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Relatório de Atividades de 2018

CREVIDE, desde 1976 A APOIAR E ENSINAR
A Direção da Crevide - Creche Popular de Moscavide, Associação sem Fins
Lucrativos apresenta neste documento um curto resumo das atividades
desenvolvidas durante o ano de 2018, aproveitando para recordar como decorreu
o seu período de gestão.

Desde 1976 a Apoiar e Ensinar
Esta Associação continua fiel aos seus princípios, norteando-se por uma politica de distribuição de
apoios solidários, sendo parceira ativa nas áreas em que atua e procurando melhorar continuamente a
sua organização, a sua influência, sempre no sentido de melhorar quem serve, de os fazer crescer em
todas as vertentes, de os apoiar nos vários momentos da vida e tem sido, é, e quer continuar a ser, a
almofada para as épocas de necessidade, quer sejam de índole económica, social, familiar ou pessoal.
É para a Crevide impossível resolver as injustiças sociais, ou alterar o mundo no seu todo, contudo
sabemos que onde atuamos deixamos uma marca positiva, ou pelo menos julgamos estar a fazer o
nosso melhor para que assim seja efetivo e reconhecido pela sociedade.
A nossa gestão é parcimoniosa com os custos, sejam eles de índole salarial, de instalações, meios de
transporte ou de qualquer outro bem e de forma de estar que desvie meios da nossa missão de apoio
social.
A forma como atuamos é reconhecidamente competente, demonstrada pelos resultados dos inquéritos
de satisfação aos nossos clientes que nos atribuem médias superiores a 90%.
Reinvestimos cada cêntimo que geramos no desenvolvimento de novos projetos sociais e na melhoria
contínua dos que temos em curso.
Recorremos a mecenas e a financiadores que nos apoiam por confiança, sem esperar mais retorno
que não o de saber que são bem aplicados os meios que nos colocam à disposição.
Sabemos para onde queremos ir, sabemos estar onde estamos, sabemos fazer o que fazemos e
agradecemos a quem nos apoia, de forma voluntária e sem esperar nada, mas mesmo nada, em troca.
Este espirito altruísta permitiu reunir um conjunto de pessoas que no dia-a-dia dirigem a Crevide,
deixando de parte as suas crenças, retirando tempo da sua vida profissional, familiar e social, para a
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dedicar a um bem comum, o de servir os outros só para fazer o bem e para poder melhorar a sociedade
no que estiver ao seu alcance.
Estamos à procura de mais voluntários que continuem, neste espírito, a desenvolver o muito que já
fizemos.
Apelamos assim ao leitor que pondere no que pode ajudar com a Crevide a mudar o que está menos
correto, a apoiar quem está a precisar e a projetar empreendimentos para o futuro e que ponha em
ação o que estiver a pensar poder fazer.

CONTACTOS:
Site: www.crevide.pt
Email: geral@crevide.pt
Telefone: 219446086
Moradas:
Moscavide
Rua Artur Ferreira da Silva, nº 18, 18A, 18B e 18C
Rua Francisco Marques Beato, nº 10
Rua António Maria Pais, nº 19
Avenida de Moscavide, nº 65
Lisboa
Rua Tomás Del Negro, nº 1, Alta de Lisboa, Lumiar
Mafra
Travessa da Escola, nº 1, Casais de Monte Bom

março de 2019

5

Relatório de Atividades e Apresentação de Contas - 2018

Missão e Política de Qualidade

A Qualidade é uma preocupação permanente que domina a atuação externa e interna da Crevide, e
ocupa, assim, um lugar cimeiro na sua estratégia.
É traduzida através do nosso posicionamento na medida em que procuramos ser um parceiro que
presta serviços de excelência na área Social, dando assim vida à nossa promessa de marca “Apoiar e
Ensinar”.
A Crevide tem como Missão preparar as próximas gerações para que sejam manifestamente mais
ativas parceiras, atentas, qualificadas e aptas a enfrentar os desafios cada vez mais complexos e
multidimensionais, desenvolvendo os meios e promovendo as condições que lhe permitam facultar
serviços de elevada qualidade em todas as respostas, estimulando um clima de voluntariado na
sociedade civil.
Os Valores da Crevide centram-se na Família, Rigor, Responsabilidade, Respeito, Solidariedade
Temos como Visão Ser uma instituição de referência no setor social.
A Qualidade para a Crevide, consiste na assunção de um compromisso irrevogável assumido junto dos
seus Utentes, Clientes, Fornecedores, Colaboradores e Sociedade em Geral, assumindo o
compromisso de cumprir com os seguintes requisitos:


Procura da melhoria contínua dos serviços prestados;



Busca constante de um aumento sustentado dos níveis de satisfação dos clientes e
consequentemente da consolidação das relações estabelecidas;



Contributo ativo para uma redução efetiva dos custos incorridos pelos clientes, garantindo a
prestação de um serviço solidário e sustentável;



Através do cumprimento integral dos compromissos assumidos perante os stakeholders, em
particular os Sócios, no que respeita ao plano anual de atividades aprovado em Assembleia Geral;



Através da disponibilização da informação necessária ao entendimento correto das suas
atividades e serviços que oferece;



Incorporando o feedback e as expectativas dos seus Clientes na otimização dos seus processos
e no desenvolvimento dos seus sistemas;



Sensibilizando os seus colaboradores para a visão de Qualidade;



Na aplicação permanente de comportamentos por parte de todos os seus colaboradores que são
adequados à Missão e Valores da Crevide;



Cumprindo com a legislação vigente, regulamentos do setor e outros requisitos aplicáveis;
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Estabelecendo uma relação de parceria e de benefício mútuo com os seus fornecedores,
garantindo através da celebração de protocolos adequados, a prestação de elevados níveis de
serviço e de condições comerciais competitivas, face às práticas do mercado;



Ter um papel ativo na promoção do bem-estar das pessoas, da sua família e da sociedade em
geral, incorporando na sua atuação comportamentos social e ambientalmente responsáveis.
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Eixos Estratégicos

A estratégia da atuação da Crevide pauta-se desde 2012 pela procura de evolução constante em cinco
eixos designadamente:

Melhoria da comunicação interna e externa da instituição
A evolução da comunicação com todos os públicos-alvo internos e externos, divulgando o que fazemos
e onde pretendemos chegar, é essencial para aumento da notoriedade da Crevide. Este é um fator que
assegura o acesso a novos parceiros e apoiantes dos projetos que desenvolvemos, bem como reforça
o empenho de quem já hoje está connosco.
Para tal a comunicação, além de tirar partido de todos os canais de comunicação geridos pela Crevide,
pauta-se pelo rigor, pela transparência e pela facilidade de acesso à mesma.

