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SUMÁRIO EXECUTIVO  

 

 

 

 

 

 

Neste Relatório de Actividades serão percorridas as traves mestras da actividade anual global 

desenvolvida pela UNIÃO em cumprimento da sua missão, no quadro das orientações que lhe foram 

estabelecidas estatutariamente. Trata-se, de um documento de retrospectiva sobre o ano de 2016, 

descrevendo as actividades realizadas alinhadas com os objectivos previamente traçados no Plano 

de Acção. 

Sendo um instrumento de gestão que procura evidenciar os vários recursos utilizados e os factores 

que contribuíram para os resultados, consubstancia uma análise essencial para a reflexão da 

UNIÃO. 

A UNIÃO é uma organização com uma gestão orientada para resultados, no exclusivo interesse das 

suas Instituições, obriga-se pois a uma análise cuidada e a um exercício mais aprofundado, no 

qual deverão ser apreciadas as acções e projectos que foram desenvolvidos e o seu contributo 

para a área geral de intervenção e para o desempenho comparativo da instituição.  

Aqui chegados, os resultados apresentados são-no no âmbito do respectivo quadro de avaliação e 

neste contexto numa análise agregada de resultados em 2016, a UNIÃO concretizou com sucesso todos 

os objectivos vertidos no Plano de Acção de 2016.  
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1. O CONTEXTO DA UNIÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A diversidade, complementaridade e abrangência temática e geográfica da Missão da UNIÃO, reflecte-se na 

prática na cooperação com as suas Instituições e grupos de acção social, privilegiando a acção 

com a sociedade civil e o Estado, colaborando de forma efectiva e em parceria com outras 

organizações nacionais.  

 

Esta é a circunstância fundamental do projecto em torno do qual a União se mobiliza. 
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2. CONCEITOS IMPULSIONADORES E VALORES ESSENCIAS  

 VISÃO E COMPROMISSO 
 

 

 

 

 

 

A génese da UNIÃO resulta de um acto de vontade. De um movimento criador de Solidariedade a gerar um 

projecto único. Os valores de solidariedade, estão inscritos na matriz da sua identidade e são 

estruturantes.  

Cumpre preservar a relevância destes valores, funcionalizados à superação de todas as dificuldades. 

Os Estatutos da UNIÃO, definem, no artigo 1º, a nossa “Natureza e Identidade”: 

“A UNIÃO identifica-se como uma Instituição Particular de Solidariedade Social, prosseguindo fins não 

lucrativos que no desenvolvimento das suas actividades se rege pelos princípios da autonomia, da 

democraticidade, da representatividade; pelos princípios orientadores da economia social definidos na Lei 

de Bases da Economia Social; pelo regime previsto no Estatuto das Instituições Particulares de Solidariedade 

Social e, em especial, pelos seus estatutos. 

A UNIÃO é a expressão organizada da cooperação entre as Instituições Particulares de Solidariedade Social 

(IPSS) sedeadas no distrito de Aveiro e visa proteger o quadro de valores éticos e filosóficos que lhes 

é comum.  

A UDIPSS-AVEIRO integra a Confederação Nacional Instituições de Solidariedade como associada de nível 

intermédio. 

A UNIÃO em movimento com as suas Instituições mantém o seu compromisso firme com: 
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A Tradição no exercício da Solidariedade; o Conhecimento renovado e colocado ao serviço das suas associadas; 

o Rigor e a Solidez do trabalho realizado dia a dia; o Futuro na aposta permanente na adequação da sua 

prática a esta nova realidade das Instituições. 
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3. COOPERAÇÃO – PROTOCOLOS E DINÂMICAS EM PARCERIA  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo dos dois últimos dois anos impôs-se um repensar do significado da UNIÃO e um recentrar de 

prioridades para decidir acertadamente sobre o seu futuro. Surgiu a indeclinável oportunidade de mudar o 

paradigma organizacional da UNIÃO, o movimento fundador e a dinâmica que se quis imprimir visa o trabalho 

em rede com as suas Instituições e em parceria mobilizando parceiros e accionando protocolos, articulando 

sinergias convergentes na sua intervenção bem assim como a optimização do uso dos recursos humanos e 

financeiros o que se reflecte no objectivo de redução das redundâncias e dos custos de funcionamento, sem 

afectar a coerência da intervenção e a capacidade de resposta. 

 

PROTOCOLO UDIPSS-AVEIRO/UNAVE  
 

Em 2016 foi firmado o protocolo UNAVE, unidade de interface da Universidade de Aveiro na área da formação 

profissional continuada de excelência é uma entidade formadora certificada pela DGERT nas áreas de educação 

e formação e uma das estruturas formativas de apoio da União.  

Foram então delineados os conteúdos programáticos de um ciclo de formações comportamentais, a realizar em 

parceria. Todas as acções têm um coordenador científico pedagógico doutorado na área científica respectiva 

e com ligação à Universidade de Aveiro, os cursos terão várias edições que se calendarizaram para 2017. 
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PROTOCOLO UDIPSS-AVEIRO/F3m 
 

Esta foi uma parceria de sucesso em 2016. 

A importância da formação e qualificação contínuas dos Directores e Quadros Técnicos das Instituições como 

enriquecimento individual e colectivo e como meio incontornável para alcançar níveis de qualidade, 

eficiência e inovação. 

