
RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 

 

E APRESENTAÇÃO DE CONTAS 

   2019 



Relatório de Atividades e Apresentação de Contas - 2019  

 

 

  março de 2020 

1 

  



Relatório de Atividades e Apresentação de Contas - 2019  

 

 

  março de 2020 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Índice 

Relatório de Atividades de 2019 3 

Desde 1976 a Apoiar e Ensinar 3 

Missão e Política de Qualidade 5 

Eixos Estratégicos 7 

Relatório de atividades das Áreas Crevide 9 

Área Júnior 9 

Área Deficiência 17 

Área Social 24 

Áreas Transversais 29 

Breve análise da contabilidade a 31/12/2019 30 

Conclusões 30 

 

file:///C:/Users/p049192/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/8ALM8L15/Relatório%20de%20atividades%202019%20-%20final.docx%23_Toc54710313
file:///C:/Users/p049192/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/8ALM8L15/Relatório%20de%20atividades%202019%20-%20final.docx%23_Toc54710314
file:///C:/Users/p049192/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/8ALM8L15/Relatório%20de%20atividades%202019%20-%20final.docx%23_Toc54710315
file:///C:/Users/p049192/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/8ALM8L15/Relatório%20de%20atividades%202019%20-%20final.docx%23_Toc54710316
file:///C:/Users/p049192/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/8ALM8L15/Relatório%20de%20atividades%202019%20-%20final.docx%23_Toc54710317
file:///C:/Users/p049192/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/8ALM8L15/Relatório%20de%20atividades%202019%20-%20final.docx%23_Toc54710322
file:///C:/Users/p049192/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/8ALM8L15/Relatório%20de%20atividades%202019%20-%20final.docx%23_Toc54710323


Relatório de Atividades e Apresentação de Contas - 2019  

 

 

  março de 2020 

3 

 

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 2019, aproveitando para recordar como 

decorreu o seu período de gestão.  

 

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 

Relatório de Atividades de 2019 

Desde 1976 a Apoiar e Ensinar 
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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 Francisco Marques Beato, nº 67 

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 

http://www.crevide.pt/
mailto:geral@crevide.pt
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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; 

Missão e Política de Qualidade 
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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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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. 

Eixos Estratégicos 
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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. 

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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Área Júnior 

Conscientes de que a nossa primeira missão é preparar a próxima geração para que sejam cidadãos 

autónomos, competentes e capazes de criar e inovar, o presente Plano de Atividades, concebido para 

o ano de 2019 cumpriu o seu objetivo. 

Fomos ao encontro dos processos de aprendizagens das crianças de forma educativa, rica e positiva 

cumprindo simultaneamente a missão da Crevide, no sentido de formar cidadãos empreendedores, 

ativos, que acreditam e defendem os seus ideais. 

Desta forma, e porque acreditamos que ser criança é ser alegre, feliz e cultivar o gosto pelas 

aprendizagens, apresentamos de seguida as várias atividades que foram desenvolvidas ao longo do 

ano que permitiram uma expressão livre da criatividade, emoções e curiosidade dos mais pequenos. 

 

 

 

Integrado no Projeto de Alimentação Saudável da Crevide, transversal a todas as áreas, a sua 

aplicação na área Júnior é basilar. 

No que respeita à área da Alimentação, foi desenvolvido no âmbito do Projeto de Alimentação, 

diversas atividades em torno de diferentes alimentos. Este ano no Dia da Alimentação para além das 

várias atividades em sala onde houve o envolvimento do grupo na realização da comida, o Jardim 

Infantil organizou também um teatro baseado nesta temática (atividade mencionada no mês de 

Outubro). 

 

Projeto de Alimentação Saudável 

 

Relatório de atividades das Áreas Crevide 
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Iniciamos o ano letivo com a comemoração do Dia dos Reis. Para além da criação de uma coroa com 

cada criança, as crianças do jardim-de-infância ensaiaram uma música para ser apresentada a toda 

a comunidade de Moscavide. As Janeirinhas, foi uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal de 

Loures. 

 

 

 

O Carnaval é sempre uma das atividades bastante celebrada na nossa instituição, quer pela 

elaboração sempre muito criativa dos fatos de carnaval quer pelo seu festejo. Como tem sido habitual 

a Crevide também foi convidada a participar nos Desfiles de Carnaval de Moscavide e de Loures. 

Este tipo de iniciativas proporcionam um maior contacto com todas as escolas participantes assim 

como toda a comunidade educativa. 

                              

Janeiro 

Fevereiro 
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Durante o mês de Abril decorreram atividades em todos os 

estabelecimentos de Creche, Jardim-de-Infância e CATL sobre o livro, 

com o objetivo de estimular o gosto pela leitura e audição de histórias e 

Teatros. 

