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RESUMO INICIAL 

Ao longo do ano de 2016 a Cozinha com Alma (CcA) continuou a registar resultados bastante positivos, 

verificando-se um crescimento acumulado nas vendas na ordem dos 10%, face ao ano anterior. 

Actualmente, a capacidade da cozinha está limitada à produção de cerca de 500 refeições diárias. O 

apoio ao cliente da Bolsa Social encontra-se assim condicionado à disponibilização de um máximo de 

130 bolsas sociais por dia, uma vez que a CcA não pode correr o risco de comprometer a sustentabilidade 

do projecto por falta de oferta para o cliente público geral. 

O modelo de negócio da CcA assenta actualmente assim na premissa base de que por cada 3 refeições 

vendidas ao publico geral, é disponibilizada 1 refeição para o cliente público bolsa social. 

No ano 2016, além do apoio alimentar, a CcA procurou também potenciar o seu eixo de capacitação e 

formação, tendo apostado no desenvolvimento de um Plano Integrado de Formação (PIF) em parceria 

uma rede de formadores probono. O PIF está actualmente a ser testado em projecto piloto com um 

conjunto de famílias da Bolsa Social. 

No último ano a CcA procurou também reforçar e profissionalizar a sua equipa de gestão. A organização 

conta hoje com uma equipa residente de 15 colaboradores assalariados – capazes de assegurar a 

operação diária da organização – e com uma equipa de cerca de 65 voluntários que desempenham 

funções tanto no atendimento em loja e no apoio à preparação das refeições na cozinha, como em 

diversas áreas de apoio à gestão.   

O crescimento do número de colaboradores tem levado a CcA a ter um maior foco na formação da 

equipa, na implementação de um sistema de avaliação e na melhoria dos procedimentos de 

comunicação interna.  

A gestão e formação dos voluntários tem sido também uma das prioridades da CcA, tendo sido 

implementado um conjunto de melhorias nos procedimentos de gestão, no sentido de optimizar a 

comunicação interna e capitalizar o seu conhecimento do projecto, bem como garantir o seu 

alinhamento com o crescimento da organização.  

Ao longo do ano 2016 a CcA candidatou-se a diversos concursos e prémios, destacando-se a atribuição 

o Prémio ETE no valor de 10.000€ e do Prémio Convergir da José de Mello Saúde, no valor de 2.500€, 

sendo ainda finalista do Prémio Manuel António da Mota. 

-- 

Em termos globais, prevê-se que o ano 2017 seja um ano marcado pelo crescimento da CcA tanto 

a nível local – por via do arrendamento de uma nova cozinha – como a nível nacional – com o 

arranque da implementação de um projecto piloto em Lisboa.  

O crescimento da CcA trará consigo um conjunto de novos desafios, nomeadamente no que diz 

respeito à qualidade do serviço de take-away e à capacidade de alargar e fidelizar um maior 

número de clientes público geral, bem como na gestão e captação de novas bolsas sociais. 



 

 

BOLSA SOCIAL  

O foco de actuação da CcA continua a ser as famílias residentes na Freguesia de Cascais/ Estoril, uma vez 

que o factor proximidade é um elemento crítico para a tipologia de beneficiários apoiados.   

Até ao final do ano 2016, a CcA irá atribuir, em média, 125 bolsas sociais por mês e disponibilizará cerca 

de 40 mil refeições para as famílias apoiadas. 

 

No ano 2016 foram apoiadas um total de 87 famílias, sendo que se tem verificado uma tendência para 

renovação da Bolsa Social após o período inicial de 6 meses, uma vez que a duração do apoio se tem 

relevado curta e insuficiente para produzir as mudanças esperadas.  

Continua a ser notório o impacto e resultados da CcA nas famílias apoiadas, identificando-se como 

principais factores chave de mudança:  

(a) Aumento da poupança;  

(b) Melhoria na alimentação;  

(c) Redução do stress; 

(d) Aumento do tempo disponível;  

(e) Desenvolvimento e aquisição de novas competências; 

(f) Maior pro-actividade na procura de emprego; 

(g) Melhoria da auto-estima. 

Os beneficiários da Bolsa Social CcA caracterizam-se essencialmente por serem famílias com crianças 

menores a cargo, em que um dos pais está desempregado. São na sua maioria pessoas que vivem acima 



 

 

do limiar de pobreza e que tendencialmente nunca recorreram a nenhum apoio alimentar, estando pela 

primeira vez numa situação de necessidade.  

A CcA é também procurada por famílias monoparentais, essencialmente mães sozinhas, que devido à 

situação de desemprego em que se encontram, necessitam de recorrer a este apoio alimentar. Existe 

ainda um perfil de beneficiários que se caracteriza por pessoas sós, na casa dos 50 anos, que ficaram 

desempregadas e que não têm rendimentos suficientes para subsistir sozinhas. 

