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Mensagem do Presidente  

 

 

“O caminho faz-se caminhando” 

    O compromisso da actual Direção da UDIPSSSetúbal, com as suas 

Associadas, vai-se tornando numa realidade, pelas acções desenvolvidas, no senti-

do de dotar os dirigentes e Técnicos, de mais e melhores conhecimentos, para o 

trabalho diário desenvolvido nas nossas Instituições.          

    A solidariedade é a nossa razão, mas a sustentabilidade das nossas 

Instituições é bastante importante.               

    Hoje, casa vez mais, as nossas Instituições são confrontadas com as 

mais diversas exigências, quer pelas entidades oficiais, quer pelos utentes e famí-

lias, e nós temos de saber responder.              

    Assim, a formação tem um papel fundamental, e por tal, vamos conti-

nuar, porque o caminho só se faz caminhando. 

 

                    Saudações Solidárias  

        O Presidente da Direção da UDIPSS Setúbal 

Nº4  Maio / Junho  2016 

Novos Protocolos de Colaboração       
 

A 25 de Maio a UDIPSS de Setúbal assinou mais dois protocolos de colaboração. 
Desta vez com a Gomedia - Agência web e marketing digital e com o grupo Trivalor 
que conta com 20 empresas nas áreas de restauração social e pública, comercializa-
ção e logística de produtos alimentares, limpezas e desinfestações, segurança huma-
na e electrónica e gestão documental.   

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. Estes protocolos foram enviados 
para todas as Associadas e estão disponíveis no site da UDIPSS de Setúbal. 

Alteração da Portaria de 
extensão ao Contrato   

Colectivo de Trabalho. 

A 11 de Maio foi publicada a Por-

taria n.º 132/2016 , que se encon-

tra no Diário da República n.º 

91/2016, Série I de 2016-05-11 

que vem trazer alterações  à Por-

taria de Extensão 87/2016 

(publicada a 14 de Abril) ao Con-

trato Colectivo de Trabalho , publi-

cado 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 Sindica-

tos dos Trabalhadores em Fun-

ções Públicas e Sociais.   



 

I Encontro Distrital de IPSS com Resposta Creche 
Familiar   

Algumas associadas da UDIPSS 
de Setúbal com respostas na área 
da Infância a UDIPSS de Setúbal, 
contactaram informalmente a Di-
recção da UDIPSS de  no sentido 
de criar um momento de reflexão/
debate/tomada de posição em 
relação à resposta social de Cre-
che Familiar (AMAS) na sequên-
cia do novo processo de emissão de autorização para o exercício da actividade 
de ama. 

Neste sentido, a 8 de Junho decorreu o I Encontro Distrital de IPSS com Respos-
ta Creche Familiar do Distrito de Setúbal. Este encontro que contou com a pre-
sença de representantes de várias instituições associadas e não associadas da 
UDIPSS com resposta Creche Familiar. Entre vários temas debatidos e experiên-
cias partilhadas destacam-se as novas exigências em termos de alterações habi-
tacionais que as amas em exercício e com licença terão de efectuar nas suas 
habitações; o facto de os protocolos creche familiar não serem revistos em ter-
mos financeiros desde 2009; a obrigação de pagamento de TSU que as institui-
ções passaram a estar obrigadas é suportado integralmente pelas instituições.                                                 

Pretendeu-se acima de tudo ouvir as IPSS do Distrito de Setúbal sobre as suas 
dificuldades, os seus constrangimentos no trabalho diário com as famílias, novas 
propostas e reivindicações. Os resultados desta reunião serão transmitidos à 
Direção da CNIS e propostos para serem tema do próximo Conselho Geral e 
serão transmitidos na próxima reunião da CNAAPAC. 

Reunião da Plataforma Supra-Concelhia do Alentejo 
Litoral 

A UDIPSS esteve presente na Reu-
nião da Plataforma Supra-Concelhia 
do Alentejo Litoral que decorreu em 
Santiago do Cacém no dia 17 de Ju-
nho. Na reunião da Plataforma foram 
apresentados os objectivos estratégi-
cos dos eixos do novo Plano de De-
senvolvimento Social da Plataforma 
que neste momento se encontra em 
construção.  Nesta reunião a UDIPSS 
de Setúbal apresentou também à 
Diretora Distrital da Segurança Social  

e à restante parceria informações pertinentes sobre a situação actual das IPSS’s 
do Distrito e comunicou as principais conclusões resultantes do I Encontro das 
IPSS’s com resposta Creche Social.   

Jornada de Trabalho do PDS da Plataforma           
Supra-Concelhia da Península de Setúbal                           

A UDIPSS esteve presente na Jorna-
da de Trabalho do PDS da Platafor-
ma Supra-Concelhia da Península de 
Setúbal no dia 20 de Junho, para que 
decorreu no Mercado do Livramento 
em Setúbal.  Desta jornadas de tra-
balho resultaram a definição dos 
eixos do PDS e procedeu-se à reco-
lha, através de grupos de trabalhos 
para cada eixo, de contributos para a 
definição dos objectivos estratégicos 
do PDS.  

