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Relatório de Atividades de 2020

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 2020, 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.
Reinvestimos cada cêntimo que geramos no desenvolvimento de novos projetos sociais e na melhoria
contínua dos que temos em curso.
Durante o ano de 2020, em pleno início da crise pandémica com o confinamento repentino e forçado
de toda a população, a Crevide manteve em funcionamento as respostas sociais de apoio alimentar e
criou um Fundo de Apoio Social, para apoiar financeiramente as famílias que perderam rendimentos
por perda de emprego ou de rendimento da sua atividade. Esses apoios revestiram-se na devolução
de mensalidades.
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.
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Este espírito 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
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
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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.
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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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Relatório de atividades das Áreas Crevide

Área Júnior
O ano de 2020 foi sem dúvida um ano atípico, em que toda a equipa da área da infância e juventude
se viu forçada a quebrar com os métodos habituais de ensino, substituindo-os por ferramentas de
Convívio e de Ensino à Distância. A adaptação, o reajustamento de métodos e principalmente a
mudança de hábitos fez-nos refletir sobre este novo paradigma de ensino e de que forma
continuaríamos a manter aquilo que nos destaca e diferencia: Excelência Pedagógica.

O Plano de Atividades proposto no início do Ano Letivo 2019/2020, foi cumprido na integra até ao
encerramento dos estabelecimentos escolares na 1ª fase de confinamento devido à pandemia
COVID-19. As restantes atividades foram adaptadas a esta nova realidade, implementadas através
de recursos síncronos e assíncronos, numa tentativa, sobretudo, de salvaguardar o superior interesse
da criança minimizando o impacto deste vírus no seu desenvolvimento e nas suas aprendizagens.

Importante destacar o envolvimento de toda a equipa na procura de soluções, na adaptação de
atividades/recursos/métodos de ensino, assim como o envolvimento de todos os pais/Encarregados
de Educação que nos permitiram a sua implementação.

Janeiro
DIA DE REIS
O ano de 2020 teve início com a comemoração do Dia de Reis. O dia foi assinalado com a realização
de uma coroa para cada uma das crianças Crevide. Os meninos do Jardim de Infância, tiveram a
oportunidade de participar numa iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Loures
tradicionalmente

intitulada

“Janeirinhas”

através da apresentação de uma canção
alusiva à época.

A participação nestes eventos proporciona às
crianças além de novas experiências no
exterior, o importante contacto e partilha de
vivências com outros grupos e faixas etárias.
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ESCOLA NO ADRO

O

projeto

desenvolvido

Escola

no

pela

Adro,
Câmara

Municipal de Loures, visa promover
a criatividade artística e plástica
dos

alunos

instituições

que

frequentam

escolares

no

município, através da exposição de
trabalhos sobre o mote de uma
temática específica.

A Crevide foi convidada a participar, com o tema a Galáxia e os seus Planetas e transformou a
Casa do Adro num verdadeiro planetário. Neste projeto foram envolvidas todas as valências da
Área da Infância e Juventude, desde a Creche até ao CATL, com um gigante envolvimento e
participação dos pais/familiares dos nossos utentes.
Na inauguração estiveram presentes o vereador da Educação da Câmara Municipal de Loures, a
Direção da Crevide, a equipa pedagógica responsável pelos trabalhos e as crianças do pré-escolar.

Fevereiro
Carnaval é sinónimo de festa e muita animação. À semelhança de anos anteriores, esta data foi
assinalada com os habituais desfiles na freguesia de Moscavide e Portela e no concelho de Loures.
Os meninos Crevide desfilaram pelas ruas da freguesia e do concelho sob o tema “Os Mitos
Chineses”. Com disfarces coloridos e “dragões” de grande impacto visual, perante um público
bastante entusiasta a Crevide destacou-se pela criatividade e originalidade na sua abordagem ao
tema.
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Março
ATIVIDADES À DISTÂNCIA
No decorrer do mês de março, por indicação do Governo, os estabelecimentos de ensino e
estabelecimentos sociais foram encerrados devido à pandemia causada pelo coronavírus. A
Crevide rapidamente se adaptou a esta nova realidade de atividades à distância, proporcionando
às suas crianças, momentos de partilha online com os mais variados recursos.
A modalidade de atividades à distância, foi a alternativa de qualidade adotada, aliando a integração
das tecnologias de informação nos processos de ensino e aprendizagem como acesso à educação.
As ferramentas síncronas e assíncronas permitiram a continuidade e desenvolvimento das
atividades planeadas:

Ferramentas síncronas:
Microsoft Teams: Foram realizadas videochamadas entre a equipa e as respetivas famílias,
encurtando assim distâncias num esforço para continuar a devolver alguma normalidade à vida das
crianças.
Ferramentas assíncronas:
A plataforma SAPA e o Email permitiram a divulgação de uma série de vídeos com histórias,
canções e até conselhos para ajuda a atravessar o confinamento.

Na sequência da suspensão de atividades letivas e não letivas presenciais, a Creche do Tomás
manteve-se em sempre em funcionamento, assegurando o acolhimento de filhos de profissionais
considerados de primeira linha. A equipa destacada para o efeito, garantiu a estas crianças um
acompanhamento seguro, sem nunca esquecer a componente pedagógica que está subjacente ao
trabalho levado a cabo pela Crevide.
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Abril
Durante o mês de abril decorreram diversas atividades na plataforma SAPA, nomeadamente, a partilha
de vídeos, com leitura de livros, teatros, canções e jogos lúdicos com o objetivo de estimular o gosto
pela leitura e audição de histórias.
Através das atividades

