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Mensagem do Presidente

Publicitação da Portaria de extensão ao Con-

“Quem somos e o que fazemos”

trato Colectivo de Trabalho.

Todos somos IPSS - Instituição Particular de Solidariedade Social, e cada um
de nós sabe o que faz.
No entanto, muitos de nós, não sabe quantos somos, nem o que fazemos, nem
tão pouco onde estamos neste imenso Distrito, que é Setúbal.
É preciso que nos conheçamos, e, onde estamos. Só assim, podemos ter a
noção do imenso trabalho que, diariamente fazemos em prol dos carenciados.
Conto com todos, para divulgarem as vossas Instituições.
Esta folha serve também para esse fim.
Saudações Solidárias
O Presidente da Direção da UDIPSS Setúbal

Protocolo de Colaboração entre UDIPSS de
Setúbal e a Universidade de Évora
A 7 de Abril foi assinado o protocolo de colaboração com a Universidade de Évora no
sentido de, em conjunto com a academia, dotar a UDIPSS de recursos nas áreas da
educação e da formação e trabalhar em parceria em projectos de desenvolvimento
da região e das suas

A 14 de Abril foi publicada em
Diário da República a Portaria de
Extensão 87/2016 ao Contrato
Colectivo de Trabalho , publicado
no Boletim do Trabalho e Emprego (nº31, de 22 de Agosto de
2015) que abrange as relações
laborais acordadas entre a CNIS
e a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em
Funções Públicas e Sociais.

Nesta Edição
Mensagem do Presidente
Encontro de Parceiros UDIPSS de Setúbal e
Banco Alimentar Contra a
Fome de Setúbal
Notícias

instituições. Com a formalização de mais uma
parceria, a Direção da
UDIPSS de Setúbal reafirma novamente o seu
compromisso em trabalhar para criar condições
óptimas

e

exclusivas

para o benefício das
suas Associadas.

Protocolo com Universidade
de Évora
Conheça as nossas
Associadas
Estudo sobre participação
das IPSS’s nas Comissões
das CPCJ’s
Agenda

Conheça as nossas Associadas...

Notícias
Assembleia Geral da UDISPSS de Setúbal

A Caritas Paroquial de Sines tem a sua

A UDIPSS de Setúbal

sede em Rua de Santa Catarina, n.º 14,

realizou a sua Assem-

freguesia de Sines, município de Sines,

bleia Geral Ordinária a

distrito de Setúbal. A Caritas Paroquial tem por âmbito de ação

30 de Março. Nesta

prioritária, embora não exclusivamente, o concelho de Sines. A

reunião, que contou

Caritas Paroquial de Sines, é uma pessoa jurídica canónica de

com a presença de
representantes

natureza pública, ereta canonicamente por decreto do Bispo da

de

várias instituições associadas, foi apresentado e aprovado o Relatório e Contas de 2015 para além de terem
sido apresentadas as linhas estratégicas de interven-

Diocese de Beja, de 30 de Janeiro de 1980, e sob sua vigilância
e tutela, com Estatutos aprovados por esta autoridade eclesiástica.

ção para o ano de 2016. A acta e os documentos da

A Caritas Paroquial, orienta a sua ação sócio caritativa à luz da

reunião encontram-se disponíveis no site da UDIPSS

Doutrina Social da Igreja. Tem como principal actividade o Infan-

para consulta.

tário Pintainho, em cujas instalações (totalmente separadas) também funciona a distribuição de géneros alimentícios.

Reuniões da Plataforma Supra-Concelhia do Alen-

A Instituição possui instalações recentes, em que foram tidos em

tejo Litoral e da Península de Setúbal

consideração conceitos inovadores como a problemática acústica, a optimização térmica, a utilização de energias renováveis,

A UDIPSS esteve
presente na Reunião da Plataforma
Concelhia
Alentejo

Suprado
Litoral

que decorreu em Sines no dia 1 de Abril e na reunião
da Plataforma Supra-Concelhia da Península de Setúbal no dia 4 de Abril.

