Exercício de 2017
Relatório de Actividades
e Contas
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Não segue o novo acordo ortográfico

Introdução
Dando cumprimento ao Plano de Ação para 2017 a Direcção da UDIPSS-Lisboa, apresenta o
Relatório de Actividades, evidenciando algumas das muitas actividades que foram realizadas e
desenvolvidas durante 2017.

Objectivos Estratégicos
Apoio e Acompanhamento das instituições filiadas na gestão dos seus equipamentos e respostas
sociais
Nesta matéria, as instituições têm recorrido ao apoio da União para se reorganizarem e solucionar
alguns procedimentos que se encontram em situação irregular.
Assessorias
Durante o ano de 2017, o Gabinete de Apoio Técnico da União, deu resposta aos pedidos de
esclarecimento apresentados pelas instituições, nas diversas áreas das nossas assessorias. Para
além das questões fiscais e jurídicas tiveram especial relevo os assuntos relacionados com Recursos
Humanos (contratos, elaboração/correcção, caducidade, direitos, faltas, férias salários, etc).
Também uma das questões mais suscitada relacionou-se com a aplicabilidade do CCT mais
adequado em virtude das três convenções existentes.

Verificaram-se cerca de 2.500 pedidos de esclarecimento, nas diferentes modalidades: presenciais,
telefónicos e escritas.
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Figura 1- GAT, áreas de atendimento

Para além dos apoios a associados da União verificaram-se também atendimentos a IPSS não
associadas, de forma a captar novos membros, ou associadas de outros distritos, na óptica de
colaboração com outras Uniões Distritais.
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Figura 2 - GAT, atendimentos por concelho

O gráfico acima representa a distribuição por concelhos dos pedidos de atendimento ao longo de
2017, verificando-se, naturalmente, um maior número de pedidos no concelho de Lisboa.

Associados
Ao longo do ano de 2017 verificou-se a filiação de mais três (3) novas instituições.

Promoção para filiação
No sentido de motivar instituições não associadas a filiarem-se a UDIPSS-Lisboa continuou a
endereçar a essas instituições convites para eventos e a divulgação de legislação.

Reforçar as relações institucionais com CDSS, CNIS, instituições congéneres e outras entidades
públicas e privadas
À semelhança dos anos anteriores deu-se continuidade às parcerias com diversas entidades públicas
e privadas. A UDIPSS-Lisboa realizou e participou em vários eventos tendo sempre como objectivo
a promoção do sector social e em especial das Instituições de Solidariedade.

CNIS
A UDIPSS-Lisboa esteve presente em todas as reuniões do Conselho Geral. Fez-se representar pelo
Presidente e pelo Secretário da Direcção.

UDIPSS’s
Foram mantidas todas as relações de colaboração/parceria com outras Uniões Distritais tendo
estado também presente em todos eventos por elas promovidos.
As Uniões da região de Lisboa e Vale do Tejo (Lisboa, Santarém e Setúbal) reúnem mensal e
alternadamente em cada distrito.

Segurança Social
Os membros da Direcção e/ou demais orgãos sociais, bem como os nossos assessores, estiveram
sempre presentes nas reuniões agendadas das:


Comissão Distrital de Cooperação de Lisboa,



Plataformas Supraconcelhias da Grande Lisboa e do Oeste.
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Autarquias
Mantiveram-se os contactos com as estruturas autárquicas do distrito.

Conselhos Municipais de Segurança
Foi assegurada a presença da União nos CMS de Lisboa, Loures e Oeiras, bem como nos
Conselhos Municipais de Saúde:
 ACES Lisboa Ocidental e Oeiras
 ACES Oeste Sul

Comissariado Municipal de Combate ao Desperdício Alimentar
Aqui a UDIPSS-Lisboa marcou presença em todas as reuniões de trabalho realizadas, assim como no
Encontro Internacional de Segurança Alimentar Estratégias Nutricionais, realizado na Fundação.
Cidade Lisboa

