Relatório Anual
2018
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 2018.
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1. 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.

2. Atividade desenvolvida 2018
A Associação Criança e Vida deu continuidade ao 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 4 (quatro) eixos
principais:
a) Instalações: Procedeu-se à venda do imóvel constituinte do património do CEV da
rua de Breiner nº234. Esta venda permitiu pagar as indeminizações de rescisão de
contratos bem como garantir a sustentabilidade nesta fase de transição.
b) Organização funcional: Para a continuidade do processo organizativo tornou-se
necessário suspender a resposta social do CEV do jardim infantil (JI) previsto já no
plano do ano anterior, ficando a partir de setembro, unicamente com creche dos 4
aos 36 meses. Foi solicitado à segurança social a capacidade de 42 crianças, a
qual foi aprovada. Na base esteve a garantia de remodelação do edifício sede de
Miguel Bombarda. Foi feito um projeto de arquitetura pelo Gabinete de arquitetura
do Arq. Francisco Lima que respondesse às exigências da segurança social, da
segurança e proteção civil e da delegação de saúde, com o objetivo de se obter as
licenças em falta até ao presente momento.
c) Recursos humanos e financeiros:
Tal como previsto, na sequência do encerramento do Jardim Infantil, 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. Ao longo de 2018 foram submetidas
candidaturas que visassem o financiamento de projetos de desenvolvimento
humano e de requalificação de infraestruturas.
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d) Projeto Goma Oficina:
A Associação Criança e Vida (CEV) é uma IPSS integra-se nas freguesias de
Cedofeita, Santo Ildefonso, S.Nicolau, Vitória, Sé e Miragaia. No diagnóstico de
necessidades feito nestas freguesias fomos confrontados com índices elevados de
criminalidade, consumo de substâncias e abandono escolar. Perante estes
problemas o CEV decidiu elaborar um projeto - GOMA Oficina- dirigido a crianças,
adolescentes e jovens em idade escolar com dificuldades de aproveitamento,
inserção social e projetos de vida de baixas expetativas. Através da expressão
plástica (desenhar, pintar, construir) queremos promover as competências pessoais
e sociais destas crianças e jovens. Assim sendo, desenvolveram-se, ao longo de
seis meses, várias residências orientadas por diferentes artistas.

Durante o ano de 2018, e como vem sendo habitual, a Associação esteve 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).

Aplicação de Resultados
Conforme se pode constatar em “Peças finais de apresentação de contas”, a Associação
Criança e Vida, apresenta, no exercício de 2018 um resultado positivo de 206.368.86 euros.

Outras informações
Durante o ano de 2018 a CEV, teve uma inspeção da Segurança Social na sequência duma
denuncia relativamente ao funcionamento do SAD nos anos anteriores à atual direção. O
gabinete de advogados contactado pela CEV para sua defesa, tem estado a acompanhar o
assunto.

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.
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