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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: geral@udipssdesetubal.org
telefone: 265 53 42 13

Fernando Sousa
Presidente da Direção

Ninguém ﬁcou, nem
vai ﬁcar para trás
Caros Dirigentes Solidários,
A pandemia Coronavírus COVID-19, que se
alastrou a todo o Universo, teve, e continua a ter
no nosso país, um efeito deveras preocupante,
por todos os efeitos causados.
Apanhou-nos de surpresa e trouxe-nos medo,
angústia, ansiedade e morte.
Não estávamos preparados para tão grande estado de calamidade. Vimos em muito pouco tempo o país quase parar. No entanto, as Instituições
Particulares de Solidariedade, cientes do seu
princípio, não fecharam e foram criando várias
respostas para que “Ninguém ficasse para trás”.
Não estivemos sós!
Contámos com as nossas comunidades, com
as nossas autarquias e foram muitos os gestos
solidários de que fomos alvo. A pandemia da
doença teima em continuar a destruir as nossas
comunidades, mas outra pandemia está a instalar-se, “a pandemia social”, que é bem nefasta.
Traz com ela o desemprego, a falta de meios
de subsistência para as famílias, a fome e outros males. Por essa razão, devemos continuar
atentos e disponíveis para, mais uma vez, estarmos no terreno, criando e imaginando, para
que “ninguém fique para trás”, porque somos
instituições de solidariedade.
O Presidente da Direção

Ficha Técnica: Propriedade da UDIPSS (União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade 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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Personalidade
Testemunho de Ana Luísa
Caixas, Vice Presidente do
Centro Social Paroquial
Padre Ricardo Gameiro
Obrigada pelo convite!
Falar de mim, não é fácil; mas falar da
Obra Social que ajudei a construir com responsabilidade e com espírito de missão, é um orgulho. Na Década de Oitenta, o Senhor Padre
Ricardo, meu Pároco, convidou-me para aderir ao Projeto Social com o qual sonhou para a Cova da Piedade.
Era um homem inquieto e sonhador.
Embora muito comprometida na Comunidade Cristã
e ativa em diferentes Movimentos e Ministérios, tive
a necessidade de refletir em família a saída da Escola
Pública para um Centro Paroquial, com problemas de
gestão, estratégia, motivação, liderança e um ambiente não muito favorável à mudança. Ao longo da minha
reflexão, comunguei de algumas preocupações do meu
Pároco e inquietações do nosso primeiro Bispo de Setúbal, D. Manuel Martins. Ouvi também os apelos do
Dr. Acácio Catarino (Presidente da Caritas Portuguesa) e do Senhor Padre Serrazina, que me convidaram
a fazer o 1º Curso de Agentes de Desenvolvimento em
Portugal. Também duas visitas a Setúbal, onde estive
em representação da Paróquia da Cova da Piedade, me
marcaram e ajudaram na decisão: D. Helder Câmara e
Madre Teresa de Calcutá.
Confesso! Tive medo de “pôr a render os talentos”
que Deus me deu, pela indiferença de alguns, e vozes
contraditórias de outros, mas logo surgiu a determinação e a firmeza com o ressoar das palavras de São
Paulo “A fé sem obra, é morta, que me marcaram no
meu Curso de Cristandade.
Este tilintar de emoções fez-me decidir formar equipa
com o meu Pároco, homem de fé e Sacerdote, eternamente insatisfeito para servir mais e melhor os outros.
Hoje, orgulho-me, sem vaidade, do trabalho realizado:
“não nos impomos pelo que somos, mas sim, pelo e
como o fazemos”. O trabalho que iniciei foi árduo, mas
apaixonante e desde logo, surgiu o mote: “AMAR É
CONSTRUIR PARA OS OUTROS”. Um lema que brotou do coração e que permanece ainda hoje na nossa
Instituição. A obra social cresceu, desenvolveu-se, criaram-se novas respostas. Abrimos novos Equipamentos,
apostámos na formação, candidatámo-nos a diferentes
projetos e criámos muitos postos de trabalho.