à distância manteve-se o

acompanhamento das crianças pela educadora de sala,
através das vídeo chamadas, onde as crianças puderam
visualizar histórias, teatros e canções dinamizadas das
mais diversas formas.
O Dia Internacional do Livro e do Livro Infantil foram
comemorados em todas as faixas etárias, tendo em vista
a estimulação da leitura, da criatividade e imaginação,
aprendizagem de novos conhecimentos acerca do mundo,
ajudar na construção do pensamento critico, melhorar a
comunicação, enriquecer o vocabulário, desenvolver o
cérebro e ao mesmo tempo trabalhar as emoções e o
afeto, melhorar a capacidade de atenção, entre outros. Na
Creche do Tomás em paralelo, o acompanhamento foi de
encontro às necessidades e idades de cada grupo de
crianças.
A Páscoa foi celebrada através de atividades referentes a esta festividade num registo presencial e de
Ensino à Distância (vídeo chamadas e ainda pela publicação de vídeos na plataforma SAPA). É
essencial que a criança tome consciência e aprenda a importância de datas festivas, como a Páscoa,
desde a primeira infância. Importa ensinar a história – o porquê de se celebrar - e os principais
elementos associados. Desta forma, a criança adquire novo vocabulário, desenvolve o conhecimento
do mundo e a formação pessoal e social.

Maio

No mês de maio, sinalizámos o dia da mãe com vídeos na plataforma SAPA, com histórias, canções e
poemas dedicados às mães.
O Dia da Mãe é sempre um acontecimento marcante que valoriza a figura materna de cada criança.
Abordar o tema junto das crianças confere importância à mãe, estreita a relação entre a escola e a
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família e revela o olhar da criança sobre a mesma. No final, permite presentear a mãe com algo
significativo para a criança, realizado por si, no seu ambiente escolar.
As atividades realizadas têm sempre em conta a faixa etária do grupo e a destreza física de cada
criança, de forma a promover a autonomia. É dado espaço á tomada de decisão por parte da criança,
e é neste sentido que centramos o interesse na criança e nas escolhas da mesma, aumentando assim
a sua autoestima através de uma educação positiva e empreendedora.

Neste mês, comemorámos também o Dia da Família, expondo na plataforma SAPA, vídeos alusivos
ao tema, assim como foram propostas atividades a desenvolver com as crianças. Foram programadas
vídeo chamadas valorizando o contacto próximo com a família que é cada vez mais importante ao
enfrentarmos esta pandemia em confinamento. O objetivo, para além de estabelecer uma comunicação
ativa com as famílias, visa manter a cooperação entre escola/família proporcionando um ambiente
saudável, positivo, otimista e de grande equilíbrio emocional. Sabemos que é necessário a escola criar
um ambiente de confiança com os pais, planeando estratégias que visem a proximidade entre ambas.
É fundamental uma boa comunicação entre as partes, para uma relação mais próxima. Uma
comunicação clara, assertiva, flexível, ponderada e profissional, permite a criação de laços entre ambos
e uma maior confiança na discussão do processo educativo da criança.

Junho

No mês de junho com a reabertura das creches, jardins-de-infância e CATL, comemorámos, o Dia da
Criança, com atividades relacionadas com a coordenação motora e física para promover a saúde física
e emocional, o equilíbrio e a agilidade de cada criança num ambiente descontraído e harmonioso.
Esta data é sempre pensada e planeada com o intuito de proporcionar um dia diferente e ainda mais
divertido para as crianças. É o dia em que, mais do que qualquer outro dia, respeitamos a
individualidade de cada um, permitimos e privilegiamos a brincadeira livre e presenteamos as crianças
com algo adequado à faixa etária e interesses dos grupos. Desta forma, estamos a fomentar o otimismo
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e a autoestima das crianças, uma vez que estas se sentem valorizadas e acarinhadas, divertidas e
respeitadas.

Para sinalizar e comemorar os Santos Populares, o dia foi passado a ouvir e dançar canções tipicamente
portuguesas.
Esta data festiva bem portuguesa, dá a conhecer costumes e tradições do
nosso país, desenvolvendo o conhecimento do mundo e a formação pessoal e
social. A atribuição e a realização de trabalhos acerca de símbolos típicos de
cada festividade, confere à criança uma bagagem que levará para a sua vida
futura, trazendo-lhe autoconfiança e antecipação de acontecimentos.
É tido em conta nestes dias festivos, uma abordagem em todos os domínios,
sejam eles a escrita, a matemática, o jogo ou as expressões, de acordo com o
tema. Pretende-se assim que ao longo das datas festivas, os vários domínios,
possam ser abordados diversificadamente.
Na Crevide fazemos questão de abordar cada data, com uma explicação da importância da mesma, antes
mesmo da realização de atividades práticas.
REABERTURA DE CATL
Com a reabertura do CATL, no dia 15 de junho, durante o período escolar, a Crevide providenciou
todas as condições para que fosse possível o acompanhamento das aulas online, tele escola e/ou
plataformas colaborativas de ensino à distância, nomeadamente:
•

Acesso à internet, através de rede Wi-Fi;

•

Transmissão da tele escola via streaming, com recurso ao projetor de imagem e computador;

•

Transmissão dos canais Youtube DGE ME #estudo em casa, com recurso ao
projetor de imagem e computador.
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Julho

O mês de julho foi marcado por atividades de exploração ativa mais diversificadas e livres, nas quais o
foco foi proporcionar às crianças momentos de socialização e fruição de cada momento ao seu ritmo. As
atividades livres – não tão direcionadas pelo adulto – possibilitam que se fuja à rotina, que se explorem
outros sentidos, que se aprenda mais e melhor acerca do ambiente que nos rodeia (culinária, contacto
com elementos naturais, atividades rítmicas expressivas, experiências, etc.) e que o mesmo possa ser
vivenciado entre pares e com a equipa da sala. Tal torna estas atividades inesquecíveis aos olhos das
crianças e possibilitam que o educador as observe e avalie noutro tipo de contexto.

