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Relatório de Atividades de 2021

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 2021, aproveitando para recordar como
decorreu o seu período de gestão.

Desde 1976 a Apoiar e Ensinar

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

CONTACTOS:
Site: www.crevide.pt
Email: geral@crevide.pt
Telefone: 219446086
Moradas:
Moscavide
Rua Artur Ferreira da Silva, nº 18, 18A, 18B e 18C
Rua Francisco Marques Beato, nº 10
Rua 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;

março de 2022

Relatório de Atividades e Apresentação de Contas – 2021

6


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.

março de 2022

Relatório de Atividades e Apresentação de Contas – 2021

8
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
Introdução

O ano de 2021 foi um ano letivo em que toda a equipa da área da infância e juventude esteve adaptada
aos desafios que foram surgindo, nomeadamente ao novo confinamento geral que iniciou no final do
mês de Janeiro 2021 e terminou em meados de Março 2021.
Importa destacar o envolvimento de toda a equipa na procura de soluções na adaptação de
atividades/recursos/métodos de ensino, assim como o envolvimento dos pais/encarregados de
educação que nos permitiram a sua implementação.
O Plano de Atividades proposto para este ano, foi cumprido na integra e todas as atividades foram
adaptadas de forma a colmatar a ausência presencial sentida no início do ano letivo.
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 o que nos destaca e diferencia:
Excelência Pedagógica.

Janeiro
DIA DE REIS
Foi feito um vídeo com as salas de Jardim-deInfância, com o qual participámos nas “Janeirinhas
2021”, divulgada pela Câmara de Loures.

ENSINO À DISTÂNCIA
No final do mês de Janeiro, por indicação do governo, os estabelecimentos de ensino foram
novamente encerrados devido à pandemia causada pelo coronavírus. A Crevide rapidamente se
readaptou a esta nova realidade de ensino à distância, proporcionando às suas crianças, momentos
de partilha online com os mais variados recursos.
Fez parte da modalidade de ensino Ensino à Distância (E@D), as ferramentas síncronas e
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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 pleno funcionamento
assegurando o acolhimento de filhos de
profissionais dos serviços essenciais. 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.
Para manter este contacto próximo, mesmo
em confinamento, foram criados métodos de comunicação com as famílias, de forma a manter a
cooperação entre escola/família criando um ambiente saudável, positivo, otimista e de grande equilíbrio
emocional. Sabemos que é necessário a escola criar um ambiente de confiança com os pais.
Não é uma tarefa fácil, mas é necessário a criação de 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.

Fevereiro
O Carnaval é sempre sinónimo de festa e muita animação. Na impossibilidade de
realizar dos habituais desfiles na Freguesia de Moscavide e Portela e no concelho
de Loures partilhámos com as famílias ideias sustentáveis para a elaboração de
disfarces em casa com os mais diversos materiais de forma a assinalar este dia
mesmo que há distância.
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Março
A Crevide organizou o WEBINAR – ESQUEMAS DE
BRINCADEIRA, uma abordagem teórico-prática, onde demos
a conhecer os nove esquemas de brincadeira pelos quais as
crianças passam desde o primeiro ano de vida até aos cinco
anos, assim como sugestões de atividades e materiais que
lhes podemos proporcionar para que se desenvolvam em
pleno.
Uma iniciativa de sucesso, com uma avaliação global
bastante positiva.

Com a reabertura das creches, jardins-de-infância e CATL, comemorámos o Dia do Pai, que foi realizado
em todos os estabelecimentos Crevide, mais uma vez utilizando a plataforma teams.
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Abril
Neste mês comemorámos o Dia Internacional do Livro e do Livro Infantil, bem como o Dia de Prevenção
dos Maus Tratos Infantis.
O Dia Internacional do Livro e do Livro Infantil foram trabalhados em todas as faixas etárias, tendo em
vista a estimulação da leitura, 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.