As melhores condições de vida para crianças, idosos e
famílias, eram uma prioridade na nossa ação social.
Pensava: é preciso, é urgente renascer para fora de nós
mesmos, e por isso fiz parte da Rádio “Voz de Almada”
durante 12 anos, falei da Fé no social, debatendo os problemas reais e diários do Homem.
Aprendi muito com as dificuldades, trabalhei com
a Sociedade Civil; participei nos diferentes grupos
Concelhios; fui Juiz Social durante anos; cresci nas
parcerias com diferentes Entidades Políticas e Civis;
fui membro fundador do 1º Secretariado Distrital de
Setúbal das Instituições Particulares de Solidariedade
Social. Fiz parte da Campanha de Solidariedade para
Timor. A Câmara Municipal de Almada condecorou-me com a Medalha de Prata de Mérito e Dedicação por
todo o trabalho social desenvolvido no Concelho.
Sem medo dos desafios, apostei na continuidade. Dentro de mim, soava o slogan: “Semeia, semeia: o que
importa é semear”. A grande perda do meu querido
Presidente, Pároco e amigo Padre Ricardo, trouxe um
jovem gestor para o leme desta Instituição, Padre José
Gil de Borja Pinheiro Ribeiro. Um jovem gestor, dinâmico e sonhador, com o qual fiz equipa, e a nossa Obra
continuou a crescer. Para ambos, gerir uma IPSS exige:
disciplina, assertividade, método de trabalho e rigor na
despesa para assegurar a sustentabilidade.
Chegada a hora da reforma, fi-lo feliz porque a Equipa era grande e eficiente. Dos 19 trabalhadores com os
quais iniciei, deixava mais de 300. No entanto, chamada
pelo atual Presidente para servir na qualidade de membro da Direção, não fui capaz de negar, porque amo o
social e agradeço a confiança que o Senhor Padre José
Pinheiro deposita em mim, como voluntária, no lugar
de Vice Presidente há cerca de cinco anos.
Ambos gostamos de desafios. Três novos projetos estão em marcha:
1º A Residência Nossa Senhora da Piedade (ERPI)
para setenta idosos, Serviço de Apoio Domiciliário e
Centro de Dia. No último andar, com vista privilegiada
sobre Almada, surgem os apartamentos.
2º Uma nova Resposta Social para a Pessoa com Deficiência, Centro Atividades Ocupacionais (CAO) e Lar
Residencial.
3º A Quinta D. Manuel Martins, um local aprazível de
actividades para o CAO, um espaço de lazer para Idosos e uma horta pedagógica para as crianças, além da
produção que o pomar e a horta possam fornecer para
consumo da Instituição.
Nada se faz sem sonho, paixão e entrega total. Hoje,
esta obra é uma referência de qualidade e excelência ao
serviço da Comunidade da qual faço parte.
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As nossas Associadas

Centro Social Paroquial
Padre Ricardo Gameiro,
há 46 anos ao serviço
dos outros
Em 1971, no seio da comunidade paroquial da Cova da Piedade, nasceu o desejo da criação do Centro
Paroquial de Bem Estar Social da
Cova da Piedade. Os primeiros
estatutos foram aprovados, dois
anos depois, a 23 de fevereiro de 1973.
Em 2005, toma uma nova designação – Centro Social
Paroquial Padre Ricardo Gameiro, em homenagem
ao Presidente da Instituição, ainda vivo, Pe. Ricardo
Gameiro (1929-2011), que tendo sido o maior impulsionador desta Obra Social, tornou-a numa Instituição Particular de Solidariedade Social de referência.
Atualmente, sob a presidência do Pároco Pe. José
Pinheiro, desde 2012, a obra continua a crescer e a
projetar novos Equipamentos Sociais.
“Amar é construir para os outros” é o lema que guia
o Centro Social Paroquial Padre Ricardo Gameiro
desde a entrada Ana Luísa Caixas como Diretora,
sendo hoje, passadas mais de quatro décadas, a Vice-Presidente da Instituição.