Sustentabilidade financeira
A Crevide considera que os resultados financeiros da exploração das suas atividades devem ser
sempre ligeiramente positivos. Não procuramos o excesso de resultados, pois consideramos que tal
atuação não é adequado a uma Instituição Solidária Social.
O equilíbrio entre as receitas e as despesas são a garantia de que as comparticipações cobradas ao
Estado e às famílias são apenas as necessárias e as suficientes para cobrir custos, que são otimizados
pela gestão rigorosa e cuidada com que as atividades são desenvolvidas.
Assim não seremos uma Instituição que procura ter grandes excessos bancárias, mas antes quem
assegura que paga as contas e que recorre a financiamentos externos para fazer face a novos projetos,
sustentados em planos financeiros robustos.

Melhoria contínua
A perfeição e a excelência são utopias que a Crevide persegue. Utopias porquanto são tão inatingíveis
quanto o é o horizonte, contudo é para lá que caminhamos permanentemente.
Assim, melhorar competências de colaboradores e voluntários, ou aumentar as capacidades de
produção de bens e serviços, para melhor servir as populações é a essência deste eixo estratégico.
A monitorização de onde estamos face aos objetivos, da satisfação dos stakeholders e do impacto da
nossa ação é a essência que nos permite corrigir erros e melhorar de forma contínua e progressiva.
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Ser mais social
O desenvolvimento de novos projetos e o aumento da sua capacidade são um motor de inovação da
Crevide.
A inovação na área social passa muito por procurar novas formas de responder às necessidades da
população, identificando-as, analisando-as, classificando-as e assim perceber a pertinência no
desenvolvimento de novos projetos, para colmatar as falhas identificadas para cada grupo de pessoas
e de comunidades.

Excelência Pedagógica
A assinatura da Crevide é Apoiar e Ensinar. Na realidade, há 40 anos que estamos ao serviço da
população a apoiar com serviços da área social e a desenvolver projetos pedagógicos de várias índoles
e para várias idades, não só para a infância, mas também a ensinar a viver e a ultrapassar situações
que atingem pessoas e famílias, sejam problemas de doenças, financeiros ou próprios da idade.
Sendo a área pedagógica a de maior expressão das respostas da Crevide, parece-nos natural que
dediquemos uma grande dose de tempo na avaliação e no desenvolvimento de métodos e planos de
ação, para que a aprendizagem seja mais eficaz, sobretudo para as muitas crianças que nos são
confiadas e a quem procuramos assegurar um desenvolvimento harmonioso, com as suas
características individuais e com os nossos objetivos comuns, em áreas tão diversas quanto a
consciencialização para questões sociais, ambientais, de empreendedorismo, de solidariedade, de
intergeracionalidade, de saúde individual e pública, etc.
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Relatório de atividades das Áreas Crevide

Área Júnior
Conscientes que a nossa principal missão é preparar as próximas gerações para que sejam indivíduos
competentes, autónomos, capazes de criar e inovar, o Plano de Atividades traçado para o ano de
2018 visou cumprir na íntegra esta filosofia e ser uma ferramenta facilitadora perante a sociedade e
seus desafios.
Fomos ao encontro aos processos de aprendizagem das crianças de uma forma educativa, rica e
positiva, do ponto de vista emocional, cumprindo simultaneamente a missão da Crevide, no sentido
de formar cidadãos ativos, empreendedores, que acreditam, apostam e defendem os seus ideais.
Pretende-se numa perspetiva otimista aguçar o espírito empreendedor das crianças/jovens, tendo em
conta que, acreditamos que o desenvolvimento projetos relacionados com a atividade empreendedora
tão importante no nosso dia-a-dia, de forma a prepará-los para a vida profissional e comprovar o
impacto direto da educação no seu futuro.
Assim, e porque acreditamos que ser criança é ser feliz, é cultivar o gosto pelas aprendizagens,
apresentamos de seguida as várias atividades realizadas ao longo do ano que permitiram uma
expressão livre e sincera da criatividade, curiosidade e emoções.
Proporcionar condições para que as crianças e jovens se tornem cada vez mais autónomos, positivos,
com iniciativa, conseguindo ver o mundo de forma diferente e não ficando estagnados perante as
diversidades, mas descobrindo as oportunidades, é esta a missão da Crevide para a área júnior.

MODELO DA ESCOLA MODERNA
O Modelo da Escola Moderna foi implementado no jardim-deinfância no ano letivo de 2015/16. Este modelo tem como
princípios: a democracia e a cooperação, com o intuito de
proporcionar às crianças aprendizagens significativas. Os
grupos de Jardim Infantil iniciaram o ano com novos
instrumentos de pilotagem (quadro das tarefas, diário, planos
diários, etc), que ajudaram as crianças a tornarem-se mais
participativas e cooperantes. Foram realizados projetos
científicos e técnicos, escolhidos pelo grupo, ou propostos
pelos adultos, que vão de encontro aos interesses e necessidades do grupo em questão.
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A implementação deste modelo tem demonstrado vários
benefícios no comportamento das crianças, tornando-os mais
autónomos, participativos, desenvolvem a linguagem oral, e são
mais cooperantes, sentindo-se mais valorizados e revelando
maior otimismo em sala.

