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NOTA INTRODUTÓRIA
O Relatório de Actividades (RA) da UDIPSS-Lisboa, União Distrital das Instituições Particulares
de Solidariedade Social (UDIPSS-Lisboa) de 2021 foi elaborado em conformidade com o
disposto no ponto 1 do Artigo 14º-A do Decreto-Lei nº 172-A/2014, de 14 de Novembro que
determina o Regime de Normalização Contabilística para as entidades do sector Não
Lucrativo (NCRF-ESNL) e com base no Plano de Acção e Orçamento aprovado em Assembleia
Geral de 25 de Setembro de 2021 e apresenta a actividade realizada.
O Plano de Acção apresentado visava dar sequência ao trabalho desenvolvido em anos
anteriores e atendendo aos constrangimentos impostos pela pandemia.
O presente relatório tem por finalidade dar conta da actividade da UDIPSS-Lisboa ao longo
do ano de 2021.
Este documento deve ser considerado como um instrumento de gestão e fornecer elementos
que permitam às entidades a quem prestamos contas e a outras entidades interessadas
conhecerem a nossa actividade.

Missão
A União Distrital é a expressão organizada da cooperação entre as Instituições Particulares
de Solidariedade Social (IPSS) e as equiparadas nos termos do artigo 3º destes Estatutos,
sediadas no distrito de Lisboa, visando proteger o quadro de valores éticos e filosóficos que
lhes é comum. Neste sentido, propõe-se:
a) Preservar a identidade das IPSS, particularmente no que concerne à sua preferencial
acção junto das pessoas, famílias e grupos socialmente mais carenciados, fomentado
o exercício dos seus direitos de cidadania;
b) Acautelar a respectiva autonomia, designadamente ao nível da livre escolha da
organização interna e áreas de acção, bem assim como da sua liberdade de actuação;
c) Desenvolver e alargar a base de apoio da solidariedade, sobretudo no que respeita à
sensibilização para o voluntariado e à mobilização das comunidades para a causa da
acção social;
d) Representar as IPSS do distrito de Lisboa na defesa dos respectivos interesses;
e) Contribuir para o reforço do papel de intervenção das instituições junto das
comunidades, bem como de quaisquer entidades públicas ou privadas.

Valores e Princípios
A UDIPPS-LISBOA é uma união de base local, prossegue fins não lucrativos e no
desenvolvimento das suas actividades rege-se por princípios de democraticidade, de
representatividade e descentralização.

Ano de 2021

Movimento de Associados
Durante o ano de 2021 verificaram-se 6 novas admissões e a saída de 3 instituições. Duas a
seu pedido e a outra por cancelamento do registo de IPSS.
A UDIPSS-Lisboa conta, no final de 2021, com 496 associados, distribuídas da seguinte forma:

Actividades
O ano de 2021 decorreu, há semelhança do ano anterior, sobe o efeito da pandemia o que
condicionou muito a nossa actividade.
Mesmo com estes condicionalismos conseguimos:
•

Doações
o Parceria da SIC Esperança e Zippy
Duas distribuições de chapéus com viseira e
máscaras para crianças dos 3 aos 12 anos,
abrangendo 680 crianças em Janeiro e 14135 em
Julho.
o Parceria Governo
Na continuação das distribuições de EPI’s para as respostas sociais CAO e
Creche, ocorridas durante o ano de 2020, foram entregues às instituições
mais 5.500 máscaras.
o Centro Social Paroquial de Azambuja

Em parceria com este associado foram entregues a
instituições com apoio a mães e crianças Biberons,
Chuchas, Bombas para retirar leite (eléctricas e
manuais), esterilizadores e produtos de higiene.

•

Reuniões Concelhias
Na impossibilidade da realização destas reuniões com um contacto mais próximo
das associadas, foram promovidas, através dos meios audiovisuais – Microsoft
Teams – abrangendo todo o distrito em 23 de Maio, 16 e 23 de Junho e 1 de Julho

•

CNIS e outras UDIPSS
As relações desta União com a estrutura nacional das IPSS e com as outras uniões
distritais são, naturalmente, relações sempre existentes e permanentes.

