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1. MENSAGEM DA DIRECÇÃO 

O Relatório de Atividades e as Contas 2019 é um documento que comporta uma 

avaliação sumária do Plano de Ação proposto para o ano de 2019 e um instrumento de 

prestação de contas aos associados da UDIPSS de Setúbal. 

 

A UDIPSS de Setúbal- União Distrital das Instituições Particulares de 

Solidariedade Social de Setúbal, na qualidade de Instituição representativa da CNIS- 

Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, no Distrito de Setúbal, 

prosseguiu os seus fins estatutários, como IPSS- Instituição Particular de Solidariedade 

Social.  

 

Nesse sentido e tendo presente os seus estatutos, apresenta a todas as suas 

associadas o Relatório de Atividades do Exercício de 2019, enfatizando como principal 

constrangimento, a fraca receita financeira, única e exclusivamente proveniente da 

quotização das associadas.  

 

Este documento reflete um reforço e uma confirmação do trabalho desenvolvido por 

esta Direção no sentido de dotar as Associadas de uma maior capacitação e deste modo 

melhorar o seu trabalho em prol do bem comum. 

 

Apesar das restrições financeiras, o Plano de Ação apresentado foi cumprido e 

mesmo em algumas áreas de intervenção, foi ultrapassado, no que foi possível, com o 

espaço e dedicação à causa por parte da Direção. Só assim foi possível aos membros da 

Direção, encontrarem disponibilidade, para estarem presentes em ações de interesse 

associativo e de desenvolvimento social, junto das associadas e das Parcerias às quais 

está a UDIPSS de Setúbal é parceiro de referência. Nunca é demais lembrar que, os 

membros da Direção, são também Dirigentes de IPSS’s, e às mesmas têm também de 

dedicar tempo e disponibilidade.  

 

Assim, e também face às necessidades de dar respostas às associadas, continuou 

a UDIPSS de Setúbal a dotar-se de meios técnicos e que em muito, valorizam o trabalho 

desenvolvido.  

 

Certamente que, não foi possível responder a todas as solicitações, tendo a 

certeza que, algumas ficaram por dar, mas na generalidade temos consciência que 

cumprimos com o que foi prometido, no Plano de Ação. 

 

A Direção quer agradecer também a todos os que colaboraram e ajudaram a dignificar 
a UDIPSS de SETÚBAL, na prossecução dos seus objetivos durante o ano de 2019. 

 

O que hoje apresentamos às nossas associadas, foi o trabalho de um exercício, 

para o qual fomos mandatados e que honrámos, e caberá à Assembleia Geral de 

Associadas, apreciar e votar o Relatório de Atividades e Contas ora apresentado.  
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2. Do trabalho realizado 
 

Foi dado continuidade ao trabalho desenvolvido nos anos anteriores, tendo sempre 
como principal objetivo, a sua independência, face ao Poder Central, Regional e Local.  

 

Dentro do trabalho desenvolvido, destacam-se as iniciativas onde a UDIPSS de 

Setúbal esteve presente, nomeadamente:  

 

• Conselhos Gerais da CNIS  - 4 e Assembleias Gerais da CNIS - 2 

• Participação nas reuniões do Grupo de Trabalho do Envelhecimento Ativo 

(IN2SET) - PSCPS- 1  

• Participação nas reuniões do Grupo de Trabalho do Envelhecimento Ativo 

e Saúde Mental - PSCAL- 1 

• Participação nas reuniões do Grupo de Trabalho GT Eixo 2 - Educação - 

PSCPS - 2 

• Participação nas reuniões do Grupo de Trabalho GT Eixo 3 - 

Desenvolvimento Económico e Empregabilidade - PSCPS - 3 

• Participação nas reuniões do Grupo de Trabalho GT Eixo 4 - Bem estar e 

Saúde – PSCPS - 2 

• Participação nas reuniões do Grupo de Trabalho GT Eixo 5 Inclusão Social 

e Combate á Pobreza- PSCPS- 1 

• Participação nas reuniões do Grupo de Trabalho GT Eixo 6 gualdade e 

Cidadania - PSCPS - 1 

• Participação na reunião Plenária da Plataforma de Supra Concelhia do 

Alentejo Litoral - 4 

• Participação na reunião Plenária da Plataforma de Supra Concelhia da 

Península de Setúbal – 4 

• Participação na reunião da Comissão Distrital de Cooperação: 1 

• Participação nas reuniões plenárias dos Concelhos Locais de Ação Social 

nos Municípios da Península de Setúbal e Alentejo Litoral: 8 

• Presença na Conferência intitulada por “A Proteção dos Direitos 

Fundamentais: entre a lei e a prática, no âmbito do projeto 'The Charter of 

Fundamental Rights of the EU "in action"'em Lisboa.   