Incluída no projeto Mestres e Miúdos, neste mês também decorreu a 

exposição de Brinquedos Vintage, que contou com a participação dos 

avós das nossas crianças que partilharam réplicas de jogos e 

brinquedos das suas épocas, tendo como mote a construção dos 

mesmos em materiais reciclados. Todos os pais/encarregados de 

educação, avós e restante comunidade educativa foram convidados a 

visitar esta mostra de brinquedos. 

    

 

 

 

 

 

Abril 
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Com a premissa que, a estreita relação com a família é 

importantíssima para o desenvolvimento saudável de cada 

criança, no mês de Maio realizámos a festa da família em 

todos os nossos estabelecimentos.  

 

 

Como valorizamos a constante proximidade com a família, 

convidámos as famílias das nossas crianças a vir à escola, 

onde disfrutaram de uma atividade animada de dança, 

dinamizada pela equipa pedagógica do espaço e no fim 

puderam participar de um saudável convívio entre todos 

juntamente com a equipa. 

 

Ainda neste mês, em parceria com a CREACIL participámos no projeto Todos por Moçambique com a 

atuação musical das crianças de Jardim Infantil. Uma manhã diferente e bastante enriquecedora 

culturalmente. 

    

 

Maio 
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No mês de Junho decorreu o 7º Arraial Crevide de Moscavide, bem 

como o Arraial da Creche do Tomás. As nossas festas de final de 

ano, assinalam o fim do ano letivo, onde podem assistir a pequenos 

espetáculos das salas das nossas crianças, com danças e teatros 

realizados pelas mesmas com a ajuda de toda a equipa pedagógica. 

 Outro objetivo na promoção destes eventos é criar um espaço 

agradável de convívio entre as famílias e comunidade. Contamos 

sempre com as barraquinhas de comes e bebes, de rifas “sai 

sempre”, pinturas faciais, moldagem de balões e loja solidária Troka 

trapos,  onde os pais, famílias e amigos podem disfrutar de um dia 

preenchido de animação e convívio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junho 
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A Colónia de Praia da Crevide é uma das atividades mais apreciadas pelos mais novos. Ao longo de 

duas semanas, as crianças tiveram a possibilidade de aproveitar o bom tempo e de brincar na areia 

da praia. Diversão e alegria foram as palavras de ordem ao longo destes dias. 

 

 

Ao longo do mês de agosto várias foram as atividades promovidas pela equipa docente de forma a 

proporcionar às crianças momentos de pura diversão. Para tal foram utilizadas piscinas e mangueiras 

e os sorrisos estampados nas caras dos nossos meninos são a prova de que estas atividades foram 

um sucesso e ficaram para sempre nas suas memórias.  

Os mais pequenos tiveram ainda a possibilidade de colocar as mãos na massa e de manusear massa 

colorida. A leitura de histórias foi igualmente uma constante e o chão do recreio transformou-se numa 

tela gigante que serviu para receber verdadeiras obras de arte feitas com giz colorido. 

   

 

O mês de setembro marca o início do ano letivo e, na nossa instituição, assinalamos a data com a 

participação dos pais numa atividade realizada com os seus filhotes sob o mote “E se tivéssemos asas?” 

no âmbito do Open Week. Ao mesmo tempo que fazem uma atividade em conjunto com os filhos, os pais 

têm ainda a possibilidade de ficar a conhecer melhor a equipa pedagógica.  

A reunião global de pais realizou-se no dia 20 de setembro e contou com a participação dos pais das 

crianças de todos os edifícios, aos quais foi dado a conhecer os projetos da Instituição para o ano letivo, 

Julho 

Agosto 

Setembro 
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o projeto educativo comum a cada faixa etária e o projeto pedagógico que terá por base a ação de todos 

os profissionais de educação. 

   

 

 

No mês de Outubro celebramos o Dia da Alimentação e na Crevide damos muita 

importância a esta data. Realizámos jogos sobre a alimentação saudável e a que 

devemos evitar e pudemos escolher e 

desenhar o nosso prato favorito. E para 

assinalar esta data tão importante o 

Jardim de Infância elaborou uma pequena 

peça de teatro para apresentar aos 

restantes grupos da mesma faixa etária. 

 

 

 

No mês de novembro festejámos o dia de São Martinho. Neste dia e no âmbito do projeto “Partilha de 

Saberes” visitamos os meninos de outras salas onde cantamos/ dançamos, contamos histórias e 

fizemos o lanche típico de São Martinho. Um dia rico em partilha de conhecimentos e sobretudo de 

convívio entre as várias faixas etárias. Festejamos ainda o dia nacional do Pijama onde abordamos a 

importância deste dia, relembrando sempre os direitos da criança.  