Outras Representações
Para além das diversas inaugurações, aniversários e outros eventos promovidos pelos nossos
associados e por diversas entidades, aos quais a UDIPSS-Lisboa respondeu marcando presença,
durante o ano de 2017 estivemos também presentes, entre outros, nos seguintes
momentos/acontecimentos:


Grupo Trabalho do Fórum para a Governação Integrada



Lançamento Conta Satélite da Economia Social - Instituto Nacional Estatística



Presidência da Republica- Encontro com o Presidente da República da CNIS e de todas as
Uniões Distritais



Assembleia da República- Convite do CSD-PP



40 Anos do Poder Local- Câmara Municipal de Loures



Seminário Inter-concelhio sobre Demências (Azambuja, Cartaxo, Rio Maior, Santarém,
Almeirim) Cartaxo



Lançamento do Pirilampo Mágico - Fenarcerci (Central Tejo)



Festa da Solidariedade Madeira



Encontro sobre Rede Nacional Cuidados Continuados – Coimbra e Lisboa



Recepção e Entrega da Chama da Solidariedade - Setúbal



Plano Desenvolvimento Social 2017-2020 Assembleia Municipal Lisboa



Fórum da Cidadania - Reitoria Universidade de Lisboa



Dia da inovação social



Trabalho e Politicas de Emprego- Fundação Calouste Gulbenkian, organizado pelo CES
Coimbra



Greenfeest - Centro Congressos Estoril



2º Congresso Voluntariado



Dia Internacional Erradicação da Pobreza



Tomada Posse dos órgãos autárquicos da Câmara Municipal de Lisboa



Conferência Família e Pessoa Idosa- CNAF (comemoração 40 aniversário) - Sintra



Feira do Cuidador - Escola Superior de Educação de Lisboa



Seminário “Orçamento Estado 2018 Saúde e Segurança Social-para onde vamos?”



Prémio Envelhecimento Activo Drª Maria Raquel Ribeiro- Assoc Portuguesa
Psicogerontologia



Tomada Posse do Provedor da Santa Casa Misericórdia Lisboa

Realizações
Para além das sessões de esclarecimento/Informação/Formação a UDIPSS-Lisboa promoveu dois
grandes seminários:

O Seminário “Crianças e Jovens em acolhimento – Modelos e Práticas de Intervenção”
Com o objectivo de Conhecer, analisar e compreender as problemáticas inerentes aos processos de
acolhimento, realizou-se, em Maio, no ISCTE-IUL, um seminário com a
participação de intervenientes nacionais,
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incluindo as Senhoras Secretárias de Estado Adjunta e da Justiça bem como da Administração
Interna.

Este seminário contou com a presença de 380 participantes inscritos.

Figura 3 – Seminário de Maio-17

O Seminário “IPSS Promotoras de Saúde”
No seguimento do Encontro Nacional “IPSS Promotoras de Saúde Uma influência positiva nos determinantes da saúde ”, que a CNIS
promoveu no dia 30 de setembro de 2016 em Coimbra, a UDIPSS
Lisboa, em colaboração com a UDIPSS Santarém e com a UDIPSS
Setúbal, considerou importante prosseguir as acções tendentes a consolidar os objectivos então
preconizados, nomeadamente no que concerne ao reforço da consciencialização pública de que as
IPSS têm um papel relevante na saúde dos cidadãos que apoiam, ao longo da vida, e nomeadamente
nas situações de maior vulnerabilidade.
As IPSS são parceiras indispensáveis, pela proximidade e conhecimento das populações, na
prevenção da doença, na promoção da saúde e na prestação de cuidados, numa interpretação
abrangente, multidisciplinar e interdisciplinar do conceito de saúde e, dos múltiplos
determinantes sociais que a influenciam.
Este seminário realizou-se em Junho com a participação de instituições do Norte, Centro e Sul,
mostrando as suas boas práticas existentes nesta matéria, para além de individualidades na
área dos Cuidados Continuados, entre outras.

Figura 4 – Seminário de Junho-17

Jogos Florais
A segunda edição dos Jogos Florais teve como tema: “Experiência da vida. Fonte de sabedoria”.
Foram desafiados a participar utentes com mais de 65 anos, que, frequentam ou estão integrados
em instituições particulares de solidariedade social, associadas da UDIPSS Lisboa.