• AUDIPSS de Setúbal promoveu a participação e participou na formação 

da DGAV – Direção Geral de Alimentação e Veterinária com o tema “À Mesa 100 Mitos” 

onde se abordou a regulamentação da atividade de produção, distribuição e utilização 

de géneros alimentícios, tal como as referências legais e as regras que ordenam as 

questões da higiene e da segurança desta atividade e os mitos advindos de crenças 

construídas e de convicções formadas, analisando o livro da autoria da Direção Geral 

de Alimentação e Veterinária com o titulo: ”À MESA: 100 MITOS”. 
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3. Da continuação do acompanhamento e aprofunda- 
mento da relação com as associadas  

Nesta área, a UDIPSS de Setúbal aprofundou a sua relação com as associadas, tendo 

dado respostas a várias questões, dúvidas ou assuntos sobre funcionamento institucional e 

de relação entre pares ou nas parceiras, colocados pelas associadas, contribuindo assim para 
o esclarecimento de dúvidas e promovendo momentos de aconselhamento ou reflexo 

conjunta.  

Também, em algumas situações mais específicas, foram realizadas visitas às 

instalações das associadas num total de 21. 

 

4. Da continuação das relações com Organismos 
Estatais / Autarquias Locais e Outras Entidades 

Foram mantidas, e em muitas situações desejadas, ao longo do exercício as relações 

com: 

 

• Centro Distrital de Setúbal do Instituto da Segurança Social, I.P;  

• Ministério da Saúde nos ACES- Almada/Seixal, ACES-Arrábida e ACES- Arco 

Ribeirinho;  

• Câmaras Municipais do Distrito;  

• Juntas de Freguesia;  

• Instituto Politécnico de Setúbal;  

• Universidade de Évora;  

• União das Misericórdias Portuguesas.  

 

5. Das ações de formação, ações de esclarecimento 
ou informação e estudos 

Ao longo do Exercício de 2019, foram levadas a efeito algumas ações de formação e de 

informação promovidas pela UDIPSS de Setúbal ou em parceria com outras entidades.  

Foram levadas a efeito as ações possíveis e de maior atualidade e oportunidade. Algumas 

programadas não se concretizaram por motivos alheios à UDIPSS de Setúbal.  

No entanto destacam-se:  

o ENCONTRO DE IPSS COM RESPOSTA SOCIAL CENTRO DE CONVÍVIO DO 

DISTRITO DE SETÚBAL, promovido pela UDIPSS de setúbal, na AMORA, Seixal 

o A UNITATE em parceria com a UDIPSS de Setúbal promoveu Ação de Formação 

Ações Inspetivas do ISS, I.P.”, em Palmela 

o XI Fórum Social de Palmela.  
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o O NOVO REGIME JURÍDICO DO MAIOR ACOMPANHADO promovido pela FITI, 

Lisboa 

o Encontro sobre a Resposta Social na Área da Infância e Juventude- Casas de 

Acolhimento promovido UDIPSS de Setúbal, Lisboa e Santarém, em Lisboa. 

o Ação de Informação “Registo Central do Beneficiário Efetivo”, promovida pela 

UDIPSS de Setúbal, Amora, Seixal. 

o Ações de Informação e Esclarecimento, em parceria com a ASAE e outra com a 

ANEPC, “Boas Práticas de Higiene e Segurança Alimentar” e “A Aplicação do 

Regime Jurídico de Segurança Contra Incêndio em Edifício”, promovidas pela 

CNIS, em lisboa, 

o Integração do Distrito de Setúbal no Curso de Gestão para Dirigentes de IPSS 

promovido pela CNIS dentro do POISE  

o Estudo sobre a incidência do pré-escolar no distrito de Setúbal, procurando 

obter das instituições da Rede Solidária os dados relativos ao funcionamento 
das suas respostas educacionais de pré-escolar, organizado pela UDIPSS de 

Setúbal. 

o Organização e sistematização de dados do apoio social das IPSS no Distrito de 

Setúbal num documento divulgado a nível nacional e regional, “A resposta social 

das IPSS na Península de Setúbal e no Litoral Alentejano 2019”,  enfatizando o 
papel e pertinência das IPSS no apoio às famílias nas áreas da saúde, educação, 

apoio social e comunitário com os números de cada  resposta social e da nossa 

presença e diversidade  junto da comunidade no Distrito de Setúbal a partir de 

dados de dezembro 2018, do ISS,IP – CDIST de Setúbal – UAD - NAGPGI  

o Necessidades de investimento na Península de Setúbal 2019, efetuado, 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 necessidades, contribuindo para o 

estudo para criação de uma nova NUT, deixando desta forma, a Península de 

Setúbal de fazer parte da atual NUT II. 

o Apresentação do Programa PARES, 2ª Geração, promovido pelo CDSS de 

Setúbal do ISS, IP., no Barreiro 

6. Do Apoio Jurídico 
O Gabinete de Apoio Jurídico teve ao longo do exercício de 2019, a fase da sua 

implementação como nova equipa a cargo do Gabinete Jurídico do Prof. Dr. Pedro Trovão do 

Rosário tendo sido respondidos vários pedidos de apoio e esclarecimentos solicitados pelas 

associadas, bem como, pareceres para a direção da União no exercício da sua atividade.  