Outubro 

Novembro 
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Celebrámos o 43º aniversário da Crevide e ainda, como dezembro é Natal, demos corpo à Festa de 

Natal. 

Este é um evento que marca o ano letivo de toda a nossa comunidade, reunindo no mesmo dia todas 

as crianças e familiares dos estabelecimentos Crevide,  de Loures, Lisboa e Mafra. 

  

 

Dezembro 
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Área Deficiência 

A “Casa da Rita” apoia crianças e jovens portadores de deficiência e/ou com dificuldades específicas 

de aprendizagem, surge da constatação da oferta insuficiente de serviços de apoio em atividades de 

promoção de competências e lúdicas destinadas a crianças e jovens portadores de deficiência. 

Pretende-se desta forma apoiar as famílias, dando resposta a necessidades de acompanhamento 

básico de cuidados diário, de saúde e de promoção de competências adequadas ao nível de 

desenvolvimento e faixa etária do destinatário. 

Os princípios estruturantes da nossa missão educativa são a integração social e profissional dos jovens 

portadores de deficiência intelectual e/ou multideficiência, ou aqueles cujas características 

psicossociais não permitam o sucesso educativo.  

Temos como objetivo garantir o sucesso educativo e integração social futura de Criança/Jovens, cujo 

desenvolvimento fisiológico e cognitivo seja um 

fator predeterminante da institucionalização 

precoce ou para os quais, a aquisição de 

competências, seja mais favorável num ambiente 

acolhedor e familiar. 

As crianças/jovens têm um acompanhamento 

especializado e individualizado, pautado por uma 

forte intrusão e relação família escola.  

 

 

 

O projeto “Oceano Azul” pretende contribuir para melhorar as ações de um grupo de crianças e jovens 

com Necessidades Educativas Especiais, em relação ao meio ambiente e consciencializar as famílias 

e a comunidade envolvente nesta problemática. 

 A problemática do projeto, estando relacionada com a consciencialização ambiental e a participação 

da comunidade, conduziu a uma articulação curricular inovadora, através das diferentes áreas de 

expressão artística.  

A articulação do currículo, através das expressões artísticas, esteve sempre presente ao longo do 

projeto. A temática principal, relacionada com o ambiente, foi desde o início, desenvolvida com a 

participação do grupo. Iniciou-se com a técnica do Turbilhão de ideias (TI) até surgir a problemática - o 

impacto da poluição nos oceanos e a sua origem - O nome para o projeto “Oceano Azul”, a mascote 

Projeto “Oceano Azul”  
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do projeto “A tartaruga Jolie” entre outras ideias que foram surgindo. Depois de alguma pesquisa na 

internet, fundamental para a exploração de competências tecnológicas e para a aquisição de mais 

conhecimento, o grupo entrou em contacto com várias empresas de modo a conseguir participar em 

algumas das atividades propostas por eles, resultado também das várias ações que encontraram na 

internet. Surgiram assim ideias muito diversas, relacionadas com a problemática, e que contribuíram 

para a construção do plano de ação: 

 a) Limpeza de uma praia; 

 b) Visita ao MAAT (Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia) onde existia uma exposição sobre a 

temática do projeto;  

c) Construir brinquedos com reaproveitamento de materiais;  

d) Conhecer melhor o significado da política dos 5 R´s;  

e) Fazer uma apresentação aos pais sobre o tema;  

f) Criar um e-mail para facilitar a comunicação com as instituições;  

g) Fazer jogos diferentes na escola. 

 

 

 

 

 

 

 

Mascote “Tartaruga Jollie” 
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As ideias para atividades foram surgindo como: a construção de sofás com latas que foram 

semanalmente recolhidas nos cafés locais, também as várias dinâmicas de grupo desenvolvidas 

proporcionaram a construção de uma bola positiva intitulada “cuidar e salvar” e a mascote foi 

progressivamente construída pelo grupo, para fazer parte do desfile (roupas com materiais 

reutilizáveis) e espetáculo de dança inclusiva. O projeto terminou com uma exposição de todos os 

trabalhos desenvolvidos e com uma apresentação pública, no salão do Centro Cultural de Casais de 

Monte Bom, de expressão corporal e dramática com todos os participantes do projeto e as alunas da 

Academia de Dança Susana Galvão Teles. 

 

 

 

Atividades desenvolvidas no âmbito do projeto “Oceano Azul”  
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A adaptação de atividades, jogos e brincadeiras, é uma forma de dar resposta à inclusão, envolvendo 

todos nas atividades desenvolvidas, criando uma interação entre crianças/jovens com e sem necessidades 

Sofás feitos com latas 

Desfile e Espetáculo de Dança Inclusiva 
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educativas especiais e todos aqueles que as rodeiam, estimulando o espírito de entreajuda e de 

companheirismo, apelando à solidariedade e ao respeito pela diferença. 

