
BOLETIM INFORMATIVO 

ASSEMBLEIA GERAL 

ORDINÁRIA DA 

UDIPSS DE SETÚBAL. 

A UDIPSS de Setúbal informa 

todas as suas Associadas que 

dia 30 de Março de 2016, pelas 

14h00 irá realizar-se a sua As-

sembleia Geral Ordinária,  nas 

instalações da UDIPSS de Se-

túbal, na Rua Brancanes, 62-64 

– 2900-282 Setúbal, para a 

Apresentação e votação do 

Relatório e Contas de 2015. 

Nesta Edição 

Mensagem do Presi-

dente 

Assembleia Geral 

Ordinária da UDIPSS 

de Setúbal 

Notícias 

Questionário de Ne-

cessidades Formati-

vas 

Novos espaços da 

UDIPSS 

Novos Protocolos 

Conheça as nossas     

Associadas 

Agenda 
 

Mensagem do Presidente  

 

“Estamos para Servir”, 

 O nosso lema, é estar para servir os interesses das Associadas da UDIPSS Setú-

bal, no sentido de podermos atingir os objectivos a que nos propusemos.   

 Nesse sentido, tem vindo a Direção a firmar Protocolos de Colaboração com vá-

rias Empresas e Escolas Superiores, que vão desde a prestação de serviços a acções 

de formação.                     

 Esperamos que, outas iniciativas possam vir a surgir, mas para tal, necessitamos 

da colaboração de todas as Associadas, apresentando-nos as suas necessidades e 

anseios. 

Só juntos poderemos fazer esta caminhada. 

                  Saudações Solidárias

           O Presidente da Direção da UDIPSS Setúbal 

Nº2  Março  2016 

Assinatura de Protocolos com a F3M e ODU-
LISSER 

A 24 de Março, nas instalações da UDIPSS de Setúbal, teve lugar a assinatura de mais 

dois Protocolos de Colaboração com a UDIPSS de Setúbal. Desta vez com a Empresa 

F3M - Information Systems, S.A e o Consórcio ODULISSER - Contabilidade, Seguros e 

Gestão de Equipamentos Sociais, Lda. Com a formalização destas 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. Ambos os Pro-

tocolos foram enviados por email para conhecimento de todas as Associadas. 



Notícias 

A UDIPSS esteve presente na Reunião Plenária do 

CLAS de Montijo, no dia 25 de Fevereiro, onde se 

apresentou o Plano de Ação para 2016, a Candida-

tura à FAPE – O Fundo de Apoio à Estratégia Naci-

onal para a Integração das Comunidades Ciganas, 

o Plano Local para a Saúde do ACES e o Projecto 

de Educação para a Saúde no Município do  Montijo. 

 A 03 de Março a UDIPSS esteve presente no 

Workshop final com vista à elaboração do Plano de 

Ação para 2016, para  elencar o conjunto das 

Ações e Atividades estruturantes/prioritárias  a de-

senvolver (ou em desenvolvimento) durante a vi-

gência do 4º Plano de Desenvolvimento Social do 

Concelho do Seixal.  

A UDIPSS de Setúbal fez questão de estar presente na Cerimónia de Entrega do 

Certificado de Qualidade das Respostas Sociais União das Associações de Refor-

mados e Idosos do Concelho do Seixal, que decorreu no passado dia 9 de Março 

nos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal. Este processo de Certifica-

ção é mais um compromisso feito pela UARPICS no âmbito da melhoria da quali-

dade do serviço prestado à população do concelho do Seixal. 

 

A UDIPSS esteve presente na adesão dos concelhos 

de Alcochete, Moita e Montijo à iniciativa no âmbito 

da saúde “Cidade dos Afeto” decorreu no dia 15 de 

Março, no Fórum Cultural de Alcochete, na presença 

de vários autarcas e responsáveis da saúde, com 

destaque para a presença do Diretor-Geral da Saúde, Dr. Francisco Jorge  

 

Decorreu em Fátima no dia 26 de Fevereiro, 

uma Sessão de Esclarecimento sobre Fiscali-

dade e Contratação Pública, promovida pela 

CNIS onde a UDIPSS de Setúbal esteve pre-

sente. Esta reunião contou com a presença de 

mais de 200 dirigentes e técnicos.  Os princi-

pais temas incidiram sobre as regras da Contratação Pública a que as IPSS’s es-

tão sujeitas e sobre os direitos e os deveres fiscais no Sector Solidário. 

 

A Direção da UDIPSS de Setúbal  fez-se repre-

sentar na Cerimónia de Tomada de Posse dos 

Órgãos Socias da UDIPSS de Lisboa, que decor-

reu no passado dia 19 de Março no Centro Cultu-

ral e Social da Portela. 

Conheça as nossas     
Associadas... 