Contámos com a festa dos finalistas do jardim-de-infância, que ocorre anualmente. Desta feita, através
da gravação de um vídeo com atuação referente à despedida desta etapa das suas vidas. Cada criança
finalista teve a oportunidade de receber o seu diploma
pela conclusão da educação pré-escolar.
Esta festa representa um momento inesquecível para as
crianças, famílias e equipa de sala, pois é um marco
importante da vida académica do grupo. Os momentos de
partilha entre pares ao cantar uma canção cheia de
simbolismo e nostalgia e a entrega do diploma pela mão
da

educadora,

são

motivos

de

orgulho,

alegria,

autoconfiança e empreendedorismo, que valorizam o
empenho de todos.

Agosto

Durante o mês de agosto foram promovidas várias atividades de forma a proporcionar às crianças
momentos divertidos e diversificados de aprendizagem ativa.
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Além de atividades de culinária, onde as crianças puderam promover a sua autonomia e desenvolver
a sua criatividade, fazendo gelado, salada de fruta e salame, puderam explorar o exterior com jogos e
brincadeiras, muitas delas com água, como a montagem de piscinas ao ar livre.
Este tipo de atividades, além de desenvolverem a motricidade, melhora o humor e aumentam o
sentimento de felicidade, após a prática da mesma, devido à oxigenação cerebral que diminui por sua
vez o aparecimento de doenças.

Setembro

Para marcar o início do ano letivo, na nossa instituição,
celebramos uma atividade no âmbito do “Open Week”,
com a temática “Vamos colorir este ano!”. Mesmo sem a
presença

dos

pais/encarregados

de

educação

e

familiares, a mesma não deixou de se realizar de uma
forma dinâmica e divertida, com a realização de
atividades em grupo por sala. Para dar as boas-vindas às
novas crianças e assim começar a criar o sentido de
pertença ao grupo e às responsáveis de cada sala com as respetivas famílias, foi feita a partilha das
atividades na plataforma SAPA e oferecendo às famílias uma pequena lembrança.

Outubro
No dia 7 do mês de outubro, decorreu a Reunião Global de Pais, conhecida pelo encontro de toda a
equipa pedagógica, coordenação, direção da Crevide e agentes educativos. Visa dar a conhecer o
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projeto educativo, os projetos curriculares de sala e os objetivos propostos para o decorrer do ano
letivo. Neste ano, a reunião foi online, através da plataforma Microsoft Teams e contámos com uma
forte adesão e participação de pais/encarregados de Educação. A reunião permitiu que mesmo à
distância, fosse mantida a comunicação habitual com as famílias e proporcionou uma maior facilidade
e adesão por parte das mesmas.
Celebrámos o Dia da Alimentação e porque a Crevide valoriza a importância de uma alimentação
saudável, é neste sentido que desenvolvemos ao longo do ano atividades que estão presentes no
nosso projeto da alimentação. Com o objetivo de ensinar às crianças a importância dos bons hábitos
alimentares e o que isso reflete na saúde em geral, ao mesmo tempo sensibilizar as famílias para esta
temática, realizando atividades com as mesmas e utilizando a plataforma SAPA para partilhar
informações e dicas importantes.

Neste mês também celebrámos o Halloween que, não sendo uma festividade portuguesa, em muito
entusiasma e cativa as crianças. Neste dia os grupos dão asas à imaginação, fazem de conta e
aprendem sobre respeito pelo outro e inclusão. De forma a celebrar esta data, os estabelecimentos
foram decorados a rigor, as crianças vieram mascaradas, fizemos um baile de máscaras e um lanche
alusivo ao tema.

Novembro

No mês de novembro festejámos o dia de São Martinho. Neste dia foi
realizado um lanche de São Martinho, apenas com as colegas da sala.
Neste dia as crianças aprendem acerca da Lenda de S. Martinho,
aprendem o costume tipicamente português de comer castanhas e
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conhecem o animal associado às mesmas. Desta forma, desenvolve-se o
conhecimento do mundo, numa comemoração bastante apreciada por todos, em
que o convívio é palavra de ordem.

Dezembro

No dia 06 de dezembro assinalámos o 44º aniversário da CREVIDE. Esta data provoca nas crianças
orgulho e admiração pela sua escola, ao mesmo tempo que as surpreende que possamos cantar os
parabéns à instituição. É sempre com grande alegria que esta data é comemorada.

Este ano a Festa de Natal foi realizada online devido
à pandemia que atravessamos. Foi bastante diferente
do habitual, mas contou com a mesma alegria, amor e
magia. As famílias puderam a partir do conforto de
casa assistir ao mesmo tempo a todas as atuações
das salas dos vários estabelecimentos. As crianças
tiveram a oportunidade de ser protagonistas e
espectadores,

pois

puderam

participar

e

posteriormente assistir a toda a festa junto com as
suas famílias.
Desta forma foi possível manter o contacto com as
famílias, mostrando que o distanciamento pode ser
minimizado através destes contactos virtuais.
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Área Deficiência
A “Casa da Rita” apoia crianças e jovens portadores de deficiência e/ou com dificuldades específicas
de aprendizagem. 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.
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

A meados do mês de março de 2020, com o encerramento das escolas, vimos impossibilitada a
realização das atividades presenciais com os jovens. Por este motivo, durante várias semanas, a
Equipa desenvolveu as atividades à distância, através de videochamada, procurando manter o
contacto regular com os jovens, apoiando as famílias nesta fase bastante desafiadora para todos e
promovendo a socialização entre os jovens, ainda que com o devido distanciamento social exigido
pelas medidas de confinamento obrigatório.

