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1. MENSAGEM DA DIRECÇÃO 

O Relatório de Atividades e as Contas 2020 é um documento que comporta uma 

avaliação sumária do Plano de Ação proposto para o ano de 2020 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 2020, enfatizando como principal 

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

quotização das associadas e crise provocada pela pandemia do COVID-19.  

 

Apesar disso este documento reflete a continuidade e a 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. Apesar das restrições ainda foi possível 

aos membros da Direção estarem presentes em ações de interesse associativo e de 

desenvolvimento social, junto das associadas e das parcerias às quais a UDIPSS de 

Setúbal é parceira 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.  

 

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 2020. 

 
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.  

 

 

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

Setúbal esteve presente, nomeadamente:  
 

Fruto da pandemia e das restrições impostas pelos diferentes estados de emergência 

e se calamidade e com as restrições associadas nomeadamente no direito de reunião e de 

circulação muita da atividade desenvolvida foi realizada através de plataformas digitais 

nomeadamente email e videoconferência. 

 
Assim registam-se para memória futura: 

 

• Oficina de Trabalho - Seminário "Os novos desafios da Sustentabilidade", fevereiro de 

2020, na Biblioteca Municipal de Palmela. Promovido pela UDIPSS de Setúbal; 

• A UDIPSS de Setúbal esteve presente presencialmente em duas reuniões do Núcleo 
Estratégico da Plataforma Supra Concelhia da Península de Setúbal realizadas na sede 

do Centro Distrital de Segurança Social de Setúbal; 

• Participação presencial em sessões dos CLAS de Grândola, CLAS de Setúbal e CLAS 

do Seixal; 

• No âmbito das comemorações do Dia da CNIS, a UDIPSS de Setúbal esteve presente 

na conferência\debate sobre "Os Direitos Fundamentais em Contexto de Resposta 
Social”, em janeiro no Teatro Thalía, em Lisboa; 

• Participou das reuniões dos Grupos de Trabalho da Plataforma de Supra Concelhia do 

Alentejo Litoral, do eixo 3 – Envelhecimento, em fevereiro, na Biblioteca Municipal de 

Alcácer do Sal, e do eixo 4 – Cidadania, Participação, Igualdade e Inclusão, em 

fevereiro na Associação de Desenvolvimento do Litoral Alentejano (ADL) em Santiago 

do Cacém; 

• Participou nas reuniões dos Grupos de Trabalho da Plataforma de Supraconcelhia da 

Península de Setúbal do Eixo 4 - Bem-estar e Saúde, em fevereiro, nas instalações do 

ACES Almada Seixal, e do eixo 2 – Educação, em janeiro, na Sede da UDIPSS de 

Setúbal; 

• Em junho realizou-se a Assembleia Geral da UDIPSS de Setúbal para a aprovação do 

Relatório e Contas de 2019, no Pinhal Novo, em instalações da Fundação COI 

cumprindo todos os requisitos de proteção contra a pandemia; 

• A UDIPSS de Setúbal realizou em parceria com a F3M uma formação em outubro de 

2020, subordinada ao tema “O QUE CONTA SÃO AS PESSOAS”; 

• Face à demanda de esclarecimentos sobre o despacho que regulamenta a medida de 

gratuitidade da frequência de creche a União Distrital de Setúbal preparou e realizou 

duas sessões on-line para ajudar aos esclarecimentos das suas associadas; 
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• Em parceria com o IEFP ocorreu em outubro, uma sessão de esclarecimento, que visou 

informar as nossas associadas dos apoios existentes do IEFP, IP que minimizavam o 

efeito dos casos positivos de infeção pelo COVID-19 do pessoal ao serviço das 
instituições limitando o normal funcionamento das instituições através de medidas 

ativas de apoio à contratação; 

 

• As Uniões Distritais da CNIS do Alentejo (Beja, Évora, Portalegre e Setúbal) 

convidaram as IPSS dos 4 distritos a participar numa Reunião de Trabalho, que 

decorreu em junho, via plataforma ZOOM, e que teve como tema central “IPSS e 
COVID-19”; 

