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Mensagem do Presidente
Caras Associadas,
Nesta época natalícia, quero dirigir-me a todos vós com uma mensagem de
gratidão pelo trabalho solidário que cada uma das IPSS’s faz no nosso Distrito.
O nosso trabalho não se se expressa, pela apoio dado ás crianças, aos idosos,
aos portadores de deficiência, aos marginalizados e excluídos, ás famílias, mas
também, pelo que fazemos nas nossas comunidades.
Somos reconhecidos e acarinhados, pelas nossas comunidades locais, faltando
no entanto, o reconhecimento e o respeito do Poder Central. Conseguimos fazer
tanto com tão pouco que nos fazem chegar porque somos voluntários e SOLIDÁRIOS. É assim o movimento solidário no Distrito de Setúbal, e é assim que queremos continuar a estar ao serviço da causa da SOLIDARIEDADE.
A UDIPSSSetúbal que continuar a ser a voz das IPSS’s no nosso Distrito, na
defesa dos interesses dos que precisam da nossa ajuda.
Queremos continuar a merecer a vossa confiança!
Um Santo e Feliz Natal e Bom Ano Novo
Saudações Solidárias
O Presidente da Direção da UDIPSS Setúbal

Novo Protocolo de Colaboração
A UDIPSS de Setúbal assinou mais um protocolo de colaboração. Desta vez com o Grupo
4#ALL, no âmbito da Segurança e Saúde no

Trabalho e Segurança Alimentar, esta
empresa também desenvolve actividade nas
áreas de Contabilidade e Gestão Financeira,
Seguros, Gestão de Marcas e Tecnologias
de Informação, com mais de 150 colaboradores o GRUPO 4#ALL fornece um ampla oferta de serviços e soluções para apoiar o
crescimento e sustentabilidade das organizações.
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.

Prolongamento das
Cantinas Sociais
No âmbito da vigência dos protocolos em vigor, celebrados no âmbito do PEA (Programa de Emergência Alimentar), que irá terminar
a 31 de Dezembro próximo, o
Centro Distrital de Setúbal do Instituto da Segurança Social, veio
informar que foi decidida a sua
renovação por um período de mais
6 meses (1.º semestre de 2017).
Segundo comunicação enviada
irão muito em breve, remeter informação quanto aos procedimentos
a implementar para o referido processo de renovação dos Protocolos, designadamente com indicação do número máximo de refeições a protocolar.

Nesta Edição
Prolongamento Cantinas das
Sociais
Novos Protocolos
29º Aniversário do CCQC
Mensagem do Presidente
Reunião com IPSS’s da
Infância CPCJ de Almada
37º Congresso de Geriatria

Reunião de trabalho entre as IPSS’S da
Infância do concelho de Almada e a
CPCJ
No dia 25 de Novembro de 2016 pelas 09h30, decorreu
nas instalações da Associação Alma Alentejana em Almada, uma reunião de trabalho entre as IPSS’S da Infância e Juventude do concelho de Almada, promovida
pela UDIPSS de Setúbal, no seguimento de um pedido
de colaboração feito pela CPCJ de Almada.
Nesta reunião de trabalho que contou com a presença
de IPSS’s que intervêm no concelho e representantes
da autarquia, foram apresentadas as especificidades
legais das CPCJ’s e a necessidade de ter uma entidade
representante das IPSS’s no âmbito do artigo 17 da lei
das Comissões de Protecção de Crianças e Jovens.
Desta forma, é com imensa satisfação que a UDIPSS
de Setúbal vem por este meio tornar público que o Centro Social e Paroquial do Cristo Rei foi votado por unanimidade e aclamação como o representante das IPSS’s
nas Comissões Alargadas e Restritas da CPCJ de Almada. Para o desempenho destas funções o Centro
Social e Paroquial do Cristo Rei irá contar, sempre que
necessário, com o apoio técnico da UDIPSS de Setúbal.
Em nome de todas a IPSS’s de Almada, a União agradece e saúda a disponibilidade do Centro Social e Paroquial do Cristo Rei para o desempenho destas funções.

Conheça as nossas Associadas...
A ARIFA, Associação de Reformados e Idosos da Freguesia de
Amora nasceu com a fundação de
um grupo de trabalhadores da fábrica da Mundet após ter fechado
as portas.
Formaram um grupo que lutou para a construção de um
Lar, as reuniões de grupo eram realizadas na actual
sede, que na altura era o local que fazia parte da comissão de moradores, mas que a Câmara Municipal do
Seixal cedeu à ARIFA a 3 de Novembro de 1979, permitindo assim a inauguração do Centro de Convívio.
Mais tarde a C.M.S cedeu o terreno onde se situa actualmente o Lar Nossa Senhora de Monte Sião.
O Lançamento da 1ª Pedra para o Lar de 3ª Idade foi a
22 de Março de 1980. A 25 de Março de 1980 foi efectuada a escritura da A.R.I.F.A ficando assim constituída
oficialmente a Associação e ganhando o estatuto de
Entidade de Solidariedade Social.
A inauguração do Lar foi finalmente concretizada a 25
de Abril de 1987. Foi em 1990 que o acordo de cooperação do Centro dia foi assinado, bem como a criação
da valência de Apoio Domiciliário.
A ARIFA tem como objectivo primordial a qualidade de
vida dos Idosos através da prestação um serviço de
apoio social de excelência à Terceira Idade que prima
pela qualidade e rigor, garantindo a prestação de cuidados básicos, o respeito, a dignidade e individualidade
de cada utente, proporcionando condições que potenciam a inclusão social aos seus 432 utentes através das
respostas de: ERPI (Lar de Idosos), Centro Convívio,
Centro Dia, Apoio Domiciliário e Unidade de Cuidados
Continuados.
Para além da área dos Idosos, a ARIFA alargou a sua
intervenção na comunidade e inaugurou a Creche
“Baleia Amarela” com 78 crianças, e desenvolve projectos de intervenção social nas comunidades mais fragilizadas como é o caso dos projectos CLDS+, CLDS 3G e
o Programa Escolhas.

