital de outras pessoas coletivas? (Sim/Não)

Sim

É a entidade controladora final? (Sim/Não)

Sim

Existem pessoas coletivas que participam indiretamente
no capital da entidade? (Sim/Não)

Não

A entidade participa indiretamente no capital de outras
pessoas coletivas?

Não

Sede (País)
Dividendos pagos
CAE pela participante

Natureza relação
Dividendos pagos pela
A participada participante
é consolidada pela
entidade? (Sim
/ Não) relação
Natureza

Fundo de Compensação
PT

Outra
Não
Outra

Se SIM, indique
o método é consolidada pela
A participada
(Sim
/ Não)
A participada entidade?
é controlada
pela
Não
entidade? (Sim
/
Não)
Se SIM, indique o método

Não

Part. direta capital
(%)
A participada
é controlada pela
entidade?
Part. direta direitos
voto(Sim
(%) / Não)

Não

direta capital (%)
Data de inícioPart.
da participação
01-11-2021
Part.
direta
direitos
voto
(%)
Data de fim da participação
Data de início da participação
10.1.2.

01-11-2021

Data de fim da participação

Entidades participantes

10.1.2.1. Participação no capital social da entidade
Descrição
De pessoas singulares residentes
Total

10.1.3.

Entidades participadas

Percentagem
100,000000%
100,000000%
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11 - Fluxos de caixa
11.1.

Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários:
Descrição
Caixa
Depósitos à ordem

Saldo inicial

Débitos

Créditos

Saldo Final

30,00

24,00

6,00

57.172,47

11.777,19

45.395,28

57.202,47

11.801,19

45.401,28

Outros depósitos bancários
Total
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IT’S IN OUR HANDS

Be the change you want to see in the world.
Stand4Good.
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Obrigado!