Conheça as nossas       
Associadas... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A S.D.U.B “Os Franceses”, é uma institui-
ção centenária, com créditos culturais 
firmados na cidade do Barreiro. 
 

Fundada em 1870, pautou sempre a sua 
intervenção pela promoção de actividades 
culturais e recreativas, missão que perse-
gue até hoje, levando a cabo anualmente 
um plano de atividades diversificado, divi-
dido entre o teatro, a música, exposições 
e palestras, entre outras. 
 

A S.D.U.B. “Os Franceses”, oferece ainda 
aos seus sócios a possibilidade de fre-
quentarem várias atividades entre elas 
Danças de Salão, Krav-Maga, Hip-hop, 
Aeróbica, Ballet e aulas de Inglês e Infor-
mática. 
 

Fazendo jus ao seu ideário Republicano e 
à sua missão de servir as populações, os 
dirigentes da S.D.U.B. “Os Franceses”, 
concretizam em 1976, um sonho que des-
de sempre acalentaram e inauguram o 
Colégio “O Início”, do qual são entidade 
proprietária. 
 

Oferecendo inicialmente a resposta edu-
cativa de Ensino Básico, o Colégio “O 
Início”, é hoje também uma IPSS – Insti-
tuição Particular de Solidariedade Social – 
que tem, desde 1985, como parceiro privi-
legiado o Instituto de Segurança Social. 
 

Aos acordos de cooperação iniciais para 
as respostas sociais de Pré-escolar e de 
CATL, com capacidade para 80 e 20 cri-
anças respetivamente, juntou-se em Maio 
de 2016, o acordo de cooperação para a 
resposta de Creche, que permite a oferta 
de uma resposta única na freguesia cen-
tral do concelho do Barreiro a mais 66 
crianças dos 4 meses aos 3 anos de ida-
de. 
 

Na sua vertente social, apoia ainda várias 
famílias, com 75 refeições diárias, 365 
dias por ano. 
 
Sob o lema “Com o sacrifício de alguns, 
para o benefício de todos”, esta instituição 
procura, na vertente educacional, propor-
cionar a todas as crianças e às suas famí-
lias, uma experiência de ensino de quali-
dade, onde os valores da cidadania, da 
igualdade e da partilha assumem um pa-
pel fundamental. 
 

                                         Carlos Duarte 
     Presidente da Direcção 

 



Encontro de Parceiros: UDIPSS de Setúbal e Banco Alimentar Contra a Fome 
de Setúbal 

Elísio Barros 

A UDIPSS de Setúbal e o Banco Alimentar Contra a Fome de Setúbal  realiza-
ram no dia 18 de Maio, um Encontro de Parceiros nas instalações do Auditó-

rio do Centro Paroquial da Nossa Senhora da Anunciada em Setúbal. 

O Encontro de Parceiros iniciou-se com as intervenções do Presidente da UDIPSS 
de Setúbal, Fernando Sousa, da Presidente do Banco Alimentar de Setúbal, Dra. 
Alexandra Figueira e do Presidente do Centro Social e Paroquial da Anunciada em 
Setúbal, Padre Miguel, dando as boas vindas aos participantes e situando os obje-
tivos centrais deste Encontro. 

Elísio Barros, em nome da Direção da UDIPSS de Setúbal, focou a sua intervenção no papel das IPSS na recolha e distri-
buição dos alimentos recolhidos pelo Banco Alimentar, referindo a importância das Organizações Sociais na colaboração 
nas Campanhas de Recolha de Alimentos, bem como na sua distribuição, junto das pessoas e das famílias que mais neces-
sitam e que estão sinalizadas em cada uma das Instituições. 

Foi salientada boa articulação entre as Instituições que organiza-
ram o Encontro, reconhecendo-se o trabalho de todos quantos 
contribuíram para que tal fosse possível. No final da sua interven-
ção, Elísio Barros e em nome da Direção da UDIPSS de Setúbal 
anunciou a adesão do Banco Alimentar de Setúbal à UDIPPS, já 
aceite em reunião da Direção. 

Cristina Figueira, em nome do Banco Alimentar de Setúbal, lem-
brou todos os procedimentos da Recolha à Distribuição de alimen-
tos, dando grande destaque ao papel dos voluntários do Banco 
Alimentar e das Instituições Sociais, a quem todos muito devemos, 
dado o seu empenho e dedicação á causa humanitária. 

Depois de uma breve pausa, o Banco Alimentar Contra a Fome de Setúbal colocou-se á disposição de todos os presentes 
para o debate entre parceiros, proporcionando o esclarecimento de toda e qualquer dúvida sobre o funcionamento do Ban-
co, procedimentos, critérios e todas as questões que os presentes entendessem colocar, apelando ao maior envolvimento 
das Instituições Sociais na recolha de alimentos, para que seja possível chegar a mais Instituições e por sua vez a mais 
famílias. 