O balanço destas atividades de E@D é bastante positivo e acreditamos que foi importante e facilitador
para os jovens e as suas famílias, na medida em que se mantiveram algumas rotinas diárias e se criou
um espaço de partilha entre todos.
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Apesar da reabertura da Casa da Rita em junho, algumas famílias optaram por manter o confinamento
e, neste sentido, a Equipa manteve durante o segundo semestre do ano o contacto por videochamada
com os jovens, em casa, garantindo a sua participação nas atividades, diariamente.

Desenvolvimento Pessoal e Social
Na Casa da Rita são desenvolvidas atividades que visam promover competências de relacionamento
interpessoal e a autonomia dos jovens, potenciando o seu o bem-estar, a cidadania e participação
social, até ao máximo potencial de cada indivíduo.
Foram desenvolvidas Atividades de Vida Diária, incentivando os jovens a participar na preparação
das refeições do almoço (Atelier ABC da Cozinha) e do lanche da tarde, a realizarem a sua higiene
pessoal progressivamente com maior autonomia e a limpeza dos espaços (após as atividades de grupo
ou após as refeições). A Assembleia de Jovens é um espaço semanal de partilha e de debate de
ideias, onde são discutidos assuntos do interesse do grupo, onde é feito o balanço das atividades da
semana anterior (aspetos positivos e aspetos a melhorar) e onde se perspetivam atividades futuras. Os
jovens revelam-se empenhados e motivados para a realização destas tarefas. De uma forma geral,
compreendem que a Casa da Rita funciona como uma casa de verdade e, como tal, é fundamental que
todos contribuam e colaborem.
Na Casa da Rita, privilegiamos muito as atividades ao ar livre e dispomos de um jardim e uma Horta
Pedagógica que requerem bastantes cuidados e atenção. Ao longo da semana, os jovens participam
ativamente e com entusiasmo na manutenção destes espaços. Regam, plantam e colhem os legumes
da horta. Sentimos que é bastante gratificante para todos poder semear, colher e depois cozinhar os

legumes da nossa horta. Os finais de tarde são passados em torno de Jogos Pedagógicos e
Colaborativos, que para além de animarem e fazerem nascer muitos sorrisos, promovem
competências pessoais e sociais importantes, como, a autoestima, o respeito, a empatia, a
comunicação, o trabalho em equipa e a resolução de problemas.
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Atividade Lúdico-Terapêuticas
Paralelamente às atividades de preparação para a vida ativa e ao treino social, são desenvolvidas
atividades e dinâmicas de grupo que promovem o desenvolvimento e a reabilitação dos jovens,
assim como, a expressão de competências afetivas e emocionais, cognitivas, motoras,
comunicacionais e artísticas.
Semanalmente, realizamos atividades de expressão motora e, sempre que possível, realizamos
Caminhadas na comunidade envolvente. Dada a heterogeneidade do grupo, os exercícios
propostos são adaptados a cada jovem. O grupo adere muito bem a estas atividades e, atendendo
a que a prática de atividade física é fundamental, também, para a nossa higiene mental, procuramos
incluí-la quase diariamente nas nossas rotinas. Este ano, devido aos constrangimentos derivados
da pandemia Covid-19, vimos suspensas algumas atividades realizadas no exterior (natação, dança
e ginásio).
As manhãs iniciam sempre com alguns minutos de prática de Mindfulness, para fomentar a
atenção plena e o retorno à calma para depois iniciarmos o Atelier Ginásio do Cérebro, onde os
jovens realizam jogos, fichas de trabalho e tarefas diversas que visam estimular as competências
cognitivas da memória, da atenção, da linguagem e da leitura e escrita. No âmbito deste atelier,
este ano, foi criada a Hora do Conto, em que uma das jovens faz a leitura de uma história.
Ao longo da semana são, igualmente, realizadas atividades de expressão plástica e artística, no
âmbito dos Ateliers de Expressão Corporal e Dramática, de Expressão Musical, de Artes
Plásticas e do Restauro. Nestes ateliers os jovens dão asas à sua imaginação e criatividade,
experimentando técnicas diversas para expressarem a sua individualidade, seja através do
movimento, da dança, do desenho ou da exploração de materiais variados.
Às sextas-feiras contamos, ainda, com a presença da nossa Terapeuta da Fala que realiza sessões
de acompanhamento individuais e que, este ano, realizou, também, sessões coletivas com
atividades e dinâmicas de grupo para estimulação da linguagem e da comunicação.
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Atividades Lúdico-Recreativas
Este ano foi atípico para todos nós e, dados os constrangimentos, as atividades desenvolvidas durante
a Interrupção Letiva do Verão ficaram limitadas ao espaço exterior da instituição. Apesar das
limitações impostas pela pandemia, foi possível realizar atividades muito divertidas e estimulantes,
como, banhos de piscina, escorrega de água, mangeiradas, trampolim, insuflável, piqueniques ao ar
livre, jogos tradicionais, entre outros.

Em 2020, seja na modalidade presencial ou à distância, foi possível mantermos algumas das habituais
comemorações, nomeadamente: Dia dos Reis através da confeção de mini bolos rei; Carnaval com a

participação num desfile com toda a comunidade escolar do agrupamento de escolas da Ericeira e das
Instituições locais; Páscoa com jogos alusivos ao tema; Hallowen com uma festa temática; Dia de São
Martinho com um Magusto com fogueira; Natal através de uma festa/convívio online com as famílias
com direito a lanche e apresentação de um vídeo de natal realizado pelos técnicos e os jovens.

junho de 2020

Relatório de Atividades e Apresentação de Contas – 2020

23
APOIO BPI
Os clientes/colaboradores do Balcão BPI Mafra, apoiam a Casa da
Rita há já vários anos, com cheques donativo, bens essenciais e
jogos. Este ano, pelo Natal, ofereceram uma prenda a cada jovem
e dois Tablets que vieram facilitar bastante a realização das
atividades à distância, por videoconferência, dado que eram
realizadas com recurso aos telemóveis dos técnicos.
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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.
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