 

 Para a realização de algumas das atividades, para a gestão dos espaços físicos dos inúmeros ensaios 

relacionados com a apresentação pública, para a organização e realização dos pósteres, convites e 

demais materiais utilizados, foram necessários recursos financeiros, que só foram possíveis através de 

patrocínios com algumas das empresas do concelho.  

- Centro Cultural e Recreativo de Casais de Monte Bom 

- Casa do Povo de Mafra   

 

 

 

 

O projeto de “Bolos” é uma atividade de angariação de fundos. O grupo de culinária confeciona bolos 

para festinhas privadas, mediante pedidos.  

 

 

 

 

Parcerias e Patrocínios 

Projeto ”Bolos” 
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No Atelier Oficina de restauro, são realizadas tarefas de restauro de móveis, peças antigas, etc. 

     Um projeto aberto à comunidade. 

 

 

 

 Natação – Piscinas municipal de Mafra;  

 Educação física – Ginásio Chakra, em Mafra. 

 Pilates 

. 

 

 

 

 

 

Projeto “ Oficina de Restauro”  

Atividades Físicas 
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As atividades de interrupção letiva poderiam ser incluídas também na área de apoio técnico, pois nestes 

período a programação destas é baseada num plano de desenvolvimento específico individualizado 

e/ou com competências cognitivas, pessoais e sociais específicas. Nestes períodos são incluídas 

sempre atividades lúdicas e saídas ao exterior. 

 

 

 

O Arraial da Casa da Rita é um dia aberto à comunidade, no sentido 

de proporcionar o convívio e a integração no meio envolvente à 

Casa da Rita, com vista à divulgação da resposta e ao 

estabelecimento de parcerias. O Arraial além de constituir um dia 

de interação e integração dos jovens apoiados com a comunidade 

local visa angariar fundos para aplicar em materiais técnicos. 

 

 

 

 

Atividades Lúdicas 

MINI MEGA ARRAIAL DA CASA DA RITA 
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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.  

 

 

POAPMC – 1ªFASE  

No âmbito do POAPMC, o Consórcio de Loures entrou no último ano da operação, mantendo o 

exaustivo trabalho com e para as famílias, na entrega de bens alimentares mas também na dotação de 

ferramentas no que concerne às medidas de acompanhamento realizadas.  

A Crevide enquanto Entidade Coordenadora, mensalmente acompanhou todas as entregas de 

fornecedores, visitando o Operador Logístico contratado – Sogenave com a interlocutora do ISS.    

Ainda no âmbito do Consórcio foram realizadas reuniões de Dirigentes e reuniões de Técnicos 

trimestralmente.  

 

ESTÁGIO CURRICULAR SERVIÇO SOCIAL  

Em parceria com o Gabinete de Career Services e Alumni do ISCTE-IUL mantivemos o Protocolo de 

Estágio Curricular Bianual com uma aluna/estagiária em Serviço Social. O estágio teve início em 

Fevereiro e terminou em Maio. 

A intervenção no estágio incidiu maioritariamente no programa alimentar – POAPMC – Programa 

Operacional de Apoio as Pessoas mais Carenciadas. O percurso de plano pedagógico de estágio 

possibilitou à estagiária, formação de acordo com os padrões teóricos, metodológicos e éticos da 

profissão de Serviço Social.  

A 07 de Março, no âmbito das medidas de acompanhamento proposta, a estagiária aplicou um Inquérito 

por Questionário a 61 famílias, com o nome “12 meses de POAPMC e agora?” A sessão teve como 

principal objetivo avaliar o grau de satisfação dos destinatários finais com o POAPMC e perceber o que 

mudou/melhorou/alterou na sua vida desde que beneficiam deste programa. 

 

Janeiro  
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COMISSÃO SOCIAL DE FREGUESIA MOSCAVIDE PORTELA / CLAS - REDE SOCIAL LOURES 

Na União de freguesias Moscavide e Portela, a Crevide participou em todas as reuniões propostas pelo 

executivo da Junta de Freguesia, bem como representou também as Instituições da sua freguesia em 

CLAS – Conselho Local de Acão Social.  

 

 

SESSÃO DE ESCLARECIMENTOS – DECO  

No âmbito da Tipologia de Operações 1.2, do POAPMC continuámos a desenvolver ações de 

acompanhamento, que permitissem capacitar as famílias e ou as pessoas mais carenciadas nos mais 

variados temos: seleção dos géneros alimentares e ou bens de primeira necessidade; prevenção do 

desperdício e otimização da gestão do orçamento familiar. 

