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A transparência e a prestação de contas são valores constitutivos da União. Por este 

motivo, desde o  início, e actualmente no figurino actual, com o Relatório e Contas, 

reportamos as múltiplas actividades que realizamos e que vão traduzindo as prioridades 

que adoptamos.  

 

A publicação deste relatório insere-se no próprio processo de decisão da União ao 

permitir uma avaliação continuada, quer da dimensão, quer do impacto da nossa 

intervenção. 

 

Para a Udipss-Aveiro, o ano 2015 foi de consolidação da sua actividade.  

 

Nessa perspectiva, enquanto identificou novas áreas de intervenção e garantiu a 

continuidade dos seus projectos, ampliou a sua notoriedade junto das suas Instituições 

associadas e de economia social. 

 

Mas 2015, também foi de reflexão e balanço, permitindo analisar criticamente a 

actividade em curso e o próprio modelo de gestão da União. 

 

Em contexto de avaliação a União procedeu a uma observação critica interna e 

diagnosticou áreas que necessitavam de melhoria, identificando pistas de correcção. 

Aliás, o processo de autocrítica bem como o reconhecimento dos objectivos e 

metodologias relacionados com a responsabilidade social da União estão em plena 

actualização e justificaram um trabalho interno de reapreciação. 

 

O posicionamento estratégico patente no Plano de Acção elaborado para 2015 foi já o 

resultado dessa ponderação e que em articulação e parceria como é o caso da CNIS, 

Centro Distrital, Rede Social. 
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PROJECTOS PRÓPRIOS DA UNIÃO E PROJECTOS APOIADOS E 

DESENVOLVIDOS EM PARCERIA 

FORMAÇÃO TÉCNICA - Foram cumpridos os Objectivos Programáticos propostos no 

Plano de acção. 

Em 2015 a União inaugura um ciclo de Acções e Formação quer no âmbito do serviço 

integrado de assessoria jurídica de apoio às Instituições sobre temas da contratação 

colectiva e código de trabalho. Dentro de cada tema, as sessões analisaram os principais 

obstáculos e soluções jurídicas.  

Foram as seguintes as acções ministradas: 

Aspectos Gerais da Organização de Tempo de Trabalho 

O Regime de Trabalho por Turnos, Horários remuneração e Descansos Compensatórios 

e Banco de Horas. 

Responsabilidades das IPSS Relacionadas com a Formação Profissional 

O regime da formação profissional no Código de Trabalho 

A Revisão do estatuto das IPSS 

Definição do contrato de trabalho: forma e requisitos essenciais. 

Regime de férias, feriados e faltas. 

Apresentação do Contrato Colectivo de Trabalho – Pontos de destaque.  

 

CONFERÊNCIAS 

No ciclo de Conferências e Parcerias Nacionais que União iniciou, aconteceu uma 

conferência dedicada ao Tema Envelhecer: Descobrir caminhos. Multiplicar 

possibilidades. 
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A Conferência que decorreu no Salão Nobre da Câmara Municipal de Águeda, em 

colaboração com a UDIPSS-LISBOA e a FITI – Federação das Instituições da Terceira 

Idade, foi realizada pela Presidente da Associação Portuguesa de Psicogerontologia e 

Vice Presidente da Associação Portuguesa de Geriatria e Gerontologia. 

 

 

PARTICIPAÇÃO EM ESTRUTURAS NACIONAIS ASSEGURADA PELA UNIÃO 

Com a CNIS - Em todas as acções e eventos. 

 

Reunião entre a CNIS e Órgãos Sociais da UDIPSS-Aveiro, para análise de uma proposta 

de candidatura da CNIS ao Portugal 2020 que pretende a criação reforço do trabalho em 

rede da CNIS com as Uniões Distritais. 

 

Participação de Presidente e Vice Presidente em todas as reuniões do Conselho Geral da 

CNIS. 