Projeto de Alimentação Saudável
No âmbito do Projeto de Alimentação, foram desenvolvidas diversas atividades em torno dos
diferentes alimentos. Todos os meses foi trabalhado um alimento e foi iniciada a plantação de ervas
aromáticas em todas as salas de forma a incluir a equipa e as crianças num protejo mais participativo
com os resultados mais visíveis.

Atividades Complementares
A realização das atividades complementares à formação essencial pretende enriquecer o contexto
global das crianças, com o intuito de estimular a sua curiosidade e o seu desejo de aprender, bem
como o desenvolvimento de competências variadas.
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O leque de atividades durante este ano letivo (Inglês, Expressão Musical, Expressão Corporal,
Psicomotricidade e Kids Move) tiveram como objetivos:



Kids Move favorecer o desenvolvimento corporal da criança tendo como objetivo combinar
movimento e ritmo, de forma divertida com recurso a coreografias personalizadas.



Expressão Musical contribuir para o desenvolvimento intelectual, auditivo, sensorial, motor e
de linguagem da criança. Conta também com a aprendizagem de músicas originais.



Inglês beneficiar a estimulação da linguagem, aprendizagem de novos conceitos que em fase
de pré-escolar são adquiridos com maior facilidade. Estas aulas contam também com o apoio
a músicas e vídeos didáticos.



Psicomotricidade são dinâmicas, com o intuito de
estimulação e desenvolvimento de todo o corpo, com
recurso a jogos específicos e desafiadores, que
cativam o grupo de pré-escolar.

Janeiro
O Ano iniciou-se com a comemoração do Dia de Reis. As crianças realizaram várias atividades
relacionadas com esta data, entre as quais, as tradicionais coroas de reis. As crianças do Jardim
Infantil participaram nas Janeirinhas, iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Loures.
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Fevereiro
Como é nossa tradição, também este ano a Crevide participou com crianças de Pré-Escolar e CATL
nos desfiles de Carnaval Infantil da Freguesia de Moscavide e Portela e da Câmara de Loures. São
iniciativas que proporcionam um contacto com as entidades participantes e que espelham a
criatividade e originalidade na construção dos fatos.

Março
Em março comemorámos o Dia do Pai. Neste dia, os pais foram
convidados a participar numa atividade com os seus filhos e
construíram em conjunto uma lembrança alusiva ao dia.
O objetivo deste tipo de atividades passa por promover a
relação escola-família, mas sobretudo, passa por proporcionar
uma tarde diferente às nossas crianças, na companhia dos seus
pais, dando a oportunidade de partilharem novas experiências.
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No mês de março, destacamos ainda as atividades comemorativas da Páscoa e a visita à Biblioteca
Municipal “José Saramago”.
Tivemos, ainda oportunidade de assistir, no nosso CATL à peça de teatro “Dom Quixote”,
representado por uma companhia de teatro, que com o seu espetáculo ajudou a fomentar o gosto
pelas histórias e pelo teatro.

Abril

No mês de abril, destacamos as iniciativas sobre o Mês do
Livro e o mês da Prevenção dos Maus-tratos na Infância e
Juventude.
Para comemorar o mês do livro, as equipas e as crianças de
Creche e Pré-escolar dinamizaram diversas histórias, com o
objetivo de partilhar o gosto pela leitura e promover o
convívio entre toda a equipa pedagógica.
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Recebemos a companhia “Fantaços”, que com o seu espetáculo
encantou os mais novos, fomentando uma partilha de emoções e
vivências intergeracionais.

Durante

este

mês

desenvolvemos

várias

iniciativas no âmbito do mês da prevenção dos
maus-tratos na Infância em parceria com a
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de
Loures.
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Maio
A Crevide participou mais um ano na Semana da Educação - Mostrarte, promovida pela Câmara
Municipal Loures, com uma exposição de trabalhos realizados pelas crianças.
As crianças do jardim-de-infância tiveram oportunidade de assistir a uma peça de teatro com Rita
Red Shoes.

No dia 17 de Maio realizou-se o teatro organizado
pelos pais do Jardim de Infância, que ao longo de
umas semanas prepararam cenários, fatos e
ensaiaram uma apresentação surpresa para todas
as crianças.
A peça “O lobo que descobriu o país dos contos”
encheu de orgulho quer pais quer filhos,
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Junho
No âmbito da parceria
com o Banco CTT, as
crianças de Jardim de
Infância, as crianças
do

Centro

de

Atividades de Tempos
Livres e o Banco CTT
foi feita a decoração do
refeitório da Creche
Cinco

Estrelas,

que

ganhou mais cor e
mais vida.
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No dia 16 de Junho realizou-se o 6º Arraial
Crevide (Festa Final de Ano Letivo) no
Jardim Público de Moscavide, como vem
sendo hábito desde há 6 anos. O arraial
contou com as apresentações das salas
das respostas sociais da Área Júnior da
Crevide, mostra de trabalhos realizados ao
longo do ano e convívio com os sempre
apreciados comes e bebes.

A 29 de Junho realizou-se o Arraial da Creche do
Tomás com apresentações para os pais e mostra
de trabalhos do ano.
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Julho
Com inicio ainda no mês de junho, decorreu a Colónia de Praia, na Fonte da Telha.
Durante 15 dias, as crianças desfrutaram do bom tempo, dos jogos na areia, das brincadeiras livres
e de banhos de mar.

