
Boletim Informativo N.º 2/2019

As respostas às 
Famílias das IPSS 
na Península de 
Setúbal e no Litoral 
Alentejano 2019

Personalidade
Carlos de Sousa - 27 anos dedicados 
à vida pública.

Estudo da 
incidência do Pré-
-escolar na 
Península de 
Setúbal
A UDIPSS de Setúbal preparou um 
estudo sobre a incidência do pré-escolar 
no distrito de Setúbal.

Protocolos com a 
UDIPSS de Setúbal



Fernando Sousa 
Presidente da Direção

Mensagem do Presidente

Somos muitos, mas 
não chegamos
Caros Dirigentes Solidários,
As Instituições Particulares de Solidarieda-
de Social do distrito de Setúbal têm inter-
venções em várias áreas sociais, chegando 
em muitos casos como única resposta aos 
carenciados e excluídos.
Estamos presentes, pese embora as difi culda-
des que estamos a atravessar, continuando o 
nosso trabalho solidário, que é a causa que 
nos move. Estamos em todos os Concelhos 
da Península e Alentejo Litoral e em muitos 
casos, somos a única entidade empregadora 
e, com uma participação importante na eco-
nomia concelhia e distrital. Somos muitos, 
mas, não chegamos para as solicitações em 
crescendo. Somos muitos, mas com as difi -
culdades que as IPSS estão a viver, corremos 
o risco de irmos assistindo ao encerramen-
to de algumas instituições, por difi culdades 
fi nanceiras. Espera-se que a situação mude 
rapidamente, pois as pessoas precisam das 
Instituições Particulares de Solidariedade 
Social. Iremos continuar a estar presentes e 
interventivos, esperando continuar a mere-
cer de todos vós a confi ança e apoio.
Assim esperamos!
O Presidente da Direção 
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Nesta edição

Quem não é visto 
não é lembrado!

Divulgue-se gratuitamente no nosso 
Boletim Informativo!

Envie-nos até ao fi m da primeira semana de cada 
mês um texto em formato Word, com o máximo de 
200 palavras, que apresente a sua instituição, o logó-
tipo e uma fotografi a 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: geral@udipssdesetubal.org
telefone: 265 53 42 13

Ficha Técnica: Propriedade da UDIPSS (União Distrital das Instituições Particulares de Solida-
riedade Social) de Setúbal • Rua Brancanes 62/64, 2900-282 Setúbal • Telefone/Fax: 265 534 213 
Email: geral@udipssdesetubal.org • www.udipssdesetubal.org • Nota: isenta de registo na ERC ao 
abrigo do Dec. Regulamentar 8/99 de 9/6, art. 12 º n.º 1-A.
A versão impressa requer a visualização dos links em: www.udipssdesetubal.org/boletim
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Carlos de Sousa, 68 anos, 46 
anos de trabalho estando cerca 
de 19 anos em atividade privada 
e cerca de 27 anos dedicados à 
vida pública, nomeadamente em 
Autarquias (Almada, Palmela e 
Setúbal) como Vereador e 
Presidente, não esquecendo a rica 
experiência enquanto Presidente 
da Associação de Municípios do 
Distrito de Setúbal e Presidente da 
Assembleia Distrital de Setúbal.

Personalidade História da UDIPSS de Setúbal

Através do Diário da República 3.ª série n.º 103, 
de 3 de maio de 2004:
. Foi declarada a conformidade dos Estatutos da 
UDIPSS de Setúbal com o Decreto-Lei n.º 119/83, 
de 23 de fevereiro;
. A Direção-Geral de Segurança Social comunicou 
que procedeu ao registo defi nitivo dos Estatutos da 
UDIPSS de Setúbal - Registo lavrado pela inscrição 
n.º 01/04, a folhas 17 e 17 verso do livro das Uniões;
Estava assim concluída a componente jurídica rela-
tiva à criação da UDIPSS de Setúbal.
Quanto ao levantamento socioeconómico do Distri-
to de Setúbal, destacamos os seguintes dados, relati-
vos ao 1.º semestre de 2005:

01. População: 788 459 habitantes, dos quais 37 690 
desempregados (4,8%);

02. Instituições registadas no Centro Distrital de 
Segurança Social de Setúbal: 221.
 a) Número de Misericórdias: 15;
 b) Casas do Povo: 11;
 c) Cooperativas: 9; 
 d) Mutualidades: 3;
 e) IPSS: 183.

