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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E IMPACTO 2018



SUMÁRIO DE INTERVENÇÕES

Casas
62 17

IPSS’s

4 Turn UP
Frentes de intervenção 
contínuas durante todo 
o ano em Lisboa e Porto.

7 Camp in
Campos de voluntariado  
realizados em 7 concelhos 
durante todo o verão.

52 All In
Atividades de teambuilding
de impacto corporativo ao 
longo do ano. 

149
Beneficiários 

residentes

1400
Voluntários nacionais

43
Voluntários

Internacionais

1215
Voluntários 

Corporativos

902
Beneficiários 

utentes de IPSS’s

Vila Pouca de Aguiar

Sever do Vouga

Tondela

Santa Comba Dão

Arganil

Óbidos

Setúbal

Cascais

Porto

Lisboa

Évora

Santarém

2658
Voluntários



COMPARAÇÃO COM PREVISTO E ANO ANTERIOR
Objetivo

Aumentar volume de 
intervenções e 
beneficiários.

Aumentar o volume de 
voluntários.

Indicador 2017 2018 △ Análise

O volume de intervenções, 
beneficiários e voluntários 

aumentou significativamente, 
à exceção do volume de 

voluntários internacionais 
que decresceu.

Casas 37 62 +67%

IPSS’s 12 17 +41%

Beneficiários 
(casas)

100 149 +49%

Beneficiários 
(IPSS’s)

804 902 +12%

Voluntários 640 1400 +118%

Voluntários 
Corporativos

611 1215 +99%

Voluntários  
Internacionais

63 43 -31%



OBJETIVOS TRANSVERSAIS

Para 2018 foram propostos os seguintes objetivos transversais:

• SUSTENTABILIDADE - Diversificar e robustecer o modelo de atuação e negócio 
social, fazendo que o projeto se aproxime cada vez mais de um modelo inteiramente 
sustentável e replicável.

• EFICÁCIA - Desenvolver e aperfeiçoar os principais sistemas e processos de gestão 
da organização de forma a tornar o JaC mais competente, eficiente e eficaz no 
desenvolvimento da sua missão.



OBJETIVOS TRANSVERSAL - SUSTENTABILIDADE

Diversificar e robustecer o modelo de atuação e negócio social, fazendo que o projeto se aproxime cada vez 
mais de um modelo inteiramente sustentável e replicável.

Objetivo Resultado

Aumentar a rentabilidade dos programas

Encontrar estratégias para reduzir custos diretos dos programas, aumentar receita 
(relativa e absoluta) com teambuildings e voluntários internacionais;

Foram introduzidas novas formas de teambuilding corporativo, com custos mais 
reduzidos,  que resultaram em maior receita absoluta e relativa.

Não se aumentou a receita no modelo do voluntariado internacional.

Novas fontes de receita

Desenvolver estratégia de angariação de fundos, testar novos modelos de negócio 
que tragam maior impacto e maior sustentabilidade financeira

Foi desenvolvida uma estratégia de angariação de fundos que se iniciou no último 
trimestre de 2018. Os principais resultados serão visíveis em 2019.

Não foram testados novos modelos de negócio social, o objetivo transitou para 2019.



OBJETIVOS TRANSVERSAL - EFICÁCIA
Área de desenvolvimento Status Resultado alcançado Resultados para 2019

Imagem/Marca
Conceito de Imagem e Marca; Logotipos e materiais 

de apresentação e divulgação.  
Manual de normas para coerência de identidade 

visual.

Comunicação
Aumento do volume de publicações nas redes sociais 

e reestruturação parcial do site.

Estratégia e plano de comunicação a médio prazo, 
aumento do volume de comunicação realizada. 

Finalização do site.

Gestão de recursos humanos N/A Política de normas e condições dos quadros

Gestão financeira
Implementação de um modelo de reconciliação 

bancária e controlo de gestão por centros de custo.
Modelo de previsão e gestão da tesouraria por 

departamento.

Medição de impacto social
Implementação de um modelo e ferramenta de 

aferição de impacto social
N/A

Gestão da informação
CRM parcialmente implementado, plataformas 

digitais de sinalização e apresentação de impacto 
social em desenvolvimento.

Implementação total do sistema de CRM, finalização 
das plataformas digitais de sinalização e 

apresentação de impacto social.