Uma vez que se identificam beneficiários com diferentes perfis e características, a resposta social que 

integra a Bolsa Social CcA foi estruturada entre 3 tipologias/ linhas de apoio distintas e que serão 

atribuídas em função da circunstâncias e necessidades de cada família: 

1) Bolsa Alimentar; 

2) Bolsa Alimentar + Workshops;  

3) Bolsa Alimentar + Plano Integrado de Formação.  

 

No âmbito da formação e capacitação das bolsas sociais foi realizado um trabalho conjunto com a rede 

já estabelecida de formadores probono da CcA, no sentido de estruturar uma oferta formativa completa 

e integrada para as famílias da Bolsa Social. Foi assim criado o Plano Integrado de Formação (PIF) que se 

concretiza num programa que, partindo de um diagnóstico social e psicológico realizado a cada 

participante, permite desenhar um plano de formação orientado a cada beneficiário que contempla 

acções de formação, sessões de coaching e iniciativas de voluntariado.  

Em termos de medição de impacto social, foi iniciado um projecto em parceria com o Laboratório de 

Investimento Social e com a Fundação Manuel Violante com o objectivo de definir uma metodologia de 

medição de impacto continua, baseada num único indicador:  a taxa de esforço.  

No âmbito deste projecto, foram também revistos e optimizados os processos chave da gestão da Bolsa 

Social com o objectivo de informatizar os dados relativos aos beneficiários e agilizar a sistematização e 

tratamento da informação, potenciando assim a quantificação do impacto social da CcA.   

-- 

No âmbito da actividade da Bolsa Social para o ano 2017, a CcA tem como principal foco garantir 

a correcta implementação dos projectos iniciados no último ano, nomeadamente no que diz 

respeito ao eixo de capacitação e à metodologia de avaliação de impacto, no sentido de poderem 

ser extraídos, analisados e avaliados os resultados das iniciativas realizadas e de se poder 

consolidar a resposta social adequado aos beneficiários da CcA. 

Considerando o cenário de alargamento da capacidade de produção da CcA e, por conseguinte, de 

aumento do número de bolsas sociais disponibilizadas, será necessário investir em mecanismos 

e acções de divulgação e comunicação para captação de famílias para a Bolsa Social CcA, uma vez 

que a tipologia de beneficiários que a organização apoia, tende a apresentar sinais de resistência 

a ser integrado num programa de apoio social.  

  



 

 

NEGÓCIO TAKE-AWAY 

No decorrer do ano 2016, a CcA continuou a registar uma performance financeira significativamente 

positiva, prevendo-se que a organização termine o ano em linha com os resultados projectados. 

Em termos acumulados, a Outubro de 2016, verifica-se um crescimento de 10% tanto nas vendas como 

nas quantidades vendidas, comparando com o ano de 2015: 

 

 

Neste momento, a CcA é considerada um negócio social sustentável, uma vez que é maioritariamente 

sustentado pelas receitas provenientes das vendas ao cliente público geral, representando cerca de 93% 

do total de proveitos da CcA. 

Os donativos e prémios recebidos, bem como todas as parcerias estabelecidas, continuam a ser 

fundamentais para que a CcA possa alargar e potenciar o impacto gerado e ajudar um maior número de 

famílias. 



 

 

O reforço da equipa assalariada tem contribuído para optimizar os processos internos e alcançar 

melhorias de eficiência e eficácia (e.g., responsável pelo transporte), factor este que é fundamental para 

preparar a replicação do conceito para outros concelhos.  

O crescimento da CcA tem trazido consigo uma maior preocupação e foco na qualidade, tanto a nível 

dos produtos vendidos, como no que diz respeito às práticas de segurança e higiene alimentar, tendo 

sido desenvolvidas, ao longo do ultimo ano, um conjunto de iniciativas orientadas a optimizar os 

procedimentos internos: 

 Implementação do programa HACCP em parceria com a consultora alimentar SENHA 

 Revisão do processo de introdução de novos pratos 

 Implementação de um processo de gestão de reclamações 

 Introdução de procedimentos para avaliação e optimização das refeições vendidas 

 Maior controlo da qualidade da matéria-prima adquirida  

O atraso significativo no arranque do projecto de construção da nova cozinha com parceria com a 

Camara Municipal de Cascais, levou a CcA a considerar uma nova solução de suporte ao crescimento por 

via do aluguer de um espaço equipado ou semi-equipado, tendo iniciado já o levantamento de potenciais 

espaços disponíveis no concelho de Cascais.  