03. Em relação aos recursos afetos à Economia Social:
 a) Trabalhadores: Cerca de 3 300, dos quais 1 668 
        qualifi cados;
 b) Voluntários (registados) a colaborar com as Ins-
      tituições: 1768;
 c) Recursos fi nanceiros da Segurança Social (Acor-
     dos de Cooperação): 55 milhões de euros.
Neste ano de 2005, colaborámos na preparação do 
2.º Congresso da CNIS, que veio a realizar-se em 
Fátima nos dias 27 e 28 de janeiro de 2006. Entre o 
1.º e o 2.º Congresso foram discutidos, tipifi cados e 
elaborados os estudos relativos à caraterização dos 
serviços e aos custos por valência. Pretendia-se, en-
tão, que as instituições passassem a receber 60%, em 
sede de cooperação, sobre os custos reais apurados, 
como base de partida para a evolução da economia 
social  com qualidade e competência.

• José Canteiro - Primeiro Presidente da UDIPSS de Setúbal.

2003
 2019

“E foi na vida autárquica que come-
cei a entrar e a conhecer mais pro-
fundamente o mundo do social em 
todas as suas diferentes vertentes, 
tendo iniciado a minha experiência 

associativa como Presidente do Con-
selho Fiscal da Misericórdia de Almada 

nos anos 80. Desde essa longínqua década 
até hoje tive o prazer de trabalhar na Cáritas Diocesana 
de Setúbal, na Loja Social de Aires estando atualmente, 
enquanto voluntário, como Presidente do Centro Jovem 
Tabor (desde outubro de 2017) e como Presidente do Cen-
to Social de Palmela desde maio de 2018.
Ao longo da minha vida tenho sido um homem afortuna-
do pois tive as mais diversas experiências profi ssionais e 
humanas (em Portugal e em África) e fui sempre apren-
dendo a ser um melhor ser humano. Trabalhar no Social 
signifi ca muitas vezes trabalhar na “exclusão” existente 
no nosso Portugal, e entenda-se exclusão de um ponto 
de vista genérico. Trabalhar no Centro Jovem Tabor e no 
Centro Social de Palmela é de uma enorme riqueza pois 
sei que estamos a contribuir para a formação dos cidadãos 
de amanhã. Mas por vezes a tristeza e a revolta tocam o 
meu coração, pois entendo que estando a fazer um traba-
lho da responsabilidade do Estado, não deveríamos ter que 
andar de mão estendida a pedir pela nossa sobrevivência 
fi nanceira. A relação contratual das IPSS com o Estado 
tem que ser completamente revista. O aumento de uns 
quantos pontos percentuais no valor dos acordos é na mi-
nha modesta opinião, mero paliativo que não resolve as 
questões de fundo. Mas entretanto continuaremos a tra-
balhar e a lutar afi ncadamente pelo bem-estar das nossas 
crianças e jovens!”
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Em destaque

As respostas sociais das IPSS na Península 
de Setúbal e no Litoral Alentejano 2019 
Muito se fala do papel e pertinência das IPSS no apoio às famílias nas áreas da saúde, educação, apoio social 
e comunitário. Os números abaixo dão uma resposta da nossa presença e diversidade de respostas junto da 
comunidade no Distrito de Setúbal. 

Concelhos Almada, Seixal, Alcochete, Montijo, 
Barreiro, Moita, Sesimbra, Palmela, Setúbal.

Concelhos Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do 
Cecém, Sines e Odemira.

IPSS Península de Setúbal 2019

IPSS áreas de intervenção

IPSS Litoral Alentejano 2019

Representação Institucional 

Participação nos Conselhos
Locais de Ação Social   
A UDIPSS de Setúbal esteve presente no CLAS de 
Palmela no dia 27 de setembro de 2019.
A UDIPSS de Setúbal esteve presente no CLASS do 
Montijo no dia 3 de outubro de 2019.
A UDIPSS de Setúbal esteve presente no CLAS de 
Setúbal no dia 31 de outubro de 2019.

Reuniões da Plataforma 
Territorial 
A UDIPSS de Setúbal participou na reunião do GT 
Eixo 2 – Educação programada pela Plataforma de 
Supra Concelhia da Península de Setúbal, no dia 
3 de julho de 2019, pelas 10h00, na  Biblioteca Mu-
nicipal da Moita. Os trabalhos das plataformas, que 
abrandaram durante os meses de férias, estão agora 
a retomar de forma gradual.