Ingresso 1º Ciclo - Matrículas e Funcionamento CATL
Com objetivo de esclarecer possíveis dúvidas
relativamente ao procedimento de ingresso
no 1º Ciclo, bem como a organização e
funcionamento da Resposta Social de CATL,
realizou-se uma sessão informativa para os
pais/familiares cujo crianças se encontrem em
situação de ingresso no 1º Ciclo.
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Maio
No mês de maio, comemorámos o dia da mãe com a realização de videochamadas, realizadas por
sala, para as mães, onde os filhos puderam presentear as mães dançando e cantando uma música
trabalhada em sala, alusiva a este dia.
Foram realizadas atividades de expressão plástica, para a construção de um presente para as mães.
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. E dando espaço à tomada de decisão por parte da criança,
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.

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
comunicação clara, assertiva, flexível,

ponderada

e

profissional permitindo uma maior confiança na discussão do processo educativo da criança.
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Junho
Dia da Criança, é sempre totalmente pensado e planeado com o intuito de proporcionar um dia diferente
e único para as crianças. E 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 feito
pelas responsáveis de sala. Desta forma, estamos a fomentar o otimismo e a autoestima das crianças,
uma vez que estas se sentem valorizadas, acarinhadas e respeitadas. Neste dia foram realizadas
pinturas de painéis em grupo, para a alegria de todas as crianças, que puderam explorar a tinta das
mais variadas formas.

Julho
O mês de Julho foi marcado por atividades de exploração ativa, de carácter diversificado e livre.
As atividades livres, permitem a exploração de outros sentidos, onde se
aprende 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..
A festa dos finalistas do jardim-de-infância, 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.
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À semelhança do ano anterior, a Festa de final de Ano foi realizada digitalmente e on-line, através da
plataforma Microsoft Teams. Com o tema “A cor que nos une”, as famílias assistiram a atuações cheias
de alegria e empenho que são espelho do nosso dia-a-dia

Agosto
Durante o mês de agosto foram dinamizadas diversas atividades de forma a proporcionar às crianças
momentos divertidos e diversificados de aprendizagem ativa.
Puderam explorar o exterior com jogos e brincadeiras, muitas delas com água, como a montagem de
piscinas ao ar livre. Este tipo de atividades, satisfazem o desejo das crianças, alimentam as suas
aventuras e criatividade, aumentando assim o sentimento de felicidade, após a prática das mesmas,
além de desenvolverem a motricidade global.

Na creche do Tomás aproveitamos o mês de Agosto para a requalificação do espaço exterior. Pintámos
vários jogos no chão.
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Setembro
Para marcar o início do ano letivo 2021/2022 celebrámos o “Open Week”, com a temática “Juntos
somos mais fortes!”. Mesmo sem a presença dos pais/encarregados de educação e familiares, a
mesma não deixou de se concretizar de uma forma dinâmica e divertida, com a realização de atividades
em grupo por sala.
Para dar as boas-vindas a todas as crianças e assim começar a criar o sentido de pertença ao grupo e
às responsáveis de sala com as respetivas famílias, fizemos
a partilha das atividades na plataforma SAPA e oferecemos
às famílias um postal de boas vindas.
O Dia Internacional da Paz foi assinalado em todos os nossos
estabelecimentos. As crianças foram convidadas a vestiremse de branco, assim como o tema foi abordado com recurso
a histórias e canções.
No dia 23 de setembro, decorreu a Reunião Global de pais, conhecida pelo encontro de toda a equipa
pedagógica, coordenação e direção da Crevide, através da plataforma Teams. As famílias presentes,
conheceram o Projeto Educativo e os vários projetos do plano anual de atividades, a serem
desenvolvidos durante o ano letivo.
Ainda este mês e para assinalar o início do ano letivo, a Câmara Municipal de
Loures disponibilizou um kit artístico para todas as crianças da Educação Pré
Escolar.
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Outubro
Com o objetivo de ensinar às crianças a importância de bons hábitos alimentares e o que isso reflete
na saúde em geral, ao mesmo tempo sensibilizar as famílias para esta temática celebramos o Dia da
Alimentação em todos os estabelecimentos da Crevide. Valorizamos a importância de uma alimentação
saudável, e neste sentido desenvolvemos ao longo do ano atividades, utilizando a plataforma SAPA
para partilhar informações e dicas importantes. Neste dia em especial os Mini Chefes assumiram o
controlo da cozinha e participaram na confecção de uma salada de frutas para o almoço. No final do
dia realizou-se no Jardim de Infância um teatro de fantoches.

