Relatório Anual
2017

Dando acordo ao art.º 35 dos Estatutos da Associação Criança e Vida, a
direção vem apresentar aos Associados o Relatório relativo ao exercício de
2017.
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Enquadramento
Missão
A Associação Criança e Vida tem como missão apoiar crianças e jovens bem
como as suas famílias nos seus percursos de vida. Através dos projetos que realiza
pretende desenvolver, nas crianças e jovens, competências como a autonomia, a
responsabilidade e o respeito por si e pelo outro, promovendo a construção de
projetos de vida motivadores de percursos consistentes e interventivos na
sociedade.

Valores
Família; Educação; Trabalho; Respeito por si e pelo outro; Cidadania e
Responsabilidade social

2. Atividade desenvolvida
A Associação Criança e Vida encetou um processo reorganizativo, visando o
reforço das capacidades de organização de planeamento e de gestão, por forma
a enfrentar os desafios que se colocam a esta IPSS e, primeiramente, garantir a
sustentabilidade atual e futura.
O processo foi desenvolvido de forma sistemática e integrada em 3 (três) eixos
principais:
a) Instalações: Procedeu-se à venda de alguns imóveis que constituíam o
património do CEV nomeadamente na rua de Breiner nº236 R/c, 1º e 2º
andar. Esta venda permitiu regularizar as dividas relativas a fornecedores,
vencimentos de funcionários e indeminizações de rescisão de contratos
bem como garantir a sustentabilidade nesta fase de transição.
b) Organização funcional: Otimizar os procedimentos e práticas da
Associação Criança e Vida. Para o bom resultado deste processo tornou-se
necessário acabar com algumas respostas sociais do CEV, tais como o
apoio domiciliário aos idosos, o CATL e uma sala do pré-escolar 3 anos).
c) Recursos humanos e financeiros:
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Tal como previsto na sequencia do encerramento das valências
anteriormente referidas procedeu-se à redução de colaboradores,
ajustando o número dos mesmos às necessidades da Associação,
garantindo a qualidade dos serviços prestados e o reequilíbrio económico e
financeiro da Instituição;
Durante o ano de 2017, e como vem sendo habitual, a Associação tem estado
presente ativamente nas Assembleias Gerais e ações de formação e informação
da CNIS, da UDIPSS-Porto, do CLASP (Conselho Local de Ação Social do Porto).

Processo reorganizativo
Objetivos 2018
1. Garantir o desenvolvimento integral das crianças/adolescente/jovens numa
parceria com os pais/encarregados de educação
2. Implementar um projeto pedagógico para a creche baseado nos modelos
de desenvolvimento pessoal
3. Desenvolver novas respostas sociais operacionalizadas através projetos
dirigidos a crianças e jovens entre os 6 e os 18 anos
O CEV vamos
4. Implementar medidas que assegurem a viabilidade financeira do CEV
Ao longo de 2017 foram submetidas varias candidaturas que visam o
financiamento de projetos de desenvolvimento humano e de requalificação de
infraestruturas.
Para 2018 o CEV irá investir em ações de crownfunding.
5. Requalificar as infraestruturas da creche e sede de forma a dar resposta as
exigências de qualidade
Uma vez que o mercado imobiliário sofreu uma inflação considerável decidiu-se ao
contrario do previsto no relatório anterior, vender o edifício do Breiner nº234 e
requalificar o edifício da Rua de Miguel Bombarda nº 43 e 57. O processo de
remodelação com início previsto para 2018.
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Recursos humanos e financeiros
Há ainda uma necessidade de estabelecer uma racionalização de gastos com
pessoal, restruturando os quadros da Instituição e diminuindo os custos
excedentários de forma a não por em risco a sua sustentabilidade económicofinanceira.

Aplicação de Resultados
Conforme se pode constatar em “Peças finais de apresentação de contas”, a
Associação Criança e Vida, apresenta, no exercício de 2017 um resultado negativo
de 30 327,34.

Disposições finais
a) Informações exigidas por diplomas legais: Em cumprimento do artigo 21º do
decreto-lei nº 411/91 de 17/10 informa-se que a Associação Criança e Vida
não tem qualquer dívida à Segurança Social.
b) Informação facultativa: A Associação Criança e Vida não tem qualquer
imposto em mora ao Estado e a Outros Entes Públicos.

Agradecimentos
A Associação Criança e Vida manifesta o seu agradecimento, em primeiro lugar
aos seus colaboradores, que com “espirito de missão” têm contribuído para a
manutenção da qualidade das respostas sociais dadas por esta Associação.
A todos os amigos, utentes e suas famílias, fim único desta Associação, associados
e benfeitores, apresentamos igualmente o nosso sincero reconhecimento.

A Direção
Abril 2018