Apuraram-se nove trabalhos vencedores, nas categorias de “Carta aos
Jovens”, Quadra, Conto e Poesia.

O júri foi constituído pela escritora Ana Maria Magalhães, pelo músico e compositor Carlos Alberto
Moniz e pela jornalista da Rádio Renascença, Filomena Barros. A entrega dos prémios realizou-se
no dia 14 de Novembro, a partir das 14:00h, no Teatro Armando Cortez – Casa do Artista. O
espectáculo foi apresentado por Marta Ventura e Óscar Daniel, locutores da Rádio Renascença.

Para abrilhantar a cerimónia, actuaram os Lucky Duckies, o músico Carlos Alberto Moniz e o grupo
Pé de Dança (da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Lisboa).
O programa foi encerrado com a actuação dos Spell Choir.

Esta segunda edição dos Jogos Florais “serviu, uma vez mais, para motivar os nossos idosos a
registarem o que sabem, o que conhecem, as suas histórias e vivências, para que não se percam. O
resultado foi muito encorajador e deixou-nos muito satisfeitos”.
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Figura 5 – Jogos Florais – entrega de prémios

Capacitação de dirigentes e técnicos através de formação, encontros e conferências

Parceria FITI
Formação técnica dirigida aos recursos humanos da IPSSs.
A exemplo dos anos anteriores, todos os associados da União têm acesso aos cursos organizados
pela FITI com desconto no acto da inscrição.

Parceria com o Instituto Superior de Gestão
Continua activa a parceria com esta Faculdade em que as instituições associadas beneficiam de um
desconto para os cursos Pós-Graduação em Administração de Organizações Religiosas e PósGraduação em Gestão de Organizações Sociais

Parceria com a Universidade Católica
Curso FAGI, Formação Avançada em Gestão de IPSS’

Tal com sucedido no ano anterior não foi possível angariar um patrocínio para a
realização de mais uma edição desta formação para Dirigentes e Técnicos das IPSS’s.

Encontros Concelhios
No decorrer no 2º trimestre de 2017 a Direcção, acompanhada pelas Assessoras da União, percorreu
o Distrito, em cinco encontros concelhios. Foram transmitidas informações relevantes para as
associadas assim como recolhidas as preocupações por elas apresentadas.

POAMC, ProCoop e CCT’s
Em Março, Maio e Novembro realizaram-se, no auditório da nossa associada “Associação de
beneficência “Casas S. Vicente de Paulo”, sessões de esclarecimento/Informação/Formação sobre
as temáticas POAMC, com cerca de 110 participantes, ProCoop com 105 participantes e por último
sobre as três convenções Colectivas de Trabalho existentes com cerca de 150 participantes.
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Contas – 2017

No final do exercício de 2017, a UDIPSS-Lx continuava a evidenciar uma sólida estrutura económica e
financeira, o que permitiu, com a utilização de recursos próprios, o desenvolvimento das suas atividades de
promoção e apoio às IPSS, em particular, das suas associadas no distrito de Lisboa.

Durante o ano, a Quotização das associadas registou um valor na ordem dos 105,5 mil euros, valor muito
semelhante ao observado no ano anterior.

Evolução da Quotização
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2015

2016

2017

104.110

104.760

105.420

105.470

Valores em euros
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2016

2017

Foram contabilizadas em “Imparidades de dívidas a receber” um valor de 3.640€. Com efeito, de um total de
5.517,50 euros de quotas anulados (referente a quotizações de associadas em dívida há mais de 2 anos,
consideradas incobráveis) foi possível ainda reverter um valor de 1.877,50€.

No âmbito de um programa ocupacional, obtivemos do IEFP um subsídio de 2.766,75€ e, em
juros bancários, foi contabilizado um valor próximo doa 1.500 euros. No global, foi registado um Rendimento
anual de 111,6 mil euros.

Ao nível dos Gastos foi despendido um valor global de 115,7 mil euros, dos quais assumem maior significado
os honorários dos assessores no valor de 44,4 mil euros e os gastos com o pessoal, no valor de 39,3 mil euros.