 

Reunião de Juristas com a participação do Gabinete Jurídico e Direcção da UDIPSS-

Aveiro. Dada a relevância do Decreto-Lei nº 172-A/2014 de 14 de Novembro, que 

procedeu a uma profunda revisão do Estatuto das Instituições Particulares de 

Solidariedade Social, aprovado pelo Decreto-Lei nº 119/83, de 25 de Fevereiro alterando 

os principios orientadores das Instituições de economia social. 

 

No âmbito do Programa de Formação para 2015, e em parceria com a CNIS, as 

Instituições associadas beneficiaram de um conjunto de sessões sobre as respostas 

sociais e outras temáticas de cultura social e jurídica, contribuindo para o 

aperfeiçoamento das suas capacidades bem como para consolidar os seus 

conhecimentos sobre as questões mais relevantes e em sectores com mais impacto.  
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Assim realizaram-se as seguintes Acções: 

Apresentação do Compromisso de Cooperação, as Circulares nºs 4 e 5 e o Decreto 

Lei 172-A de 14 de Novembro.  

 

Encontros sobre a Resposta Social de SAD. 

 

Sessão de Apresentação dos Regulamentos Internos de funcionamento de Centro de 

Dia,  

Creche, SAD, ERPI, Jardim de Infância e Lar Residencial.  

Seminário “As Instituições e o Desenvolvimento Local” . 

Seminário Portugal 2020 – As oportunidades de financiamento para as IPSS no âmbito 

da eficiência energética. 

 

Seminário APCER /CNIS “Eficiência Energética no Sector Social”. 

 

Primeira Sessão de Formação sobre as Sessões Inspectivas do ISS ministrada pelo do 

GAT – Gabinete Técnico da CNIS. 

 

Presença da Direcção nas Assembleias Gerais 

 

Com o Centro Distrital de Aveiro da Segurança Social 

 

A União integra a Comissão de Acompanhamento e Avaliação dos Protocolos e Acordos 

de Cooperação do Distrito de Aveiro. 

No decorrer de 2015 foram analisadas e discutidos e sede da Comissão as seguintes 

questões: 

Revisão e adequação dos Acordos de (AAS) Atendimento/Acompanhamento Social  

ao quadro legal existente.  
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ERPI - Comparticipação Adicional e Complemento por Dependência. 

Comparticipações familiares. 

Controlo de Frequências - Creche e Pré-Escolar. 

Regime Sancionatório: Situações de Incumprimento reiterado do Dec. Lei 33/2014. 

Regulamentos Internos das Respostas Sociais. 

Orçamento 2015 IPSS_ Oportunidades e Prioridades na outorga de Acordos de 

Cooperação 

Estatutos das IPSS – Videoconferência. 

Ponto de Situação do processo de adequação à Legislação. O objetivo desta sessão 

foi a discussão do processo de alteração de estatutos das IPSS, bem como a 

definição de estratégia que permita o cumprimento desta exigência. 

SAD- Serviço de Apoio Domiciliário 

Revisão e Adequação dos Acordos à nova tabela de Majoração/Redução das 

Comparticipações 

Resultado da notificação das Entidades, e actualização do registo de frequências 

Regulamentos Internos das Respostas Sociais. Ponto de Situação 

Revisão em Baixa dos Acordos de Cooperação  

Avaliação das Frequências, efeitos e impacto  

Equipamentos Sociais - Mapeamento 

Resultado do Levantamento dos Equipamentos Sociais, com necessidades de 

Intervenção Física 

A União integra igualmente as Plataformas Territoriais, Baixo Vouga e Entre o Douro e 

Vouga como órgão da Rede Social, criadas com o objectivo de reforçar a organização 
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dos recursos e o planeamento das respostas e equipamentos sociais ao nível 

supraconcelhio. 

Estas estruturas centram-se na discussão e concertação produzida em torno dos 

diagnósticos sociais e problemáticas identificadas pelos Conselhos Locais de Ação 

Social. 