Nestas reuniões foram apre-

sentados os eixos estratégicos de composição dos
novos Planos de Desenvolvimento Social de cada Plataforma, tendo sido possível à parceria dar os seus
contributos para a construção deste instrumento. Nestas reuniões a UDIPSS de Setúbal apresentou também
à nova Diretora Distrital da Segurança Social um Memorando sobre a situação actual das respostas da
infância no distrito, nomeadamente no caso do PréEscolar, onde propôs a criação de um grupo de trabalho para acompanhamento desta situação. A UDIPSS
de Setúbal deu outro contributo à pla-

etc.
A Caritas Paroquial de Sines tem as seguintes Valências:
Creche - Protocolada com a Segurança Social, conta com 75
utentes, sendo autorizada pela da Segurança Social a ir até aos
100 utentes.
Pré-escolar - Protocolado com a Segurança Social conta com 90
utentes. Anualmente é promovido um conjunto de actividades
com visitas culturais, passeios, teatros, idas à praia, etc.
A Instituição promove actividades extracurriculares como natação, ginástica para bebés, aulas de inglês sem qualquer custo
acrescido para os utentes.
- Distribuição Alimentar (Banco Alimentar, PCAC), a cerca de 420
famílias da Freguesia de Sines. Estas, são atendidas , semanalmente, de forma personalizada.
- Rede de visitadoras a cerca de 50 pessoas, realizado em regime de voluntariado e que tem como objectivo combater a solidão
e apoiar psicologicamente pessoas idosas, doentes e em situação de isolamento ou sofrimento psicológico. Baseado no conceito de vizinhança tem a colaboração das entidades de saúde e de
segurança do Concelho.

taforma ao disponi-

A Caritas Paroquial desenvolve o serviço comunitário de acção

bilizar a sua técnica

social, em articulação com a Caritas diocesana, tentando respon-

para esta integrar o

der aos enormes problemas sociais com que hoje nos depara-

NAT

de

mos, é através da equipa de voluntários que a instituição Caritas

Apoio Técnico) da

dá carne à ordem de Jesus: “como Eu vos fiz, fazei vós também”.

(Núcleo

Plataforma.

Autoria: Maria da Conceição Martins, Cáritas Paroquial de Sines

Levantamento da participação das IPSS’s
nas Comissões da CPCJ

Publicitação de Relatórios de
Actividades e Contas do Exercício de
2015 das Associadas

No seguimento do trabalho de proximidade desenvolvido entre a União das IPSS’s de Setúbal e as forças
vivas do distrito, a UDIPSS efectuou um levantamento
à participação das IPSS’s nas Comissões Restritas e
Alargadas das CPCJ do distrito. A UDIPSS colocou-se
à disposição para colaborar na mobilização das IPSS’s
de cada concelho de forma ajudar as várias CPCJ’s a
ir de encontro às suas necessidades específicas.

Sabendo que nem todas as associadas têm site institucional, e em conformidade com a legislação vigente,
a UDIPSS de Setúbal informa todas as suas associadas que o site da UDIPSS de Setúbal na internet
(www.udipsssetubal.org) está disponível para a publicitação do Relatório de Actividades e Contas do Exercício de 2015.
Todos os interessados deverão enviar um email para :
udipssdesetubal@gmail.com

ENCONTRO “CANDIDATURA DA ARRÁBIDA A RESERVA DA BIOSFERA”
A UDIPSS de Setúbal esteve presente no encontro realizado no passado dia 14 de Abril, no auditório da Escola de Hotelaria
e Turismo de Setúbal, onde decorreu a apresentação pública da Candidatura da Arrábida à Reserva da Biosfera, numa iniciativa onde a Associação de Municípios da Região de Setúbal, em parceria com os municípios de Setúbal, Palmela e Sesimbra e o ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, onde deram a conhecer as principais diretrizes deste
novo processo aos mais de uma centena de pessoas presentes, representantes de diversas estruturas activas da região e
individualidades presentes .