37º Congresso Português de Geriatria e Gerontologia “Combater a discriminação
pela idade: Uma responsabilidade ao longo da vida”
Nos dias 23, 24 e 25 de Novembro, decorreu o 37º Congresso
Português de Geriatria e Gerontologia, em Lisboa. A UDIPSS de
Setúbal foi uma das entidades convidadas a integrar o programa
científico para intervir sobre as Boas Práticas com as Pessoas
Idosas, no âmbito da Sessão “O Imprescindível e Estruturante Papel das Instituições de Solidariedade”
“O envelhecimento da população representa um dos fenómenos demográficos mais preocupantes das sociedades
modernas do século XXI. Este fenómeno tem marcadamente reflexos no âmbito sócio económico, com impacto
no desenho das políticas sociais e de sustentabilidade, bem como alterações de índole individual através de adopção de novos estilos de vida. Assim, é evidente o agravamento do envelhecimento da população portuguesa, que é
praticamente comum à generalidade do território nacional. Segundo os CENSOS 2011, a população com mais de
65 anos residente em Portugal, é de 19,1% da população total. Se nos reportarmos às últimas três décadas, 1981,
1991 e 2001, o envelhecimento da população é significativo, no contexto da população portuguesa, passando de
11,4% em 1981, para 19,1% ou seja um aumento de 7,7%. É uma situação em crescendo, principalmente nas regiões do Alentejo e Centro do País, com 24,3% e 22,5% respectivamente. Outro dado que o CENSOS 2011 noa
apresenta e, que se considera importante é a predominância da população de sexo feminino, à medida que a idade
avança. Continuando a referir o CENSOS 2011, o índice de dependência da população idosa, aumentou cerca de
21,0% na última década. Perante os resultados e necessidades deste fenómeno, foi-se encontrando respostas ás
solicitações da população, quer pelas entidades oficiais (Segurança Social), mas também pela sociedade civil, que
ao longo dos anos, após a mudança política verificada com o 25 de Abril de 1974, se constituiu em Associações,
Centros Comunitários, Centros Paroquiais, Fundações, etc., tendo com principal objectivo a prestação de cuidados
à população, especialmente aos mais carenciados e excluídos.
Assim, e ao longo deste 42 anos, foi-se constituindo o grande património social solidário, denominado hoje, por
IPSS’s—Instituições Particulares de Solidariedade Social. Se no início, muitas, senão na sua quase totalidade, as
Instituições pouca prática tinham no acompanhamento das situações que se lhe apresentavam, e as iam resolvendo com amor e solidariedade, hoje a panorâmica é bem diferente. As IPSS’s, dão respostas de qualidade a quem
as procura, tendo-se dotado para tal, de Quadros Técnicos e pessoal operacional com formação, mas também
adaptando as suas instalações, com equipamentos adequados às novas situações. Hoje as IPSS’s qualificam-se
para darem respostas qualificadas aos seus utentes, nas actividades de vida diária, na ocupação, na saúde tendo
sempre como objectivo principal, o envelhecimento ativo. Pese embora as IPSS’s sejam uma boa resposta em
“Práticas com as Pessoas Idosas”, muito ainda há a fazer. O prolongamento da vida, é sem dúvida um desejo de
todos nós, mas esse prolongamento deve ter qualidade, devendo as IPSS’s continuar a senda da sua modernização, respondendo às novas situações que o prolongamento da vida nos trás diariamente. As Instituições por si só,
não vão poder aumentar a qualidade dos bons serviços que hoje prestam, mas em conjunto com o Poder Central,
Poder Local e População, certamente que vão continuar a ter “BOAS PRÁTICAS COM PESSOAS IDOSAS”. Tem
que ser assim, pois a população portuguesa está a envelhecer a um ritmo assustador, e tem que haver respostas,
para que esse envelhecimento seja ativo e de qualidade. As IPSS’s estão atentas e certamente vão continuar a ser
uma BOA PRÁTICA no dia a dia das pessoas idosas. Assim se Espera!
Lisboa, 23 de Novembro de 2016

29º Aniversário do Centro Comunitário da Quinta do Conde
O Centro Comunitário da Quinta do Conde marcou os seus 29 anos com uma
semana preenchida com muitas actividades. O aniversário da instituição foi
marcado por momentos culturais para os utentes do Centro. Foi plantado um
pinheiro no espaço exterior do Centro Infantil, com a colaboração de funcionários da autarquia. No dia da fundação do Centro, foi realizada uma romagem
ao Cemitério em homenagem a todos os que contribuíram e contribuem para
a vida da Instituição, o momento de reflexão foi realizado com a colaboração
do Padre José Manuel na presença de utentes, sócios, técnicas e do Presidente da Direção. Foram também inauguradas as placas identificadoras dos
espaços do Edifício Sede, realizadas pelos utentes com a colaboração da equipa de Centro de Dia. O programa de Aniversário
culminou no almoço comemorativo com tarde de fados, no qual participaram aproximadamente 90 associados e diversas entidades convidadas.

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

4#ALL

- Investigação
- Formação

- Software
- Formação
- Assessoria Informática

- Segurança e Saúde no
Trabalho
Segurança Alimentar

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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