Face ao exposto, no dia 15 de Abril realizou-se uma sessão de esclarecimento, subordinada ao tema 

“O Essencial sobre a Economia Pessoal – consumidores conscientes, compras inteligentes” com a 

DECO – Defesa do Consumidor. 

Esta sessão contou com cerca de 16 destinatários finais. Na sessão foi abordado o tema da economia 

pessoal, com o objetivo de ajudar os destinatários finais a tomar decisões financeiras informadas e 

sustentáveis na gestão do orçamento familiar, no planeamento de despesas, na escolha de serviços e 

produtos financeiros adequados, na aplicação de poupanças e ainda recurso ao crédito. Foram também 

abordadas estratégias a adotar em caso de dificuldade financeira.   

Foi uma sessão bastante participada em que houve muita partilha de experiências entre os 

participantes.   

  

Março  

Abril 
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4ª NOITE FADOS CREVIDE – 03 Maio 2019 

A Crevide voltou a realizar a Noite de Fados com jantar solidário em Moscavide, 

no dia 03 Maio. O evento teve, como sempre, uma vertente solidária para 

angariação de fundos para projetos em curso na Crevide.  

Este evento só foi possível através da estreita colaboração de 

todo o 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. Para este evento, contámos com a 

parceria da Gallo, que gentilmente nos ofereceu 15 caixas, no total 450 

unidades/garrafas. Trata-se de um evento com grande notoriedade e muito bem 

aceite na nossa freguesia/comunidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Maio 
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CAMINHADA EM FAMILIA – 02 Junho 2019 

A Crevide realizou mais uma vez a sua Caminhada em Família, associando a prática desportiva à 

promoção de hábitos de vida saudáveis.  

A Caminhada contou com cerca de 50 participantes e cumpriu os seus objetivos, por um lado o convívio 

entre pais, amigos, familiares e colaboradores Crevide, por outro a sua vertente solidária que nos 

caracteriza, através da doação de produtos de higiene e conforto que foram posteriormente distribuídos 

às famílias carenciadas que apoiamos diariamente. 

Esta iniciativa contou com a parceria existente entre a Crevide e a Junta de Freguesia do Parque das 

Nações.  

LOJA TROKA TRAPOS - ARRAIAL JUNIOR CREVIDE –- 22 Julho 2019 

A Loja Solidária TROKA TRAPOS esteve mais um ano representado 

numa banca de exposição no 7º 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. 

 

 

POAPMC – NOVO CONSÓRCIO – 2ªFASE  

O consórcio de Loures – POAPMC irá dar 

continuidade aos trabalhos, após ter sido aceite a 

nova candidatura. O consórcio é constituído pela 

CREVIDE, enquanto Pólo Receção/Entidade 

Coordenadora e simultaneamente entidade 

Mediadora. Fazem parte deste consórcio seis 

entidades mediadoras: ALPM - Associação Luiz 

Pereira da Motta, CECSSAC- Centro Cultural e 

Social de Santo António dos Cavaleiros, ANSA- 

Associação Nossa Senhora dos Anjos, START- SOCIAL- Cooperativa Sócio-Educativa para 

Desenvolvimento Comunitário, C.R.L, AMSAC – Associação dos Moradores de Santo António dos 

Cavaleiros e IASFB – Instituição de Apoio Social da Freguesia de Bucelas. São destinatários finais 

desta medida os indivíduos e/ou as famílias que se encontram em situação de carência económica.  

Junho 

Outubro 
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O apoio é concedido em géneros alimentares, compostos por 25 lotes de produtos: Leite, queijo, arroz, 

massa, cereais, bolacha-maria, tostas, frango, pescada, atum, sardinha e cavala, feijão, grão, ervilhas 

e tomate em lata, mistura de vegetais para sopa, brócolos, espinafres, feijão-verde, alho francês e 

cenouras congeladas, azeite, creme vegetal, e marmelada.  

O POAPMC – 2ª fase mantém o objetivo de abrangência em 1.234 destinatários finais. Importa 

referir que o convite a duas novas instituições do concelho, irá permitir apoiar as freguesias que se 

encontravam a descoberto ou que tinham uma grande de lista de espera. 

Salientar também a importância em manter os voluntários neste programa, nos dias de elaboração 

e distribuição dos cabazes às famílias.  

 

 

NATAL CREVIDE – PARCERIA BANCO CTT  

No âmbito da parceria com o BancoCTT, foram doados pelo Banco e pelos seus colaboradores, cabazes 

com bens alimentares e de higiene para entrega às famílias carenciadas que apoiamos diariamente no 

âmbito da resposta de Cantina Social.  