POAPMC – 2ªFASE

A 2ª fase do POAPMC, no ano de 2020, manteve o seu Consórcio constituído por
sete entidades do Concelho de Loures. A CREVIDE continuou a assumir-se como
Entidade Coordenadora e como Entidade Mediadora.
A nós juntaram-se outras seis Entidades Mediadoras: a Associação Luiz Pereira da
Motta, o Centro Cultural e Social de Santo António dos Cavaleiros, o Jardim de
Infância

Nossa

Senhora

dos

Anjos,

a

START.SOCIAL

–

Cooperativa

Socioeducativa para o Desenvolvimento Comunitário – CRL, a Associação de
Moradores de Santo António dos Cavaleiros a Instituição de Apoio Social da Freguesia de Bucelas.
O POAPMC em Loures, continuou a proporcionar através da entrega de cabazes alimentares, uma
melhoria significativa na vida das famílias do Concelho. Contudo atendendo às dificuldades
económicas, financeiras e sociais que as famílias encontraram, acentuadas pela Pandemia COVID-19,
em Junho e Julho de 2020, o Consórcio viu majorada a sua capacidade em 50% e em Agosto de 2020,
passámos a apoiar o dobro da capacidade inicialmente proposta em candidatura. Foi prestado apoio
efetivo a cerca de 2.700 pessoas através da distribuição de produtos alimentares.
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De salientar também a importância que os voluntários tiveram no desenvolvimento deste programa,
na preciosa ajuda de distribuição dos cabazes às famílias.
A Crevide enquanto Entidade Coordenadora, realizou em janeiro de 2020,
com o ISS-Instituto da Segurança Social, através da interlocutora do
POAPMC em Loures, a 1ª visita de Acompanhamento ao nosso armazém
principal.
Ainda no âmbito do Consórcio foram realizadas reuniões trimestrais de
Técnicos e Dirigentes para possibilitar a melhoria de procedimentos.

1ª MEDIDA DE ACOMPANHAMENTO – POAPMC
No âmbito do POAPMC, foi desenvolvida a
primeira ação de acompanhamento: “Seleção de
Géneros Alimentares.
Contámos com 74 participantes e o principal
objetivo da sessão foi dar a conhecer o
Regulamento Interno do POAPMC – 2ªfase, a
clarificação

de

normas

e

regras

de

funcionamento. Tratámos também, com o apoio da nutricionista da CREVIDE, das regras para a correta
conservação e armazenamento dos produtos distribuídos, em casa, a melhor forma de organização do
frigorífico e congelador.
Estas sessões terão continuidade ao logo de todo o Programa e permitem não só capacitar as famílias
nos mais variados temas mas também fornecer ferramentas e competências essenciais no seu dia-adia.
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Fevereiro
ESTÁGIOS CURRICULAR - SERVIÇO SOCIAL
Em parceria com o Gabinete de Career Services e Alumni do ISCTE-IUL mantivemos o Protocolo de
Estágios Curriculares.
A intervenção da estagiária de Serviço Social, incidiu maioritariamente no
apoio ao programa alimentar – POAPMC – Programa Operacional de Apoio as
Pessoas mais Carenciadas.

CLAS – Conselho Local de Ação Social - REDE SOCIAL LOURES
A Crevide participou, como habitualmente, enquanto
representante das IPSS´s da sua freguesia no Conselho
Local de Ação Social (CLAS) promovido pela Câmara
Municipal de Loures. O CLAS é um órgão agregador de
articulação e de concertação com vista ao Desenvolvimento Social Local e tem entre vários objetivos,
elaborar diagnósticos permanentes, dinâmicos e participados do Concelho que permitem a definição
de políticas e estratégias de intervenção; avaliar a intervenção social no concelho e estimular o trabalho
em rede de todos os intervenientes locais com vista ao desenvolvimento social local.

Março / Abril / Maio
Devido às restrições impostas pelo Governo, face à pandemia COVID-19, a CREVIDE, viu-se na
obrigação de adiar algumas atividades, entre elas a Caminhada em Família e a Noite de Fados, que
têm acontecido nos últimos anos.

Junho
Kits Sociais
A Crevide, em protocolo celebrado com a Câmara Municipal de Lisboa por um período
de 6 meses, confecionou e disponibilizou em take-away, diariamente, cerca de 110
kits de refeição, 7 dias por semana (incluindo feriados). Os kits foram recolhidos
diariamente, nas instalações da Crevide, Creche do Tomás do Lumiar.
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Novembro
2ª MEDIDA DE ACOMPANHAMENTO – POAPMC
No âmbito do POAPMC, a CREVIDE desenvolveu a segunda ação de
acompanhamento: “Prevenção do Desperdício”. Esta medida foi elaborada e
concretizada pela equipa de voluntários da Crevide.
Num total de 203 agregados familiares,
promovemos a visualização de um filme,
produzido e realizado pela CREVIDE que
permitiu que as famílias absorvessem
estratégias para evitar o desperdício alimentar e sugestões de
receitas possíveis de confecionar com os alimentos fornecidos
pelo POAPMC.

Dezembro
NATAL CREVIDE – DONATIVO CEPRA
O CEPRA é um Centro de Formação Profissional da Reparação
Automóvel, sediado no Concelho de Loures, na freguesia do PriorVelho. Consciente das dificuldades que as instituições de apoio
social atravessam, o CEPRA, escolheu este ano a CREVIDE e
procedeu à recolha de dádivas de roupa, calçado, brinquedos,
materiais para bebés, etc, para entrega às famílias com carência,
que diariamente são apoiadas pela CREVIDE. Bem-haja ao CEPRA e aos seus colaboradores
pela iniciativa.