Sendo uma Instituição que não pára, apoia hoje mais
de 1500 utentes e, de forma indireta, cerca de 5000
pessoas. São 300 trabalhadores e inúmeros voluntários e benfeitores, que tornam possível esta demanda
diária de serviço ao outro. A nossa Missão assenta
numa ação centrada na dignidade humana, à luz da
fé em Jesus Cristo que nos guia, a qual promove o
crescimento e a valorização de cada indivíduo que
usufrui das nossas diversas respostas sociais.

Atualmente dispomos de 8 equipamentos sociais:
4 na área de infância (Creche, Pré-escolar, Jardim de
Infância e Centro de atividades de tempos livres, num
numero de salas superior a 30); 2 na área sénior (com
duas Estruturas Residenciais para Idosos, Centro de
Dia, Apoio Domiciliário e Centro de Convívio/Cultura
Aberta); 2 na área cultural (Residência Universitária e
Centro de Documentação de Instituições Religiosas e da
Família) e ainda respostas de Cantina Social e de Atendimento Social.

Em projeto está a construção de um novo Equipamento para seniores - Residência Nossa Senhora da Piedade (lançada a 1ª pedra a 18-set-2018) e na área da pessoa
com deficiência, um Centro de Atividades Ocupacionais e Residência.
A nossa Instituição procura prestar os seus serviços com
responsabilidade, criatividade e com a máxima qualidade, pelo que, para o garantir, implementou desde 2010 a
Norma Portuguesa de Sistemas de Gestão da Qualidade, ISO 9001 e os Modelos da Qualidade do Instituto da
Segurança Social (com nível A). Contribui em parceria
com todas as outras Entidades Públicas e Concelhias
para o bem comum e desenvolvimento da comunidade
local, através de um verdadeiro espírito ético, de solidariedade, de profissionalismo, de igualdade, de amor
cristão e de cidadania.
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Notícias da Atividade
da UDIPSS de Setúbal

Criação de uma equipa
de Intervenção Rápida
Integrado no Plano Nacional de Combate
ao COVID-19 e em articulação com o Governo e a CNIS e destinado às IPSS que têm
Lares/ERPI, a UDIPSS de Setúbal criou uma
Equipa de Intervenção Rápida para o Distrito
de Setúbal que tem como finalidade ser intermediária na procura de soluções.
A esta equipa devem ser sinalizadas as ocorrências
de aparecimento de casos de COVID-19 entre os
seus utentes, pessoal de apoio e técnico ou dirigentes da IPSS.
Mais deverão ser reportadas as dificuldades, constrangimentos e necessidades que tenham ou que
supõem vir a ter no curto e médio prazo para que a
Equipa de Intervenção Rápida para o Distrito de Setúbal reportar à “Equipa de acompanhamento permanente da situação ERPI (DGS,
ISS, ANEPC e Autarquias)”.
Esta equipa dará depois as
orientações, os reencaminhamentos e os procedimentos às
IPSS que acharem mais possíveis e convenientes.

Oficina de Trabalho Seminário “Os novos
desafios da
Sustentabilidade”

Criada devido à situação de várias IPSS´s que perdem a sua sustentabilidade económico-financeira,
recorrendo algumas delas a receitas destinadas a
investimento, para satisfazerem situações de falta
de tesouraria. E visto que no nosso Distrito essa situação está a ocorrer em número significativo e o
CLAS – Conselho Local de Ação Social de Palmela,
tomou uma posição de alerta e desafio a todos os
atores e intervenientes na causa social, no sentido
de reunirem, pensarem e apresentarem propostas
de como inverter e resolver este problema, vital
para a continuação das IPSS´s na sua ação de apoio
às famílias.
A UDIPSS de Setúbal, respondendo ao desafio, promoveu um seminário com o tema “Os novos desafios
da Sustentabilidade - Presente e caminhos de Futuro
do Setor Social Solidário” no dia 28 de fevereiro de
2020, pelas 14h30, na Biblioteca Municipal de Palmela.