No âmbito do Projeto Intergeracional, celebrou-se o Dia dos Avós no dia 26 de Julho, onde os avós e
netos realizaram jogos tradicionais.
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Agosto
Este é o mês das atividades livres, brincadeiras com água, jogos tradicionais, relaxamento, tendo
como objetivo desenvolver a motricidade, a socialização, promover o contacto com o meio exterior;
estimular a autonomia e o sentido de responsabilidade e explorar diferentes brinquedos e jogos.
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Setembro
É na primeira semana de setembro que recebemos o novo ano letivo e na Crevide não deixamos passar
o acontecimento em branco. Na “Open Week” todos os grupos puderam contar com a presença dos seus
familiares para juntos realizarem uma atividade conjunta e conhecerem a equipa pedagógica.
No dia 17 de Setembro realizou-se a reunião global de pais, com a participação dos pais das crianças de
todas as salas, aos quais foi dado a conhecer os projetos da Instituição para o ano letivo, o projeto
educativo de cada sala e o projeto pedagógico que será seguido.
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Outubro
No mês de Outubro celebramos o Dia da Alimentação, com a realização de jogos sobre a alimentação
saudável.
Na Creche do Tomás, em parceria com o Banco CTT que forneceu material iniciou-se no dia 19 de Outubro
a Horta Pedagógica. Em conjunto, funcionárias da Crevide e voluntários do Banco CTT, preparou-se a
terra, plantou-se e semeou-se e assim nasceu a nossa Horta.

Ocorreu, também com a colaboração do Banco CTT, a peça de teatro “O Jardim de Babaí”, no Centro
Cultural de Moscavide. As crianças do Jardim de Infância cooperaram na criação da música, guião e
cenários no que resultou um musical fantástico cheio de cor, musicalidade e animação.
Os convidados de honra foram as famílias e os funcionários do Banco CTT, que saíram orgulhosos do
resultado final.
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Novembro
No mês de Novembro celebramos o dia de São Martinho. Neste dia, todos os familiares foram convidados
a assistir à apresentação de uma canção de São Martinho, seguida de lanche, não faltando as castanhas
assadas.

À semelhança dos anos anteriores no Dia Nacional do Pijama, em todas as salas foi abordado o porquê
da celebração deste dia, relembrando sempre os direitos das crianças e como este dia marca a importância
de todas as crianças terem uma família, algumas salas pediram a participação dos pais para a decoração
de almo
fadas com os filhos.

Dezembro

No dia 6 a Crevide comemorou o seu 42º aniversário em
todos os estabelecimentos, com partilhar relevo na Creche
Mãe, onde o projeto Creche Popular de Moscavide nasceu
e continua concretizando o sonho e um ideal.
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Dezembro é o mês da Festa de Natal e por isso a alegria e entusiasmo que se sentiam em todas as salas
da Crevide eram contagiantes. Este é um evento que prima pela dedicação da equipa pedagógica e pela
alegria das crianças, que marca o ano letivo de toda a comunidade, reunindo no mesmo dia todas as
crianças e familiares dos nossos estabelecimentos de Loures e Lisboa.

Foi ainda um mês de ensaios e diversão em torno da peça "O Jardim de Babaí", que voltámos a apresentar,
desta vez na sede do Banco CTT para os filhos dos funcionários do Banco.
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Área Deficiência
A área da Deficiência também engloba na Casa da Rita, Estabelecimento de Ensino Especial, o projeto
terapias e intervenção assistida com animais, ATL e férias escolares, os ateliers e voluntariado com os
jovens que já acabaram a escolaridade obrigatória e um protocolo com a Escola Secundária José
Saramago para receber alunos do secundário que frequentem o Plano Individual de Transição.

Primeiro Trimestre - Janeiro a Março
Neste trimestre, as atividades centraram-se nos alunos em ensino doméstico e no âmbito apoios e
atividades nos tempos livres e PIT.
Houve também a comemoração do Carnaval, período no qual as crianças e jovens escolhem o tema
das máscaras e são os próprios a idealiza-las e confecioná-las.

Segundo Trimestre - Abril a Junho
Neste período, para além das atividades descritas anteriormente tivemos o
período de férias de Páscoa, no qual recebemos todos os inscritos no
projeto a tempo inteiro, o nosso arraial anual
e também teve início o projeto de confeção de
bolos de aniversário e festa. Esta atividade
tem o objetivo de angariação de fundos e
consiste na confeção de bolos para fora. Desta
forma aliou-se uma atividade do agrado dos
participantes, a culinária, com um projeto com fins de angariar fundos para as
pequenas atividades e materiais que o projeto possa precisar.
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Terceiro trimestre - Junho a Agosto
Este período é inteiramente dedicado as férias de Verão.
Nesta altura aproveitamos para realizar mais atividades e visitas ao exterior, mantendo atenção e
dedicação ao grupo, permitindo assim continuar a trabalhar com objetivos terapêuticos com cada caso
individualmente e proporcionar experiencias diferentes.

Este ano fomos aos trampolins, ao pavilhão do conhecimento, visita habitual, ao parque aventura da
cova da baleia, à praia, tivemos a visita do treinador Fernando, da educação que nos ensinou como se
deve treinar os cães, para o nosso projeto futuro de treino de cães, entre outras atividades muito
divertidas.

Quarto trimestre - Setembro a Dezembro

No mês de Setembro foi o arranque do
primeiro ano oficial do colégio da Casa da Rita.
Com uns alunos inscritos no colégio e outros a
frequentar os ateliers para jovens adultos,
recebemos ainda alunos em PIT da Escola
José Saramago e jovens para terapias.

Deu-se continuidade ao projeto dos bolos para fora
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e criou-se os seguintes ateliers:


Angariação de fundos – com a realização de projetos de

artesanato e doçaria para venda,;


Restauro de móveis – com a finalidade profissionalizante

dos jovens adultos e em PIT.;


Atelier e oficina das ciências e de jogos de tabuleiro,

dirigidos ao grupo dos mais novos.
No âmbito do colégio, para além das atividades curriculares, os
alunos tem yoga e pilates, piscina semanalmente, no parque
desportivo de Mafra e este ano foi realizado um protocolo com o
ginásio CHAKRA, em Mafra, que permite aos nossos alunos
frequentarem um ginásio e salas equipadas para a realização da disciplina de educação física.
No mês de Outubro, assinalámos o tão esperado dia de Halloween, que já se tornou uma tradição nesta
casa, com a realização do lanche e máscaras assustadoras e também valentes sustos para a nossa
criançada.
No mês de Dezembro, é sempre realizada a nossa festa de Natal, num ambiente intimista e com a
colaboração das famílias. Este ano, foi colocado o desafio aos nossos alunos de organizarem a festa,
o que resultou na realização de um conjunto de talentos aluno família. O que tornou a festa muito
divertida e agradável. As famílias aderiram totalmente e houve cantorias, danças e atividades artísticas.