A UDIPSS-Lisboa esteve sempre presente em todas as reuniões no Conselho Geral
da Confederação nas formas permitidas, presencialmente ou por
videoconferência.
Presença na Festa da Solidariedade
O trio da Região de Lisboa e Vale do Tejo constituído pelas UDIPSS de Lisboa,
Santarém e Setúbal mantiveram as reuniões periódicas fazendo chegar à CNIS as
necessidades mais prementes desta região
•

Comissão Distrital de Cooperação de Lisboa
Como é habitual marcámos presença nesta comissão propondo, sempre, a
agenda de trabalhos.

•

Plataformas Supraconcelhias de Lisboa e Oeste
Também nestas reuniões a UDIPSS-Lisboa ocupou o lugar que lhe pertence.

•

Autarquias
Foram mantidas as presenças nas reuniões de:
→ Conselho Municipal de Segurança
→ Conselho Municipal de Saúde
→ Plano Metropolitano para a Adaptação às Alterações Climáticas

•

Outras presenças
Fórum das Políticas Públicas 2021, com foco nos Fundos Europeus e as políticas
públicas em Portugal, no dia 29 de Outubro de 2021 no ISCTE, onde foi
apresentado um estudo sobre a confiança dos portugueses nas organizações que
gerem e utilizam verbas comunitárias, do qual se destaca a elevada confiança nas
IPSS para esse fim.
Participação da UDIPSS LISBOA, em 2021 pela mensagem do seu Presidente, Dr.
José Carlos Batalha, na edição gráfica dos 10 anos do Prémio Envelhecimento
Activo Dra. Maria Raquel Ribeiro, que teve o Alto Patrocínio de Sua Excelência o
Presidente da República.

•

Assessorias
Continuando os métodos de trabalho alterados pela pandemia as instituições não
deixaram de ter resposta aos seus pedidos de esclarecimento. Todo o
atendimento foi prestado em teletrabalho com a excepção das reuniões
presenciais.

•

Formação
Na sequência da candidatura efectuada no ano transacto ao Programa Adaptar
Social +, realizou-se a formação em Planos de Contingência, abrangendo 32
instituições e 500 trabalhadores.
Manteve-se as parcerias com:
➢ FITI
➢ Várias Universidades

•

Imagem e representatividade das IPSS
Foi mantida a tarefa de divulgação das actividades das IPSS’s associadas bem
como a divulgação de informação (legislação e outras notícias) relevantes para as
instituições.
A página da Internet foi sendo actualizada nos seus conteúdos assim como a
partilha de publicações das instituições “amigas” no perfil do Facebook.

Situação Financeira

Num estudo realizado pela CNIS e publicado em 2018 é sublinhada a situação financeira das
IPSS’s em que cerca de 40% registam resultados negativos.
Esta situação é, naturalmente, agravada em 2020 e 2021 derivado à pandemia em que
muitas instituições se viram confrontadas com diminuição da receita proveniente das
comparticipações familiares.
Embora a UDIPSS-Lisboa não se enquadre nesta conjuntura o que é facto também viu as suas
receitas diminuídas em virtude os associados não terem cumprido com a sua obrigação de
pagamento de quotas.
Relativamente ao ano transacto apenas foram cobradas 67% das quotizações apesar das
diligências efectuadas.
No final do ano de 2021, os saldos bancários apresentam valores elevados resultante do
subsídio à Formação proveniente do Programa Adaptar Social+, mas em face da fraca adesão
às sessões de formação (contrariamente ao manifestado pelas instituições quando da
candidatura) será restituído em parte à Segurança Social.

Evolução da Quotização
Com consequência directa da movimentação do número de associados os valores das
quotizações processadas evoluem naturalmente.

Em relação a 2020 verificou-se uma ligeira subida conforme quadro acima.
Apenas 67% dos associados regularizaram as suas quotas referentes a 2021. No entanto
verifica-se um esforço por parte de algumas instituições em regularizar a sua situação.
Conseguiu-se recuperar o valor de 7.055,00 de quotizações em atraso.
Mesmo assim, foram consideradas incobráveis quotas no valor de 4.660,00€, foram
reforçadas as imparidades em 10.492,50€.

