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Introdução 

Em conformidade com o estatutariamente estabelecido e dando cumprimento ao Plano de Ação 

para 2019 a Direcção da UDIPSS-Lisboa, apresenta o Relatório de Actividades, evidenciando algumas 

das muitas actividades que foram realizadas e desenvolvidas durante o ano de 2019. 

 

As grandes linhas estratégicas delineadas assentavam no Apoio às instituições, nas Relações 

institucionais e na Imagem e representatividade das IPSS’s. 

 

Toda a actividade desenvolvida ao longo de 2019 teve por base os objectivos fixados no respectivo 

Plano aprovado em Assembleia-Geral. 

 

Para a realização das acções de esclarecimento/informação/formação a UDIPSS-Lisboa beneficiou 

da colaboração da Associação de Beneficência “Casas S. Vicente de Paulo” que disponibilizou o seu 

auditório para a realização, não só das Assembleias, mas também das sessões de 

esclarecimento/informação/formação. 

 

1. Apoio às instituições (na sua acção social e solidária e de gestão) 

Assessorias 

Continuando a sua habitual prestação de apoio às instituições o Gabinete de Apoio Técnico da 

União, deu resposta aos pedidos de esclarecimento apresentados, nas diferentes formas (escrito, 

telefónico e presencial) e nas diversas áreas das nossas assessorias. Para além das questões fiscais 

e jurídicas continuam a ter maior relevo os assuntos relacionados com Recursos Humanos 

(contratos, elaboração/correcção, caducidade, direitos, faltas, férias salários, etc). Também as 

questões mais suscitadas relacionaram-se com as visitas de acompanhamento, RCBE e o 

Compromisso de Cooperação. 
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Nas diferentes modalidades: presenciais, telefónicas e escritas, os nossos assessores 

deram resposta a mais de 2.000 pedidos de esclarecimento. 

 

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. 

Capacitação de dirigentes, técnicos e demais colaboradores; 

No âmbito das parcerias existentes, todos os associados da UDIPSS-Lisboa têm acesso aos cursos e 

formações com condições mais favoráveis organizados pela FITI, bem como, a Universidade Lusíada, 

ISEG, entre outras universidades. 

 

Sessões de Esclarecimento/Formação 

 Reunião de Trabalho da UDIPSS-Lisboa com as IPSS dos distritos de Lisboa, Santarém e Setúbal 

com Resposta Social na Área da Infância e Juventude – Casas de Acolhimento – 27-Fevereiro 

 No seguimento da reunião com as UDIPSS de Santarém e Setúbal, reuniu a UDIPSS-Lisboa com 

as IPSS associadas com esta resposta social- dia 10 de Dezembro de 2019, (Salão Nobre da Junta 

de Freguesia do Lumiar), com a finalidade de apresentar uma proposta de Regulamentação do 

Acolhimento Residencial para Crianças e Jovens em Perigo. 9 instituições estiveram presentes. 

 RCBE – Junho – mais uma sessão de esclarecimento sobre o Registo Central do Beneficiário 

efectivo, com a participação da nossa assessora jurídica, Drª. Ana Cristina, onde estiveram 

presentes 120 participantes  

 Compromisso de Cooperação – documento mais importante para a vida das IPSS. A nossa 

assessora, Drª. Luísa Leite, esclareceu os 116 participantes sobres os pontos mais importantes e 

que suscitaram dúvidas. 

 PARES – sessão de esclarecimento destinada à preparação de candidaturas, onde foram 

salientados os pontos mais importantes a ter em conta. Contou com 126 participantes 

 Reunião da UDIPSS-Lisboa com as IPSS - dia 10 de Dezembro de 2019 

(Salão Nobre da Junta de Freguesia do Lumiar) 

Regulamentação do Acolhimento Residencial para Crianças e Jovens em Perigo. 

9 instituições 
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Presença em acções específicas desenvolvidas pelas associadas; 

Das inúmeras solicitações/convites para as mais variadas acções, aniversários, 

inaugurações, colóquios, etc., cerca de 700 convites, a UDIPSS-Lisboa, através dos diferentes 

elementos dos Órgãos Sociais, esteve presente em quase todos os eventos.  

Relações Institucionais 

CNIS. 

Colaboração e articulação com a Confederação Nacional das instituições de Solidariedade 

nas diferentes acções/realizações. 

Com outras Uniões Distritais  

Continuação do trabalho desenvolvido com as Uniões de Santarém e Setúbal – Região 

Lisboa e Vale do Tejo; 

Centro Distrital da Segurança Social de Lisboa e outras entidades 

Presença nas reuniões da Comissão Distrital de Cooperação de Lisboa e nas Reuniões das 

Plataformas Supraconcelhias de Lisboa e do Oeste; 

Continuação da representação da UDIPSS e participação nas reuniões da Coordenação 

Regional de Saúde Mental da ARSLVT 

Reforço do diálogo e colaboração com as coordenações regionais responsáveis da Saúde e da 

Segurança Social, no âmbito da RNCCI – Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, 

RNCCISM - Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental e Cuidados 

Paliativos; 

Presença nas Reuniões dos Conselhos Municipais, designadamente Conselho Municipal de 