Um grupo de convidados que deu o seu contributo,
fruto da sua experiência e trabalho efetivo no Setor
Social e Solidário, e na Economia Social.
A sustentabilidade do setor é responsabilidade de
todos nós, Comunidades, Instituições, Organizações Representativas, Estado Central e Local. Ninguém está dispensado de participar e contribuir
para superar os novos desafios da sustentabilidade
do Setor Social Solidário.
Procurou-se com esta ação o contributo de todos os
presentes com propostas e informação no sentido de
se elaborar um documento a apresentar junto dos
decisores políticos, Locais, Regionais e Nacionais.
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Curso de Gestão para
Dirigentes

Gabinete de Apoio
Jurídico

A CNIS - Confederação Nacional das Instituições
de Solidariedade em parceria com a UDIPSS de
Setúbal vai levar a cabo o Curso de Gestão para
Dirigentes. O curso decorrerá na Sede da UDIPSS
de Setúbal e face à situação da pandemia foi necessariamente adiado.
Este curso será coordenado pela ATES - Área
Transversal de Economia Social da Universidade
Católica Portuguesa (Porto) e tem como objetivo capacitar estes responsáveis nas áreas de Análise de
Problemas, Organizações e Políticas Sociais, Planeamento e Gestão Estratégica, Sustentabilidade,
Empreendedorismo e Inovação Social, Transparência e Gestão Participativa, Liderança Servidora,
Avaliação de Impacto, Gestão de Pessoas, Análise
Financeira e Controlo de Gestão, Direito do Trabalho e Introdução ao Marketing. A carga horária
totaliza 60 horas. As inscrições iniciaram-se antes da
pandemia e ainda estão a decorrer. A data para o início do curso e o cronograma serão fornecidos logo
que a situação normalize.
Este curso é exclusivo para Membros dos Corpos
Sociais e é gratuito e sujeito a inscrição, através
do preenchimento da ficha de inscrição e que se
realizará por ordem de chegada. Estão disponíveis apenas 30 vagas, que são destinadas a apenas
1 Dirigente por cada Associada (esta formação não
se destina a Técnicos).

Nesta fase de pandemia, por se caracterizar mais exigente a vários níveis, garantimos um apoio da parte
do nosso gabinete jurídico de forma ainda mais célere. Basta para isso, enviarem-nos um e-mail para
geral@udipssdesetubal.org expondo a situação da
forma mais completa possível, solicitando o apoio.

Representação Institucional
A UDIPSS de Setúbal esteve presente nas
reuniões do Núcleo Estratégico da Plataforma Supra Concelhia da Península de Setúbal
realizadas na sede do Centro Distrital de Segurança Social de Setúbal no dia 12 de fevereiro e no dia
4 de março.
Assistiu ao CLAS de Grândola no dia 5 de
JAN /
MAR
março no edifício da Câmara Municipal de
Grândola e ao CLAS de Setúbal no dia 29 de Janeiro nos paços do Concelho da Câmara Municipal de
Setúbal.
FEV /
MAR

Link ﬁcha de inscrição.

Fez parte das reuniões dos Grupos de Trabalho da Plataforma de Supra Concelhia do
Alentejo Litoral, do eixo 3 – Envelhecimento, no
dia 7 de fevereiro, na Biblioteca Municipal de Alcácer do Sal, e do eixo 4 – Cidadania, Participação,
Igualdade e Inclusão, no dia 13 de Fevereiro na Associação de Desenvolvimento do Litoral Alentejano
(ADL) em Santiago do Cacém.
No âmbito das comemorações do Dia da
JAN /
FEV
CNIS, a UDIPSS de Setúbal esteve presente na
conferência/debate sobre “Os Direitos Fundamentais em Contexto de Resposta Social” no dia 15 de
janeiro no Teatro Thalia, em Lisboa. Assim como das
FEV /
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reuniões dos Grupos de Trabalho da Plataforma
de Supra Concelhia da Península de Setúbal do
eixo 4 - Bem estar e Saúde, no dia 26 de fevereiro,
pela 10:00 H, nas instalações do ACES Almada Seixal, e do eixo 2 – Educação no dia 8 de Janeiro pelas
10H na Sede da UDIPSS de Setúbal.
Desde o início do estado de emergência que se
cancelaram estas reuniões, aguardando-se agora
novas indicações de quando irão agora recomeçar.