95 46157 46608 162622 162

Total geral
Utentes

Total geral
Utentes

N.º de respostas 
com acordo de 

cooperação

N.º de respostas 
com acordo de 

cooperação

N.º de Instituições 
com acordo de 

cooperação

N.º de Instituições 
com acordo de 

cooperação

33 686
6162

34 200 6892

Infância e Juventude

14 715
1999

Idosos

8614
3385

Península de Setúbal
Litoral Alentejano

Defi ciência

1494
367

Família

7999
980

Saúde

161
141

Outras áreas

95
14

• Dados de dezembro 2018, ISS,IP – CDIST de Setúbal – UAD - NAGPGI.
   Consulta de informação completa

2018 2017

5000 1000

10 000 2000

15 000 3000

20 000 4000

25 000 5000

30 000 6000

35 000 7000

0 0

Link Doc.

http://udipssdesetubal.org/wp-content/uploads/2019/11/Respostas_familias_das_IPSS.pdf
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Notícias da Atividade 
da UDIPSS de Setúbal

Estudo da incidência 
do Pré-escolar na 
Península de Setúbal 
Durante os meses de julho a setembro a UDIPSS de 
Setúbal preparou um estudo sobre a incidência do 
pré-escolar no distrito de Setúbal. Este estudo, que 
pretende ser uma representação do funcionamento 
em termos quantitativos do funcionamento do ensino 
pré-escolar no distrito, foi comparado com o mesmo 
estudo feito em 2017 e as conclusões serão posterior-
mente levadas ao Grupo de Trabalho da Educação da 
Plataforma de Supra Concelhia da Península de Setú-
bal e da Plataforma de Supra Concelhia do Alentejo 
Litoral para exposição, análise e tomada de medidas. 

Investimento na 
Península de Setúbal 
2019
Entre o terceiro e o segundo trimestre de 2019, a 
pedido do Senhor Ministro do Planeamento e das 
Infraestruturas, a UDIPSS de Setúbal em parceria 
com a nossa associada Cáritas Diocesana de Setúbal 
efetuou, junto das IPSS do Distrito de Setúbal, um 
inquérito com o objetivo de avaliar as necessidades 
de investimento sentidas, as intenções e respetivos 
custos estimados para o desenvolvimento destas ne-
cessidades, pretendendo através desta consulta con-
tribuir para o estudo que se encontra neste momento 
a decorrer que visa a criação de uma nova NUT, dei-
xando, desta forma, a Península de Setúbal de fazer 
parte da atual NUT II. Responderam a este inquérito 
31 Instituições Particulares de Solidariedade Social.
As questões colocadas e seus resultados constam do 
quadro infra: 

Gabinete de Apoio 
Jurídico
Fomos solicitados para oferecer apoio jurídico por 
mais de nove instituições, às quais temos vindo a 
responder à medida que o nosso Gabinete de advo-
gados – Trovão do Rosário, consegue analisar cada 
situação ao abrigo da lei.

Reuniões Plenárias das 
Plataformas de Supra 
Concelhia
A UDIPSS de Setúbal esteve presente na Reunião 
Plenária da Plataforma de Supra Concelhia do Alen-
tejo Litoral no dia 11 de outubro no Cineteatro Gran-
dolense de Grândola, e na Reunião Plenária da Plata-
forma de Supra Concelhia da Península de Setúbal a 
14 de outubro na Galeria Municipal do Montijo.

Melhorias das condições das respostas sociais

9 711 251,64 € | 14 981,95 m2

Aumento da capacidade

1 470 897,77 € | 7 206,61 m2

Mudança de respostas sociais

2 500 000,00 € | 3 400,00 m2

Criação de novas respostas sociais

28 821 047,89 € | 3 400,00 m2

Total do investimento 
programado

Área total

23%

3%

6%

68%

Totais
42 503 197,30€ | 55 195,03 m2
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As nossas Associadas