Neste mês os jovens da Casa da Rita fizeram uma visita à Creche do Tomás.
Para além do momento de partilha, jogos e brincadeiras entre os dois estabelecimentos, recebemos
com todo o gosto, as decorações feitas pelos jovens da Casa da Rita para a decoração do espaço
exterior da Creche do Tomás.
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Também neste mês decorreu a iniciativa Sexta-Feira Fantástica. Foram colocadas para venda caixas
biodegradáveis de composto com sementes de coentros. Foi muito bem aceite pelos encarregados de
educação e familiares.

Novembro
Festejámos ainda o Dia Nacional do Pijama que celebra os direitos da criança.
Neste dia, para além de as crianças poderem vir de pijama para a escola e partilhar atividades de
relaxamento em grupo, aprendem sobre solidariedade e sobre empatia. É um dia em que toma
consciência de que muitas crianças não têm as necessidades básicas asseguradas e se sensibilizam
face a tal. Neste dia somos mais sustentáveis e de acordo com o nosso projeto educativo, as luzes são
ligadas apenas quando necessário, dando lugar a um ambiente mais tranquilo.
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Em parceria com os colaboradores do Banco CTT, as crianças das salas de jardim de infância construíram
a história “Um dia de ventania” com base nos seus gostos e individualidades.

Dezembro
Assinalámos o 45º 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 Crevide.

março de 2022

Relatório de Atividades e Apresentação de Contas – 2021

20
Como já se vai também tornando tradição, pelo 4º ano consecutivo as
equipas e as crianças participaram nas decorações da árvore de Natal do
Banco CTT.

FESTA DE NATAL 2021
Este ano a Festa de Natal foi realizada e transmitida de forma online devido
à pandemia que atualmente vivemos, mas foi gravada ao vivo, à semelhança
das festas habituais da Crevide, desta vez no Centro Cultural de Moscavide.
Foi uma versão online, mas mais
aproximada da realidade.

Contou com a mesma alegria, amor, magia e nostalgia desta época
festiva. 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, 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.
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Desenvolvimento Pessoal e Social
Atividades que visam promover competências de relacionamento interpessoal e de autonomia, o bemestar, a cidadania e participação social, até ao máximo potencial de cada jovem:


E-Book Lanches Saudáveis

Através da confeção semanal de refeições, lanches, bolos, compotas ou granolas, os jovens
selecionaram receitas, elaboraram listas de compras e compraram os ingredientes necessários à
preparação de receitas variadas. As receitas confecionadas pelos jovens foram compiladas num
eBook divulgado e partilhado junto de familiares, amigos e nas redes sociais, com vista à
angariação de donativos.



Quinta Pedagógica

A Casa da Rita iniciou em 2021 o Projeto Quinta Pedagógica com vista à promoção, acolhimento
e criação de animais de quinta e de estimação com os quais os jovens interagem diariamente e
ajudam a cuidar, dando comida, água e muitos mimos. Esta interação revela-se promotora de bemestar e de relaxamento, facilitando a comunicação e promovendo a autonomia e responsabilidade.
O coelho Tremeliques e a gata Conchinha são alguns dos novos membros da família da Casa da
Rita.
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Voluntariado

Em 2021 promovemos a participação social dos nossos jovens através de uma ação de
requalificação do espaço exterior da Creche do Tomás, estimulando o gosto pelo voluntariado, o
espírito cooperativo e de solidariedade.