Foi proposto e aceite pela organização do Encontro, a realização de um Encontro Anual 
de Parceiros, com o objetivo de acompanhar a recolha e distribuição de alimentos, aos 
mais diversos níveis. Foi igualmente proposto e aceite por todos os presentes, a elabo-
ração de um documento que sugira a devolução dos lucros dos bens alimentares doa-
dos ao Banco, por parte das grandes superfícies onde são feitas as recolhas, bem como 
a doação, ao Banco Alimentar, dos impostos pagos por quem compra para doar. Uma 
Campanha de Recolhas de Alimentos, para distribuir pelas pessoas mais vulneráveis da 
nossa sociedade, não pode transformar-se numa ação de lucro para empresas ou para 
o Estado. 

Participaram no Encontro 120 pessoas, representando 80 Instituições. 

A mesa de encerramento contou com a presença do Sr. Presidente da Associação de Municípios da Região de Setúbal, Dr. 
Rui Garcia, com a Sra. Diretora do Centro Distrital de Segurança Social do Distrito de Setúbal, Dra. Natividade Coelho e do 
Sr. Bispo da Diocese de Setúbal, D. José Ornelas Carvalho. Nas suas intervenções de encerramento do Encontro os convi-
dados referiram a importância do trabalho do Banco Alimentar e das Organizações Sociais, no combate á fome e á pobreza 
em cada um dos concelhos do Distrito, tendo mesmo a Sra. Diretora do CRSS de Setúbal, Dra. Natividade Coelho ilustrado 
a sua intervenção com a projeção de um pequeno filme sobre a luta pela dignidade do ser humano.   

Ao terminar o Sr. Bispo de Setúbal realça o papel das Instituições Sociais, na atual conjuntura económica e social, felicitan-
do a organização deste Encontro referindo as características específicas do Distrito e a necessária resposta por parte de 
todos, no combate á miséria e á fome. 

 

Sessões de Informação/formação sobre “Acções    
inspectivas” do I.S.S  
 

A UDIPSS de Setúbal recebeu a 25 de Maio uma sessão de informação/ formação 
sobre as “Acções Inspectivas” do I.S.S para as IPSS’s no Distrito de Setúbal, pro-
movida pela CNIS.  Esta sessão teve lugar nas Instalações da UDIPSS de Setú-
bal, e contou com a presença de mais de 50 Dirigentes e Direcções Técnicas das 
Instituições do Distrito. 

 



Divulgação 

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 

Sessões Formativas sobre os Direitos e Deveres das IPSS’s 
 

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 

F3M - Information Systems  

- Software           
- Formação           
- Assessoria Informática 

 

A UDIPSS de Setúbal tem Protocolos de Colaboração com: 
 

ODULISSER  

- Contabilidade                                        
- Assessoria                                  
- Fiscalidade                                    
- Seguros 

Universidade de Évora  

- Investigação                                     
- Formação 

Gomedia  

- Informática     
- Serviços web         
- Marketing Digital 

Trivalor  

- Restauração  e Catering      
- Formação           
- Limpeza e Segurança 

 

A UDIPSS de Setúbal em parceria com a F3M promoveu um seminá-
rio sobre "Direitos e deveres fiscais das IPSS's" , no dia 02 de Junho em 
Alcácer do Sal e no dia 03 de Junho na Amora, Seixal, sobre matérias de 
grande importância e com as quais as IPSS´s se relacionam todos os dias. 

Este Seminário surgiu, já como resposta a algumas das necessidades de-
monstradas no questionário recentemente respondido pelas nossas Associ-
adas, sobre as necessidades formativas  e que esperamos que tinha sido 
mais um contributo para uma maior capacitação das nossas Instituições, 
aproveitando para isso o trabalho em Rede, em conjunto com os nossos 
Parceiros: AURPICAS, Bombeiros Voluntários de Alcácer do Sal, Câmara 
Municipal de Alcácer do Sal, Centro de Assistência Paroquial de Amora, 
Junta de Freguesia de Amora, Câmara Municipal do Seixal e Instituto da 
Segurança Social.  

Estas duas sessões debruçaram-se sobre vários temas, nomeadamente o 
Impacto do OE 2016 para as IPSS's, as alterações ao SNC-ESNL, 
os direitos e deveres fiscais das IPSS's, as ações inspetivas da Segurança 
Social e as novas funcionalidades da Segurança Social Direta". Direciona-
das a Dirigentes, Técnicos, Contabilistas e Quadro Administrativos, estas 
sessões contaram com a presença de mais de 130 representantes de vá-
rias Instituições do distrito de Setúbal.   

 

S.D.U.B “Os Franceses” inaugura a creche “O Início”. 

A UDIPSS de Setúbal esteve presente no dia 13 de Maio, na inauguração da nova 
creche “O Início” da S.D.U.B “Os Franceses”, com capacidade para 68 crianças 
com idades compreendidas entre os 4 meses e os 3 anos de idade, vem desta 
forma colmatar a baixa taxa de cobertura no centro da cidade, em particular na 
freguesia do Barreiro. 


