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Quem não é visto
não é lembrado!
Divulgue-se gratuitamente no nosso
Boletim Informativo!
Envie-nos até ao fim da primeira semana de cada
mês um texto em formato Word, com o máximo de
200 palavras, que apresente a sua instituição, o logótipo e uma fotografia da mesma. Poderá adicionar,
igualmente, iniciativas que irão acontecer em breve
ou novidades da sua instituição.
Envie os documentos referidos anteriormente
ou exponha a informação através dos contactos:
e-mail: secretaria2.udipssdesetubal@gmail.com /
n.º telefone: 265 53 42 13

Somos Solidários e
queremos Continuar!
Caros Dirigentes Solidários,
Após alguns meses de ausência, aqui estamos novamente, com o nosso boletim
informativo, com um novo formato, mais
apelativo, continuando, no entanto, a ser o
nosso órgão oficial que irá continuar a levar
a todas as associadas e parceiros a UDIPSS
de Setúbal - União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social
de Setúbal.
Queremos continuar a informar, mas também a transmitir a todos o nosso pensamento solidário, tão importante, no momento difícil que as IPSS estão a atravessar
e, para o qual, só juntos e solidários, iremos
conseguir ultrapassar, para bem das pessoas a quem diariamente apoiamos.
Somos Solidários e queremos Continuar!
O Presidente da Direção
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Em destaque

Compromisso de
cooperação para
o setor social e
solidário
Foi aprovado o “Compromisso de cooperação para o setor social e solidário protocolo para o biénio 2019-2020”, entre os
Ministérios da Educação (ME), do Trabalho,
Solidariedade e Segurança Social (MTSSS)
e da Saúde (MS) e a União das Misericórdias Portuguesas (UMP), a Confederação
Nacional das Instituições de Solidariedade
(CNIS), a União das Mutualidades Portuguesas (UM) e a Confederação Cooperativa Portuguesa, CCRL (CONFECOOP).
Poderá consultá-lo aqui...
Link Doc.

História da UDIPSS de Setúbal

2003
2019
• José Canteiro - Primeiro Presidente da UDIPSS de Setúbal.

A União Distrital das Instituições Particulares de
Solidariedade Social de Setúbal – UDIPSS de Setúbal foi constituída por escritura púbica em 23 de
março de 2003 (Diário da República IIIª Série n.os 11519 de maio de 2003). A preparação para a constituição
desta Associação durou cerca de três anos em que
foram desenvolvidas, entre outras, as seguintes ações:

01. Contactos com as Instituições do Distrito de
Setúbal para levantamento dos problemas reais e
procura de linhas programáticas comuns.

02. Apoio às Instituições com vista ao normal
cumprimento das obrigações assumidas em sede de
Cooperação.

03. Aquisição de apoio jurídico.
04. Desenvolvimento de contactos com outros parceiros (Câmaras Municipais, Segurança Social, Misericórdias e Mutualidades).

05. Reuniões de zona e Assembleias para discussão e definição da estratégia a seguir.

06. Participação no processo da passagem da
UIPSS para a nova CNIS.

Protocolo
para o biénio
2019-2020

07. Discussão e aprovação dos Estatutos da
UDIPSS de Setúbal.
De salientar que a nossa União Distrital foi constituída por quarenta e oito Instituições «fundadoras». Nos
próximos artigos irei referir-me à conjuntura económico-social do Distrito de Setúbal e à «BANDEIRA»
dos primeiros Órgãos Sociais da UDIPSS de Setúbal:

. O Estado deve assumir o pagamento do custo real

utente/valência às instituições, tendo por base o
custo real praticado nos seus estabelecimentos.
. Os salários e o tratamento dado pelas instituições
aos seus trabalhadores não pode ser diferente do que é
praticado no Estado para a mesma categoria/função.
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Notícias da Atividade
da UDIPSS de Setúbal