Destacam-se ainda as despesas com as deslocações dos órgãos sociais, com uma verba anual de 9,5 mil euros
e, as já referidas “Perdas por imparidades de dívidas a receber”, no valor de 5,5 mil euros. As amortizações,
no valor de 1,8 mil euros, referem-se ao edifício – sede da UDIPSS-Lx.

Deste modo, foi encontrado um Resultado Líquido negativo na ordem dos 4 mil euros que grosso modo,
corresponde ao saldo das referidas imparidades de dívidas a receber.

Conforme se conclui pela análise do Balanço, a estrutura financeira sofreu uma ligeira desvalorização, na
ordem dos -4.6 mil euros. Para esta situação, contribuiu sobretudo a redução das disponibilidades em cerca
de 13, 4 mil euros, assim como o valor da quotização das associadas por cobrar que sofreram um incremento
de 10,7 mil euros, relativamente ao valor do ano anterior.

As disponibilidades financeiras da União, em 31 de Dezembro, ascendiam os 300,5 mil euros, conforme se
discrimina no mapa que segue.

Evolução das disponibilidades financeiras
Dez. 2017

Caixa

Dez. 2016

Evolução

73,02

131,28

-58,26

Depósito à Ordem

85.403,38

78.781,99

6.621,39

Depósitos a Prazo

215.000,00

235.000,00

-20.000,00

300.476,40

313.913,27

-13.436,87

Total das disponibilidades

No que respeita ao Passivo foi apurado um valor de 8,3 mil euros respeitante a débitos de natureza corrente
e que assumem um peso residual na estrutura financeira, conforme o ilustra a figura que segue.
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Evolução da estrutura financeira
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O Resultado líquido, apurado no final do ano, no valor de -4.092,86€ será adicionado à conta de
Resultados Transitados.

Lisboa, Março de 2018
A Direcção
________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Anexo I
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BALANÇO

RUBRICAS

2017

2016

87.279,32

89.090,72

138,64

63,76

87.417,96

89.154,48

46.938,75

36.243,75

Outras contas a receber

377,43

545,63

Diferimentos

124,48

121,61

300.476,40

313.913,27

347.917,06

350.824,26

435.335,02

439.978,74

Fundos

136.734,51

136.734,51

Resultados transitados

203.842,05

192.998,70

Outras variações nos fundos patrimoniais

90.570,00

90.570,00

Resultado líquido do período

(4.092,86)

10.843,35

427.053,70

431.146,56

322,54

530,58

1.562,47

1.430,67

50,00

285

6.346,31

6.585,93

8.281,32

8.832,18

435.335,02

439.978,74

ACTIVO
Activo fixo tangível
Activo fixo intangível
Investimentos financeiros
Total do Activo não Corrente
Activo corrente:
Fundadores/bem./patroc./doad./assoc./membros

Caixa e depósitos bancários
Total do Activo Corrente
Total do Activo
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
Fundos patrimoniais

Total dos fundo Patrimoniais
PASSIVO
Fornecedores
Estado e outros entes públicos
Diferimentos
Outras contas a pagar
Total do passivo
Total dos fundo Patrimoniais e do Passivo

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

RUBRICAS

2017

2016

RENDIMENTOS E GASTOS
Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração

105.470,00

105.420,00

2.766,85

Fornecimentos e serviços externos

-65.234,12

-63.812,50

Gastos com o pessoal

-39.333,72

-37.969,45

Provisões

-28.539,01

Imparidades de Dívidas a receber

-3.640,00

Outros rendimentos e ganhos

35.877,76

Outros gastos e perdas

-3.808,36

-138,01

Resultados antes de deprec., g. financ. e imp.

-3.779,35

10.838,79

Gastos/reversões de depreciação e de amortização

-1.811,40

-2.398,07

Resultado operacional (antes de gastos de fin.e imp.)

-5.590,75

8.440,72

1.497,89

2.402,63

-4.092,86

10.843,35

Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período
Resultado líquido do período

0,00
-4.092,86

10.843,35
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