Gestão da segurança
Criação de normas, manuais e apresentações de 

segurança em obra para voluntários e técnicos de 
obra.

Criação de um modelo de abordagem e gestão da 
segurança no planeamento das obras.

Replicação e internacionalização
Modelo e estratégia de replicação e 
internacionalização desenvolvidos.

N/A

Objetivo cumprido Objetivo cumprido com novos objetivos para 2019 Objetivo  não cumprido



IMPACTO SOCIAL

O modelo de medição de impacto social foi posto em prática no decorrer do ano de 2017, sendo que apenas 
no final de 2019 teremos os primeiros indicadores de impacto social para apresentar.

No entanto, estamos seguros de ter criado um impacto significativo na vida de muitos beneficiários. Foram 
oferecidas casas-de-banho a quem nunca teve, telhados reparados, casas renovadas. Os voluntários 

levaram alegria e esperança e elevaram o nosso impacto social a outro nível. Graças a eles houve famílias 
que foram reatadas, laços de amor foram criados e, acima de tudo, muitos momentos de alegria, esperança e 

caridade foram deixados na memória de muitos.





“Terminou hoje um dos projetos mais gratificantes da minha vida! Aprendi imenso e foi, 
sem dúvida nenhuma, muito cansativo trabalhar de manhã à noite e conciliar, durante 
11 dias, um sonho e uma vontade. Mas não me arrependo, porque "in the end of the day" 
compensou e estou de coração cheio! REABILITAMOS CASAS, RECONSTRUIMOS VIDAS! ”











“Vivemos numa bolha perfeita durante 12 dias. Visitas inesperadas e aquela folga 
depois de almoço. Entramos com tudo e saímos com mais ainda. Muito lindos e 

demasiado bem alimentados. Obrigada @just.a.change ,obrigada pessoal”

https://www.instagram.com/just.a.change/








“I want to do something that means something to somebody
I’ll never forget Sever”









PRINCIPAIS PARCEIROS
Os resultados alcançados não seriam nunca possíveis sem o apoio dos nossos parceiros..



EMPRESAS ASSOCIADAS – TEAMBUILDING DE IMPACTO CORPORATIVO
Foram 23 as empresas que se juntaram a participaram em atividades de teambuilding corporativo



RELATÓRIO DE CONTAS 2018



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

2018 resultou num aumento do volume de 
negócio da associação face ao ano de 2017 
e face ao previsto para o ano.

As despesas sofreram um maior aumento 
face às receitas.

O resultado líquido é consideravelmente 
inferior ao orçamentado e face a 2017.

O resultado líquido é negativo ao contrário 
do previsto.

2018 % 2018 - Orç. Δ Δ% 2017
Donativo dos programas 583 77% 391 191 49% 340

Gastos com obras 456 60% 197 259 132% 215

Resultado Operacional 127 17% 195 -68 -35% 125

Donativos à estrutura 171 23% 115 56 49% 116

Gastos com pessoal 205 27% 187 18 10% 94

Gastos gerais 96 13% 96 0 0% 61

Resultado Líquido -3 0% 28 -31 -112% 87



EXPLICAÇÃO DE PRINCIPAIS DESVIOS FACE AO ORÇAMENTO (+10%)

Donativos dos 
programas

49%

Gastos com obras 132%

Devido ao aumento geral do volume de intervenções, os donativos associados aos programas foram maiores. 

Tal como exposto no ponto acima, verificou-se um aumento significativo do volume de intervenções. Este aumento levou a um 
desvio significativo nos custos com obras. Foram realizadas mais obras – aumento de 16% e o volume de reabilitação aumentou 

cerca de 100%. Tal aumento deve-se à resposta que se pretendeu dar aos incêndios de Outubro de 2017 onde existiam ainda 
centenas de casas por reabilitar. Deve-se também ao aumento de atividades de teambuilding. Por fim, o aumento deve-se também 
às obras da nova sede, que serão abatidas em rendas nos próximos anos, contudo foram contabilizadas por inteiro no exercício de 

2018.