Proveitos e Gastos
Para além das quotizações, única receita da UDIPSS-Lisboa, a União candidatou-se, em 2020,
ao Programa Adaptar Social +, cuja verba permitiu a realização da Formação em Planos de
Contingência.
Relativamente aos gastos, sendo o seu valor global de cerca de 165 mil euros em que as
assessorias tem um peso de – 39,9 mil euros, e os gastos com pessoal com 40,3 mil euros.
Gostaríamos de referir que o acréscimo de gastos na rubrica de Fornecimentos e serviços
externos, resulta dos custos com a formação.

Na conjugação destes dois factores resulta um Resultado Líquido Positivo no valor de
622,25€

Balanço
Conforme se observa no Balanço a 31 de Dezembro o Activo não corrente regista o valor de
80.583,90€.
O Total do Activo é de 567.217,04 enquanto que o Passivo é no valor de 190.085,20€.
As disponibilidades financeiras, no final do ano, ascendiam a 437.067,10€ o que representa
um acréscimo em relação ao ano anterior conforme quadro que se segue.

2021
Caixa

2020

Evolução

34,83 €

140,91 €

(106,08 €)

Depósitos à ordem

337 032,27 €

170 283,28 €

166 748,99 €

Outros depósitos

100 000,00 €

75 000,00 €

25 000,00 €

Total das disponibilidades

437 067,10 €

245 424,19 €

191 642,91 €

Evolução das disponibilidades financeiras

No que respeita ao Passivo foi apurado um valor de 190.085,20€, sendo constituído,
maioritariamente, pela verba não utilizada proveniente ao Programa Adaptar Social+, em
virtude da baixa de frequências à formação, relativamente ao que estava previsto quando na
respectiva candidatura.
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O Resultado líquido apurado, no final do ano, no valor de 622,25€ será transferido para a
conta de Resultados Transitados.

Lisboa, Março 2022.
A Direcção,
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Balanço

RUBRICAS

2021

2020

ACTIVO
Activo fixo tangível
Activo fixo intangível
Investimentos financeiros
Total do Activo não Corrente
Activo corrente:
Fundadores/bem./patroc./doad./assoc./membros
Outras contas a receber
Diferimentos
Outros activos correntes
Caixa e depósitos bancários
Total do Activo Corrente
Total do Activo

80 368,38 €

82 748,19 €

215,52 €
80 583,90 €

140,40 €
82 888,59 €

49 294,01 €

56 011,51 €

272,03 €

215,31 €
52,45 €
437 067,10 € 245 424,19 €
486 633,14 € 301 703,46 €
567 217,04 € 384 592,05 €

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
Fundos patrimoniais
Fundos
Resultados transitados
Outras variações nos fundos patrimoniais
Resultado líquido do período
Total dos fundos Patrimoniais

136 734,51 € 136 734,51 €
149 205,08 € 180 829,47 €
90 570,00 € 90 570,00 €
376 509,59 € 408 133,98 €
622,25 € -31 624,39 €
377 131,84 € 376 509,59 €

PASSIVO
Fornecedores
Estado e outros entes públicos
Diferimentos
Outros passivos correntes

1 279,28 €
205,00 €
188 600,92 €

245,55 €
1 393,80 €
90,00 €
6 353,11 €

Total do passivo

190 085,20 €

8 082,46 €

Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo

567 217,04 € 384 592,05 €

Demonstração de Resultados

RUBRICAS

2021

2020

Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração

110 030,00 €
47 740,01 €

109 495,00 €
603,63 €

Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal
Imparidades de Dívidas a receber
Outras imparidades (perdas/reversões)
Outros rendimentos e ganhos

-89 115,26 €
-40 352,22 €
-10 492,50 €
7 055,00 €
979,74 €

-59 506,87 €
-39 744,57 €
-17 103,75 €
3 590,00 €
27,54 €

-22 863,46 €

-26 789,43 €

-9 582,25 €
-9 582,25 €
-13 281,21 €

-17 710,93 €
-17 710,93 €
-9 078,50 €

2 981,31 €

-29 428,45 €

-2 379,81 €

-2 379,81 €

601,50 €

-31 808,26 €

31,35 €
-10,60 €

183,87 €

622,25 €

-31 624,39 €

622,25 €

-31 624,39 €

RENDIMENTOS E GASTOS

Outros gastos e perdas
Correcções relativas a anos anteriores
Outras correcções de anos anteriores
Outros gastos
Resultados antes de deprec., g. financ. e imp.
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado operacional (antes de gastos de fin.e
imp.)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período
Resultado líquido do período