ENCONTRO DE PARCEIROS: UDIPSS de Setúbal e Banco Alimentar Contra
a Fome de Setúbal
A UDIPSS de Setúbal e o Banco Alimentar Contra a Fome de Setúbal por este meio convidá-los a participar no que irão
realizar no dia 18 de Maio, entre as 09h00 e as 13h00, um Encontro de Parceiros nas instalações do Auditório do Centro
Paroquial da Nossa Senhora da Anunciada em Setúbal.
Todos os interessados deverão inscrever-se até dia 13 de Maio para um dos seguintes emails:
udipsssetubal.gabtecnico@gmail.com / instituicoes.basetubal@bancoalimentar.pt

Programa
09H00 – Abertura do Secretariado
09H30 – Mesa de Abertura
- Presidente da UDIPSS de Setúbal (União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social de Setúbal), Sr. Fernando Sousa
- Presidente do Banco Alimentar de Setúbal, Drª Alexandra Figueira:
- Presidente do Centro Paroquial da Nossa Senhora da Anunciada, Padre Fernando Miguel Alves
10H00 – Intervenção da UDIPSS de Setúbal – “O papel das IPSS na recolha e distribuição alimentar” - Direção da
UDIPSS de Setúbal
10H15 – Intervenção do Banco Alimentar de Setúbal – “Da recolha à distribuição de alimentos” - Dra. Cristina Corrêa
Figueira
10H30 – Coffee-break
11H00 – Debate
12H00 – Encerramento dos Trabalhos
- Presidente da Associação de Municípios do Distrito de Setúbal, Dr. Rui Garcia.
- Diretora Distrital do Instituto de Segurança Social de Setúbal, Drª Natividade Coelho.
- Bispo diocesano de Setúbal, D. José Ornelas Carvalho.

Colóquio Envelhecimento Activo
A UDIPSS de Setúbal esteve presente no dia 27 de Abril um colóquio subordinado ao tema Envelhecimento Ativo e Afetivo, que decorreu no âmbito do programa de formação da Unidade de Saúde Pública Arnaldo Sampaio, no Fórum
Cultural de Alcochete. Neste Encontro foram debatidas questões tais como:
Saúde Mental e Congnitiva do Idoso, Afectos e Sexualidade Sénior, Prevenções de Quedas e fracturas, Actividades do Idoso na Universidade Sénior.

Agenda
Sessões de Informação/formação sobre “Acções inspectivas” do ISS - Sessãos no Distrito de Setúbal: 25 de
Maio de 2016
A CNIS vai promover, no primeiro semestre de 2016 sessões de informação/ formação sobre as “acções inspectivas” do ISS
para as IPSS’s no Distrito de Setúbal.
No Distrito de Setúbal, terá lugar uma Sessão de Informação/formação, no 25 de Maio, nas Instalações da UDIPSS, na Rua
Brancanes, nº 62-64, 2900-282 Setúbal .
Os principais destinatários são: Dirigentes e Direcção Técnica das Instituições do Distrito de Setúbal

A UDIPSS de Setúbal tem Protocolos de Colaboração
com:

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

Universidade de Évora
- Investigação
- Formação
ODULISSER Contabilidade e Seguros - Contabilidade e Gestão de Equipamento
Sociais
- Contabilidade
- Assessoria
- Fiscalidade
- Seguros
F3M - Information Systems

UDIPSS de Setúbal
Rua Brancanes, 62-64
2900-282 Setúbal
Telefone/Fax: 265 534 213
udipsssetubal.gabtecnico@gmail.com

Visite-nos na Web em:
www.udipsssetubal.org
E no facebook em: facebook.com/
udipss.desetubal

- Software
- Formação
- Assessoria Informática
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