Associação Baptista 
Shalom - Programa 
Nacional de Promoção 
da Saúde Oral 
O Voar mais Alto, Creche e Pré-escolar da Associação 
Baptista Shalom recebe todos os anos a Higienista 
Sónia Sabino Silva (Higienista Oral | Gestora local 
do Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral 
- ACES ARRÁBIDA | URAP), que realiza rastreios 
e ações de sensibilização sobre Higiene Oral nas sa-
las dos meninos que frequentam o Pré-escolar assim 
como aplicações de verniz de flúor.
«A promoção da educação para a saúde em meio es-
colar é um processo em permanente desenvolvimen-
to para o qual concorrem os setores da Educação e da 
Saúde. Este processo contribui para a aquisição de 
competências das crianças e dos jovens, permitindo-
-lhes confrontar-se positivamente consigo próprios, 
construírem um projeto de vida e serem capazes de 
fazer escolhas individuais, conscientes e responsá-
veis. A promoção da educação para a saúde na escola 
tem, também, como missão criar ambientes facilitado-
res dessas escolhas e estimular o espírito crítico para 
o exercício de uma cidadania ativa.»  In Protocolo en-
tre o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde.  
Esta colaboração e congregação de sinergias têm 
sido fundamentais para estabelecer uma ponte entre 
as estruturas de saúde e as crianças / encarregados. 
É desejo da Associação Baptista Shalom promover a 
continuidade das atividades de saúde oral no Voar 
mais Alto assim como a utilização do Cheque dentis-
ta ou da Referência ao Higienista Oral, com uma taxa 
de utilização mais constante de forma a obter resulta-
dos mais positivos na diminuição da cárie dentária e 
prevenção de novas cáries.

Centro Social de 
Palmela - Projeto 
Special Ones
Promovido pela Federação Portuguesa de Futebol, 
através do concurso Futebol Para todos, o Centro 
Social de Palmela, durante o mês de setembro, co-
locou em prática o projeto Special Ones. Através de 
semanas de campo, orientadas para jovens dos 12 
aos 18 anos, foram organizadas várias atividades 
para compor estas semanas, entre as quais canoa-
gem. Neste sentido fomos convidados a dinamizar 
um passeio de canoa que fez a delícia de todos os 
participantes.

Centro Comunitário 
da Quinta do Conde -  
Feira do Centro de Dia

Outubro foi o mês dedi-
cado ao Idoso, como tal, 
ao longo do mês o CCQC 
preparou diversas ativi-
dades.
Um dos muitos aconteci-
mentos foi a Feira de Cen-
tro de Dia que se reali-
zou no dia 25 de outubro. 
A feira contou com vá-
rios trabalhos manuais 
produzidos pelos seus 

utentes e teve lugar no Edifício Sede a partir das 
13h30. Houve quem não perdesse a oportunidade 
de escolher um miminho ou uma lembrança elabo-
rados com todo o carinho!
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Apresentação do 
Programa PARES 2.0

Realizou-se no dia 30 de setembro, no Auditório Au-
gusto Cabrita, no Barreiro, a apresentação do Progra-
ma PARES 2.ª Geração promovido pelo CDSS de 
Setúbal do ISS, IP. O regresso de um programa que 
visa o aumento do investimento público em infraes-
truturas sociais trouxe variadas instituições dos dis-
tritos de Beja, Évora e Setúbal à apresentação. 
Durante a primeira parte da exposição foram apre-
sentadas as tipologias, as condições de acesso e os 
fatores que defi nem a apreciação das candidaturas tal 
como os critérios de apreciação e as prioridades da 
avaliação. Falou-se ainda sobre as condições para o 
processo contratual e sobre a forma de preenchimen-
to do formulário dispensado no site da segurança so-
cial para a submissão das candidaturas ao programa. 
Foram comunicados os contactos dos interlocutores 
da segurança social, os quais constam na apresenta-
ção que está disponível no site da Segurança Social 
para consulta.

Link Web page.

Outras Notícias

Entrega da Chama da 
Solidariedade
No dia 15 de julho durante o Conselho Geral da CNIS 
decidiu-se que o legado da Chama da Solidariedade 
e a Festa da Solidariedade iria agora dirigir-se para a 
Ilha dos Açores. Felicitamos o Exmo. Sr. Presidente 
João Manuel Batista Canedo da União Regional das 
Instituições Particulares de Solidariedade Social dos 
Açores por ser ele, e durante o próximo ano, o embai-
xador desta missão tão nobre e honrosa.  

PARES - 2.ª Geração
O programa de Alargamento da Rede de Equipamen-
tos Sociais — 2.ª Geração - PARES 2.0 pretende con-
tribuir para o alargamento da rede de equipamentos 
sociais, “sustentada em princípios transparentes e 
objetivos, com a fi nalidade de aumentar a capacidade 
instalada em respostas nas áreas de infância e juventu-
de, pessoas com defi ciência e população idosa.”
O Programa é uma “resposta às necessidades mais 
prementes das populações e dos territórios, priori-
zando de forma rigorosa e transparente os equipa-
mentos sociais que se situem em territórios com uma 
baixa cobertura, de forma a corrigir as assimetrias 
existentes ao nível da distribuição da capacidade ins-
talada no território.”