No dia 08 de dezembro, a Crevide participou, com uma equipa, no torneio de Futsal no Parque
Desportivo de Mafra a convite da JP de Mafra.
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Este torneio foi de cariz solidário e os bens de
material didático angariados, reverteram a favor
da resposta social da Casa da Rita. Foi com
muita

alegria

e

entusiasmo

que

equipa

educativa, pais, voluntários e jovens utentes
participaram neste simpático evento. Deixamos
aqui

o

nosso

sincero

agradecimento

à

organização do evento na pessoa do Tomás
Pegado e às restantes equipas que de forma
solidária se associaram ao evento.
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Área Social
A área Social é o suporte transversal às atividades das respostas sociais da CREVIDE, com o objetivo
de apostar na apresentação de novos projetos e parcerias, que visem a consolidação e dinamização
do trabalho realizado por todos, para um melhor desempenho com a comunidade e para a comunidade.

Janeiro
PROJECTO – FAMILIAS A PAR
Em parceria com A Associação Aprender
em Parceria – A PAR, foi desenvolvido e
implementado na Crevide, na Creche
Cinco Estrelas, em Moscavide, entre
Janeiro e Junho de 2018 o projeto Famílias A PAR, que visa o
desenvolvimento integral das famílias através de sessões informais
de capacitação parental e através da capacitação dos técnicos das
instituições beneficiárias.
Ao capacitar os pais para a educação dos seus filhos, desenvolve-se a
criação de vínculos afetivos entre pais e filhos promovendo a autoestima
familiar, aumenta a consciência dos pais acerca das necessidades de
desenvolvimento dos filhos, cria nas famílias redes sociais de suporte
mútuo e nas crianças predisposições positivas para a aprendizagem trabalhando a literacia e
prevenindo e combatendo o insucesso e abandono escolar precoce.

DOAÇÃO DE BRINQUEDOS – CLÍNICA DE STA. MADALENA
A Clínica de Sta. Madalena rege-se por alguns
valores que orientam a sua intervenção entre eles “o
humanismo sempre presente e consciente” e nesse
sentido, numa ótica de responsabilidade e inclusão
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social doou à Crevide inúmeros brinquedos, com o objetivo de promover a igualdade de
oportunidades.

INÍCIO DA ENTREGA NA OPERAÇÂO – POAPMC
O consórcio de Loures – POAPMC, deu início às operações de entrega
às pessoas residentes no Concelho de Loures. O consórcio é constituído
pela CREVIDE, enquanto Pólo Receção/Entidade Coordenadora e
simultaneamente entidade Mediadora. Fazem parte deste consórcio
quatro entidades mediadoras: ALPM - Associação Luiz Pereira da Motta,
CECSSAC- Centro Cultural e Social de Santo António dos Cavaleiros,
ANSA- Associação Nossa Senhora dos Anjos e START- SOCIALCooperativa Sócio-Educativa para Desenvolvimento Comunitário, C.R.L.
São destinatários finais desta medida os indivíduos e/ou as famílias que
se encontram em situação de carência económica. O apoio é concedido
em géneros alimentares, compostos por 18 lotes de produtos: Leite, queijo, arroz, massa, cereais,
frango, pescada, atum e sardinha em lata, tomate pelado, legumes congelados para sopa, brócolos e
espinafres congelados, azeite, creme vegetal, e marmelada.
O POAPMC tem como objetivo a abrangência de 1.234 destinatários finais, distribuídos pelas cinco
entidades mediadoras referidas.
Salientar também a importância dos voluntários neste programa, nos dias de elaboração e
distribuição cabazes às famílias, sem os quais seria muito difícil levar a bom-porto esta missão.

Fevereiro
ACOLHIMENTO DE ESTÁGIO CURRICULAR – SERVIÇO SOCIAL – ISCTE-IUL
Em parceria com o Gabinete de Career Services e Alumni do ISCTE-IUL foi celebrado um Protocolo de
Estágio Curricular Bianual com Inês Caldeira dos Milagres, aluna/estagiária em Serviço Social. O
estágio teve início na 1ª semana de Janeiro e terminou em Maio. A estagiária teve como orientadora,
Patricia Afonso, Assistente Social na Crevide.
O projeto de estágio e intervenção da Inês Milagres incidiu maioritariamente no programa alimentar –
POAPMC – Programa Operacional de Apoio as Pessoas mais Carenciadas. O percurso de plano
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pedagógico de estágio possibilitou à estagiária, formação de acordo com os padrões teóricos,
metodológicos e éticos da profissão de Serviço Social.

GCAL – GRUPO COMUNITÁRIO ALTA DE LISBOA
A Crevide, enquanto membro integrante da Comissão Coordenadora do GCAL, participou durante o
ano, nas reuniões mensais do Grupo Comunitário da Alta de Lisboa.

POAPMC – 1ª MEDIDA DE ACOMPANHAMENTO
No âmbito da Tipologia de Operações 1.2, do POAPMC é elegível o desenvolvimento de ações de
acompanhamento, que permitam capacitar as famílias e ou as pessoas mais carenciadas na seleção
dos géneros alimentares e ou bens de primeira necessidade, na prevenção do desperdício e na
otimização da gestão do orçamento familiar, nomeadamente através de sessões de esclarecimento
e/ou de sensibilização e informação.
Face ao exposto, no dia 06 de Fevereiro realizou-se a primeira sessão de esclarecimento, subordinada
ao tema “Normas/regras de Funcionamento e Medidas de Acondicionamento dos produtos”. Esta
sessão contou com cerca de 40 destinatários finais e a estes foi entregue e explicado detalhadamente
o Regulamento Interno do POAPMC e foram também clarificadas pela Nutricionista da Crevide, as
medidas de acondicionamento no domicílio dos produtos secos e congelados.