NATAL CREVIDE – PARCERIA BANCO CTT
No âmbito da parceria com o Banco CTT, foram oferecidos
pelo Banco, cabazes com bens alimentares e de higiene para
entrega às famílias carenciadas que apoiamos diariamente no
âmbito da resposta de Cantina Social, assim como às famílias
que beneficiam do apoio dos kits sociais. Esta ajuda, já
recorrente, por parte deste parceiro de excelência, foi
bastante valiosa, pois permitiu juntar à Ceia de Natal
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distribuída pela Crevide, também outros elementos essenciais para tornar o Natal destas famílias
mais completo. Bem-haja ao Banco CTT e aos seus colaboradores pela iniciativa.

NATAL CREVIDE – PARCERIA CATERPLUS

Com a participação e donativo do nosso fornecedor Caterplus, foi
possível incluir o artigo salsichas como extra ao cabaz já definido para
todas as famílias que fazem parte do programa POAPMC.

NATAL CREVIDE – CÂMARA MUNICIPAL LOURES
A Câmara Municipal de Loures, disponibilizou às IPSS´s do Concelho
brinquedos didáticos e a CREVIDE com todo o seu
reconhecimento concelhio no apoio social à
comunidade, não ficou de fora. Os brinquedos
foram distribuídos pelas famílias que apoiamos
diariamente.

Voluntariado/Parcerias

A instituição, no seguimento das diversas ações
efetuadas em 2020, continuou a difundir, promover e
dinamizar
envolvimento

o

voluntariado
e

o

impacto

aumentando
dos

utentes

o
na

comunidade, promovendo a cidadania e uma maior
consciência coletiva.
“Mudar o mundo… uma pessoa de cada vez”
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Áreas Transversais
Área Alimentar
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 fazem a maioria das refeições do dia.
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 2020 foram desenvolvidas tendo em
consideração nove objetivos centrais.

Otimização de recursos e processos da área alimentar
Relativamente
aos procedimentos da área alimentar foram realizadas
Fotos ilustrativas
as seguintes atividades:
Elaboração e atualização de fichas técnicas de acordo com as
recomendações emanadas no manual “Orientações sobre ementas e
refeitórios escolares”, desenvolvido pela Direção Geral de Educação

junho de 2020

Relatório de Atividades e Apresentação de Contas – 2020

30

Elaboração de ementas com base nos Princípios da Dieta
Mediterrânica, dando assim continuidade à participação no Projeto
“Selo Saudável” e promovendo este estilo de vida quer nas
crianças e colaboradores da Crevide, bem como em todas as
pessoas que usufruem do serviço de refeições da Instituição (Kits
sociais e Cantina Social)
Monitorização e cumprimento dos objetivos propostos pelo Projeto “Selo Saudável”, resultante de uma
parceria entre a Direção Geral da Saúde e a Câmara Municipal de Lisboa, e cujo principal foco passa
pela promoção dos Princípios da Dieta Mediterrânica na Área Metropolitana de Lisboa
•

- Gestão de stocks

•

- Gestão e coordenação da equipa da cozinha

•

- Introdução de novas receitas nas ementas (sopa e prato)

- Introdução de um prato vegetariano semanalmente, de forma a
promover o consumo de produtos de origem vegetal e a criar um
ambiente mais sustentável, reduzindo a pegada ecológica
associada ao consumo de produtos de origem animal. Destacar
também que, com esta introdução semanal, demonstrou-se que
pratos vegetarianos não são menos saborosos nem agradáveis do
ponto de vista organolético, permitindo uma maior adesão a este
tipo de pratos.
Mousse de chocolate feita com aquafaba
(água de cozer o grão)

Avaliação contínua das caraterísticas organoléticas dos pratos confecionados e posterior recolha de
avaliações por parte de cada espaço da Crevide
Avaliação do desempenho dos fornecedores e de propostas de novos
fornecedores
Verificação do cumprimento das regras e boas práticas do sistema
HACCP
Avaliação das condições de higiene e segurança das instalações
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Dinamização do Projeto POAPMC
Dado o cariz social da Crevide, o Programa Operacional de Apoio às Pessoas mais Carenciadas é um
projeto que ajuda famílias através da distribuição de géneros alimentícios. Desta forma, e também no
seguimento do que já foi referido anteriormente neste documento, torna-se essencial promover hábitos
alimentares saudáveis e sustentáveis, tendo como base um padrão alimentar mediterrânico e com um
desperdício alimentar reduzido.
Para além disso, destacar que é importante promover a
literacia alimentar,

principalmente em grupos

de

indivíduos com menores habilitações literárias. Assim,
os beneficiários deste projeto terão acesso a receitas
que potenciem a utilização máxima e versátil dos
alimentos do cabaz, workshops/vídeos sobre temáticas
relacionadas com a alimentação saudável e outros
temas ligados a esta área.
Postais de Natal com receita de Mousse de Chocolate e
pinturas feitas pelas crianças da Crevide, entregues
pelos Voluntários da Instituição