 

• O objetivo deste encontro passou por promover a partilha de experiências entre as 

instituições presentes, identificar boas-práticas no combate à COVID-19 e sinalizar as 

necessidades/lacunas que estevam a ser sentidas no terreno; 

• Em agosto, via plataforma zoom, e, com o objetivo de "Auscultação das preocupações 
com a abertura/reabertura da maioria das respostas sociais" reuniram todos os 

Presidentes das Uniões Distritais/Regionais e Federações, promovido pela CNIS; 

• Após esta primeira auscultação, em setembro, via plataforma zoom, foi apresentado 

o documento que a CNIS desenvolveu sobre as medidas de prevenção e as estratégias 

para enfrentar uma segunda vaga da COVID19. Foi apresentado um documento que 

foi objeto de divulgação junto das nossas associadas; 

• Em setembro foi realizada a reunião para a “CRIAÇÃO DE EQUIPAS DISTRITAIS - 
IPSS-UDIPSS-CNIS” de apoio distrital às associadas, da responsabilidade da CNIS  

• Na sequência da reunião foi promovida a constituição de equipas técnicas 

multidisciplinares de âmbito distrital, pela identificação dos profissionais que se 

disponibilizem (Médico/a, Enfermeiro/a e Diretor/a Técnico/a). A sua constituição seria 

da iniciativa de cada UDIPSS, dentro dos condicionalismos específicos. A equipa de 

Setúbal nunca foi constituída por falta de recursos humanos disponíveis. 
• Em novembro ocorreu a reunião “2ª Vaga de COVID- 19” promovida pela CNIS e com 

a presença de todas as Uniões Distritais/Regionais e Federações Distritais. 

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.  

 

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

 
Foram mantidos contatos próximos, ao longo do exercício com: 

 

• Centro Distrital de Setúbal do Instituto da Segurança Social, I.P;  
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• 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 2020, e devido ao COVID-19 suspenderam-se as ações 

presenciais 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 conforme 

registado anteriormente. 

Revela-se a candidatura junto do ISS, IP, da UDIPSS de Setúbal ao Programa Adaptar 

Social + com um plano de formação para todas as associadas com módulos de sobre a 

temática do combate e procedimentos da pandemia COVID-19. 

Regista-se a participação ativa da UDIPSS de Setúbal na dinamização e esclarecimento 

junto das IPSS da candidatura pelas instituições ao ADAPTAR Social + para apoio em material 

de combate à COVID-19. 

  

6. Do Apoio Jurídico 
O Gabinete de Apoio Jurídico teve ao longo do exercício de 2020, 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, informação diversa e atualizada não só sobre a vida das 

IPSS, mas também das orientações sobre a pandemia, nomeadamente da Direção geral de 

Saúde ou do Governo da República. 
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8. Da Informação e Redes Sociais 
   

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

informação digital.  

O boletim informativo “Realizar”, saiu com uma periodicidade semestral dando conta 

da atividade da UDIPSS e das informações partilhadas pelas nossas associadas. 

 
O site para a UDIPSS de Setúbal esteve ao dispor das nossas associadas, com 

informação atualizada. 

 

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 dois 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 2020. 

 

 
 

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

quotização das suas associadas. No ano de 2020, continuou-se a verificar algum 
incumprimento das associadas no pagamento das quotas no valor acumulado ao longo dos 

anos de 17296€. Em relação ao ano de 2021 o valor em dívida de 50 associadas é de 

6813,15€. O esforço efetuado pela Direção, no sentido de sensibilizar as associadas para o 

cumprimento dos estatutos permitiu reduzir em de 9% o valor de 2020 para 2021.  
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Em relação ao exercício de 2020 o Resultado Líquido do Período proposto à 

Assembleia Geral e aprovado pela Direção é de -12329,18 € (doze mil, trezentos e vinte e 

nove euros e dezoito cêntimos negativos). 
 
 

 

11.   Conclusão 
O exercício de 2020, no entender da Direção, foi mais um exercício de 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 2021  

A Direção da UDIPSS de Setúbal 
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