Resposta Social na
Área da Infância e
Juventude-Casas de
Acolhimento
Decorreu no dia 27 de fevereiro de 2019 o
Encontro sobre a Resposta Social na Área da
Infância e Juventude - Casas de Acolhimento
promovido pelas UDIPSS de Lisboa, Santarém
e Setúbal que teve lugar na Junta de Freguesia
do Lumiar, em Lisboa.
Estiveram presentes as Associadas da UDIPSS
de Setúbal: Cáritas Diocesana de Setúbal, a
Casa de Jovens “O Farol”, a Casa dos Rapazes
do Barreiro, o Centro de Acolhimento “Sol de
Meninos”, o Centro Jovem Tabor, o Centro
Jovem Tejo, o Centro Social Paroquial Padre
Ricardo Gameiro, o Centro Social da Quinta
do Anjo, o Centro Social Paroquial de Santo
André, a Questão de Equilíbrio, a Associação de Reformados, Idosos e Pensionistas da
Freguesia da Amora, e o corpo dirigente da
UDIPSS de Setúbal e das UDIPSS de Lisboa
e Santarém tal como outras instituições, associações e Misericórdias pertencentes aos respetivos distritos envolvidos no grupo de trabalho.
De acordo com o definido no Compromisso
de Cooperação para o Setor Social e Solidário, para o biénio 2017-2018 deveria ser apresentado até ao final do primeiro semestre de
2017 aos representantes das instituições sociais
uma proposta de reestruturação e adequação
dos acordos de cooperação, incluindo os protocolos existentes ao abrigo do Plano SERE +,
dirigido à rede das Casas de Acolhimento.
Desta forma, e uma vez que não foram ouvidas
as instituições, a CNIS - Confederação Nacional
das Instituições de Solidariedade, constituiu
um Grupo de Trabalho, com o objetivo de elaborar um documento a apresentar ao governo
de forma a promover o equilíbrio na regulamentação, uma vez que se tem conhecimento
de que existe um Projeto de Regulamentação
da Lei no Ministério do Trabalho e da Segurança Social, que deveria ter sido publicada até ao
final do ano de 2018.

Assembleia Geral
Ordinária da UDIPSS
de Setúbal
Realizou-se a 9 de abril de 2019, a Assembleia Geral
Ordinária da UDIPSS de Setúbal, para apresentação, discussão e votação do Relatório e Contas do
Exercício de 2018. Estiveram presentes várias associadas, tendo as mesmas aprovado por unanimidade dos presentes os documentos apresentados pela
Direção. Poderão consultar o Relatório de Atividades do Exercício de 2018 da UDIPSS de Setúbal, na
sua página, aqui...
Link Doc.

Plano de Ação e
Orçamento para o ano
de 2019 da UDIPSS de
Setúbal
O Plano de Ação e Orçamento para 2019 é um documento previsional que comporta um conjunto de
propostas de ação que lhe dão forma, constitui um
guia onde vertemos os pensamentos e ações que julgamos mais consentâneos com a missão que nos propomos cumprir. Informam-se as nossas associadas
que poderão consultar o Plano de Ação e Orçamento
para o ano de 2019 da UDIPSS de Setúbal, aqui...
Link Doc.

Investir/ 2019

Formação
Dirigentes

Descentralização
Formação
Ações de Formação Pessoal Técnico
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Ação de Informação
do Registo Central do
Beneficiário Efetivo

Teve lugar no dia 24 de abril de 2019, no Clube Recreativo da Cruz de Pau, na Amora, a Ação de Informação cujo tema foi “Registo Central do Beneficiário
Efetivo”. É de referir o sucesso da Ação, com uma
participação de mais de 40 associados da União, que
puderam usufruir deste momento para colocar as
questões que pretendiam, de forma gratuita.
Este registo tem data limite de 30 de novembro para
as IPSS e deverá ser efetuado aqui...

Novo logótipo da
UDIPSS de Setúbal
Foi aprovado em Assembleia Geral e por proposta
da Direção o novo logótipo da UDIPSS de Setúbal.

O novo logótipo é composto por um monograma
que tem na sua génese 3 elementos visuais representativos dos valores da UDIPSS de Setúbal:

Link Web page.

Encontro de IPSS
com Resposta Social de
Centro de Convívio
Foi organizado pela UDIPSS de Setúbal, no passado
dia 5 de junho de 2019, o Encontro de IPSS com Resposta Social de Centro de Convívio no Distrito de Setúbal. Este encontro teve lugar no Auditório da Junta
de Freguesia de Amora e contou com a presença de
inúmeros Dirigentes e membros de Quadros Técnicos
pertencentes às instituições com este cariz, pretendendo-se analisar em grupo esta temática e as problemáticas ligadas à mesma na atualidade e para o Distrito.

