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RELATÓRIO DE GESTÃO 

Reportado ao Exercício de 2017 

 

1.  SUMÁRIO EXECUTIVO 

O ano 2017 na Cozinha com Alma foi marcado pela aposta estratégica no fortalecimento e 

consolidação da estrutura da organização, com o objectivo de preparar o processo de crescimento e 

expansão a realizar a partir de uma nova cozinha, maior e melhor preparada para dar resposta à sua 

missão social.  

No que diz respeito ao negócio de take-away, verificou-se um volume de vendas superior face aos 

resultados do ano anterior, fruto da optimização do processo e planeamento da produção e da 

crescente visibilidade da Cozinha com Alma enquanto take-away de referência. 

No âmbito do cumprimento da sua missão social, a Cozinha com Alma apoiou um total de 66 famílias 

ao longo do último ano, tendo reforçado a sua aposta no Programa de Formação e Capacitação, 

como resposta complementar ao apoio alimentar disponibilizado em loja. Ao longo do ano foi realizado 

um conjunto de iniciativas com diversos parceiros em regime probono, destacando-se a campanha 

“Advogados com Alma” – que permitiu garantir assessoria jurídica a 3 famílias apoiadas – e a parceria 

com o International Coach Federation (ICF) – que disponibilizou uma pool de coaches para acompanhar as 

famílias integradas no Programa Bolsa Social. 

Em 2017 a Cozinha com Alma consolidou e estabilizou a sua estrutura organizacional, destacando-

se a criação de 3 novos postos de trabalho na equipa residente e a sólida rede de voluntários activos 

que diariamente apoiam no funcionamento da loja e da cozinha.  

A aposta na capacitação da equipa residente e voluntária foi também um driver fundamental na 

estratégia de consolidação do último ano, tendo sido dinamizadas acções de formação cada vez mais 

orientadas às necessidades e tarefas de cada função, destacando-se a formação em Técnicas de Venda 

direccionada à equipa e voluntárias da loja e a realização de um curso intensivo de Microsoft Excel para 

a equipa de gestão.  

Este foi também um ano marcado pela realização de alguns investimentos estruturais, 

nomeadamente, a aquisição de dois frigoríficos para aumentar a capacidade de exposição de produtos 

em loja e a aquisição de um software de CRM para informatizar e gerir os dados das bolsas sociais, 

permitindo uma maior sistematização dos resultados relativos à avaliação de impacto social.  

A performance financeira da Cozinha com Alma destaca-se pelo valor significativamente positivo do 

resultado liquido alcançado (44.457,93€), nomeadamente através das vendas do serviço de take-away, 

que por sua vez cobrem maioritariamente os custos operacionais da organização.  

Os resultados acalçados serão, à semelhança de anos anteriores, aplicados numa reserva destinada a 

realizar os investimentos necessários para suportar o processo de crescimento da organização ao 

longo dos próximos anos, a partir da nova cozinha arrendada. 



 

 

 

2. PLANO DE ACTIVIDADES  

NEGÓCIO TAKE-AWAY 

Desde a abertura da 1ª loja, em Fevereiro de 2012, que a Cozinha com Alma tem apresentado resultados 

significativamente positivos, demonstrando a validade do modelo de negócio estabelecido.  

O ano 2017 não foi excepção, tendo-se registado um crescimento do volume de vendas de 17%, face 

aos resultados do ano anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolução Mensal do Volume de Vendas, 2017-2016 (€); Taxa de Crescimento Mensal, 2017-2016 (%) 

O aumento de capacidade de produção do último ano deve-se, essencialmente, ao reforço da equipa 

da cozinha e à optimização da estratégia e planeamento da produção, nomeadamente através da 

aposta na venda de produtos mais atractivos e com maiores margens de rentabilidade (e.g., pirex, 

salgados), sendo importante ainda destacar: 

 A aquisição de dois novos frigoríficos para a loja, em Maio, que permitiu aumentar a capacidade 

de exposição e disponibilização de produtos. 