Formações e workshops às crianças e colaboradores da
Crevide
A aquisição e atualização de conhecimentos é algo que deve
fazer parte do nosso percurso de vida. Assim sendo, torna-se
essencial

a

realização

de

formações

e

workshops

relacionados com a alimentação saudável, higiene e
segurança alimentar e sustentabilidade alimentar. Como
público-alvo pretende-se abranger os colaboradores desta
Instituição e que lidam diariamente com as crianças, a equipa
da cozinha e as próprias crianças, através da realização de
receitas para que elas possam “meter as mãos na massa” e
estabelecer uma relação positiva com a comida, tentando ao
máximo reduzir as limitações que possam existir a nível de
gosto

e

seletividade

alimentar

que

possam

existir

principalmente em faixas etárias mais novas e, desta forma,
promover os sentidos, nomeadamente a nível de texturas, olfato, visão e paladar.
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Refeições sociais de Natal – dezembro de 2020
No âmbito social da Instituição, o Natal de 2020
foi celebrado através da confeção de refeições
sociais constituídas por sopa, um prato de carne,
um prato de peixe e fruta. Para além disso, os
CTT

possibilitaram a

entrega de cabazes

alimentares a várias famílias.
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Competências do Trabalhadores
No âmbito da formação profissional, de maneira a ir ao encontro das necessidades reais e capacitar os
colaboradores para a sua atividade laboral, durante o ano de 2020 foram ministradas na Crevide 14
formações, através de entidades externas, mas também por formadores internos.
Do total de colaboradores da Crevide em 2020, 65% assistiu a pelo menos uma das 14 formações.
Através do gráfico podemos visualizar a percentagem de formações lecionadas por temática.

Formação lecionada por temática
8%

5%
27%

8%
12%

20%

20%

Apoio social
Medidas de prevenção covid-19
Gestão de utentes
Contabilidade

Alimentação saudável
Recursos Humanos
Qualidade

Bolsa de Voluntários
No ano
deilustrativas
2020 a nossa bolsa de voluntários cresceu. No primeiro trimestre de 2020 demos
Fotos
continuidade às ações de voluntariado desenvolvidas pelos alunos do Colégio de São João de Brito
com “os nossos meninos” da Creche do Tomás. Na Creche Cinco Estrelas e no Jardim de Infância, o
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grupo de jovens alunos da Escola Secundário da Portela continuou a desenvolver atividades em sala
com as crianças.
No decorrer do ano e infelizmente da pandemia, foram chegando à Crevide “novas caras” para dar
apoio nos nossos projetos sociais, o que permitiu a criação de grupos de trabalho nas tarefas de
preparação e entrega de cabazes alimentares.

Integração de Estágios
Os estágios curriculares pressupõem sempre um benefício mútuo, tanto para a instituição como para o
estudante ou formando.
Por um lado, os estágios curriculares permitem aos envolvidos
a aplicação prática dos conhecimentos teóricos adquiridos na
sua formação académica, preparando-os para as tarefas da
sua atividade profissional e a incorporação no mercado de
trabalho. Permitem a criação de contactos, aquisição de
habilidade, valores e confiança.
Por outro lado, estas colaborações também permitem à
Crevide o acolhimento de jovens com motivação e inquietude
de aprender ainda mais, renovação de conhecimento e novas
perspetivas.
No decorrer de 2020 foram vários os estágios desenvolvidos na Crevide em parceria com diferentes
entidades.
Da parceria que mantemos faz vários anos com o ISCTE acolhemos duas alunas, da licenciatura em
Serviço Social que devolveu o seu estágio na área social, mais especificamente no Programa
Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas e da licenciatura em Sociologia que desenvolveu
o estágio no departamento de recursos humanos da Crevide.
Na área pedagógica, na Creche Cinco Estrelas, acolhemos uma formanda da Master D, do curso de
auxiliar de educação infantil e babysitting e uma formanda da SA Formação, do curso de auxiliar de
ação educativa.
Em parceria com a Oesteconsult três formandas juntaram-se a nós para desenvolveram a componente
prática do curso de assistente familiar de apoio à comunidade. Duas na Creche do Tomás e uma na
Creche Mãe, todas elas inseridas em sala.
Ainda na área pedagógica, na Creche do Tomás em parceria com o Instituto Português da Lusofonia
uma estudante de Educação Básica que deu o seu contributo e participou nas atividades desenvolvidas
com as crianças
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No último trimestre do ano 2020, a candidatura à medida estágios profissionais do IEFP foi aprovada.
A todas, o nosso muito obrigada pela partilha e intercâmbio de conhecimento e aprendizagens durantes
os seus estágios na Crevide, sem dúvida uma mais-valia para todas as partes.
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Breve análise da contabilidade a 31/12/2020

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 2020 no total de 1.377.246,23 €, está espelhada
no quadro seguinte:

Receitas 2020

Valor

Peso

Comparticipações familiares

398.574,05 €

28,9%

Acordos SS de cooperação para a infância

624.127,11 €

45,3%

Autarquias

231.800,52 €

16,8%

FEAC

47.159,24 €

3,4%

Subsídios Cantina Social

32.180,00 €

2,3%

Quotas e donativos

9.625,70 €

0,7%

Banco Alimentar Contra a Fome

9.530,30 €

0,7%

10.263,60 €

0,7%

Juros bancários, restituição de impostos e outras receitas

7.769,75 €

0,6%

Apoios Covid (ISS + CNIS)

5.489,94 €

0,4%

726,02 €

0,1%

IEFP

Entrajuda
TOTAL

1.377.246,23 €
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A distribuição dos custos e perdas das atividades da Crevide em 2020, no total de 1.359.003,69€, foi a
seguinte:

Custos 2020

Valor

Peso

Gastos com o Pessoal

903.157,10 €

66,5%

Fornecimentos e serviços externos

301.326,24 €

22,2%

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

114.864,19 €

8,5%

1.869,04 €

6,3%

Gastos de depreciação e de amortização

18.682,74 €

1,4%

Perdas por imparidade em dividas a receber

10.649,09€

0,8%

Gastos e perdas de financiamento

6.614,88 €

0,5%

TOTAL

1.357.163,28 €

Outros gastos e perdas

O resultado líquido do exercício foi de 20.082,92€.
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Da análise da Demonstração de Resultados Líquidos Comparativa entre janeiro e dezembro de 2020
e igual período de 2019 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 903.157,10€, valor que apresenta um aumento
face ao ano de 2019 de 106.500,27€.
Esta é a rúbrica que apresenta a maior despesa da Crevide (66,5%), fruto da natureza das
atividades de prestação de serviços sociais que são desenvolvidas, tendo o aumento sido
originado pelo aumento do Salário Mínimo Nacional e pela constituição da provisão dos subsídios
de férias de 2020, a pagar em 2021.

