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NIF. 509 377 785

RELATÓRIO DE GESTÃO

Através do presente relatório de gestão, vem a Direção da Câmara de
Lobos Viva dar conhecimento aos nossos associados e demais entidades
com quem a Associação tem relações de parceria, em particular a Câmara
Municipal de Câmara de Lobos, de alguns aspetos que considera mais
relevantes e relacionados com a atividade desenvolvida pela Câmara de
Lobos Viva – Associação de Desenvolvimento Comunitário no exercício
de 2016.
1 – EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE DA CÂMARA DE LOBOS VIVA ADC

Tendo sido criada esta Associação a 22 de abril de 2010, com o
objetivo inicial de “promoção e desenvolvimento de atividades sociais,
culturais, de educação e formação, ocupação de tempos livres, animação
sociocultural de grupos sociais desfavorecidos do Concelho de Câmara de
Lobos, e ainda a promoção da articulação entre instituições locais com
vista a racionalizar e canalizar recursos da sociedade em prol do
desenvolvimento

integrado

das

comunidades

locais”,

assumimos

igualmente desde o início da nossa formação enquanto Associação, o
1

acompanhamento e apoio às famílias afetadas pelo temporal de 20/02/2010,
em particular na reconstrução das suas habitações, doação de diversos
equipamentos para o lar e vestuário diversificado.
A 4 de outubro de 2016, tomaram posse os novos Órgãos Sociais, que
pretendem dar um novo rumo a esta Instituição, reforçando a intervenção
junto das camadas populacionais mais vulneráveis do concelho,
particularmente das zonas altas (freguesias do Estreito de Câmara de
Lobos, Jardim da Serra e Quinta Grande).
As necessidades diagnosticadas, o número de utentes acompanhados e
que se prevê acompanhar, bem como os apoios prestados pela Associação,
justificam um maior investimento em recursos humanos que permita
implementar as ações propostas.
Contudo, no decorrer deste exercício económico em análise, contamos
apenas com o apoio dos elementos da Direção em regime de voluntariado,
uma colaboradora apoiada pelo Instituto de Emprego da Madeira (IEM) e
uma Técnica Superior de Serviço Social.
2 – EVOLUÇÃO PREVISÍVEL DA ASSOCIAÇÃO

Em termos de evolução prevê-se a continuidade da recuperação de mais
algumas habitações.
A nova equipa da Associação definiu 3 EIXOS ESTRATÉGICOS DE
INTERVENÇÃO: 1) Combate à Solidão, Isolamento e Promoção do

Envelhecimento Ativo; 2) Educação, Formação e Emprego; 3) Intervenção
e Capacitação de Grupos de Risco.
A concretização das medidas propostas pressupõe a continuidade do
apoio ao associativismo da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, o
financiamento do Governo Regional através de um Acordo de Cooperação
com o Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM,IP-RAM), a
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mudança de instalações para as zonas altas do concelho, o aumento da
massa associativa e pagamento das quotas, donativos, etc.
Face à conjuntura económica que se está a atravessar prevê-se um
crescimento acentuado no número de utentes a apoiar no decurso de 2017.
No entanto, e em matéria de recursos humanos, é urgente captar
financiamento que permita contratar pessoal e constituir uma equipa de
trabalho a tempo inteiro.
3 – BREVE ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA
DA CLVIVA - ADC

No que concerne à análise económica e financeira desta Associação,
apesar de todas as dificuldades, esta tem os seus compromissos honrados,
fruto da política rigorosa implementada na área de gestão. Neste momento,
a Associação dispõe na sua rubrica de disponibilidades financeiras o
montante de € 3.714,00 (três mil setecentos catorze euros), o que permite
de alguma forma iniciar o seu plano de atividades.
A Associação não possui qualquer dívida com terceiros, quer em
termos de banca, fornecedores, finanças e segurança social.
O montante total de custos foi de € 89.461,47 (oitenta nove mil
quatrocentos sessenta um euros e quarenta sete cêntimos), dos quais €
62.883,46 (sessenta dois mil oitocentos oitenta três euros e quarenta seis
cêntimos) é referente a custos com a recuperação de habitações aquando do
20 de Fevereiro. Em termos de pessoal, incluindo encargos, totalizou o
montante de € 15.761,85 (quinze mil setecentos sessenta um euros e oitenta
cinco cêntimos). O restante dos custos refere-se às atividades
desenvolvidas, assim como aos gastos para o funcionamento da
Associação.
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No que concerne às receitas, recebemos um apoio do Instituto de
Emprego da Madeira (IEM) no montante de € 2.031,60 (dois mil trinta um
euros e sessenta cêntimos), da Câmara Municipal de Câmara de Lobos o
montante de €15.000,00 (quinze mil euros) para fazer face aos custos com
os funcionários e despesas de funcionamento. As restantes receitas foram
obtidas através de quotas e donativos.
4 – DÍVIDAS À ADMINISTRAÇÃO FISCAL E AO INSTITUTO DE
SEGURANÇA SOCIAL
A Câmara de Lobos Viva – Associação de Desenvolvimento
Comunitário não tem em mora qualquer dívida à Administração Fiscal,
nem ao Instituto de Segurança Social, nem a quaisquer outras entidades
públicas.

5– RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS ECONÓMICOS
O resultado deste exercício económico foi negativo em € 57.680,17
(cinquenta sete mil seiscentos oitenta euros e dezassete cêntimos). De
salientar que esteve valor negativo deve-se ao facto de, no passado, termos
recebido uma verba para apoio à requalificação de habitações afetadas pelo
20 de fevereiro de 2010 e, neste exercício económico, termos realizado o
montante de € 62.883,46 (sessenta dois mil oitocentos oitenta três euros e
quarenta seis cêntimos). A Direção propõe que seja transferido para a conta
de resultados transitados.
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6- AGRADECIMENTOS

A Direção da Câmara de Lobos Viva aproveita a oportunidade para
agradecer a colaboração prestada por todos os Sócios, Colaboradores,
Empresas, Fornecedores, Instituições Bancárias, e de um modo especial à
Câmara Municipal de Câmara de Lobos e demais pessoas e entidades que
connosco se relacionaram e que fazem engrandecer esta Associação.

Câmara de Lobos 16 de março de 2017

A Direção
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