 A mudança para uma nova cozinha arrendada, no final de Novembro, que permitiu potenciar 

de imediato os resultados do mês de Dezembro, fruto de uma maior capacidade de respostas às 

encomendas de Natal. 

A nível da estrutura organizacional, destaca-se a criação de 3 novos postos de trabalho permanentes 

na equipa residente e a sólida rede de 62 voluntários activos que diariamente apoiam o 

funcionamento da loja e da cozinha.  
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BOLSA SOCIAL 

No ano de 2017, a Cozinha com Alma apoiou um total de 66 famílias, o que corresponde a um total 

de 38.844 refeições disponibilizadas, a um preço simbólico, a cerca de 125 pessoas por dia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuição do total de bolsas socias e famílias por Mês, 2017 (#) 

 

No que respeita à distribuição das vagas por tipo de Escalão (1, 2 ou 3), importa referir que existe uma 

maior concentração de bolsas sociais nos escalões 2 e 3, o que por sua vez reflecte uma 

correspondência com o target de público-alvo que a Cozinha com Alma pretende apoiar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuição do nº de vagas mensais por escalão, 2017 (%) 
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No que diz respeito à metodologia de avaliação de impacto social, foram definidos indicadores e 

perguntas chave a realizar aos beneficiários, de forma a obter uma visão global e sistematizada sobre os 

resultados e impacto do Programa Bolsa Social, tendo-se registado assim as seguintes conclusões:   

 

 Ao longo do último ano, cerca de 85% das famílias aumentaram os seus níveis de poupança. 

De referir que a poupança alcançada durante o apoio, tende a ser canalizada essencialmente 

para duas vertentes: 

 Para aumentar a qualidade de vida da família, na medida em que as famílias conseguem 

ter mais poder de compra para adquirir produtos e serviços que não apenas aqueles que se 

destinam à sua sobrevivência (e.g., conseguem comprar iogurtes, maior quantidade de fruta 

e legumes, ou conseguem colocar o filho numa actividade extra na escola);  

 Para o pagamento de dívidas contraídas anteriormente, nomeadamente para o 

pagamento de contas/créditos ao consumo em atraso, pagamento de empréstimos a 

familiares e amigos, e/ ou para realizar despesas que se encontravam pendentes (e.g., 

arranjo da avaria do carro, ida ao médico especialista, compra de óculos). 

 Cerca de 35% das famílias reduziram a sua taxa de esforço de forma sustentada, por via da 

reestruturação do seu orçamento familiar (cerca de metade das famílias que chegam à 

Cozinha com Alma desconhece como elaborar um orçamento familiar) e/ ou por via da alteração 

da sua situação profissional, tendo 8% das famílias encontrando um novo emprego durante o 

período que beneficiaram da Bolsa Social. 

 Cerca de 75% das famílias afirmam que a sua passagem pela Cozinha com Alma contribuiu 

positivamente para melhorar a coesão e estabilidade familiar, tendo identificado como 

factores chave: a qualidade e diversidade das refeições; a simpatia e a discrição do atendimento 

em loja; e o acompanhamento técnico informal, individualizado e próximo. 

  

Ao analisar a duração média do período em que 

as famílias beneficiam do apoio da Cozinha com 

Alma, retiram-se as seguintes conclusões: 

 Cerca de 30% das famílias beneficiaram 

do apoio da Cozinha com Alma por 

apenas 6 meses 

 A maioria das famílias beneficia do apoio 

da Bolsa Social no mínimo por 1 ano. 

 Há uma percentagem significativa de 

famílias (41%) que são apoiadas por um 

período igual ou superior a 18 meses. 