O Centro Social da Quinta do Anjo é 

uma Instituição Particular de Solida-

riedade Social (I.P.S.S.) com estatu-

tos aprovados e sem fins lucrativos.  

 

Nasceu no ano de 1979 pela vonta-

de expressa de um grupo de pesso-

as ligadas à Igreja com o objectivo 

de ajudar uma família muito nume-

rosa que vivia com grandes carên-

cias, bem como as crianças cujos 

pais trabalhavam na agricultura e 

não tinham onde as deixar. Come-

çou com cerca de dez crianças e 

três funcionários. 

 

O número de crianças foi aumentan-

do e houve por isso a necessidade 

de lhe dar um estatuto, legalizando 

a então pequena Instituição. Nasceu 

assim, em 1982, o Centro Social da 

Quinta do Anjo.   

 

O Centro Social da Quinta do Anjo é 

hoje uma Instituição com capacida-

de para 250 crianças, distribuídas 

por 5 salas de creche (74 crianças), 

5 salas de Pré – Escolar (121 crian-

ças) e 4 Ateliers de A.T.L. (55 crian-

ças). 

 

A Instituição tem ainda um Centro 

de Dia com capacidade para 35 

idosos e um serviço de Apoio Domi-

ciliário em termos de alimentação e 

cuidados de Saúde com a capacida-

de de 60 utentes. 

 

Outros acordos e serviços: Cantina 

Social para 60 pessoas, acompa-

nhamento de RSI a 210 famílias e 

Gabinete de Inserção Profissional. 

 

Presidente da Direcção:  

Alpendre Sousa 

 



 

Capacitação das Instalações da UDIPSS de Setúbal 
 

No seguimento do trabalho desenvolvido pela actual Direcção da UDIPSS na capacitação das suas respostas, é com 

grande satisfação que apresentamos os espaços da sede da UDIPSS recentemente equipados para usufruto das nossas 

Associadas.  Na nossa sede, a UDIPSS tem ao dispor uma sala de formação com capacidade para 25 pessoas e o res-

pectivo equipamento (quadro branco, datashow, tela e portátil), um auditório com capacidade para 50 pessoas, sala de 

reuniões e um espaço de recepção multiusos. A utilização deste espaços é gratuita para toda as Associadas da UDIPSS, 

sendo apenas necessário o agendamento prévio dos espaços.  

 

Questionário de Necessidades Formativas  
 

A UDIPSS de Setúbal através do seu Gabinete Técnico está a fazer um levantamento de necessidades de formativas 

junto das suas associadas. Ao mesmo tempo, estamos a delinear o nosso plano de formação para desta forma ir de en-

contro às necessidades das Instituições. 

 

No seguimento deste trabalho, solicitamos que todos os membros dos órgãos sociais e colaboradores das nossas Associ-

adas que preencham o questionário que foi enviado por email. Este instrumento encontra-se inserido no próprio email por 

isso basta que o email seja enviado para todos os membros dos órgãos sociais e colaboradores. Não existe necessidade 

de descarregar ficheiros e de efectuar inscrições em sites. Tudo se processa no corpo de texto do email.  Caso não tenha 

recebido o email poderá sempre preencher o questionário por este link: 

 

https://docs.google.com/forms/d/1w-ddbpTDQQ12kiPuKrY-Ri7vVeugvcmZLubvH-3P3gY/edit?usp=forms_home 

Estamos totalmente disponíveis para o esclarecimento de qualquer dúvida ou questão. 

https://docs.google.com/forms/d/1w-ddbpTDQQ12kiPuKrY-Ri7vVeugvcmZLubvH-3P3gY/edit?usp=forms_home


Divulgação 

Envie-nos as iniciativas e as 

novidades da sua instituição.   

 

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 

Agenda 

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

Relembramos que 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 de 

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

bal . 

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

Distrito de Setúbal 

A UDIPSS de Setúbal tem Protocolos de Colaboração com: 
 

Universidade de Évora  

 - Investigação                   
 - Formação 

ODULISSER Contabilidade e Seguros - Contabilidade e Gestão de Equipamento 
Sociais  

 - Contabilidade                  
 - Assessoria                     
 - Fiscalidade                     
 - Seguros 

F3M - Information Systems  

 - Software                    
 - Formação                    
 - Assessoria Informática 

 

Ficha Técnica: 

 

Boletim Informativo  

Propriedade UDIPSS de SETÚBAL - União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social de Setúbal 

Rua Brancanes, 62-64 – 2900-282 Setúbal  

Telefone/Fax: 265 534 213 | udipssdesetubal@gmail.com | www.udipsssetubal.org 

 

Nota: Isenta de registo na ERC ao abrigo do decreto regulamentar 8/99 de 9/6, artigo 12º nº1 – A 

Os textos deste Boletim Informativo, são escritos sob o antigo e novo acordo ortográfico de acordo com cada autor 