Foram também oferecidos pelos colaboradores do BancoCTT bolos-rei para entrega às respetivas famílias 

apoiadas. Esta ajuda foi bastante valiosa, pois permitiu juntar à Ceia de Natal distribuída pela Crevide 

outros elementos essenciais para tornar o Natal destas famílias mais completo. Bem-haja ao BancoCTT e 

aos seus colaboradores e pela iniciativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezembro 
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Áreas Transversais 

A área Alimentar é uma área de grande relevância e importância na atividade da Crevide.  

O fornecimento de refeições às crianças e restante comunidade educativa, deve assentar nos princípios 

de uma alimentação equilibrada e promotora de saúde. 

A qualidade e a quantidade de géneros alimentícios, ingeridos em meio escolar têm um grande impacto 

na saúde e bem-estar das crianças, uma vez que é na escola que os jovens passam um elevado 

número de horas, sendo portanto aí que ingerem uma parte substancial de alimentos. 

Desta forma, a qualidade da oferta alimentar assim como a segurança e todas as problemáticas 

inerentes a esta área são de extrema importância na nossa prática enquanto instituição. 

As atividades referentes ao ano de 2019 foram desenvolvidas tendo em consideração nove objetivos 

centrais. 

 

 

 

- Gestão de stocks, através da utilização de programa para o 

efeito;  

- Revisão contínua de ementas e de fichas técnicas 

(procedimentos e capitações); 

- Revisão do Manual de HACCP da Crevide; 

- Revisão do Código de Boas Práticas; 

- Avaliação do desempenho dos 

fornecedores contratados; 

- Avaliação de propostas de novos fornecedores. 

 

1. Otimizar processos e procedimentos  

2.  

Área Alimentar 
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- Verificação contínua do sistema HACCP; 

- Avaliação das condições de higiene e segurança de procedimentos e instalações; 

- Formações relacionadas com a higiene e segurança dos alimentos a colaboradores da instituição; 

- Monitorização do cumprimento das boas práticas de higiene e segurança alimentar. 

 

 

 

- Ementas desenvolvidas pela nutricionista da Crevide, tendo por base os princípios da Dieta 

Mediterrânica; 

- Ementas diversificadas e equilibradas, cumprindo as 

orientações existentes para a elaboração de ementas 

escolares;  

- Ementas elaboradas e adaptadas às diversas faixas etárias 

existentes; 

 - Implementação de refeição vegetariana com periodicidade mensal 

no sentido de incentivar o consumo de leguminosas e de 

hortícolas; 

- Inclusão de snacks saudáveis e de confecão própria nos 

lanches, de modo a controlar a qualidade e quantidade de 

ingredientes utilizados (nomeadamente a adição de açúcar); 

- Priveligiar alimentos naturais e ricos nutricionalmente em detrimento de alimentos processados e de 

alta densidade energética (exemplo, palitos de cenoura em vez de bolachas); 

- Formação contínua a colaboradores sobre porções recomendadas e princípios da alimentação 

mediterrânica; 

- Formação a utentes do POAPMC sobre temas urgentes da área alimentar como o aproveitamento 

dos diversos alimentos.  

 

  

2. Assegurar a segurança alimentar e qualidade das refeições  

 

3. Fornecer refeições saudáveis e adaptadas  
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- Criação e implementação de um novo projeto de alimentação denominado “O mocho saudável”;  

- Formação contínua a colaboradores sobre alimentação saudável; 

- Apoio ao POAPMC com a realização de ações de formação às famílias participantes. 

 

 

 

 

- Comemoração de dias festivos (Dia Mundial da Alimentação, São Martinho, entre outros); 

- Realização de jogos didáticos e educativos em torno do tema; 

- Cuidar da horta previamente concebida na Creche do Tomás e envolver as crianças dos outros 

estabelecimentos.  

- Formação e workshops para encarregados de educação relativos à temática da alimentação; 

- Envolvimento dos pais em atividades da área alimentar. 

 

 

  

4. Promover o desenvolvimento de hábitos alimentares sa udáveis e 

compreensão da relação entre saúde e alimentação  

  

5. Criar atitudes positivas face aos alimentos e à alimentação  
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- No presente ano a Crevide recebeu o “Selo Saudável”, e foi 

renovada a parceria com a Câmara Municipal de Lisboa e a 

Direção Geral de Saúde (DGS) no “Projeto Selo Saudável” que 

tem como principal objetivo obter uma distinção pública com a 

implementação de 

algumas normas e 

requisitos tendo como 

base o Padrão Alimentar 

Mediterrânico. 

 Este projeto para além de garantir aos utentes a qualidade 

alimentar e nutricional da oferta alimentar oferecida na nossa 

instituição, permite também capacitar os colaboradores e utentes para melhores escolhas alimentares 

e adoção de um estilo de vida com maior qualidade e saúde. 

