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Mensagem do Presidente

Protocolo da CNIS
com empresas de tele-

Caras Associadas,
A UDIPSS Setúbal - União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social de Setúbal, vem por esta via, dirigir-se a todas as suas Associadas e,
todos quantos, fazem do seu trabalho, a causa da solidariedade.
Com esta folha, pretende a Direção da UDIPSS Setúbal, estar junto de todos,
fazendo chegar as noticias importantes, e também a sua actividade.
Será um elo de ligação entre a UDIPSS Setúbal e as suas Associadas, mas
também um espaço de divulgação do trabalho, das actividades e eventos e, da
história de cada uma.
Será também um espaço de crítica, de alerta e de consenso. Será tudo o que
se entenda que, de uma forma construtiva, nos faça crescer enquanto Instituições
de Solidariedade Social.
Aguardamos pelos vossos contributos.
Saudações Solidárias
O Presidente da Direção da UDIPSS Setúbal

comunicações.
Algumas Instituições têm sido
contactadas por agentes da
empresa de comunicações NOS, afirmando existir
um protocolo com a CNIS. No
seguimento de esclarecimentos
prestados pela CNIS, vimos por
este meio informar que não
existe qualquer protocolo com
esta empresa. Cumpre informar
que a CNIS formalizou um protocolo com a PT Empresas, conforme oportunamente divulgado no Notícias à Sexta de
20.02.2015, que poderá ser consultado na site da CNIS, em:
http://novo.cnis.pt/index.php?
ToDo=read_page_2&what=255

Pacto Social
Relembramos que foi assinado pelas organizações sociais, com representação nacional e
pelos responsáveis governamentais o Compromisso de Cooperação para o Sector Social
e Solidário 2015-2016 assinado a 16 de Dezembro de 2014 entre a CNIS, Misericórdias e
Mutualistas e o Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, Ministério da Saúde, Ministério da Educação e Ciência.
Se sim para quando ser efectivamente cumprido? E o Pacto de Confiança assinado em Março 2015 no Encontro Nacional de IPSS, no Porto, está activo? Se sim
será proposto a este novo Governo?
As promessas feitas às Instituições de Solidariedade Social são para cumprir!
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Associadas...

Notícias
Sessão Plenária do IN2SET

O Interface Colaborativo para o Desenvolvimento e Inovação da Península
de Setúbal, do qual a UDIPSS faz parte em representação das IPSS’s do Distrito, reuniu no dia 27 de Janeiro, nas instalações do Instituto Politécnico de
Setúbal, nesta reunião foram aprovados o Relatório de Actividades de 2015, o
Plano de Actividades de 2016 e a Estratégia e Plano de Comunicação.

Reunião do CLAS de Almada
A UDIPSS esteve presente na Reunião Plenária do CLAS de Almada, no dia 4
de Fevereiro, onde se apresentou o Projecto da Hospitalização Domiciliária do
Hospital Garcia de Horta e deliberou-se sobre o Plano de Desenvolvimento

O CSPNSA, Centro Social Paroquial de Nossa
Senhora
da
Anunciada dispõe
de dois estabelecimentos de Creche e Jardim de Infância e um Lar de
Idosos e é presidido pelo Padre Miguel
Alves, pároco da Anunciada. São serviços sociais oferecidos à paróquia da
Anunciada e à cidade de Setúbal.
Situado numa freguesia carenciada ao
nível socioeconómico e cultural, o Centro Social desenvolve actividades educativas e de apoio social que promovam serviços de apoio a crianças e
idosos e as suas famílias. Define-se,
pois, como um serviço da Paróquia à
sociedade e à família e caracteriza-se
como uma Instituição aberta a todos os
estratos sociais, uma comunidade educativa em que todos participam: direcção, pais, educadores, pessoal não
docente, crianças e idosos, cada um ao
seu nível e ao seu modo.
A acção do Centro Social inspira-se na
Doutrina Social da Igreja e obedece
genericamente aos seguintes critérios:

Social 2015-2017 e Plano de Acção para 2016.
a) o respeito pela dignidade da pessoa
humana e o dever de contribuir para o
seu desenvolvimento moral, espiritual e
cultural;
b) o fortalecimento do sentido comunitário, de modo a que os indivíduos, as
famílias e os demais agrupamentos da
paróquia, empenhando-se num trabalho em comum, se tornem promotores
da sua própria valorização;
c) a criação de estruturas de comunicação cristã de bens e de ajuda mútua,
bem como o apoio aos mais carenciados, mobilizando para o efeito os indispensáveis recursos humanos e materiais.

Criação do Gabinete Técnico da UDIPSS

Sabia que…?

No dia 4 de Janeiro a UDIPSS inaugurou o seu Gabinete Técnico. A criação deste gabinete vem no seguimento do Plano de Actividades anteriormente apresen-

- Por indicação do Instituto
da Segurança Social, as
Cantinas Sociais viram o
seu período de funcionamento prorrogado por mais
6 meses.

tado pela actual Direcção da UDIPSS, reflectindo o esforço feito no sentido de
disponibilizar, a todas as Associadas, um conjunto de respostas para o reforço da
sua intervenção e melhoria da qualidade dos serviços prestados. Entre as várias
actividades a serem desenvolvidas no ano de 2016 destacam-se:
- Criação de um Centro de Recursos;
- Criação de mecanismos de apoio e informação às IPSS’s para que possam

- Para aprovação do Relatório e Contas do Ano Anterior
as instituições deveram realizar as suas Assembleias
Gerais até 31 de Março.

aceder a verbas comunitárias e colaborar em projectos transnacionais;
- Promoção de acções de formação para Dirigentes, Técnicos e Operacionais
(Contabilidade e Gestão, Legislação Laboral, Boas Práticas Organizacionais,
Segurança e Higiene, Formação Específica para Trabalhadores, etc…);

Reunião do CLAS da Moita
No dia 4 de Fevereiro realizou-se na Moita a reunião do Concelho Local de Acção Social onde para além da apresentação da Rede de Voluntariado e da Rede de Propostas Integradas para Pessoas sem Abrigo, ambas do Projecto Estrelas do Mar da RUMO, foram também criados grupos de trabalho, no âmbito da Análise SWOT para recolha de
contributos para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Social do Município.

Reunião com o Banco Alimentar
No

seguimento

do

trabalho

desenvolvido

pela

UDIPSS na articulação com o Banco Alimentar foi
solicitada esta reunião para definir novas estratégias
de trabalho e contínua colaboração com o Banco
Alimentar para o ano de 2016.

Agenda

Divulgação

Sessões de Informação/formação sobre “Acções inspectivas” do ISS Sessões no Distrito de Setúbal: 25 de Maio de 2016

Envie-nos as iniciativas e as novidades da sua instituição.

No seguimento do trabalho desenvolvido pelo Gabinete de Apoio Técnico na
Região Norte, a CNIS vai promover, no primeiro semestre de 2016 sessões
de informação/ formação sobre as “acções inspectivas” do ISS para as IPSS’s
da Região Centro e Sul.
No Distrito de Setúbal, terá lugar uma Sessão de Informação/formação, no 25

UDIPSS de Setúbal
Rua Brancanes, 62-64
2900-282 Setúbal
Telefone/Fax: 265 534 213

de Maio, nas Instalações da UDIPSS, na Rua Brancanes, nº 62-64, 2900-282

udipsssetubal.gabtecnico@gmail.com

Setúbal .

Visite-nos na Web em:
www.udipsssetubal.org

Os principais destinatários são: Dirigentes e Direcção Técnica das Instituições
do Distrito de Setúbal
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