Março
PARCERIA – EUROYOUTH ACOLHIMENTO DE ESTÁGIOS ERASMUS +
Com início no ano transato, demos continuidade ao acolhimento de
estágios Europeus, com vista em parceria com a EUROYOUTH. Participar
numa experiência de mobilidade é de facto extremamente enriquecedor
em muitos aspetos. Sendo uma mais-valia a nível académico e
profissional. A convivência em outro país, com uma outra cultura, e com
estudantes de diversos países fazem com que o intercâmbio se torne aliciante. Desenvolvem-se
inúmeras e novas competências intra e interpessoais e obtém-se um grande autoconhecimento.
Para além de, ser um grande desafio profissional, também o é ao nível de percurso e
enriquecimento pessoal e cultural. Em Fevereiro de 2018, recebemos uma nova estagiária,
profissional de educação de infância de Espanha. Recebemos em junho outra estagiária desta vez
italiana, que também esteve inserida em contexto de sala participando nas atividades
pedagógicas.
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Abril
3ª NOITE DE FADOS
Á semelhança de anos anteriores a área social da Crevide voltou a
realizar a Noite de Fados com jantar solidário em Moscavide, no dia 06
de Abril. A divulgação do evento foi feita através dos vários
estabelecimentos da Crevide, contactos telefónicos a anteriores
participantes e também através da Rádio Amália. Este evento esteve a
cargo do staff Crevide, desde a confeção do jantar, passando pela
decoração e serviço de mesa. Com início às 20h00
contou com a presença de cerca de 80 pessoas, para
além dos convidados musicais que voluntariamente
animaram o nosso jantar. De registar as duas
excelentes parcerias, a Quinta da Romeira que gentilmente nos ofereceu caixas de
vinho e a empresa Armindo Serra Domingues que nos
ofereceu 20 telhas para servirmos a ceia. Trata-se de um evento com
grande notoriedade e muito bem aceite na nossa freguesia/comunidade.

Maio
PARCERIA – FREEMACIA – DIA DA MÃE
O Grupo Freemácia – Farmácia Varela, não quis deixar de se juntar a nós no desenvolvimento de novos
projetos. Este ano, contámos com o apoio na entrega de 265 tapa-sóis que depois de decorados pela Área
Júnior foram oferecidos às mães nas respostas sociais de Creche, JI e CATL.
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BANCO DE BENS DOADOS – ENTREAJUDA
Esta iniciativa decorre bianualmente em Maio e Dezembro. O cabaz é composto por roupas e bens de
higiene e conforto, que são posteriormente distribuídos pelas famílias apoiadas em cantina social. As
roupas revertem também para a loja solidária.

CAMPANHA “ PAPEL POR ALIMENTOS” - PONTOS DE RECOLHA CREVIDE
A Crevide manteve a campanha "Papel por Alimentos" que é uma ação promovida pela Federação
Portuguesa dos Bancos Alimentares, com contornos ambientais e de solidariedade: todo o papel
recolhido é convertido em produtos alimentares a distribuir pelos mais carenciados.
A Campanha "Papel por Alimentos" integra-se num ideal mais vasto de sensibilização para a
importância do papel de cada pessoa na sociedade e no mundo e para a possibilidade de recuperar e
reutilizar coisas que parecem não ter valor. Esta campanha é uma oportunidade para que cada pessoa
possa, apenas com um pequeno gesto, desempenhar um papel essencial na luta contra fome,
contribuindo ao mesmo tempo para a proteção da natureza. TODOS PODEMOS PARTICIPAR! Todas
as doações são bem- vindas! A CREVIDE, associou-se a esta Campanha, sendo um dos pontos de
recolha. Assim, aceitamos todo o papel de que já não necessitem: Jornais, Revistas, Folhetos;
Cadernos, fotocópias, ou outros. Houve bastante aceitação por parte dos Pais e Famílias CREVIDE,
bem como de outras entidades que se associaram a esta causa, nomeadamente a Biblioteca David
Mourão Ferreira, no Lumiar.
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CAMPANHA DE PILHAS POR ALIMENTOS
Em 2018, a campanha “Pilhas por Alimentos” manteve-se graças ao empenho de toda a equipa
na sensibilização junto dos Pais. Esta troca de pilhas por alimentos reverteu a favor das famílias
mais carenciadas da nossa comunidade. Esta ação pretendeu, mais uma vez incentivar a
reciclagem das pilhas usadas, promovendo uma maior consciencialização do papel que todos nós
temos na construção de um mundo mais sustentável e responsável apelando à participação de toda
a sociedade civil numa iniciativa que permitirá, em simultâneo, conseguir mais alimentos para as
instituições apoiadas.

RECOLHA DE ROUPA E BRINQUEDOS – AEESTSL
A Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologias e Saúde de Lisboa, associa-se a nossa
causa e com o propósito de fazer “diferente” e ajudar o próximo, propôs-nos a realização de uma
recolha de bens, roupas e brinquedos, para serem distribuídos por quem mais precisa. À AEESTSL só
nos resta agradecer pela iniciativa e felicitar cada um pela excelente iniciativa.
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Junho
ARRAIAL JÚNIOR – MOSCAVIDE
Como é hábito o projeto Loja Solidária TROKA TRAPOS esteve representado numa banca de exposição
no nosso 6º Arraial CREVIDE e contou com a colaboração de toda a equipa, contribuindo para promover
a divulgação e sensibilização junto da comunidade que ainda não nos conhece.