Resultado 
operacional

-35%

Apesar do aumento verificado de intervenções, os donativos dos programas não acompanharam na sua totalidade. Em Lisboa não se
conseguiu nenhum parceiro local para apoiar no financiamento das intervenções, no entanto as intervenções continuaram mesmo 

sem financiamento, recorrendo a fundos próprios (~28k€). No Porto ficou-se a haver reembolsos de fundos provenientes do Portugal
2020 que apenas vão ser efetuados em 2019, ao contrário do previsto (~23k€). Adicionalmente, a intervenção nas zonas atingidas pelos 

incêndios já suponham uma alocação dos resultados transitados de 2017 – (~20.000€) em intervenção direta, adicionando ao 
financiamento conseguido, tal como foi deliberado em Assembleia Geral.  Por fim, as obras na nova sede que equivalem a 4 anos de

renda foram levadas a exercício, reduzindo o o resultado operacional em 16k€.  O  aumento do volume de intervenções levou também
ao aumento da compra de ferramentas e máquinas (~5k€) que são levadas na totalidade ao exercício do ano. Neste aumento está 
também contabilizado a aquisição por renda de um novo armazém com maior capacidade de armazenamento, que necessitou de 

investimento em material e equipamento de armazém. Tais factos, aliados a um aumento do resultado operacional nos teambuildings,  
levaram a um desvio de -68k€ no resultado operacional face ao previsto. 

△%Rúbrica



EXPLICAÇÃO DE PRINCIPAIS DESVIOS FACE AO ORÇAMENTO (+10%)

Donativos à estrutura 49%

Gastos com pessoal 10%

Verificou-se um aumento significativo de donativos à estrutura. Devem-se principalmente a prémios e financiamentos não 
previstos – BPI solidário (28k€) e Campanha de Natal da Fundação Schneider (33k€). Deve-se também a um financiamento à 

estrutura para o arranque da estratégia de fundraising (25k) que também não estava previsto no início de 2018. Contrapondo com 
o não recebimento de um financiamento esperado de 40k e adicionando 10k de outros donativos diversos alcance-se a diferença 
de +56k€ de donativos. Este aumento de donativos permitiu que se tivesse aumentado as intervenções em aumentar na mesma 

medida os financiamentos diretos, tal como exposto no slide anterior.

Com o arranque da estratégia de fundraising contratou-se mais uma pessoa para a equipa, que não estava esperado. Para além 
disso, para fazer face ao aumento de volume foi necessário recorrer tanto a horas extra do pessoal como a contratações 

temporárias de gestores de projeto. Tal facto levou ao aumento de 10% - 18k€ de gastos com pessoal

Resultado Líquido -112%

A variação do resultado líquido deve-se na sua totalidade à variação já demonstrada do resultado operacional. Deve-se portanto a
um aumento de intervenções que não foi acompanhado pelo aumento de financiamentos. Este resultado foi premeditado na 

medida em que se decidiu responder aos diversos apelos de intervenção que foram surgindo ao longo do exercício e que, 
independentemente da existência de financiamento, não se quis negar pela urgência e potencial de impacto que se podia ter. 

Porque no final, o Just a Change existe pra apoiar quem mais precisa.



Pela exposição dos desvios acima referidos, conclui-se que existiram acontecimentos extraordinários ao plano de atividades e
orçamento inicialmente proposto. Estes acontecimentos levam a alterações extraordinárias do orçamento, e que por essa razão devem
ser consideradas à parte pois não representam desvios do orçamento ordinário que foi aquele que se estimou.

Desta forma, apresenta-se uma Demonstração de Resultados separando os desvios incididos sobre o orçamento ordinário e aqueles que
são uma consequência de acontecimentos extraordinários e não previstos.

São considerados extraordinários os seguintes acontecimentos de 2018:
• Aplicação de 20.000€ de resultados transitados de 2017 em intervenções nos concelhos atingidos pelos incêndios de 2017;
• Investimento de 16.000€ na reabilitação da nova sede, investimento que será convertido em abate de rendas mensais mas que foi

levado na sua totalidade ao exercício de 2018;

São considerados como principais desvios dentro do orçamento ordinário:
• Falta de financiamento direto para obras em Lisboa;
• Atraso do financiamento direto no Porto que apenas acontecerá em 2019 e será levado ao exercício de 2019;
• Aumento de investimento em ferramentas e equipamentos;

ORÇAMENTO ORDINÁRIO VS EXTRAORDINÁRIO



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS  POR FRAÇÕES

O resultado líquido ordinário é positivo e 
maior que o previsto.