Em 2017, cerca de 15% das famílias 

desistiram do apoio, maioritariamente por 

motivo de alteração de residência. 
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A aposta continua no fortalecimento e consolidação do Programa de Formação e Capacitação foi 

um dos drivers fundamentais da estratégia de intervenção social da Cozinha com Alma junto dos 

beneficiários, tendo sido realizado um conjunto de projectos e iniciativas em diferentes vertentes:  

1. Plano Integrado de Formação (PIF) 

Implementação do Plano Integrado de Formação e Capacitação (PIF), lançado em Novembro de 

2016, com o objectivo de estabelecer mecanismos de intervenção social integrados, eficazes e 

adequados ao perfil de beneficiários.  

No final do plano, foi realizada uma avaliação com base nos inputs dos formadores e 

beneficiários que por sua vez permitiu retirar conclusões relevantes sobre a tipologia de oferta 

de Formação e Capacitação da Cozinha com Alma, nomeadamente a importância de (1) criar 

respostas específicas para determinados perfis de beneficiários (e.g., desempregados) e (2) 

de reforçar a aposta no coaching, como ferramenta chave para capacitação dos beneficiários. 

 

2. GEPE – Grupo de Entreajuda para a Procura de Emprego 

Lançamento do primeiro GEPE Cozinha com Alma em Abril de 2017, que contou com a 

participação de 8 beneficiários sob orientação de 2 animadoras. Ao longo de 8 meses foram 

realizadas sessões semanais com o objectivo de desenvolver competências e encontrar 

oportunidades de emprego, através de uma abordagem colaborativa e de cooperação entre 

todos os elementos. 

Destacam-se como principais benefícios identificados pelos participantes: (1) o alargamento da 

rede de contactos (networking); (2) a riqueza de uma aprendizagem assente na troca de 

experiências de vida/ profissionais; (3) o impacto positivo do grupo para o reforço da motivação, 

entusiasmo e esperança de cada membro. 

 

3. Coaching 

A Cozinha com Alma estabeleceu, em Novembro de 2017, uma parceria com o International 

Coach Federation (ICF) com o objectivo de garantir um acompanhamento mais profissional e 

individualizado às famílias apoiadas pela Bolsa Social.  

No âmbito desta parceria, o ICF disponibilizou uma pool de 20 Coach’s para acompanhar em 

regime probono as famílias apoidas, pelo que importa destacar que, actualmente, todas as 

famílias são acompanhadas quinzenalmente por um Coach certificado. 

 

  



 

 

 

OUTRAS INICIATIVAS & PROJECTOS A DESTACAR 

Ao longo do ano foram ainda realizadas diversas iniciativas e projectos em que importa destacar, na 

medida em que contribuíram positivamente para os resultados alcançados: 

 Oferta de uma «tábua de queijos» com os resultados da Cozinha com Alma a todos os 

parceiros, como forma de agradecimento e celebração do 5ª aniversário da Cozinha com Alma; 

 Realização da Campanha IRS 2017 com o slogan “Dê mais sabor ao seu IRS” que permitiu reunir 

cerca de 12.000€ de consignação de IRS;  

 Lançamento do novo site Cozinha com Alma, com uma comunicação mais moderna e acessível 

a partir de qualquer dispositivo; 

 Implementação de software de CRM para gestão dos dados dos beneficiários com o objectivo 

de obter informação sistematizada sobre os resultados e impacto do Programa Bolsa Social; 

 Redesign de peças chave de comunicação da Cozinha com Alma: newsletter mensal; e-mail 

marketing menu semanal; lista de pratos; e folhetos institucionais; 

 Desenvolvimento e implementação da Campanha Bolsa Social com o objectivo de aumentar 

o número de candidaturas para a Bolsa Social.  

 Dinamização de uma Campanha de Marketing via e-mail e Facebook orientada a identificar 

potenciais “Advogados com Alma” disponíveis para prestar assessoria jurídica em regime 

probono às famílias apoiadas pela Bolsa Social.  