Segurança, Concelho Municipal de Saúde e representação nos diferentes conselhos 

consultivos, 

Colaboração com outras entidades (Federação Portuguesa de Cardiologia; Autoridade 

Nacional de Protecção Civil e Direcção Geral de Saúde, etc.). 
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Imagem e representatividade das IPSS’s 

Implementação de uma Plataforma Digital para o apoio às instituições, que se encontra 

em fase de teste, 

Promoção de encontros de Boas Práticas; 

Reforço do Programa Cidades Amigas de Todas as Idades/Cidades Amigas das Pessoas Idosas 

nomeadamente no que concerne à articulação com outras Entidades e no contexto da 

transferência de competências para as autarquias no âmbito da Saúde; 

Divulgação das actividades relevantes das IPSS’s associadas; 

Divulgação de informação/notícias relevantes para as 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. 

Ao longo do ano de 2019 verificou-se a filiação de mais cinco (5) novas instituições. 

Verificou-se a saída de 2 instituições durante o ano em análise, por cancelamento de registo de IPSS 

  

 
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. 

 
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 2019 estivemos também presentes, entre outros, nos seguintes 

momentos/acontecimentos: 

 Fundação Calouste Gulbenkian 

o Conferência Serviços Integrados para a Infância. 

o Dia da Gulbenkian 
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 Segurança Social - marcamos presença em todas as:  

o Reuniões da Comissão Distrital de Cooperação 

o Reuniões das Plataformas Supraconcelhias da Grande Lisboa e do Oeste  

 CNAF - Conferência O Poder Paternal na História do Direito Português 

 CNIS 

o Conselhos Gerais 

o Festa da Solidariedade – Vila Real 

o Reuniões com Partidos Políticos 

 Outros eventos 

o Assembleia da República – Prémio Norte-Sul Conselho da Europa 

o Comunidade Hindu – 150º aniversário de Gandhi 

o Prémio Drª. Raquel Ribeiro 

o Jornada Europa Social de Amanhã (Montepio Geral) 

o 40º Congresso de Geriatria e Gerontologia 

o Plano Metropolitano das Alterações Climáticas, Vulnerabilidades e Desafios 

 

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 e formações 

organizados pela FITI com condições mais favoráveis.  
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Contas - 2019 
 
 
No final do exercício de 2019, a UDIPSS-Lisboa, apesar do resultado líquido ser negativo, continua 
com uma estrutura financeira sólida, o que permitiu, com a utilização de recursos próprios, o 
desenvolvimento das suas actividades 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 106,5 mil euros, valor 
ligeiramente inferior ao observado no ano anterior.  
 
 
 

Evolução da Quotização 
 

2017 2018 2019 

105.470 107.075 106.500 

                                                          Valores em euros 
 
 
 
 

 
 

 
 
Foram consideradas incobráveis as quotas em atraso até ao ano 2014 (16.940,00€) e constituída 
uma previsão de 10.852,50€ para as quotas em divida dos anos subsequentes. Foi obtido ainda em 
juros das contas bancárias um valor de 322€. Os Rendimentos apresentam assim o total na ordem 
dos 114,5 mil euros.  
 
Relativamente aos Gastos foi despendido no ano um valor global de 147,5 mil euros, dos quais 
assumem maior significado os honorários dos assessores no valor de 42,3 mil euros e os gastos com 
o pessoal, no valor de 41,2 mil euros. Destacam-se ainda as despesas com as deslocações dos órgãos 
sociais, com uma verba anual de 7,7 mil euros, as “Perdas por imparidades de dívidas a receber” no 
valor de 9,7 mil euros, e as amortizações, no valor de 1,9 mil euros. 

2017
33%

2018
34%

2019
33%

EVOLUÇÃO DA QUOTIZAÇÃO
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Deste modo, foi encontrado um Resultado Líquido negativo no valor de 25.523,79€.  
 
Conforme se observa no Balanço a 31 de Dezembro o activo regista um valor de 83.718,00 euros e 
o passivo de 11.149,35 euros. 
 
As disponibilidades financeiras da União, no final do ano, ascendiam os 267,4 mil euros, o que 
representa um decréscimo relativamente ao ano anterior de -19,8 mil euros, conforme se discrimina 
no mapa que segue. 
 
 
 

Evolução das disponibilidades financeiras 
 

  Dez. 2019  Dez. 2018 Evolução 

Caixa 50,16 287,18 -237,02 

Depósito à Ordem 92381,31 62032,13 30349,15 

Depósitos a Prazo 175000,00 225000,00 -50000,00 

Total das disponibilidades 267 431,47 € 287 319,31 € (19 887,87 €) 

 
 
 
No que respeita ao Passivo foi apurado um valor de 11 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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O Resultado líquido, apurado no final do ano, no valor negativo de 25.523,79€ será 
transferido para a conta de Resultados Transitados. 
 