Atividades Lúdico-Terapêuticas


Dança Criativa
Em 2021 demos continuidade à participação dos jovens nas aulas de dança. Este momento
insere-se como um espaço de transformação
pessoal e social, possibilitando experiências e
reflexões sobre a aceitação de diferentes formas
de expressão e de movimento, valorizando a
diversidade. A dança surge como um recurso
artístico e terapêutico que promove o processo
criativo, a participação coletiva, a tomada de
consciência, a autonomia e liberdade para poder
escolher e atuar, proporcionando a inclusão social dos jovens.
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Atividade Aquática Adaptada
Retomámos

as

atividades

aquáticas adaptadas, que visam a
vivência de experiências novas,
ricas

e

exclusivas

do

meio

aquático, a melhoria da condição
física, a promoção de saúde e
bem-estar, bem como, a melhoria
da integração social dos jovens.
As

atividades

realizadas

no

exterior e em espaços físicos
distintos da Casa da Rita, permitem a interiorização de regras de convivência social e de
segurança, estimula a autonomia e a responsabilidade dos jovens na preparação das
mochilas e nas tarefas de higiene pessoal (despir, vestir, banho). A prática de atividades
aquáticas produz, ainda, efeitos na melhoria do humor, permitindo descarregar tensões
psíquicas através do relaxamento da água.
Ao longo da semana foram desenvolvidas diversas atividades e ateliers nas áreas da:


Expressão Motora – Ginástica e Yoga



Expressão Plástica e Artística



Expressão Corporal e Dramática



Expressão Musical



Atividade de Estimulação Cognitiva
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Mindfulness
Em 2021 iniciamos a prática de Mindfulness, diariamente, na Casa da Rita. O Mindfulness
melhora a capacidade de atenção, a aprendizagem e a capacidade para ignorar estímulos
distratores, facilita a autorregulação emocional e ajuda a reduzir os níveis de stress. Este
treino requer alguma prática, contudo, é um momento bastante apreciado por todos os
jovens e tem se revelado uma excelente forma de iniciar o dia, ao início da manhã.

Atividades Lúdico-Recreativas
Ao longo do ano são desenvolvidas diversas atividades lúdicas e recreativas que proporcionam
oportunidades aos jovens de comunicar os seus sentimentos, interesses e gostos, bem como atividades
que promovam a sua participação em contextos diferentes dos habituais (comunidade envolvente):


Durante a lnterrupção letiva do Verão os jovens tiveram oportunidade de refrescar e dar
mergulhos na piscina da Casa da Rita, saltar nos insufláveis e realizaram um acampamento.
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Ao longo do ano foram comemorados diversos Dias Festivos e Aniversários



No Natal, a Casa da Rita participou na venda de Natal da Crevide contribuindo com vários
produtos e artigos realizados com a participação dos nossos jovens, entre eles, enfeites de
Natal, granolas, saquinhos terapêticos, saquinhos de alfazema, bolachinhas.
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Os clientes/colaboradores do Balcão BPI Mafra, apoiam a Casa da Rita há já vários anos, com
chequesdonativo, bens essenciais e jogos. Pelo Natal, ofereceram uma prenda a cada jovem.
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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.

APOIO ALIMENTAR

POAPMC – 2ªFASE
A 2ª fase do POAPMC, no ano de 2021, manteve o seu Consórcio constituído por
sete entidades do Concelho de Loures. A CREVIDE continuou a assumir-me como
Entidade Coordenadora mas também Entidade Mediadora. A nós juntam-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 COVID19, 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 2714 pessoas através da distribuição de produtos alimentares.
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Salientar também a importância que os voluntários têm no desenvolvimento deste programa, na
inestimável ajuda na preparação e distribuição dos cabazes às famílias.
Ainda no âmbito do Consórcio foram realizadas reuniões de Técnicos e
Dirigentes para possibilitar a melhoria de procedimentos.

2ª e 3ª MEDIDA DE ACOMPANHAMENTO – POAPMC
No

âmbito

do

POAPMC,

foi

desenvolvida

a

segunda

medida

de

acompanhamento: “Prevenção do desperdício”. Contámos com a participação de 203 agregados
familiares. Atendendo a todas as restrições imposta pelo COVID-19, a CREVIDE desenvolveu as
sessões de esclarecimentos durante o decorrer da distribuição de alimentos às famílias. Todos os
agregados familiares apoiados, tiveram oportunidade de visualizar um vídeo onde foram apresentadas
estratégias para evitar o desperdício alimentar e sugestões de receitas possíveis com os alimentos
fornecidos pelo POAPMC.

