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Mensagem do Presidente
“A CHAMA DA SOLIDARIEDADE”
Mais uma “ Festa da Solidariedade se realizou.
Mais uma vez, as IPSS’s—Instituições Particulares de Solidariedade Social se
juntaram, e em ambiente fraterno e solidário, mostraram quantos somos, e quem
somos.
Existimos, porque somos necessários, e em parceria estamos junto de quem
precisa, dando o que conseguimos obter em termos materiais, mas também, dando
o nosso abraço solidário.
A solidariedade não se compra, vem de dentro de cada um de nós e é dada
sem nada cobrar.
Que a “CHAMA DA SOLIDARIEDADE” nos vá iluminando em cada dia que passa, e em redor dela, nos mantenha unidos e solidários.
Assim se deseja!
Saudações Solidárias
O Presidente da Direção da UDIPSS Setúbal

Novo Protocolos de Colaboração
A UDIPSS de Setúbal assinou mais um protocolo de colaboração. Desta vez com a
PALMEIRO FOODS, uma produtora do ramo alimentar. presente no mercado desde 1980 como J. Palmeiro, com uma vasta experiência na área dos desidratados e
liofilizados, dedicados ao catering e ao mercado da restauração .
Com a formalização de mais estas duas parcerias, 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. Este protocolo foi enviado
para todas as Associadas e está disponível no site da UDIPSS de Setúbal.

Alteração da Portaria de
extensão ao Contrato
Colectivo de Trabalho.
A 11 de Maio foi publicada a Portaria n.º 132/2016 , que se encontra no Diário da República n.º
91/2016, Série I de 2016-05-11
que vem trazer alterações à Portaria de Extensão 87/2016
(publicada a 14 de Abril) 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
Rede Nacional de Pré– Escolar
Novos Protocolos
Conheça as nossas
Associadas
Site da UDIPSS
Mensagem do Presidente
Rede Nacional de PréEscolar

Assinatura de Protocolo de Casa Abrigo

Conheça as nossas Associadas...

A 27 de Julho a UDIPSS de Setúbal esteve presente

Fundado a 17 de Novembro

para a assinatura de protocolo da Casa Abrigo Dolores

de 1987, o Centro Comunitá-

da Fundação COI. Estiveram presentes as Secretárias

rio da Quinta do Conde

de Estado para a Cidadania e Igualdade e da Seguran-

(CCQC) é uma Instituição Par-

ça Social, Drª Catarina Marcelino e Dr. Cláudia Joaquim

ticular de Solidariedade Soci-

respectivamente. Para além da Dr. Natividade Coelho

al, sem fins lucrativos, que tem vindo a desenvolver um

em Representação do Centro Distrital da Segurança

trabalho meritório no seio da Freguesia da Quinta do

Social estiveram presentes outras associadas e parcei-

Conde. Actualmente, o CCQC conta com aproximada-

ros do COI

mente 100 trabalhadores e diversos voluntários que
fazem valer a sua missão “cooperar no apoio social às
famílias e à comunidade”.
Ao longo dos seus quase 30 anos de existência o
CCQC edificou dois equipamentos que têm vindo a responder às necessidades da comunidade através das
seguintes respostas sociais: Creche Familiar (48 utentes), Creche (43 utentes), Pré-escolar (75 utentes),
Centro de Atividades de Tempos Livres (70 utentes),
Centro de Dia (50 utentes), Serviço de Apoio Domiciliário (45 utentes), Centro de Convívio (100 utentes) e Co-

Novo Site da UDIPSS
A UDIPSS deu mais um passo para a capacitação da
UDIPSS de Setúbal e das nossas Associadas com a
celebração do Protocolo com a Gomedia, Empresa que
nos efectuou o nosso novo site, com a qual através deste protocolo conseguimos proporcionar condições vantajosas para que todos possam ter o seu próprio site.

munidade de Inserção (5 utentes).
Para além destas respostas, o CCQC tem uma Cantina
Social que fornece 55 refeições diárias, bem como
apoia aproximadamente 150 pessoas no âmbito do
apoio alimentar. Visto ser uma Associação, o CCQC
desenvolve diversas atividades e serviços que permitem melhorar a qualidade de vida dos seus associados,
nomeadamente, o Centro de Ajudas Técnicas, a Lavan-

Esperamos que o site seja do vosso agrado e será mais

daria, o fornecimento de refeições, o acompanhamento

uma ferramenta ao serviço das nossas Associadas.

a unidades de saúde, a oficina de computadores.
No entanto, desde a sua génese que o CCQC tem como objetivo a construção de um Lar de Idosos, o qual
foi alvo de diversos projetos, candidaturas a financiamentos e em 2016 culminou na aprovação de uma recomendação ao Governo, devido a uma Petição assinada por cerca de 4500 subscritores que foi debatida e
aprovada na Assembleia da República.
João Valente
Presidente da Direcção

