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RELATÓRIO DE GESTÃO 

Reportado ao Exercício de 2016  

 

1. SUMÁRIO EXECUTIVO 

No ano 2016, a Cozinha com Alma (CcA) teve como principal foco estratégico o fortalecimento e 

consolidação da organização, no sentido de estabilizar e sistematizar o crescimento alcançado nos 

últimos anos e de preparar o processo de expansão local e nacional. 

Este último ano contribuiu positivamente para afirmar o posicionamento de mercado da CcA como 

take-away de referência em Cascais, tendo-se verificado um volume de vendas crescente, ainda que com 

uma taxa de crescimento inferior à verificada nos anos anteriores e que é reflexo do actual nível de 

maturidade do projecto. 

O processo de consolidação da organização passou essencialmente pela aposta no fortalecimento da 

estrutura organizacional e no reforço da equipa residente, através da criação de novos postos de 

trabalho, bem como pelo investimento na formação e capacitação, tanto dos colaboradores 

assalariados, como da equipa de voluntários.  

O reforço da estrutura organizativa assentou ainda na implementação de iniciativas orientadas à 

optimização dos processos e procedimentos de suporte à gestão, como a redefinição e ajuste das 

funções e organigrama da organização, a revisão de processos chave e a informatização dos dados 

referentes à Bolsa Social, com o objectivo de quantificar os resultados e impacto da organização na 

comunidade. O crescimento da equipa motivou ainda a implementação de melhorias no sistema de 

avaliação e nos mecanismos de comunicação interna. 

No âmbito do cumprimento da missão social da CcA, uma das principais preocupações estratégicas 

assentou numa maior aposta no desenvolvimento de iniciativas com impacto no eixo de formação e 

capacitação das 87 famílias apoiadas pelas Bolsa Social no ano 2016, tendo sido desenvolvido e 

implementado o projecto piloto de um Plano Integrado de Formação (PIF), em conjunto com uma rede 

de formadores e coaches que se disponibilizaram para colaborar em regime probono com a organização.  

No que diz respeito à performance financeira da CcA, destaca-se o resultado líquido francamente 

positivo alcançado, fruto de uma gestão rigorosa e orientada à sustentabilidade do projecto e 

pontualmente complementada, no ano 2016, por uma parcela significativamente positiva de receitas 

consideradas como extraordinárias à actividade da organização, como os prémios e donativos recebidos, 

sendo que parte deste valor será utilizado para aquisição de equipamentos. Os resultados alcançados 

serão, à semelhança de anos anteriores, integrados numa reserva destinada a suportar os investimentos 

necessários para o crescimento da organização e consequente aumento do impacto social. 

  



 

 

 

2. ACTIVIDADES & RESULTADOS 

2.1 Negócio Take-Away 

No ano 2016 a Cozinha com Alma registou uma taxa de crescimento acumulada do volume de vendas 

na ordem dos 10%, tendo alcançado resultados em linha com os objectivos definidos. 

Registou-se uma produção média diária de cerca de 550 refeições, estando a actual cozinha já 

significativamente perto do limite máximo da capacidade de produção, o que tem levado a organização 

a procurar uma cozinha maior.  

 

Evolução das Quantidades Mensais (#) | 2015 - 2016 

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 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 último ano, um conjunto de iniciativas orientadas a optimizar os 

procedimentos internos. 

No último ano a CcA procurou também reforçar e profissionalizar a sua equipa de gestão. Actualmente, 

conta com uma equipa residente de 15 colaboradores assalariados complementada por um grupo de 

cerca de 60 voluntários que desempenham funções tanto no atendimento em loja e no apoio à 

preparação das refeições na cozinha, como em algumas áreas de apoio à gestão.   

O maior foco na formação e capacitação 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 o crescimento e expansão do projecto para outras freguesias e 

concelhos.  

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

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 o levantamento e identificação de 

potenciais espaços disponíveis. 



 

 

 

2.2 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.   

No decorrer do ano 2016 a CcA atribuiu, em média, 125 bolsas sociais por mês e disponibilizou um total 

de 38.922 refeições para as famílias da Bolsa Social, o que representou um aumento de 20%, face ao ano 

anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolução Mensal do Nº de Vagas Atribuídas – Bolsas Sociais; Famílias | 2016 

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 de Bolsas Social, uma vez que a duração 

prevista para a bolsa social 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 e aumento da disponibilidade; 

(d) o desenvolvimento e aquisição de novas competências; 

(e) melhoria da auto-estima. 

Em termos de perfil, 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 apresentam uma taxa de esforço financeiro acima 



 

 

 

do recomendável, sendo que tendencialmente nunca recorreram a nenhum apoio alimentar, estando 

pela primeira vez numa situação de necessidade de apoio.  

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

situação de desemprego em que se encontram, e/ ou falta de apoio familiar, 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, e que a resposta social 

da CcA procura ser uma solução integrada, foram estruturadas 3 tipologias/ linhas de apoio distintas que 

são atribuídas em função das circunstâncias e necessidades de cada família:  

1) Bolsa Alimentar;   

2) Bolsa Alimentar + Workshops; 

 3) Bolsa Alimentar + Plano Integrado de Formação (PIF) 

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 Manual Violante com o objectivo de rever e optimizar os processos 

chave de suporte à gestão das bolsas sociais e de definir uma metodologia de medição de impacto 

continua, baseada num único indicador –  a taxa de esforço -  para o qual concorrem vários indicadores, 

tais como: aumento da poupança, melhoria das condições de vida e a alteração da situação laboral. 