Foi também desenvolvida a terceira medida de acompanhamento: “ Otimização da Gestão do
orçamento familiar”. Contámos com a participação de 107 agregados familares. Nesta medida a
CREVIDE desenvolveu sessões de esclarecimento durante o decorrer da distribuição de alimentos às
famílias. Todos os agregados familiares apoiados, tiveram oportunidade de visualizar um vídeo. Como
objetivos destacamos:


consciencializar sobre um tema tão sensível e fundamental como é a Gestão do Orçamento
Familiar;



recordar sobre as ferramentas disponíveis e o que pode ser feito para uma melhor e eficaz
otimização na vida diária;



a importância do foco nas soluções;

março de 2022

Relatório de Atividades e Apresentação de Contas – 2021

30


alertar para os recursos disponíveis e a exigência de disciplina.

Estas sessões terão continuidade ao longo 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.

TAKE AWAY SOCIAL
Kits Sociais – Câmara Municipal de Lisboa
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.
Cantina Social
No âmbito do PEA (Programa de Emergência Alimentar) financiado pelo ISS, continuámos no ano de
2021 a apoiar, 7 dias por semana (incluindo feriados) um total de 37 utentes. Esta resposta assegura
aos utentes refeições diárias destinadas ao consumo externo/domicílio. As refeições foram recolhidas
diariamente nas instalações da Crevide, no Centro Escolar e Social da Crevide em Moscavide.

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.
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CLAS – Conselho Local de Ação Social - REDE SOCIAL LOURES
A Crevide participou, como habitualmente, enquanto
representante das IPSS´s da 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.

LOJA TROKA-TRAPOS
A loja solidária tem como objetivo colmatar as necessidades
imediatas de famílias carenciadas da freguesia e também aquelas
que são apoiadas por nós nos outros projetos em curso.
Propomo-nos manter o funcionamento com apoio dos voluntários
e colaboradores da CREVIDE, apostando fortemente num
trabalho de maior divulgação junto da comunidade. Durante o ano
de 2021 reabrimos a Loja Troka-Trapos para os utentes dos
nossos programas sociais.
NATAL CREVIDE – PARCERIA BANCO CTT
No âmbito da parceria com o Banco CTT, foram oferecidos pelo Banco, cabazes personalizados
com bens alimentares, higiene, brinquedos, livros,etc. 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 distribuída pela Crevide,
também outros elementos essenciais para tornar o Natal destas famílias mais completo.
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A acrescentar à oferta de cabazes contámos com a
participação e colaboração de uma equipa de voluntários
do Banco CTT, na distribuição efetuada às famílias.
Bem-haja ao Banco CTT e aos seus colaboradores pelas
iniciativas desenvolvidas.

Voluntariado/Parcerias
A instituição, no seguimento das diversas ações efetuadas em 2021, continuou a difundir, promover e
dinamizar o voluntariado aumentando o
envolvimento e o impacto dos utentes 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 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 2021 foram desenvolvidas tendo em consideração nove objetivos
centrais.

Otimização de recursos e processos da área alimentar
Relativamente aos procedimentos da área alimentar foram realizadas as seguintes atividades:
- Atualização de procedimento designado “Perturbações Gastrointestinais”
- 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
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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)

Elaboração de lanches para E-book “Lanches Saudáveis” publicado pelo Projeto “Selo Saudável”
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.
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- 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

Formações e workshops às crianças e colaboradores da Crevide
A aquisição
e atualização de conhecimentos é algo que
Fotos ilustrativas
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.

Refeições sociais de Natal – Dezembro de 2021
No âmbito social da Instituição, o Natal de 2021
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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Recursos Humanos
Uma organização pode ser definida como uma relação de coordenação e coerência entre diversos
esforços individuais, que formam um todo, com a finalidade de realizar um propósito coletivo.
Assim somo nós Crevide, com o objetivo comum de prestar serviços de qualidade a quem nos procura,
concretizável graças ao nosso valioso Capital Humano.

Bolsa de Voluntários
Para a Crevide, os voluntários foram elementos fundamentais para atividades que foram desenvolvidas,
com destaque, no Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carências.
À semelhança de anos anteriores, durante o ano de 2021, foi possível contar com a colaboração e
empenho do nosso grupo de voluntários que estiveram envolvidos na preparação e entrega de cabazes
alimentares.