- Continuação da dinamização da marca Crevide, com a criação de outros produtos; 

- Envolvência com outras parcerias e projetos no âmbito da alimentação saudável e no combate da 

obesidade. 

 

 

 

 

- Aproveitamento de legumes da horta para utilização nas refeições oferecidas; 

- Criação de diversas ofertas alimentares, como cabazes, para um novo público-alvo; 

- Criação de novos produtos e ementas para encomendas externas.  

- Criação de um livro de receitas para a comunidade geral. 

 

 

 

 

A obesidade é hoje um dos problemas de saúde pública que assola as sociedades ditas desenvolvidas 

sendo transversal a todas as faixas etárias. Uma criança obesa tem maior probabilidade de vir a ser 

um adulto obeso, com repercussões inerentes na saúde e compromisso da sua longevidade. A família 

evidencia-se como um pilar fundamental para as crianças no que concerne à aquisição de hábitos e 

comportamentos saudáveis.  

7. Participar em atividades 

8. Otimizar recursos 

9. Projeto de investigação 
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Elaboração do estudo “Avaliação do estado nutricional de crianças em idade pré-escolar”, pela 

nutricionista da Crevide. 

O presente projeto apresenta os seguintes objetivos: avaliar a prevalência do excesso de peso e 

obesidade, numa amostra de crianças em idade pré-escolar; relacionar o estado nutricional e a 

ocorrência de excesso de peso com o estilo de vida e hábitos alimentares da família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Relatório de Atividades e Apresentação de Contas - 2019  

 

 

  março de 2020 

34 

 

 

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 2019, no total de 1.207.793,13 €, está 

espelhada no quadro seguinte: 

Receitas 2019 Valor Peso 

Comparticipações familiares 537.606,12 44,5% 

Acordos Seg. Social de cooperação para a infância 548.480,16 45,4% 

Autarquias 30.000,00 2,5% 

Protocolos Cantina Social 40.722,50 3,4% 

Quotas e donativos 24.965,95 2,1% 

Banco Alimentar Contra a Fome 19.791,98 1,6% 

Entrajuda 2.661,50 0,2% 

Outros rendimentos 3.564,92 0,3% 

TOTAL 1.207.793,13  

 

A distribuição dos custos e perdas das atividades da Crevide em 2019, no total de 1.201.272,57 €, foi 

a seguinte: 

 

Gastos 2019 Valor Peso 

Gastos com o Pessoal 796.656,83 66,3% 

Fornecimentos e serviços externos  272.481,86 22,7% 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 99.923,21 8,3% 

Gastos de depreciação e de amortização 17.689,36 1,5% 

Gastos e perdas de financiamento   11.109,20 0,9% 

Outros gastos e perdas  3.412,11 0,3% 

TOTAL 1.201.272,57  

 

O resultado líquido do exercício é de 6.520,56 €. 

 

 

Breve análise da contabilidade a 31/12/2019 
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Da análise da Demonstração de Resultados Líquidos Comparativa entre Janeiro e Dezembro de 2019 

e igual período de 2018 é possível extrair algumas conclusões que importa realçar, para que a 

Assembleia Geral, possa melhor entender e pronunciar-se com maior conhecimento do detalhe das 

razões das alterações verificadas entre os dois exercícios. 

Destacam-se os seguintes pontos: 

 

> Custos com o Pessoal 

 

O valor registado com custos com o pessoal foi de 796.656,83€, valor que apresenta um aumento 

face ao ano de 2018 de 3.761,22€. 

Esta é a rúbrica que apresenta a maior despesa da Crevide (66,3%), fruto da natureza das 

atividades de prestação de serviços sociais que são desenvolvidas. 

 

> Fornecimentos e serviços externos 
 

O valor registado nesta rubrica é de 272.481,86€. Nesta rubrica registam-se os valores de rendas 

dos Estabelecimentos e dos custos com a logística do POAPMC. Esta rúbrica e não apresenta 

variação expressiva relativa ao ano anterior.  

 

> Custo de matérias consumidas 
 

Com um valor total de registado nesta rubrica não apresenta variação relativa ao ano anterior 

99.923,21€, pois os consumos continuam em linha com os do ano anterior. 

 

> Mensalidades 
 

As comparticipações familiares dos utentes aumentaram 7,8%, totalizando em 2019 o valor de 

537.606,12€. Tal deveu-se ao aumento da quantidade de utentes pagantes, face ao ano anterior, 

apesar da diminuição das tabelas de comparticipação familiar. 

