Porto, 07 outubro 2020

Caros Sócios e Amigos,

A direção da CEV completou em dezembro de 2019 o seu mandato de quatro anos. Quando
assumiu funções declarou, em Assembleia Geral, que não iria recandidatar-se a novo mandato,
propósito que reitera novamente.
O compromisso que assumiu para com os sócios e funcionários da associação, foi o de repensar
as estratégias aplicadas aos recursos humanos, financeiros e pedagógicos, de forma a contribuir
para a resolução dos problemas vividos até à data e que punham em causa a sustentabilidade e
continuidade da CEV como IPSS, no que se referia às respostas sociais.
Nestes quatro anos a direção encetou um processo reorganizativo, visando o reforço das
capacidades de organização, de planeamento e de gestão, por forma a enfrentar os desafios que
se colocavam à associação como IPSS e, primeiramente, garantir a sustentabilidade futura.
O processo foi desenvolvido de forma sistemática e integrada em três eixos principais:
Instalações, Organização funcional e Recursos humanos e financeiros.
Contudo, a comprovada falta de sustentabilidade da CEV, que se reportava dos anos anteriores
à tomada de posse da atual direção, agravada pela necessidade urgente de intervenção nos
imóveis que possuía, levou à venda de três dos cinco imóveis de que a associação era
proprietária.
Por outro lado, teve que se proceder ao encerramento das respostas sociais: Atividades de
Tempos Livres (ATL), Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) e o Jardim Infantil (JI), com a necessária
redução do quadro de funcionários, tendo ficado em funcionamento unicamente a creche.
No que respeita aos recursos financeiros da associação, foi possível saldar dividas existentes,
embora mantenha ainda um empréstimo bancário antigo por saldar (atualmente com o valor de
52mil€).
No passado mês de junho a CEV foi notificada da decisão do tribunal resultante de um processo
posto pela Dra. Teresa Resende contra a CEV, pelo qual terá de pagar o valor de 189mil€, o que
acentua a preocupação pela sustentabilidade da associação a curto-médio prazo.
Este panorama conduzirá, inevitavelmente, a um reequacionamento da estratégia de
desenvolvimento futuro da Associação Criança e Vida.
Acreditamos que a CEV como associação no âmbito da solidariedade social tem toda a
possibilidade de dar continuidade ao apoio a famílias carenciadas e fragilizadas, através do
Banco Alimentar, mas também, de implementar outras iniciativas de proximidade com crianças
negligenciadas socialmente.
Consideramos ser o momento de decisões e de viragens sérias para a CEV e, por este motivo,
reforçamos junto dos sócios e de todos os que servem a Associação Criança e Vida o
compromisso de responsabilidade, apelando ainda a que manifestem o seu interesse por este

trabalho de serviço público, quer através de propostas eleitorais quer na presença na próxima
assembleia.
A reunião será realizada através do Zoom por razões de saúde pública. Junto envio o convite
Zoom para acederem à Assembleia.
teresa ribeiro convida para uma reunião Zoom agendada.
Tópico: Assembleia Geral CEV
Hora: 14 out 2020 06:00 PM Lisboa
Entrar na reunião Zoom
https://videoconf-colibri.zoom.us/j/87478587847
ID da reunião: 874 7858 7847

Com amizade,
A direção,
Teresa Tomé Ribeiro
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