--- 

A CcA tem como prioridade estratégica para o ano 2017 o aluguer de uma cozinha no Concelho de 

Cascais que permita triplicar a capacidade de produção actual. 

Com a organização a atingir um grau elevado de maturidade em Cascais, torna-se também 

prioridade para o próximo ano a alocação de parte da verba em reserva para expansão da 

organização para Lisboa, através da implementação de um projecto de replicação do conceito. 

  



 

 

COMUNICAÇÃO  

Ao longo do ano 2016, o Facebook continuou a ser uma ferramenta fundamental para a divulgação de 

conteúdos e comunicação com os clientes da CcA, tendo-se obtido uma taxa de crescimento de 

seguidores da página da CcA na ordem dos 18%. Actualmente, as publicações da CcA alcançam em média 

cerca de 2.500 utilizadores.   

A newsletter mensal tem-se revelado também uma importante via de comunicação para voluntários e 

parceiros, uma vez que permite dar a conhecer as actividades e resultados do projecto de forma 

periódica e sistemática.  

No âmbito dos canais de comunicação da CcA, destaca-se ainda a criação do Calendário CcA com a visão 

dos principais resultados da organização em formato infográfico e que foi entregue a todos os parceiros 

e voluntários da organização. 

O ano 2016 foi também marcado por uma agenda social preenchida, entre convites para eventos e a 

participação em concursos e prémios, destacando-se: 

 Participação como orador convidado no evento Inspiring Woman da Stanton Chae 

 Prémio atribuído pelo Grupo ETE no valor de 10.000€ 

 Finalista no concurso de PICTH da 1ª edição do Forum de Economia Social 

 Participação na 6ª edição do MarketPlace em Oeiras 

 Participação como orador convidado no Beyond Digital, promovido pela EY 

 Participação como organização convidada no programa Melhores Empresas Cascais 

 Participação como organização convidada na 6ª Edição do programa ISEP/INSEAD 

 Prémio atribuído pelo Grupo José de Melo Saúde no valor de 2.500€ 

 Finalista no Prémio Manuel António da Mota  

No ano 2016, a CcA foi integrada no programa de doação da Microsoft tendo tido acesso a um conjunto 

de softwares e aplicações a um preço reduzido, nomeadamente ao Office 365, que por sua vez permitiu 

actualizar e uniformizar os endereços de e-mail da CcA para @cozinhacomalma.pt. 

Foi dado inicio ao processo de construção de um novo site em parceria com a Fullsix com o objectivo de 

facilitar o acesso aos conteúdos e informação da CcA, tanto pelos utilizadores interessados em conhecer 

o projecto, como pelo cliente de take-away. 

--- 

Em 2017, a CcA tem como objectivo consolidar a sua presença no canal online através da criação 

de um novo site, do reforço do seu posicionamento nas redes sociais e da criação de uma app 

CcA. Serão também actualizados e criados os elementos de suporte à comunicação e de 

merchandising da CcA (e.g., flyers, roll-up). 

Em termos de comunicação, a CcA irá também apostar no desenvolvimento e construção de 

brandings específicos para as “sub-marcas” da CcA (e.g., programa padrinhos) no sentido de 

potenciar a sua divulgação e viabilidade nos meios de comunicação. 



 

 

ORÇAMENTO DA ASSOCIAÇÃO PARA O ANO DE 2017 

Relativamente ao orçamento de 2017, procurar-se-á proceder a uma gestão profissional, criteriosa e 

eficiente, de forma a continuar a ter um crescimento sustentado. 

Em termos de directrizes estratégicas, o orçamento do próximo ano contempla o cenário de 

arrendamento de uma nova cozinha no Concelho de Cascais, que por sua vez irá permitir duplicar o 

número de bolsas sociais disponibilizadas, e um maior investimento tanto no programa de formação e 

capacitação da Bolsa Social, como na profissionalização do staff da organização. 

 

 

 

Cascais, 22 de Novembro de 2016 

Ano Ano

2016 (P) 2017 (P)

Refeições 514 889 772 334

Donativos 39 149 25 000

Total de Proveitos 554 038 797 334

CMVMC 221 402 367 601

Fornecimentos e Serviços Externos 41 405 135 590

Renda 0 54 000

Trabalhos Especializados 16 413 14 440

Energia e Agua 7 735 48 000

Combustiveis 200 800

Comunicações 758 800

Seguros 2 750 2 800

Materiais de Desgaste Rápido 4 800 7 000

Material de Limpeza 6 400 5 000

Mat. Escritório 1 600 1 750

Outros FSE 750 1 000

Custos com Pessoal 200 293 247 937

Outros FSE 4 500 0

Amortizações 5 373 10 240

Encargos Operacionais 472 973 761 367

Resultado Operacional 81 065 35 966

Unid.: EUR

Receitas