 

> Subsídios da Segurança Social 

O valor dos acordos de cooperação registou um aumento de 7%, totalizando um valor de 

548.480,16€, em resultado do alargamento do Acordo assinado para a Creche Cinco Estrelas 

que passou de 36 para 50 utentes em acordo, bem como atualização anual de todos os acordos, 

com exceção do pré-escolar que continua sem atualizações. 
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 Apoios do FEAC 

> Apoios de autarquias 

Nesta rúbrica está registada o apoio da Câmara Municipal de Loures ao POAPMC, 30.000,00€ 

entregues à Crevide enquanto entidade Coordenadora para o Concelho de Loures, para 

compensar as despesas de logística e de armazenagem das mais de 30 toneladas de bens 

distribuídos mensalmente. 

 

> Outros subsídios e doações 

Destacamos os maiores montantes recebidos este ano 

Quotas e Donativos – 21.203,60 

Banco Alimentar contra a Fome - 19.791,98 

Entrajuda - 2.661,50 

Ainda da Câmara de Loures, o apoio do RMAIS – 3.762,26 

 

Destas análises sobressai que o Resultado Líquido é positivo, no valor de 6.520,56€, o que irá tornar o 

valor de Fundos Patrimoniais da Associação em 117.259,60€, após aprovação da proposta de que o 

valor do Resultado do Exercício de 2019 seja incorporado em Resultados Transitados. 

O total do Ativo em 2019 é de 482.907,65€, registando-se diminuição de 46.516,66€ face ao ano 

anterior em virtude de amortizações dos bens em imobilizado. 

As dívidas à Crevide mais relevantes são as dos utentes com mensalidades em atraso no valor de 

85.499,74€ contra os 69.802,18€ do ano anterior. 

No que respeita a dívidas a terceiros o nível permanece constante face a 2018. 

O valor em depósitos bancários e em caixa a 31 de dezembro de 2019 é de 7.744,24€. 

O total do passivo em 2019 é de 365.648.09€., com uma diminuição face a 2018 de 53.037,22€, em 
virtude da amortização dos empréstimos bancários. 
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As contribuições para os resultados de 2019 da Crevide por parte das respostas sociais pela qual a 
atividade é desenvolvida estão apuradas nos quadros seguintes: 

 

Área da Crevide Júnior Social Deficiência 

 Rendimentos 
1.095.786,11€ 85.958,38€ 26.048,64€ 

 Gastos 
971.238,21€ 169.395,09€ 60.639,27€ 

  

Resultado líquido 

 

124.547,90€ (83.436.,71€) (34.590,63€) 
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O ano de 2019 mostrou-se constante no que à atividade da Crevide diz respeito, sendo registado um 

equilíbrio financeiro entre os custos e as receitas, tal como tinha sido aprovado pela Assembleia Geral 

de Sócios no Orçamento para este ano. 

 

Mas 2019 foi um ano caracterizado pela necessidade de encontrar resposta aos desafios que a 

pressão do imobiliário nos apresentou de forma repentina, que nos levaram a ter de concentrar 

esforços na procura de espaço alternativos aos que desde longa data eram utilizados nas respostas 

do Pré-escolar e do CATL. 

 

Como é sabido, o estabelecimento de pré-escolar na Avenida de Moscavide teve de entrar em obras 

profundas no edifício, sendo incompatível a frequência de crianças a parir de setembro- 

 

A alternativa à muito pensada para acolher temporariamente as salas desta resposta, o edifício da Rua 

António Maria Pais, teve de ser devolvido aos senhorios em novembro de 2019, sendo necessário 

alterar o local de funcionamento regular do CATL e da Loja Social. 

 

Contratou-se em agosto, por longo prazo, um espaçoso conjunto de dois pisos em Moscavide, tendo-

se iniciado obras de adaptação, as quais deverão ver o seu fim durante o período de 2020/21. 

 

A Crevide formalizou uma candidatura ao Programa PARES 2.0, para adaptação de um espaço em 

Moscavide com vista à abertura de nova resposta de Creche para 42 crianças. O resultado deverá ser 

conhecido em 2020, com posterior início de obras. 

 

Manteve-se a representatividade da Crevide em vários fóruns importantes para o Setor Social 

Solidário, nomeadamente na Direção da UDIPSS de Lisboa e na comissão técnica 186 do IPQ, 

responsável pelas Normas de Qualidade do Setor Social. 

 

A todos os que contribuíram para tornar o ano de 2019 tão tranquilo e com tão bons resultados, só 

possível pelo muito empenho e excelente trabalho de colaboradores e voluntários, deixamos aqui 

expresso mais uma vez o nosso agradecimento, extensível aos nossos parceiros institucionais que se 

mostraram presentes sempre que solicitados. 

 

 

Conclusões 
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A Direção 
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