Dignidade

Solidariedade

Igualdade

A nova proposta de logótipo faz a ponte com a história da UDIPSS de Setúbal - a pomba.
A junção das duas mãos que vão em auxílio, completam o corpo da pomba e formam um coração.
Veja o vídeo de lançamento do novo logótipo aqui...
Link Video.

Criação de NUTS para
a Península de Setúbal
A UDIPSS de Setúbal foi convidada a apresentar
um inquérito sobre as necessidades de investimento
em equipamentos e respostas sociais para a Península de Setúbal com vista à criação de uma NUTS para
este território. Neste sentido foi enviado a todas as
associadas da UDIPSS de Setúbal e outras instituições do distrito um questionário por nós elaborado
de forma a apurar os resultados que foram enviados
ao Sr. Ministro do Planeamento e à CNIS.
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Publicitação do
Relatório e Contas dos
Exercícios de 2018
A UDIPSS de Setúbal, a pedido
de várias associadas, publicitou o
Relatório e Contas dos Exercícios
de 2018 no seu site institucional.
Pese embora o prazo estabelecido por lei tenha terminado a 31
de maio de 2019, continuamos
disponíveis para publicitar no
nosso site institucional o Relatório e Contas das instituições que
assim o pretendam. Esta disponibilização terá lugar,
para as associadas que tenham a quotização regularizada. Caso pretenda usufruir deste serviço, poderá
enviar o documento em formato PDF para o e-mail:
secretaria2.udipssdesetubal@gmail.com.
Estas publicitações podem ser consultadas aqui...
Link Web page.

Formação “Ações
Inspetivas do ISS, I.P.”
A UNITATE em parceria com a UDIPSS de Setúbal promoveu uma Ação de Formação sobre as
“Ações Inspetivas do ISS, I.P.” para os Distritos de
Lisboa e Setúbal no dia 9 de julho de 2019 na Biblioteca de Palmela.

Outras Notícias

Entrega da Chama
da Solidariedade à
UDIPSS de Vila Real
em Valpaços
A Chama da Solidariedade esteve no
Distrito de Setúbal
entre 2017 e 2018
antecedendo
a
grande Festa da
Solidariedade de
2018, que foi o culminar de um ano
repleto de iniciativas
das IPSS, em parceria
com toda a sociedade.
Terminado este legado, foi atribuída, por
unanimidade, em Conselho Geral da CNIS-Confederação Nacional das Instituições de
Solidariedade, a organização da Festa da Solidariedade de 2019 à UDIPSS de Vila Real
(União Distrital das Instituições Particulares
de Solidariedade Social de Vila Real). A Chama foi entregue pelos membros da Direção da
UDIPSS de Setúbal à UDIPSS de Vila Real,
no dia 10 de maio de 2019 em Valpaços.
Poderá ver mais imagens, assim como consultar o programa da festa em...
Link Web page.

Festa da
Solidariedade 2019
A mesma foi acompanhada do lançamento do manual: Guia de Exigências em Estabelecimentos de Apoio
Social e IPSS.

Decorreu em Vila Real no dia 7 de junho de
2019 a XII Festa da Solidariedade organizada
pela CNIS – Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade. A Direção da União
Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social de Setúbal esteve presente.
Saiba mais detalhes desta notícia aqui...
Link Web page.
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Representação Institucional

CNIS

XXVI Encontro de
Idosos do Sul do Distrito

A UDIPSS de Setúbal participou na Assembleia
Geral da CNIS para a aprovação das Contas do
Exercício de 2018 e nos Conselhos Gerais da CNIS.

A UDIPSS de Setúbal esteve presente no XXVI
Encontro de Idosos (do Sul do Distrito) que aconteceu no dia 8 de maio no Parque de Feiras e Exposições de Grândola. Este Encontro contou com várias
instituições de cariz sénior do Sul do Distrito de
Setúbal (Litoral Alentejano) e com uma participação de cerca de 1100 pessoas.