Integração de Estágios
Durante o ano de 2021 demos continuidade às nossas
parcerias

com

várias

instituições

de

ensino,

nomeadamente ISCE - Instituto Superior de Lisboa e Vale
do Tejo, IEFP, ISEC - Instituto Superior de Educação e
Ciências, ISCTE, Escola Profissional Gustave Eiffel, das
quais tivemos oportunidade de receber alunos para fazer
estágios curriculares na Crevide nas diferentes áreas.

Atividade de Team building
Na impossibilidade da realizar a nossa atividade de Team
Building presencial pela concentração de pessoas que implicaria
e para evitar ajuntamentos, buscaram-se alternativas de se fazer
grupos pequenos, ou seja, por secções. Contudo, o nosso
propósito era estarmos todos juntos, e por isso não se realizou.
Como compensação foi distribuída uma pequena lembrança a
cada trabalhador pelo Natal.
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Breve análise da contabilidade a 31/12/2021

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 2021 no total de 1.528.476,46 €, está espelhada
no quadro seguinte:

Receitas 2021

Valor

Peso

Comparticipações familiares

355 192,22 €

23,2%

Acordos SS de cooperação para a infância

730 384,64 €

47,8%

Autarquias

321 455,21 €

21,0%

FEAC

24 100,59 €

1,6%

Cantina Social

33 260,00 €

2,2%

9 634,27 €

0,6%

24 334,24 €

1,6%

IEFP

5 763,71 €

0,4%

Juros bancários, restituição de impostos e outras receitas

6 141,82 €

0,4%

18 209,76 €

1,2%

Quotas e donativos
Banco Alimentar Contra a Fome

PAC

TOTAL

1.528.476,46 €

A distribuição dos custos e perdas das atividades da Crevide em 2021, no total de 1.430.902,55 €, foi
a seguinte:

Gastos 2021

Valor

Peso

Gastos com o Pessoal

858 909,82 €

60,0%

Fornecimentos e serviços externos

325 190,91 €

22,7%

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

159 725,24 €

11,2%

58 191,12 €

4,1%

8 519,23 €

0,6%

13 988,19 €

1,0%

Gastos e perdas de financiamento

6 377,74 €

0,4%

TOTAL

1.430.902.25 €

Outros gastos e perdas
Perdas por imparidade em dividas a receber
Gastos de depreciação e de amortização

O resultado líquido do exercício é de 97.574,21 €.
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Da análise da Demonstração de Resultados Líquidos Comparativa entre Janeiro e Dezembro de 2021
e igual período de 2020 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 858.909,82€, valor que apresenta uma
diminuição face ao ano de 2020 de 44 247,28 €. Esta redução tem a ver com o facto de terem
saído da Crevide técnicos da área da infância e da área social, com um peso significativo em
termos de vencimento, absorvendo os aumentos derivados do SMN e respetivos Acordos
Coletivos de Trabalho.
Esta é a rúbrica que apresenta a maior despesa da Crevide (60,00%), fruto da natureza das
atividades de prestação de serviços sociais que são desenvolvidas.

> Fornecimentos e serviços externos
O valor registado nesta rubrica é de 325.190,91€. Nesta rubrica registam-se os valores de rendas
dos Estabelecimentos e dos custos com a logística do POAPMC, bem como custos energéticos.
Esta rúbrica apresenta variação relativa ao ano anterior de aumento de 7,9%.

> Custo de matérias consumidas
Com um valor total de 159.725,24€ registado nesta rubrica apresenta aumento de 39%
(44.861,05 €) relativo ao ano anterior, devido ao fornecimento dos Kits Sociais pelo protocolo
com a Câmara Municipal de Lisboa e consequente aumento do volume de compras de alimentos.

> Mensalidades
As comparticipações familiares dos utentes reduziram 11%, totalizando em 2021 o valor de
355.351,22€. Tal deveu-se a 3 fatores:


Encerramento de atividades devido à pandemia, com diminuição de 40% do valor pago
pelas famílias nesse período;
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Diminuição das tabelas de comparticipação familiar na maioria dos estabelecimentos,
incrementado pelo aumento do SMN e do respetivo alargamento de cada escalão;



Transição do saldo de comparticipações familiares de creches para a conta da
Segurança Social, devido à lei de gratuitidade de Creches no 1º e 2º escalão.