De referir que, algumas situações de esclarecimentos de gestão corrente ou 

protocolares, foram apoiadas pelos membros da Direção.  
 

7. Do Apoio às Associadas 
Para além dos apoios dentro do regular funcionamento e das atribuições de uma 

IDIPSS que têm vindo a acontecer, já em anos anteriores, a UDIPSS de Setúbal disponibilizou 

o seu site www.udipsssetubal.org, para as associadas poderem publicitar, a seu pedido e 
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sem custos associados, os Relatórios e Contas dos seus exercícios bem como os seus 

Relatórios Previsionais. 

 

8. Da Informação e Redes Sociais 
Visando um novo dinamismo e impacto não só junto das associadas mas também 

junto da comunidade em geral a UDIPSS de Setúbal aprovou em Assembleia Geral um novo 

logotipo ao qual foi também associação um novo layout em toda a nossa comunicação 

mantendo um visual uniforme, moderno e de fácil identificação. 

   
Deu-se continuidade à informação escrita e digital, tendo-se privilegiado a 

informação digital.  

Foi reestruturado o boletim informativo que recebeu o nome de “Realizar”,  agora 

com novo layout e com uma periodicidade trimestral dando conta da atividade da UDIPSS e 

das informações partilhadas pelas nossas associadas. 

 
Um novo site para a UDIPSS de Setúbal foi colocado ao dispor das nossas associadas, 

com informação actualizada. 

 

Nas redes sociais, continuou-se a incluir notícias de participações em ações onde a 

Instituição esteve presente, nomeadamente no Facebook. 

 

Também diariamente, foram dadas informações via e-mail, de iniciativas, legislação, 
ocorrências ou outros acontecimentos que nos foram chegando, com o intuito de informar e 

chamar à participação as associadas. 

 

9. Dos Protocolos e Acordos de Cooperação 
A UDIPSS de Setúbal manteve os protocolos com os fornecedores de serviços de 

contabilidade (ODULISSER), de comunicações e de apoio aos serviços de reprografia. Foi 
alterado para uma nova entidade os serviços de limpeza da sede da União. 

 

Manteve-se o protocolo com o Centro Social e Paroquial Nª Sº da Anunciada, em 

Setúbal, para a cedência das instalações da sede da UDIPSS de Setúbal com fornecimento 

de eletricidade e água incluídos permitindo aos nossos associados terem uma sede condigna 

na capital do nosso Distrito. 
 

Enquanto entidade patronal a UDIPSS de Setúbal cumpre as Convenções Coletivas de 

Trabalho assinadas entre a CNIS e os representantes dos trabalhadores. 

 

Mantiveram-se os Protocolos e Acordos de Cooperação existentes, tendo-se firmado 

mais 7 Acordos de Colaboração entre a UDIPSS de Setúbal e empresas com atividade nas 

áreas de interesse e necessidade das IPSS, para usufruto das nossas associadas, no exercício 
de 2019. 
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10. Da Chama e da Festa da Solidariedade 
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 

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. 

 

Festa da Solidariedade 2019 

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 Setubal esteve 

presente. 
 

11.   Dos Proveitos e Despesas de Tesouraria 
Como é do conhecimento das associadas, a Instituição vive exclusivamente da 

quotização das suas associadas. No ano de 2019, continuou-se a verificar algum 

incumprimento das associadas no pagamento das quotas no valor acumulado ao longo dos 

anos de 18960,24 €. Em relação ao ano de 2019 p valor em dívida é de   3582,00€. pese 
todo o esforço efetuado pela Direção, no sentido de sensibilizar as associadas para o 

cumprimento dos estatutos.  

 

Em relação ao exercício de 2019 o Resultado Líquido do Período proposto à 

Assembleia Geral a aprovado pela Direção é de 10065,25 € ( dez mil e sessenta e cinco euros 

e vinte e cinco cêntimos). 
 
 

 

12.   Conclusão 
O exercício de 2019, no entender da Direção, foi um exercício de grande afirmação 

da UDIPSS de Setúbal.  
Foi mais um exercício de compromisso e de responsabilidade dos valores das IPSS’s 

perante os poderes constituídos. Assumiu-se mais responsabilidades locais e nacionais. No 

entanto, nada seria possível sem que tivéssemos tido apoios de quem acreditou em nós, e 

no nosso projeto.  

A todos o nosso obrigado!  

Setúbal, Junho de 2020  

A Direção da UDIPSS de Setúbal 
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