Rede Nacional de Pré-Escolar
A Direção da UDIPSS de Setúbal foi confrontada com notícias na comunicação social, informando que não há
capacidade de resposta da rede pública para integrar todas as crianças de 4 e 5 anos na Rede Nacional do pré
-escolar, afirmando os Pais que não têm capacidade financeira para integrar as suas crianças na rede privada.
A UDIPSS de Setúbal ainda não viu, quem tem responsabilidades na matéria, falar da Rede solidária de préescolar, que faz parte da Rede Nacional de Pré-Escolar com todas as mesmas responsabilidades, exigências e
obrigações no campo pedagógico e educativo para além da componente resposta social.
As IPSS foram pioneiras na resposta de pré-escolar e desde a primeira hora que abraçam a sua universalização no cumprimento das orientações dadas com a criação da Rede Nacional de Pré-Escolar. Assente num princípio da subsidiariedade, que infelizmente em muitos concelhos e freguesias não está respeitado, duplicam-se
ofertas quando já existem respostas no terreno. Perante as orientações e decisões políticas, as notícias da concretização da integração de todas as crianças de 4 e 5 anos no Pré-Escolar da Rede Pública, cumpre pensar e
repensar o papel da rede solidária de pré-escolar na Rede Nacional do Pré-Escolar e alertar todos os responsáveis e a opinião pública para a capacidade instalada em sala (quadros técnicos e pessoal de apoio existente).
A resposta solidária de pré-escolar existente é apoiada financeiramente pelas famílias, apenas na sua componente solidária, que corresponde ao funcionamento de 12 horas diárias, de segunda a sexta-feira, com a abertura às 7h00 e encerramento às 19h00, incluindo a alimentação correspondente ao almoço e lanche. Na componente educativa de 5 horas diárias, igual à de rede pública, é gratuita.
As IPSS foram nos últimos anos e são o esteio e a almofada das famílias em situação de pobreza, carenciadas,
desempregados e Pais trabalhadores, respondendo às suas necessidades, com horários de 12 horas de serviço educativo e social, muito à custa da sua descapitalização e endividamento.

A realidade no Distrito de Setúbal
Totais Distrito de Setúbal Público, Solidário e Lucrativo
Equipamentos: 305

Capacidade Total instalada: 15 946

Total de utentes a frequentar: 15 567

Totais Distrito de Setúbal Rede Solidária
Equipamentos: 142 (47%)

Educadores por Sala em IPSS: 360

Capacidade Total instalada: 8526

Total de utentes a frequentar: 8198

(53%)

(53%)

Auxiliares Educação /Ajudantes Ação Educativa em IPSS :580

Fonte : Carta Social, maio 2016

Propostas da UDIPSS de Setúbal

1. É possível atingir os 100% no pré-escolar a partir dos 4 anos, na maior parte dos concelhos e freguesias,
com rede Pública e solidaria.
2. Criação de uma base de dados Nacional, por concelho e por freguesia de todas as crianças em idade pré
escolar.
3. Que o Ministério da Educação promova a gestão da colocação das crianças na rede pública e solidária.
4. Prioridade de admissão na rede pública/solidária de famílias com fracos recursos económicos.
5. A Coordenação pedagógica deve integrar os estabelecimentos da Rede Pública e Solidária, uniformizando
conteúdos, avaliação e coerência educativa, por agrupamento.
(continua na página seguinte)

(continuação)
Propostas da UDIPSS de Setúbal
6. As Educadoras do pré-escolar integradas nos quadros de pessoal das IPSS´s deverão fazer parte de um quadro de Educadoras do Sector Solidário a criar pelo Ministério da Educação.
7. No caso de encerramento de salas na Rede Solidária, por abertura das mesmas na Rede Pública, que seja
promovida a deslocalização do pessoal afecto às primeiras. Como exemplo calcula-se que só no Distrito de
Setúbal cerca de dois mil e trezentos postos de trabalho, entre educadores, auxiliares de educação, ajudantes
de ação educativa e pessoal de apoio, podem vir a ser afectados. Na eventualidade da Rede Pública atingir a
totalidade da resposta da Rede do Pré-Escolar, vai obrigar a que sejam encerradas salas de pré-escolar da
rede solidária pondo em causa a sustentabilidade de muitas instituições. A UDIPSS de Setúbal manifesta a
sua estranheza e preocupação, quanto às medidas anunciadas para este sector, já que estará em causa a
sustentabilidade das respostas sociais das IPSS´s.
O presente Comunicado de Imprensa foi remetido para:
o Sr. Presidente da República,
o Sr. Primeiro-Ministro,
o Sr. Ministro da Educação,
o Sr. Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social,
os Grupos Parlamentares na Assembleia da República,
o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses,
o Sr. Presidente da Associação de Municípios da Região de Setúbal,
o Sr. Presidente do Conselho Directivo da Instituto da Segurança Social,
a Sra. Directora do Centro Distrital de Segurança Social de Setúbal,
a Plataforma Supraconcelhia da Península de Setúbal,
a Plataforma Supraconcelhia do Alentejo Litoral,
os Conselhos Locais de Acção Social do Distrito de Setúbal
e Comunicação Social Regional e Nacional.

A UDIPSS de Setúbal tem Protocolos de Colaboração com:
Divulgação
ODULISSER

Trivalor

Gomedia

- Contabilidade
- Assessoria
- Fiscalidade
- Seguros

- Restauração e Catering
- Formação
- Limpeza e Segurança

- Informática
- Serviços web
- Marketing Digital

Universidade de Évora

F3M - Information Systems

- Investigação
- Formação

- Software
- Formação
- Assessoria Informática

Envie-nos as iniciativas e as
novidades da sua instituição.
UDIPSS de Setúbal
Telefone/Fax: 265 534 213
udipsssetubal.gabtecnico@gmail.com

Visite-nos na Web em:
www.udipssdesetubal.org
E: facebook.com/udipss.desetubal
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