No seguimento deste projecto, iniciou-se também o processo de informatização dos dados relativos às 

bolsas sociais no sentido de agilizar a sistematização e tratamento da informação e de potenciar a 

quantificação do impacto social da CcA.   

 

Outras Iniciativas & Projectos a Destacar 

O ano 2016 foi ainda marcado por um conjunto de iniciativas e projectos que importa destacar, uma vez 

que contribuíram positivamente para os resultados alcançados: 

 

 Realização da Campanha IRS 2016, que permitiu reunir 7.090€ de consignação de IRS e 331€ 

relativamente aos 15% de IVA. 

 

 Criação de um calendário personalizado com os principais números e resultados da Cozinha com 

Alma, oferecido aos parceiros e voluntários da CcA. 

 

 Integração no Programa de Doação da Microsoft para acesso ao Office 365, que permitiu 

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



 

 

 

 

 Realização de uma Campanha de Verão em parceria com a nutricionista Ágata Roquette, que 

disponibilizou algumas das suas receitas de saladas à CcA. 

 

 Conceptualização de um “Manual de Receitas” com a identificação e descrição dos principais 

procedimentos de suporte ao processo de crescimento e replicação da Cozinha com Alma, em 

parceria com a Fundação Manuel Violante. 

 

 Implementação de um conjunto de iniciativas e melhoras internas no âmbito do programa 

HACCP, em parceria com a consultora alimentar SENHA.  

 

 Realização do 1ª Encontro de Formação & Feedback de Voluntários – “Get Together” – com o 

objectivo de reflectir em conjunto sobre os desafios e oportunidades da CcA e de fortalecer o 

espírito de equipa.  

 

 Participação em diversos eventos e concursos, destacando-se a atribuição do Prémio Grupo ETE 

no valor de 10.000€, Prémio Convergir – José de Mello Saúde no valor de 2.500€ e Prémio Manuel 

António da Mota no valor de 5.0000€. 

 

 Início do projecto de desenvolvimento e construção do novo site da Cozinha com Alma, em 

parceria com a Fullsix. 

  



 

 

 

SITUAÇÃO FINANCEIRA 

Evolução da Estrutura de Gastos  

Em 2016, a Cozinha com Alma realizou um total de gastos de 526.0365€, que se concretiza num aumento 

de 20% face ao ano anterior.  

 GASTOS 2015  2016 % 

CMVMC 231.287 245.100 6% 

FSE 32.504 47.214 45% 

Custos com Pessoal 163.524 224.101 37% 

Outros Gastos e Perdas 1.366 4.340 218% 

Amortizações 8.131 5.281 -35% 

Total 436.813 526.035 20% 

 

O crescimento na rúbrica CMVMC encontra-se em linha com o aumento das vendas e receitas registado. 

Verifica-se um aumento significativo dos FSE por via do aumento do consumo de material consumível e 

de limpeza, bem como o pagamento de honorários no âmbito da contratação de serviços especializados. 

O aumento registado nos Custos com Pessoal tem por base a decisão estratégica da Direcção de 

profissionalizar a gestão e reforçar a equipa residente.  

 

Evolução da Estrutura de Rendimentos  

Em 2016, a Cozinha com Alma realizou um total de proveitos de 606.292€, sendo que se verifica um 

aumento de 14% face ao ano anterior.  

 RENDIMENTOS 2015  2016 % 

Volume de Negócio 476.146 523.514 10% 

Subsídios 25.500 28.284 11% 

Outros Rendimentos 32.336 54.494 69% 

Total 533.982 606.292 14% 

 

Verificou-se um crescimento de 10% no volume de negócio, fruto de um aumento significativo das 

quantidades vendidas e para o qual contribuiu positivamente a descida do IVA. De realçar ainda, que se 

considera francamente positivo o crescimento registado, uma vez que este contempla o aumento de 

20% do número de bolsas sociais atribuídas.  

A rubrica “Subsídios” comtempla essencialmente os valores referentes ao do programa de apoio à 

contratação do IEFP. 

O crescimento significativo registado na rúbrica “Outros Rendimentos” contempla o aumento dos 

donativos recebidos face ao ano anterior, fruto de uma maior taxa de sucesso nas candidaturas 

realizadas em diferentes concursos e prémios, bem como o valor pela 1ª vez recebido pela Consignação 

de IRS e Benefícios de 15% do IVA. 



 

 

 

 

Resultados 

Em 2016, o Resultado Líquido da Cozinha com Alma foi positivo em 78.112,56 €, valor este que é reflexo 

de uma gestão rigorosa e orientada à maximização do valor gerado, sendo que no ano 2016, a Cozinha 

com Alma contou com o complemento de uma parcela significativamente positiva de donativos e 

proveitos extraordinários à actividade e que contribuíram assim para incrementar o resultado líquido do 

exercício referente ao ano 2016. 

Por fim, importa destacar que se pode afirmar que Cozinha com Alma é considerada um negócio social 

sustentável, uma vez que é a operação diária da organização é maioritariamente sustentada pelas 

receitas provenientes das vendas ao cliente publico geral, sendo que este valor representa 87% do total 

de proveitos da CcA. 
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PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RENDIMENTOS 

Propomos que o resultado positivo de 78.112,56 Euros do Exercício de 2016 passe para Resultados 

Transitados. 

Cascais, 15 de Março de 2017 

 