 Estabelecimento de parceria com a SAGIES que permitiu assegurar em regime probono a 

medicina do trabalho a todos os colaboradores e voluntários da Cozinha com Alma   

 Implementação de um procedimento interno de registo de produção para contabilização e 

sistematização da produção diária de refeições; 

 Participação e dinamização de acções formação orientadas a capacitar a equipa residente e 

voluntária, destacando-se: a formação em técnicas de vendas, a formação em liderança e 

comunicação, curso intensivo de excel. 

 Participação em diversos eventos e concursos, destacando-se a vitória no concurso Innovation 

Social Shaker, que permitiu a participação na Social Innovation Conference, organizada pela 

Comissão Europeia. 

 

O final do ano 2017 foi ainda marcado pelo arrendamento de uma nova cozinha em Cascais, 

maior e melhor preparada para dar resposta à estratégia de crescimento e impacto da Cozinha com 

Alma.  

 

 

 



 

 

 

4. SITUAÇÃO FINANCEIRA 

Evolução da Estrutura de Gastos  

Em 2017, a Cozinha com Alma realizou um total de gastos de 658.419€ que se concretiza num aumento 

de 25% face aos resultados do ano anterior.  

 GASTOS 2017 2016 % 

CMVMC 290.753 245.100 19% 

FSE 60.892 47.214 29% 

Custos com Pessoal 295.992 224.101 32% 

Outros Gastos e Perdas 482 4.340 -89% 

Amortizações 10.300 5.281 95% 

Total 658.419 526.035 25% 

 

O crescimento na rúbrica CMVMC encontra-se a par com o aumento do volume de vendas registado ao 

longo do ano 2017.  

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

consumível e de limpeza, nomeadamente após a mudança para uma cozinha de maior dimensão.  

O aumento registado nos Custos com Pessoal assenta na decisão estratégica da Direcção de continuar 

a profissionalizar a gestão da organização através da criação de novos postos de trabalho. 

O aumento na rúbrica “Amortizações” diz respeito à aquisição de novos equipamentos para a loja e 

cozinha.  

 

Evolução da Estrutura de Rendimentos  

Em 2017, a Cozinha com Alma realizou um total de proveitos de 703.037€, que por sua vez resultou num 

aumento de 16% face ao ano anterior.  

 RENDIMENTOS 2017 2016 % 

Volume de Negócio 614.904 523.514 17% 

Subsídios 10.034 28.284 -65% 

Outros Rendimentos 78.099 54.494 43% 

Total 703.037 606.292 16% 

 

Verificou-se um aumento de 17% no volume de vendas gerado, fruto de uma optimização do processo 

e planeamento da produção e de um maior fluxo de clientes público geral em loja.   

A diminuição registada na rubrica “Subsídios” diz respeito a uma menor percentagem de contratações 

ao abrigo de programas de apoio à contratação do IEFP, fruto de uma maior aposta na integração e 



 

 

 

contratação efectiva dos colaboradores que iniciam a sua colaboração com a CcA ao abrigo destas 

medidas.   

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

donativos recebidos face ao ano anterior, nomeadamente através de: 

 Donativos em género por parte de fornecedores e parceiros sociais 

 Donativos em numerário recebidos, nomeadamente por parte da Associação do Bazar do Corpo 

Diplomático e da Lisgarante. 

 Donativo no valor da renda do mês de Dezembro e dos equipamentos instalados na nova cozinha 

por parte do Grupo José Avillez 

 

Resultados 

Em 2017, o Resultado Liquido da Cozinha com Alma foi positivo em 44.457,93€, valor este que é reflexo 

de um ano de actividade orientado à consolidação e estruturação da organização para preparar o 

processo de crescimento e expansão a realizar a partir da nova cozinha arrendada. 

Importa ainda destacar que actualmente a operação diária da Cozinha com Alma é sustentada em 95% 

pelas receitas provenientes das vendas aos clientes publico geral e bolsa social. 
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