Aniversários
• Fundação João Gonçalves Júnior: 
 5 de dezembro.
• Associação Unitária Reformados Pensionistas  
 Idosos Alcácer do Sal - AURPICAS: 

10 de dezembro.
• Centro de Estudos Culturais e de Ação
 Social Raio de Luz:
 12 de dezembro.
• Associação para o Infantário do Bairro 
 do Mouco:
 16 de dezembro.
• Venerável Ordem Terceira:
 17 de dezembro.

Continuamos disponíveis para publicar a data da sua 
Associação para futuras divulgações.

A Portaria n.º 290/2019 publicada em Diário da 
República a 5 de setembro defi ne, caracteriza e regu-
la o PARES.
Através do Despacho n.º 8297-D/2019 de 18 de setem-
bro 2019  publicou-se o aviso de abertura de candida-
turas ao Programa de Alargamento da Rede de Equi-
pamentos Sociais - 2.ª Geração para os projetos que se 
destinam à criação de novos lugares em creche. 
As restantes “respostas sociais elegíveis e as condi-
ções de elegibilidade constarão do Aviso de Abertura 
de Candidaturas”, de que se aguarda publicação em 
Diário da República.

http://www.seg-social.pt/programa-de-alargamento-da-rede-de-equipamentos-sociais-pares
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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
• ProEnergyinvestGmbh e Shining Fields 
 Unipessoal, Lda: www.shiningfi elds.pt
• Trovão do Rosário & Associados- Sociedade 
 de Advogados, SP, R.L: www.trovaodorosario.pt
• Mistolin: www.mistolinpro.com
• Diversey Care: www.diversey.com

Novo protocolo

• Projeto IPSS Lab
A UDIPSS de Setúbal assinou um protocolo de 
colaboração com o projeto IPSS Lab, que con-
ta com o presidente da UNITATE - Associa-
ção de Desenvolvimento da Economia Social, 
uma Instituição Particular de Solidariedade 
Social (IPSS) de âmbito nacional, como Diretor 
executivo. Um projeto que tem como objetivo 
valorizar as instituições e a sociedade, um es-
paço de avaliação de necessidades, de debate, 
de desenvolvimento de respostas e criação de 
soluções, com a Missão de desenvolver a Eco-
nomia Social em Portugal. Poderá encontrar 
mais informação em... 
www.ipss.pt

Atividade da CNIS
O Conselho Geral da CNIS teve lugar no dia 4 de 
novembro de 2019.
A Assembleia Geral da CNIS teve lugar no dia 23 de 
novembro de 2019.

Cedência de espaço 
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.

Abertura do PROCOOP
Entre os dias 31 de julho e 5 de setembro de 
2019 decorreu um período de candidaturas ao 
PROCOOP - Programa de Celebração ou Alarga-
mento de Acordos de Cooperação para o Desenvol-
vimento de Respostas Sociais, destinado a todas as 
entidades do setor social e solidário, que desenvol-
vem ou pretendam desenvolver respostas sociais, 
no âmbito da Rede de Serviços e Equipamentos So-
ciais (RSES), com vista à celebração de acordos ou ao 
alargamento de acordos de cooperação em vigor, em 
conformidade com o subsistema de ação social, para 
as seguintes respostas sociais típicas:
. Creche;
. Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI);
. Centro de Dia;
. Centro de Atividades Ocupacionais (CAO);
. Lar Residencial.
As candidaturas abrangem a totalidade do terri-
tório Portugal Continental e a dotação orçamental 
defi nida para esta fase, correspondente ao fi nancia-
mento público, totaliza 13 000 000 euros.
Aviso de Abertura de Candidaturas ao PROCOOP
/2019 Despacho n.º 6658-B/2019, publicado a 
24 julho, aqui:

Link Web page.

Sabia que:
• É permitido o uso de colheres de pau nas cozi-
nhas. (DGAV, 2018)
• É permitido usar tábuas de corte de madeira nas 
cozinhas. (DGAV, 2018)

Nota: Recomenda-se a utilização prefe-
rencial de equipamentos e utensílios facil-
mente higienizáveis e mais resistentes à 
corrosão do que a madeira. (DGAV, 2018)

http://udipssdesetubal.org/wp-content/uploads/2019/10/PROCOOP-2019_aviso-de-abertura-candidaturas-1.pdf




União Distrital das Instituições Particulares 
de Solidariedade Social de Setúbal 
R. Brancanes 62/64, 2900-282 Setúbal
Telefone/Fax: 265 534 213  
Email: geral@udipssdesetubal.org
www.udipssdesetubal.org