> Fornecimentos e serviços externos
O valor registado nesta rubrica é de 301.326,24€. Nesta rubrica registam-se os valores de rendas
dos Estabelecimentos e dos custos com a logística do POAPMC. Esta rúbrica com uma variação
relativa ao ano anterior de 10,59%, pelo aumento de pessoas apoiadas e consequentemente da
maior quantidade de alimentos armazenados e distribuídos. Desde maio de 2020 e fruto da
pandemia o número de pessoas apoiadas aumentou 50%. O aumento foi de 100% a partir de
agosto de 2020.

> Custo de matérias consumidas
Com um valor total de 114.864,19€ registado nesta rubrica apresenta variação relativa ao ano
anterior de 14,95%. Os consumos aumentaram por via do protocolo com a Câmara Municipal de
Lisboa para fornecimento dos Kits Sociais.

> Mensalidades
As comparticipações familiares dos utentes totalizaram em 2020 o valor de 399.320,81€.
Verificou-se uma diminuição de 25,78% face ao ano anterior, devido quer à redução das
mensalidades nos meses de confinamento e encerramento por decisão do governo, quer por
revisão de mensalidades por perda de rendimento das famílias.
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> Subsídios da Segurança Social
O valor dos acordos de cooperação registou um valor de 624.131,11€.

> Apoios de autarquias
Câmara Municipal de Loures
POAPMC -58.500,00€
Apoio às mensalidades de creche e pré-escolar COVID-19 - 16.400,00€
Apoio alimentar e EPI´s – 13.842,91€€
Apoio financeiro extraordinário – 2.900,00€

Câmara Municipal de Lisboa – 134.550,00
Nesta rúbrica está registado o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, relativo ao Protocolo
assinado entre a Câmara Municipal de Lisboa e a Crevide para o fornecimento de refeições
confecionadas a utentes maioritariamente da Freguesia do Lumiar e que teve início em junho de
2020.

> Outros subsídios e doações
Destacamos os maiores montantes recebidos este ano
Quotas e Donativos – 9.625,70€
Banco Alimentar contra a Fome – 9.530,30€
Entrajuda – 926,02€
Câmara de Loures, apoio do RMAIS – 3.635,18€

Destas análises sobressai que o Resultado Líquido é positivo, no valor de 20.082,92€, o que irá tornar
o valor de Fundos Patrimoniais da Associação em 137.342,48€, após aprovação da proposta de que o
valor do Resultado do Exercício de 2020 seja incorporado em Resultados Transitados.
O total do Ativo em 2020 é de 426.377,02€, registando-se diminuição de 56.530,63€ face ao ano
anterior em virtude da constituição de provisão para os subsídios de férias relativos a 2020, a pagar
aos colaboradores em 2021, de acordo com a Norma Contabilística.
As dívidas à Crevide mais relevantes são as dos utentes com mensalidades em atraso no valor de
85.288,23€.
No que respeita a dívidas a terceiros o valor é de 83.842,92€, notando-se uma redução das dividas a
fornecedores.
O valor em depósitos bancários e em caixa a 31 de dezembro de 2020 é de 69.938,47€.
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O total do passivo em 2020 é de 289.034,54€., com uma diminuição face a 2019 de 76.613,55€, em
virtude da diminuição de dividas a fornecedores e financiamentos obtidos.
As contribuições para os resultados de 2020 da Crevide por parte das respostas sociais pela qual a
atividade é desenvolvida estão apuradas nos quadros seguintes:

Área da Crevide

Rendimentos

Gastos

Resultado líquido

Júnior

Social

Deficiência

1.062.724,12€

297.097,72€

67.282,27€

951.239,89€

338.641,12€

63.006,42€

111.484,23€

(41.543,40€)

(49.857,91€)

Em resultado do forte aumento de apoios sociais, quer alimentares, quer em utentes mais
carenciados, estas áreas são financiadas pelos projetos da área de infância da Crevide.
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Conclusões

O ano de 2020 foi um ano inevitavelmente caracterizado pela pandemia, com enorme impacto
financeiro. Desde logo, pela diminuição de rendimentos das famílias, com perda de receita das
comparticipações familiares nas frequências dos estabelecimentos de infância e da deficiência, mas
também com uma forte procura dos apoios alimentares que incrementaram para mais do dobro dos
habituais colocando toda a organização em esforço continuado.

Felizmente, o apoio dado por duas Câmaras Municipais veio permitir colmatar o acréscimo dos custos
com os equipamentos de proteção que em 2020 foram essenciais para combater a contaminação e
que preservaram a saúde dos nosso colaboradores e utentes.

Destacamos a Câmara Municipal de Loures, que reagiu de forma quase imediata ao início do
confinamento com apoios de bens alimentares e de proteção individual e com apoios financeiros às
mensalidades que repercutimos inteiramente na diminuição das mensalidades a cada família de
Loures,

Damos também o devido destaque à iniciativa de apoio alimentar da Câmara Municipal de Lisboa, que
nos contratou o fornecimento de refeições à população do Lumiar e que assim nos permitiu rentabilizar
a capacidade instalada da nossa cozinha.

A 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 efetuada em 2019 obteve aprovação, contudo
a mesma está condicionada por limitações à acessibilidade do edifico camarário, sendo que o tema
está em avaliação pelos técnicos da Segurança Social, da Câmara de Loures e os da Crevide.

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 2020 um ano de obstáculos ultrapassados com
sucesso, 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.
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A Direção
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