Julho
POAPMC - 2 ª MEDIDA DE ACOMPANHAMENTO
No âmbito da Tipologia de Operações 1.2, do POAPMC é elegível o desenvolvimento de ações de
acompanhamento, que permitam capacitar as famílias e ou as pessoas mais carenciadas na seleção
dos géneros alimentares e ou bens de primeira necessidade, na prevenção do desperdício e na
otimização da gestão do orçamento familiar, nomeadamente através de sessões de esclarecimento
e/ou de sensibilização e informação.
No dia 25 de Julho realizou-se a segunda sessão de esclarecimento, subordinada ao tema “Desperdício
Alimentar – Seleção de Géneros Alimentares”. Esta sessão contou com 63 destinatários finais A
formadora da sessão foi a Ana Soares, nutricionista da Crevide. Aos destinatários foi entregue um livro
de receitas possíveis de confecionar com os produtos entregues e foi também um momento de partilha
e troca de experiências entre as famílias.
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Outubro
VOLUNTÁRIADO ESCOLAR – COLÉGIO SÃO JOÃO DE BRITO
A semelhança do ano anterior, a Creche do Tomás voltou a abrir as suas portas aos estudantes do 9º
ano, do colégio S. João de Brito em Lisboa, duas vezes por semana, à 3ª e 5ª feira, das 15h às 16h.
Esta parceria surgiu pelo Gabinete de Acão Social do Colégio que dinamiza e desenvolve o projeto,
Projeto Ser+, e que oferece aos seus alunos a oportunidade de desenvolver ações de voluntariado em
diferentes instituições e contextos. Na Creche do Tomás os jovens são orientados para colaborarem
nas atividades de rotina diárias em salas de berçário, 1 e 2 anos.

Dezembro
Natal Solidário
- Banco CTT
No âmbito da parceria com o Banco CTT, foram constituídos cabazes com bens de higiene para entrega
às famílias carenciadas que apoiamos diariamente no âmbito da resposta de Cantina Social. Para além
destas ofertas foram também oferecidos pelos colaboradores do BancoCTT, bolos-rei para entrega às
respetivas famílias apoiadas. Esta ajuda foi bastante valiosa, pois permitiu-nos juntar à Ceia de Natal
distribuída pela Crevide, também outros elementos essenciais para tornar o Natal destas famílias mais
completo. O nosso obrigado aos colaboradores e ao BancoCTT pela iniciativa.
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BANCO BPI – “AJUDE UMA CRIANÇA A SORRIR”
O banco BPI, selecionou a Crevide, enquanto IPSS para desenvolver a sua Ação de Natal – Ajude
uma Criança a Sorrir. Os clientes do balcão Filipa de Vilhena doaram brinquedos para que estes
fossem oferecidos às crianças de creche. Para além dos brinquedos foi também entregue cheque
donativo à Crevide. Muito obrigado aos colaboradores, clientes e Banco BPI pela iniciativa.

março de 2019

37

Relatório de Atividades e Apresentação de Contas - 2018

Áreas de Suporte às Atividades

A área Alimentar é uma área de grande relevância e peso na Crevide. A alimentação é uma
preocupação constante, não só por ser um dos fatores que mais afeta a saúde, mas por ser igualmente
uma necessidade fundamental inerente ao bom funcionamento do organismo.
Todas as ementas foram elaboradas por uma nutricionista tendo sempre como objetivo central
promover uma alimentação diversificada, equilibrada e variada.
De forma a incentivar o consumo de leguminosas e de vegetais
implementou-se mensalmente uma refeição vegetariana para Jardim de
Infância e ATL.
Os doces incluídos nas ementas foram elaborados pela cozinha da
Crevide, sendo possível controlar, desta forma, a qualidade, a
quantidade e o tipo de ingredientes utilizados, especialmente o açúcar.
Alguns superalimentos como a aveia foram também privilegiados nas
ementas, principalmente na inclusão nos lanches.
Paralelamente foram dadas formações internas a todos os colaboradores sobre as temáticas mais
urgentes da área alimentar e uma formação aos pais sobre Diversificação Alimentar e Alimentação
Saudável.
A salubridade e segurança de todas as refeições servidas é também uma
prática chave e imprescindível na Crevide. Neste sentido, ao longo do ano
de 2018 foi feito um acompanhamento mais exaustivo, melhoraram-se
procedimentos, foi elaborado o Manual de HACCP da Crevide e o Código
de Boas Práticas.
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Breve análise da contabilidade a 31/12/2018
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Nota introdutória: Este resumo não elimina a necessidade de verificação atenta de todo o material de registo
contabilístico disponibilizado.

A distribuição de receitas das atividades da Crevide em 2018, no total de 1.199.737,66€, está espelhada
no quadro seguinte:

Receitas 2018

Valor

Peso

Comparticipações familiares

498.718,61 €

41,6%

Acordos SS de cooperação para a infância

498.298,32 €

41,5%

Subsídios Cantina Social

70.384,45 €

5,9%

FEAC

65.503,96 €

5,5%

Banco Alimentar Contra a Fome

16.613,39 €

1,4%

Autarquias

30.000,00 €

2,5%

Quotas e donativos

13.681,45 €

1,1%

Entrajuda

4.020,50 €

0,3%

Juros bancários e restituição de impostos

2.516,98 €

0,2%

1.199.737,66 €

TOTAL

A distribuição dos custos e perdas das atividades da Crevide em 2017, no total de 1.160.098,13 €,
foi a seguinte:

Custos e Perdas 2018

Valor

Peso

Gastos com o Pessoal

792.895,61 €

66,1%

Fornecimentos e serviços externos

272.164,74 €

22,7%

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

101.532,49 €

8,5%

Gastos de depreciação e de amortização

18.652,49 €

1,6%

Gastos e perdas de financiamento

11.373,32 €

0,9%

Outros gastos e perdas

2.146,60 €

0,2%

TOTAL

1.198.765,25 €

O resultado líquido do exercício é de 972,41 €.
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Da análise da Demonstração de Resultados Líquidos Comparativa entre Janeiro e Dezembro de 2018
e igual período de 2017 é possível extrair algumas conclusões que importa realçar, para melhor
conhecimento do detalhe das razões das alterações verificadas entre os dois exercícios.