Reunião sobre
Sistemas de Gestão de
Respostas Sociais
A EAPN Portugal da Rede Europeia Anti-Pobreza
em conjunto com o Instituto Português da Qualidade realizou no passado dia 26 de junho, nas instalações da UDIPSS de Setúbal, uma sessão sobre Sistemas de Gestão de Respostas Sociais que se incluiu
no Projeto Círculo de Conhecimento. Esta sessão foi
essencialmente pensada para os Dirigentes e Profissionais de Organizações Sociais.

Cedência de espaço
Reuniões da
Plataforma Territorial
A UDIPSS de Setúbal participou nas várias reuniões programadas pela Plataforma de Supraconcelhia da Península de Setúbal e do Alentejo Litoral.

Reunião de
representantes da NAT
No dia 22 de maio, teve lugar na sede na UDIPSS
de Setúbal a reunião organizada pelo ISS - Instituto
da Segurança Social, na qual constaram vários representantes deste núcleo/grupo de trabalho.

Informam-se todas as associações e parceiros que a
UDIPSS de Setúbal mantém a sua colaboração na
cedência dos seus espaços, quando para tal solicitada.

As nossas Associadas

Aniversários
• Associação Reformados, Pensionistas e Idosos Concelho Almada - 6 de agosto.
• Associação Reformados, Pensionistas e Idosos Arrentela - 17 de agosto.
• Centro Paroquial Bem-Estar Social Castelo
de Sesimbra - 21 de setembro.
• Centro Social Paroquial de Santa Maria 25 de setembro.
Continuamos disponíveis para publicar a data da
sua Associação para futuras divulgações.

Centro de Dia da AURPI
Torre da Marinha
No dia 25 de abril de 2019, teve lugar a inauguração da remodelação das instalações do Centro de
Dia da Associação Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos da Torre da Marinha, associada
da UDIPSS de Setúbal.
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Centro de Reformados
e Idosos da Baixa da
Banheira
O Centro de Reformados e Idosos da Baixa da Banheira efetuou inúmeras atividades de relevo no
passado mês de abril, tais como: o V Encontro de
Grupos Corais, 1.º Intercâmbio de Grupos Corais
e Instrumentais Seniores e o já habitual Baile da
Pinha, que é uma tradição que esta instituição recuperou há alguns anos destinada a sócios, utentes e
também à comunidade em geral.

Novas instalações do
Serviço de Apoio
Domiciliário da Fundação
Robert Kalley
A Fundação Robert Kalley, do concelho de Palmela,
alargou e requalificou as suas instalações de resposta social dos seus serviços de Apoio Domiciliário.

Parcerias UDIPSS de Setúbal

Protocolos com UDIPSS
de Setúbal
• F3M Information Systems: www.f3m.pt
• Gomedia: www.2013.gomedia.pt
• Odulisser: www.odulisser.pt
• Orangeways: www.orangeways.pt
• P21: facebook.com/www.p21.com.pt
• Trivalor: www.trivalor.pt
• Universidade de Évora: www.uevora.pt
• Xecsul: www.xecsul.pt
• Palmeiro Foods: www.palmeirofoods.com/pt/home
• Trovão do Rosário & Associados- Sociedade
de Advogados, SP, R.L: www.trovaodorosario.pt
• Mistolin: www.mistolinpro.com
• Diversey Care: www.diversey.com

Novo protocolo
• ProEnergyinvestGmbh e Shining Fields
Unipessoal, Lda
O novo Protocolo de Colaboração firmado
com as empresas ProEnergyinvestGmbh e
Shining Fields Unipessoal, Lda. visa possibilitar a instalação de unidades de pequena produção de energia elétrica (UPP) para venda
da totalidade dessa mesma energia à rede elétrica de serviço público (RESP) e/ou viabilizar a produção de energia para autoconsumo
(UPAC), com ou sem venda de energia excedente, assim como instalar de forma gratuita
para as associadas da UDIPSS de Setúbal tomadas de carregamento de viaturas elétricas
ou sistemas solares. Poderá encontrar mais
informação em...
www.shiningfields.pt

Sabia que:
• É proibido o uso de lixívia comercial (10%) como
desinfetante em estabelecimentos que produzam
alimentos de origem Animal. (DGAV, 2018)
• É obrigatório que os trabalhadores responsáveis
pela implementação de um sistema de HACCP
recebam formação. (DGAV, 2018)
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