 

 

Lisboa, Março de 2019 

A Direcção 

________________________________  

_________________________________  

_________________________________  

_________________________________  

 _________________________________  
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BALANÇO 
 

RUBRICAS 2019 2018 

ACTIVO   
Investimentos financeiros 68,28 169,84 
Activo fixo tangível 83 718,00 85 135,80 
Activo fixo intangível   

Total do Activo não Corrente 83 786,28 85 305,64 

Activo corrente:   
Fundadores/benemér./patroc./doad./assoc./membros 66 510,26 102 132,76 
Outras contas a receber ……………………………... 1 292,04 1 785,46 
Diferimentos………………………………………………… 263,28 136,83 
Caixa e depósitos bancários……………………………… 267 431,47 287 319,31 

Total do Activo Corrente 335 497,05 391 374,36 

Total do Activo 419 283,33 476 680,00 

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO   
Fundos patrimoniais   

Fundos      ……………………………………. 136 734,51 136 734,51 
Resultados transitados……………………… 206 353,26 199 749,19 
Outras variações nos fundos patrimoniais … 90 570,00 90 570,00 
Resultado líquido do período……………………. (25 523,79) 6 604,07 

Total do fundo de capital 408 133,98 433 657,77 

PASSIVO   
Fornecedores………………………………………. 573,51 929,51 
Estado e outros entes públicos……………. 1 361,58 1 434,07 
Perdas por imparidades acumuladas …….  34 914,01 
Diferimentos…………………………………………. 835,00 305,00 
Outras contas a pagar………………………….. 8 379,26 5 439,64 
Outros passivos financeiros………………………….   

Total do passivo 11 149,35 43 022,23 

Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo 419.283,33 441.766,00 
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

RUBRICAS 2019 2018 

RENDIMENTOS E GASTOS     
Vendas e serviços prestados 106 550,00 107 075,00 
Subsídios, doações e legados à exploração..............   50,00 
Fornecimentos e serviços externos......................... (63 564,11) (65 553,77) 
Gastos com o pessoal............................ (41 267,85) (31 804,82) 
Provisões …………………………………     
Imparidades de Dívidas a receber   (10 852,50) (9 705,00) 
Outras imparidades (perdas/reversões) 14 771,51 6 970,00 
Aumentos/Reduções de justo valor 4,55   
Outros rendimentos e ganhos............................... 301,81 1 490,29 
Outros gastos e perdas............................................. (29 879,75) (655,18) 

Resultados antes de deprec., gastos de financ. e impostos (23 936,34) 7 866,52 

Gastos/reversões de depreciação e de amortização........ (1 909,80) (2 143,52) 

Resultado operacional (antes de gastos de financ.e 
impostos) (25 846,14) 5 723,00 

Juros e rendimentos similares obtidos......... 322,35 881,07 
Juros e gastos similares suportados.......     

Resultado antes de impostos (25 523,79) 6 604,07 

Imposto sobre o rendimento do período...     

Resultado líquido do período (25 523,79) 6 604,07 
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Anexo II 
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PARECER DO CONSELHO FISCAL 

Em obediência ao disposto no Artigo 31º alíneas a) e b) dos Estatutos, vem o conselho 

Fiscal da UDIPSS-Lisboa (União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social), 

apresentar o relatório sobre a sua ação fiscalizadora e dar parecer sobre o relatório e as contas da 

Direção relativas ao exercício de 2019. 

Assim, procedemos: 

- Ao acompanhamento da atividade da Direção através de presenças regulares nas reuniões e 

verificação da documentação. 

- À verificação do Balanço, Demonstração de Resultados e dos respetivos anexos. 

- À apreciação do relatório de atividades relativo ao ano de 2019. 

Deste modo, podemos concluir que a contabilidade, as contas e o relatório da Direção satisfazem 

as disposições legais e estatutárias, refletem a atividade desenvolvida e a situação patrimonial da 

União. 

Assim, em relação às rúbricas relevantes: 

1) O relatório de atividades elaborado pela Direção traduz as ações desenvolvidas de acordo 

com a estratégia e plano de acção de 2019; 

2) As Prestações de Serviços (quotização) apresentam um valor de € 106.550,00, um pouco 

inferior do registado em 2018 (menos € 525,00); 

3) O total de gastos com pessoal e fornecimentos e serviços externos foi de € 104.831,96; 

4) Considerando igualmente o movimento das imparidades (reforço de € 10.852,50 e reversão 

de €14.771,51), bem como as amortizações, os juros obtidos e outros rendimentos e gastos 

(incluindo correções de anos anteriores no valor de € 29.180,00), apurou-se no exercício um 

resultado líquido negativo de € 25.523,79; 

5) O valor líquido da dívida das Instituições Associadas ascende no final do ano a € 97.505,26; 

6) Os Fundos Patrimoniais totalizam € 408.133,98. 

Face ao exposto, somos de parecer e propomos à Assembleia que: 

- Aprove o Relatório de Atividades e Contas do Exercício de 2019 apresentados pela Direção.    

Lisboa, 13 de março de 2020 

O Conselho Fiscal: 

Manuel Batista Figueiredo – Presidente  ____________________________________  

João de Matos Bernardino – Vogal    ____________________________________  

Vitor Manuel Rodrigues Carramão – Vogal    ____________________________________  

António Victor dos Santos Duarte – Vogal suplente ____________________________________  
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