> Custos com o Pessoal
O valor registado com custos com o pessoal foi de 792.895,61€, valor que apresenta um aumento
face a 2017 de 31.815,99€.
Esta é a rúbrica que apresenta a maior despesa da Crevide (66,1%), fruto da natureza das
atividade de serviços que são desenvolvidas. Na razão do aumento do valor está o impacto da
alteração do Salário Mínimo e das atualizações respetivas dos escalões seguintes.

> Fornecimentos e serviços externos
Esta rúbrica apresentou uma variação de 15,9% (36.089,49€), registando um total de
272.164,74€.
Neste âmbito registam-se os custos com a operação logística de receção, armazenamento e
distribuição dos alimentos do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas
(POAPMC) para o Concelho de Loures, fator que é o responsável por este aumento face ao ano
anterior.

> Custo de matérias consumidas
Com o valor total de 101.532,49, a diminuição de 22% face a 2017 é atribuída a uma redução do
número de refeições servidas em Cantina Social, já que esta resposta tem sofrido um esforço de
redução por parte da Segurança Social, com a conversão quando possível em apoio alimentar
não confecionado, por via do POAPMC.

> Mensalidades
As comparticipações familiares dos utentes aumentaram 5,14% totalizando 512.400,06€. Esta
rúbrica é a que maior peso tem nas receitas da Crevide, assegurando 41,6%, levemente acima
do montante coberto pelos Acordos com a Segurança Social para a área de infância.

> Subsídios da Segurança Social
O valor dos acordos registou um aumento de 3,29% para um total de 498.298,32€, em resultado
da atualização aplicada este ano, para compensar a inflação e o aumento de comparticipações
da TSU suportadas pela Crevide.
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> Apoios do FEAC
Apesar de não terem sido recebidos os montantes relativos ao apoio para o POAPMC, estão
contabilizadas e especializadas as receitas previstas para o período, no montante de
65.503,96 €.

> Apoios de autarquias
Nesta rúbrica está registada quer a receita, quer a provisão do apoio que a Câmara Municipal
de Loures atribuiu ao Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas, do qual a
Crevide é a entidade coordenadora para o Concelho de Loures. Este apoio de 2.500€ mensais
servirá para colmatar a diferença entro o apoio do Programa e o custo com armazenagem e
distribuição de perto de 30 toneladas mensais de alimentos congelados, frescos e secos, que
serão distribuídos a 1.234 pessoas deste concelho.

> Outros subsídios e doações
Destacamos os três maiores montantes recebidos este ano:


Banco Alimentar contra a fome

16.613,39€



Quotas e donativos

13.681,45€



Entrajuda

4.020,50€

Destas análises sobressai que o Resultado Líquido é positivo, no valor de 972,41€, o que irá tornar o
valor de Fundos Patrimoniais da Associação em 110.739,00 €, após o valor do Resultado do Exercício
de 2018 ser incorporado em Resultados Transitados.

O total do Ativo em 2018 é de 529.424,31€, registando-se aumento de 53.097,09€ face ao ano anterior.

As dívidas à Crevide mais relevantes são as dos utentes com mensalidades em atraso no valor de
69.802,18€, valor que aumentou face ao registado em 2017 e a do apoio do FEAC para o POAPMC de
Loures com o valor de 42.054,26€.

O total do passivo em 2017 é de 418.685,31€, com um aumento de 52.124,68€.

O valor em depósitos bancários e em caixa a 31 de dezembro de 2018 é de 7.538,36€.
O valor de inventário a 31 de dezembro de 2018 é de 1.575,00€.
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As contribuições para os resultados de 2018 da Crevide por parte das respostas sociais pela qual a
atividade é desenvolvida, agrupadas em áreas, estão apuradas nos quadros seguintes:

Área da Crevide

Rendimentos

Gastos
Resultado líquido

Júnior

Social

Deficiência

1.008.750,41 €

249.035,85 €

20.498,95 €

-976.467,55 €

-244.351,11 €

-56.494,14 €

32.282,86 €

4.684,74 €

-35.995,19 €
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Conclusões

O ano de 2018 foi marcado por alguns aspetos que devem ser realçados para memória futura.
A Crevide considera que os resultados económicos da sua atuação devem ser imediatamente
convertidos em aumento de respostas sociais e sempre que possível na diminuição das
despesas das famílias com os nossos serviços que utilizam.
As nossas contas registaram um equilíbrio notório.
Em 2017 liderámos o movimento associativo que permitiu a Loures ter uma excelente
resposta de distribuição de alimentos e acompanhamento social às pessoas que se
enquadram no Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC).
Este programa, levado a cabo durante todo o ano de 2018, obrigou a um esforço da área
Social para assegurar o apoio às instituições de todo o Concelho, bem como aos nossos
utentes diretamente apoiados.
Apesar de financeiramente o POAPMC ser de um enorme esforço para a Tesouraria da
Crevide, o apoio do fornecedor selecionado, a Sogenave, permitiu manter a operação em
normal curso, mesmo quando os pagamentos se tiveram de atrasar nalguns períodos do ano.
Assinalamos ainda a enorme disponibilidade demonstrada pelo nosso parceiro financeiro, o
Banco Montepio, que correspondeu às necessidades para fazer face aos projetos que temos
em curso.
A Casa da Rita funcionou durante todo este exercício como Estabelecimento de Ensino
Especial, sem qualquer apoio ao seu funcionamento por parte de qualquer Ministério.
Continua a Crevide a vivenciar um reduzido número de utentes em acordo de cooperação
para a resposta Creche Cinco Estrelas (18 dos 63 lugares de capacidade) e para a resposta
de Pré-Escolar (35 dos 64 lugares de capacidade).

A Direção
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