Exercício de 2018
Relatório de Actividades
e Contas
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Não segue o novo acordo ortográfico

Introdução
Dando cumprimento ao Plano de Ação para 2018 a Direcção da UDIPSS-Lisboa, apresenta o
Relatório de Actividades, evidenciando algumas das muitas actividades que foram realizadas e
desenvolvidas durante 2018.

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 2018, 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 2.000 pedidos de esclarecimento, nas diferentes modalidades: presenciais,
telefónicos e escritas.
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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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 2018 verificou-se a filiação de mais nove (9) novas instituições.
Não se verificaram saídas de instituições durante o ano em análise

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 2018 estivemos também presentes, entre outros, nos seguintes
momentos/acontecimentos:


Fundação Calouste Gulbenkian
o Conferência Serviços Integrados para a Infância.



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 Encontro IPSS promotoras da Saúde - 28-Set
o Conselhos Gerais
o Conferência "A Natalidade"
o Encontro RSI
o Apresentação de estudo "A Importância Económica e Social das IPSS em Portugal"
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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.



Autarquias

Mantiveram-se os contactos com as estruturas autárquicas do distrito, por exemplo:
o Azambuja - Seminário Envelhecimento Activo
o Cascais - Semana de Coesão Social (4 a 7-Dez)
o Loures - Reunião do Conselho Municipal de Segurança
o Oeiras - Palestras sobre Autismo; Conselho Municipal de Saúde

Realizações
Sessões de Esclarecimento/Formação
Relativamente ao Regime Geral de Protecção de Dados a UDIPSS-Lisboa realizou três (3) sessões de
esclarecimento que abrangeram mais de 620 participantes das associadas.

Doações
Por nosso intermédio várias instituições receberam diversos equipamentos como secretárias,
cadeiras, armários e pastas de arquivo provenientes de um organismo estatal.

AS AVENTURAS E DESVENTURAS DO COMPORTAMENTO NA INFÂNCIA E NA ADOLESCÊNCIA"
Com o objectivo de Conhecer, analisar e compreender as problemáticas do
comportamento na Infância e na adolescência, a UDIPSS-Lisboa realizou em
parceria com o ISCTE-IUL um seminário com a presença de cerca de 300
participantes de instituições de vários distritos, alunos do ISCTE e
representantes de outras organizações
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Momentos de Reflexão
Em Junho realizou-se um encontro de reflexão na área da Deficiência com a presença sete
participantes de quatro instituições associadas
Forte demonstração de interesse na direcção de momentos de reflexão sobre a problemática da
Deficiência numa perspectiva transversal às respostas sociais, de forma a acompanhar o ciclo de
vida da pessoa com deficiência.

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.

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
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Contas - 2018
No final do exercício de 2018, 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
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 superior ao observado no ano anterior.

Evolução da Quotização
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Foi possível reverter um valor de 6.870€, de Imparidades de dívidas a receber, referente a
quotização de associadas. Foi obtido ainda em juros das contas bancárias um valor de 881€. Os
Rendimentos apresentam assim o total na ordem dos 114,5 mil euros.
Relativamente aos Gastos foi despendido no ano um valor global de 109,9 mil euros, dos quais
assumem maior significado os honorários dos assessores no valor de 46,7 mil euros e os gastos com
o pessoal, no valor de 31,8 mil euros. Destacam-se ainda as despesas com as deslocações dos órgãos
sociais, com uma verba anual de 6,4 mil euros, as “Perdas por imparidades de dívidas a receber” no
valor de 9,7 mil euros, e as amortizações, no valor de 2,1 mil euros.
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Deste modo, foi encontrado um Resultado Líquido no valor de 6.604,07€.
Conforme se observa no Balanço a 31 de Dezembro o activo regista um valor de 85.305,64 euros e
o passivo de 8.108,23 euros.
As disponibilidades financeiras da União, no final do ano, ascendiam os 287,3 mil euros, o que
representa um decréscimo relativamente ao ano anterior de -13,2 mil euros, conforme se discrimina
no mapa que segue.

Evolução das disponibilidades financeiras
Dez. 2018
Caixa

Dez. 2017

Evolução

287,18

73,02

214,16

Depósito à Ordem

62.032,13

85.403,38

-23.371,25

Depósitos a Prazo

225.000,00

215.000,00

10.000,00

287.319,31

300.476,40

-13.157,09

Total das disponibilidades

No que respeita ao Passivo foi apurado um valor de 43 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 de 6.604,07€ será transferido para
a conta de Resultados Transitados.

Lisboa, Março de 2019
A Direcção
________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
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Anexo I
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BALANÇO

RUBRICAS
ACTIVO

2018

2017

85.135,80

87.279,32

Total do Activo não Corrente

169,84
85.305,64

138,64
87.417,96

Activo corrente:
Fundadores/bem./patroc./doad./assoc./membros
Outras contas a receber
Diferimentos
Caixa e depósitos bancários
Total do Activo Corrente

67.218,75
1.785,46
136,83
287.319,31
356.460,36

46.938,75
377,43
124,48
300.476,40
347.917,06

Total do Activo

441.766,00

435.335,02

136.734,51
199.749,19
90.570,00
6.604,07

136.734,51
203.842,05
90.570,00
(4.092,86)

433.657,77

427.053,70

Fornecedores
Estado e outros entes públicos
Diferimentos
Outras contas a pagar

929,51
1.434,07
305,00
5.439,64

322,54
1.562,47
50,00
6.346,31

Total do passivo

8.108,23

8.281,32

476.680,00

435.335,02

Activo fixo tangível
Activo fixo intangível
Investimentos financeiros

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

Total dos fundos Patrimoniais e do Passivo
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

RUBRICAS

2018

2017

RENDIMENTOS E GASTOS
Vendas e serviços prestados

107.075,00

105.470,00

50,00

2.766,85

Fornecimentos e serviços externos

-65.553,77

-65.234,12

Gastos com o pessoal

-31.804,82

-39.333,72

Subsídios, doações e legados à exploração

Reversões

6.970,00

Imparidades de Dívidas a receber
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas
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

-9.705,00

-3.640,00

1.490,29
-655,18

-3.808,36

7.866,52

-3.779,35

-2.143,52

-1.811,40

5.723,00

-5.590,75

881,07

1.497,89

6.604,07

-4.092,86

6.604,07

-4.092,86

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