2018  
Ordinário

2018             
Orç.

Δ Δ%
2018              

Extra ordinário
Donativo dos programas 583 391 191 49% 0

Gastos com obras 420 197 223 114% 36

Resultado Operacional 163 195 -32 -17% -36

Donativos à estrutura 171 115 56 49% 0

Gastos com pessoal 205 187 18 10% 0

Gastos gerais 96 96 0 0% 0

Resultado Líquido 33 28 5 18% -36

Existe um aumento dos custos 
operacionais que não foi acompanhado por 
aumento de financiamentos diretos. 

O aumento de volume operacional levou a 
um aumento residual dos custos de 
estrutura.

Os acontecimentos extraordinários não 
levaram a nenhum aumento de custos de 
estrutura.



PRINCIPAIS MENSAGENS FINANCEIRAS

2018 é caracterizado por um aumento do volume de negócios - +64% de custos e + 
+49% de proveitos.

Apesar do aumento do volume de intervenções, o resultado operacional (em condições 
ordinárias) não aumentou. Mesmo que tivesse existido financiamento em Lisboa e 
Porto.

O modelo de sustentabilidade ainda está bastante dependente de donativos à estrutura, 
uma vez que não consegue alavancar o aumento de intervenções com o resultado 
operacional.



BALANÇO
Rubricas Notas 2018 2017

A T I V O 
 Ativo não corrente
     Ativos fixos tangíveis   6 450,83 9 821,33
     Ativos Intangíveis 6 400,72 0,00
     Investimentos financeiros  1 368,69 495,14

Subtotal 14 220,24 10 316,47
 Activo corrente
     Clientes 12 541,00 0,00
     Diferimentos  954,80 802,01
     Outros Activos Correntes 19 315,43 5 189,82
     Caixa e depósitos bancários  94 933,31 104 470,79

Subtotal 127 744,54 110 462,62
Total do ativo 141 964,78 120 779,09

F U N D O S  P A T R I M O N I A I S  E  P A S S I V O
 Fundos Patrmoniais
    Fundos   1 582,55 1 582,55
    Resultados transitados  90 102,11 3 464,39

Subtotal 91 684,66 5 046,94
    Resultado líquido do período  -3 293,73 86 637,72

Total do capital próprio 88 390,93 91 684,66

Passivo
  Passivo não corrente   

Subtotal 0,00 0,00
  Passivo corrente  
    Fornecedores  714,85 425,72
    Estado e outros entes publicos  5 316,50 5 373,30
    Outros Activos Correntes 0,00 23 295,41

     Diferimentos  10 000,00 0,00
    Outros passivos correntes  37 542,50 0,00

Subtotal 53 573,85 29 094,43
Total do Passivo 53 573,85 29 094,43

Total dos fundos patrimoniais e do passivo 141 964,78 120 779,09

BALANÇO em 31 de Dezembro de 2018



DR SEGUNDO O SISTEMA NACIONAL DE CONTAS
Rendimentos e Gastos 2018 2017

  Vendas e serviços prestados 0,00 0,00
  Subsídios, doações e legados à exploração 753 790,25 456 756,66
  Variação nos inventários da produção 0,00 0,00
  Trabalhos para a própria entidade 0,00 0,00
  Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas -64 690,63 -6 854,76
  Fornecimentos e serviços externos -429 474,61 -232 035,90
  Gastos com o pessoal -205 076,00 -125 676,38
  Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) 0,00 0,00
  Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 0,00 0,00
  Provisões (aumentos/reduções) 0,00 0,00
  Provisões especificas (aumentos/reduções) 0,00 0,00
  Outras imparidades (perdas/reversões) 0,00 0,00
  Aumentos/reduções de justo valor 0,00 0,00
  Outros rendimentos e ganhos 12 065,20 42,46
  Outros gastos e perdas -66 185,66 -683,53

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 428,55 91 548,55

  Gastos / reversões de depreciação e de amortização -3 648,68 -4 910,67

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) -3 220,13 86 637,88

  Juros e rendimentos similares obtidos 0,00 0,00
  Juros e gastos similares suportados -73,60 -0,16

Resultado antes de impostos -3 293,73 86 637,72

  Impostos sobre o rendimento do periodo 0,00 0,00

Resultado liquido do periodo -3 293,73 86 637,72

Demonstração de resultados por naturezas em Dezembro de 2018
(ESNL)
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