> Subsídios da Segurança Social
O valor dos acordos de cooperação registou um aumento de 15,39%, totalizando um valor de
100.767,59 €, em resultado da atualização anual de todos os acordos, com exceção do préescolar que continua sem atualizações e da contabilização do valor de 28.757,23 € relativos à
gratuitidade da Creche para 1º e 2º escalões.



Apoios do FEAC

> Apoios de autarquias
Nesta rúbrica está registada os apoios de:


Câmara Municipal de Loures
o

ao POAPMC, 55.250,00€ entregues à Crevide enquanto entidade Coordenadora para o
Concelho de Loures, para compensar as despesas de logística e de armazenagem das
mais de 49 toneladas de bens distribuídos mensalmente.



o

do RMAIS – 9.507,71€

o

Apoio ao Comércio Local

23.598,00€

Câmara Municipal de Lisboa
Está registado nesta rúbrica o valor recebido pelos Protocolos de distribuição de alimentos com
a Câmara Municipal de Lisboa, no valor de 225.309,50 €.

> Outros subsídios e doações
Destacamos os maiores montantes recebidos este ano
Quotas e Donativos – 9.634,27€
Banco Alimentar contra a Fome – 24.334,24€

Destas análises sobressai que o Resultado Líquido é positivo, no valor de 97.574,21€, o que irá tornar
o valor de Fundos Patrimoniais da Associação em 234.916,69€, após aprovação da proposta de que o
valor do Resultado do Exercício de 2021 seja incorporado em Resultados Transitados.
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O total do Ativo em 2021 é de 647.034,11€, registando-se aumento de 220.657,09€ face ao ano
anterior.
As dívidas à Crevide mais relevantes são as dos utentes com mensalidades em atraso no valor de
83.688,44€ contra os 85.288,23€ do ano anterior, revelando uma pequena recuperação do saldo e o
valor de 122.627,49€ relativos aos valores a receber, de destaque também o valor de FEAC de
82.224,82€, da Segurança Social de 11.729,95€ relativo à gratuitidade de Creches e à Cantina Social
e ainda o apoio ao POAPMC pela Câmara de Loures que regista um atraso de 53.913,32€.
No que respeita a dívidas a terceiros o nível desce consideravelmente para 42.868,48€.
O valor em depósitos bancários e em caixa a 31 de dezembro de 2021 é de 192.958,38€.
O total do passivo em 2021 é de 412.117,42€, com um aumento face a 2019 de 123.082,88€, sendo
responsável por esta variação o diferimento de proveitos relativos ao Protocolo com a Câmara de
Lisboa e o diferimento da expetativa de receita do POAPMC.
As contribuições para os resultados de 2021 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

1.089.851,70

420.549,85

18.074,91

919.778,48

447.369,32

63.754,45

170.073,22

(26.819,47)

(45.679,54)
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Conclusões

O ano de 2021 mostrou-se um ano extraordinário no que à atividade da Crevide diz respeito, sendo
registado um incremento nas respostas da área social, sobretudo dos apoios alimentares, quer por via
do POAPMC, quer por fornecimento de refeições completas 365 dias no ano a uma população afetada
pela enorme crise social e financeira derivada da crise de saúde pública que se viveu.

Destacamos que 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 positivo dessa candidatura deveria ter sido conhecido em 2020, com posterior início de obras,
mas ainda está num impasse técnico junto aos gabinetes de arquitetura da Câmara Municipal de
Loures (dona do edifício) e o Instituto da Segurança Social, pois esse edifício não cumpre a lei de
acessibilidades por ter cada lance de escada com menos 3,5 cm de largura que o definido na
legislação, sendo a Crevide impotente para resolver este diferendo entre as outras duas Instituições,
com evidente penalização nas pessoas de Moscavide que continuam a não conseguir encontrar
respostas de Creches comparticipadas na quantidade necessária.

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 2021 tão eficaz 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.

A Direção
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