CNIS Doação de Luvas
Foram entregues à UDIPSS de Setúbal 400 caixas
de 100 luvas, provenientes de uma doação à CNIS.
A UDIPSS de Setúbal entendeu por bem usar o
critério de chegar a todas as suas associadas e por
esse motivo, decidiu-se pela entrega de 2 caixas por
associada. A entrega das caixas, para uma logística
rápida e mais eficiente, e sem condições para ser de
outra forma, foi feita presencialmente na Sede da
UDIPSS de Setúbal, no dia 14, durante o período
horário das 9h às 12h e das 14h às 16h.

“À Mesa 100 Mitos”

A UDIPSS de Setúbal compareceu à 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”.

Outras Notícias

Atividade da CNIS
O Conselho Geral da CNIS foi adiado até a situação
normalizar.

Ação de Sensibilização
“Prevenção e controlo
da transmissão da
COVID-19 em respostas
sociais creche e
pré-escolar”
Na sequência do “Protocolo de Colaboração no âmbito da Medida de
Apoio ao Reforço de Emergência”
assinado entre a CNIS e o MTSS, levou
a CNIS a efeito um Ação de Sensibilização sobre
a “Prevenção e controlo da transmissão da COVID-19 em respostas sociais creche e pré-escolar” .
Esta ação pretendeu apresentar aos profissionais
das respostas sociais creche e pré-escolar das IPSS
do âmbito da CNIS, as recomendações da Direção
Geral de Saúde (DGS) sobre a infeção por Covid-19 no decorrer do processo de reabertura destas
respostas sociais no período posterior à quarentena.
A ação de sensibilização realizou-se à distância,
através da plataforma Microsoft Teams, e teve uma
duração máxima de 150 minutos (2 horas e 30 minutos), em formato de vídeo conferência.
Link folheto da ação.
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IPS e Casa Ermelinda
de Freitas juntam-se
para ajudar Associadas
da UDIPSS de Setúbal
doando equipamento de
proteção individual
O Instituto Politécnico de Setúbal em parceria com
a Casa Ermelinda de Freitas, gentilmente ofertaram
às associadas da UDIPSS de Setúbal as Viseiras
que estão a ser fabricadas no IPS e Álcoolgel que a
casa Ermelinda de Freitas produziu.
Esta oferta, sob seu pedido, destina-se às instituições que prestem nesta fase da pandemia, cuidados
presenciais, nas áreas que se destinam aos cuidados
dos nossos idosos, das pessoas com deficiência, das
pessoas com comportamentos aditivos ou dependências e das crianças e jovens que se encontram
institucionalizados.

A sua distribuição está a ser feita pelo IPS, que gradualmente está a contactar as instituições através
da lista de e-mail fornecidos pela UDIPSS de Setúbal. A recolha deste material está a ser feita no
IPS, no dia atribuído, junto do segurança designado para o efeito.

Um bem haja ao Instituto Politécnico de Setúbal e
à Casa Ermelinda de Freitas por lembrarem aqueles
que todos os dias ajudam os que mais necessitam e
as nossas Instituições, que apesar das dificuldades,
continuam na linha da frente desta batalha.

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.shiningfields.pt
• Trovão do Rosário & Associados- Sociedade
de Advogados, SP, R.L: www.trovaodorosario.pt
• Mistolin: www.mistolinpro.com
• Diversey Care: www.diversey.com
• IPSS Lab: www.ipss.pt

Sabia que:

• Um género alimentício não perecível pode continuar a ser comercializado (ou distribuído no contexto das IPSS), após o términus da data de durabilidade, desde que o consumidor seja informado. (DGAV, 2018);
• A data limite de consumo aplicável aos produtos alimentares microbiologicamente muito perecíveis
é designada por uma rotulagem que refere “consumir até…” sendo proibida a sua comercialização após
terminar a data mencionada. (DGAV, 2018) e
• A data de durabilidade mínima, aplicável aos produtos alimentares pouco perecíveis é designada por
uma rotulagem que refere “consumir de preferência antes de…” ou “consumir de preferência antes do
fim de…”, e não existe proibição de venda após expirar a data indicada na rotulagem.
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