 

PROTOCOLOS  

 

COM A UNIVERSIDADE DE AVEIRO 
 

Assinatura de um Protocolo de Cooperação para a Formação entre a União e a 

Universidade de Aveiro com o objectivo de potenciar recursos, sinergias e capacidade de 

resposta assertiva às solicitações das nossas Instituições na área da formação 

profissional continua.  

O Protocolo reúne um conjunto de profissionais de excelência, garantes da qualidade da 

coordenação científica e pedagógica da formação com uma forte experiência e profundo 

conhecimento do Terceiro Sector tendo o firme interesse e a satisfação de realizar acções 

de formação nas nossas Instituições e para as nossas Instituições. 

A Direcção da União, considera que esta parceria entre a União e a Unave com o 

enfoque permanente na dinâmica das nossas Instituições, na prática de trabalho em 

comum e na partilha dos mesmos valores, aportarão valor, visibilidade e prestigio à União 

e às Instituições suas associadas. 

 

COM A MULTIAVEIRO  

Assinatura de um protocolo com a Multiaveiro com o objectivo de promover estas 

parcerias, visando aceder a projectos de inovadores  
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A Multiaveiro apresentou Portugal Inovação Social, visando esclarecer sobre os objectivos, 

apoios e forma de funcionamento das Iniciativas de Inovação e Empreendedorismo Social 

(IIES).  

 

NOVAS INSTITUIÇÕES ASSOCIADAS  

Missão Saúde Para a Humanidade 

Centro Social Paroquial do Sobrado 

Associação de Solidariedade Social Santa Casa Mãe de Aradas 

Associação de Solidariedade Social da Gafanha do Carmo 

Associação Humanitária de Salreu 

Associação de Solidariedade Social de Bairros 

CERCI - COOPERATIVA PARA EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CIDADÃOS COM INCAPA. 

Centro Social de Tamengos 

 

 

SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS  

 

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO Este serviço apoia as Instituições na pesquisa de informação e 

documentação e fornece orientações para uma utilização eficaz de fontes e recursos de 

informação. Pode ser utilizado presencialmente ou através de telefone e de correio electrónico. 

 

GABINETE JURIDICO E FISCAL A Consultoria presencial prestada na União foi complementada por 

Sessões de Esclarecimentos, para divulgação e discussão antecipada de nova legislação/decisões 

jurisprudenciais relevantes, seja no esclarecimento, de questões com maior impacto Institucional 

que a nova legislação/Contratação Colectiva/Segurança Social suscitou. 

 

CONSULTA DOCUMENTAL E PÁGINA WEB  Grande parte da documentação legislativa disponível 

para consulta encontra-se em regime de livre acesso. Tendo em conta o acervo de documentos 

que a União detém a Página Web da União é uma forma de divulgação desta multiplicidade de 

informação e como tal serão mantidos conteúdos, funcionalidades e serviços. 
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Concluído o primeiro ano de trabalho, o que neste momento queríamos sublinhar, para 

além da riqueza dos resultados que avalizam as iniciativas, é a importância da 

valorização da criação solidária como factor de desenvolvimento das Instituições que, em 

primeira linha, têm que vencer bloqueios e carências que mais se evidenciam na política, 

na economia, na saúde e na educação. Mas manifestações, ainda que incipientes e 

isoladas, de criatividade, inovação e imaginação traduzem-se numa contaminação 

positiva em outros domínios e na dinamização de novas práticas sociais que serão 

igualmente factor de desenvolvimento e abertura.” 

 

Agradecemos o trabalho e a companhia de todos os que continuam a realizar a União. 

 

A Direcção 

Lacerda Pais 

 

Rogério Henriques 

 

João Pericão 

 

Mário Ribeiro 

 

Mário Martins Júnior 

 

José Maria Soares 

 

José Carlos Arede 

 