Ainda em 2016 no âmbito desta parceria, foi desenhado o EXECUTIVE IPSS um curso que será ministrado 

Universidade de Aveiro e que permitirá transmitir noções essenciais de gestão, integrando áreas como o 

Planeamento, Sustentabilidade, Marketing, Contabilidade Fiscalidade, Informática e Recursos Humanos, será 

ministrado por formadores que assegurem um elevado conhecimento técnico e experiência prática junto das 

IPSS. 
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4. SÍNTESE DE ACTIVIDADES EM 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Em 2016 a UNIÃO dinamizou o núcleo dos seus objectivos programáticos, concretizando as linhas estratégicas e directivas 

enquadradas num Plano de acções integrado. Realizaram-se acções na sequência da sua oportunidade que inter-aliaram 

temas intemporais e transversais, que não perdem actualidade nem imediaticidade e que marcam o compasso da agenda das 

Instituições, e outras acções apresentaram novidades cujas soluções específicas foram analisadas criticamente a partir 

do prima da sua conformidade e aplicabilidade nas Instituições. 

Os temas numa abordagem mais vasta, assentes numa indagação dogmaticamente gizada em torno da busca de um equilíbrio 

óptimo entre o princípio da prossecução da boa gestão e o respeito pelos direitos e interesses das Instituições, 

proporcionaram um espaço de debate aberto, fora do estrito âmbito de cada instituição. 

No actual tempo, de complexidade, de desafios mais matizados e novas variáveis os temas das acções assumiram assim, 

justificada prioridade e foi com muita satisfação que constatamos que a agenda das nossas acções suscitou um alargado 

interesse, reflectindo-se num nível muito interessante de adesão, de Dirigentes e Técnicos. 

Numa serie de iniciativas do Gabinete Jurídico e no âmbito do Serviço Integrado de Assessoria Jurídica a UNIÃO realizou 

sob a coordenação científico-pedagógica da sua Jurista, Sessões formativas, com utilidade para Dirigentes com 

responsabilidades na gestão dos recursos humanos e trabalhadores com funções nesta área, privilegiando temas da 

actualidade jurídica e comprovado relevo prático, que esclarecendo o seu contexto regulatório e a sua utilização e 

adequação às diferentes realidades das nossas Instituições, catalisaram uma melhor compreensão da complexidade 

legislativa, diminuindo a assimetria de informação. 
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O presente Relatório colige uma síntese dos projectos e dinâmicas em parceria realizados em 2016. 

Em JANEIRO no Auditório do Museu da Chapelaria em S. João da Madeira e na Casa da Comunidade Sustentável  

2 Edições de SESSÕES DE INFORMAÇÃO/FORMAÇÃO “ACÇÕES INSPECTIVAS DO ISS”.  

Objectivos programáticos: Capacitar internamente as Instituições para que as visitas de acompanhamento e fiscalização 

da Segurança Social constituam um momento de normalidade e de oportunidade de melhoria. 

Apresentação ministrada pelo Gabinete Técnico de Apoio da CNIS. 

Em FEVEREIRO no Hotel Cinquentenário em Fátima  

SEMINÁRIO “ FISCALIDADE E CONTRATAÇÃO PÚBLICA” e “DIREITOS E DEVERES FISCAIS NAS INSTITUIÇÕES DE ECONOMIA SOCIAL” 

Objectivos programáticos: As novas perspectivas da contratação pública que paulatinamente tem vindo a assumir 

particular relevância ao longo dos últimos períodos de programação, implicando um conhecimento detalhado da legislação 

que lhe está associada. Enquadramento em IRC, enquadramento em IVAc, isenções subjectivas e objectivas no âmbito do 

IRCd e regras de determinação do lucro tributável em IRC e Obrigações declarativas. 

Apresentação ministrada pelos Dr. Abílio Sousa e Dr. Simões de Almeida 

Em MARÇO no Auditório do CD de Aveiro do Instituto de Segurança Social, I.P.  

SEMINÁRIO “ALTERAÇÕES LEGAIS E FISCAIS NAS IPSS” 

Objectivos programáticos: Alterações ao SNC das IPSS, a Segurança Social Directa – Funcionalidades   

Apresentação da Dra. Paula Duarte e do Dr. Pedro Diegues de Carvalho -  Núcleo NRC do CD. 

 

Em ABRIL na Santa Casa da Misericórdia de Aveiro  

3 Edições do WORKSHOP “O NOVO REGIME DA PARENTALIDADE”  

Objectivos programáticos: Direitos de maternidade e paternidade, e a alteração dos diversos preceitos do Código do 

Trabalho nessa matéria e, em congruência, ajustando também o regime previdencial da parental idade. 

Apresentação da Dra. Ana Filipa Gilsanz 
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Em MAIO na Santa Casa da Misericórdia de Aveiro  

3 Edições do WORKSHOP “REGRAS NA MARCAÇÃO DO PERÍODO DE FÉRIAS” 

Objectivos programáticos: A aquisição do período de férias e possibilidade de majoração 

Casos especiais de aquisição de férias e contabilização dos dias de férias e direitos dos trabalhadores durante o 

período de férias; Casos de suspensão e interrupção do gozo do período de férias. 

Em JUNHO na Casa da Comunidade Sustentável  

2 Edições do SEMINÁRIO “AS IPSS E A AUTORIDADE TRIBUTÁRIA” Seminários cujas Apresentações trouxeram abordagens 

inovadoras e soluções fiscais pragmáticas, promovendo sempre uma defesa eficaz dos interesses das Instituições em 

processos que possam ocorrer em matéria de contencioso tributário. A avaliação de contingências ou riscos potenciais, 

até à elucidação sobre a defesa administrativa e/ou judicial dos interesses das Instituições. 

Objectivos programáticos: O sistema fiscal português e as principais obrigações fiscais das IPSS e os Princípios do 

procedimento e processo tributário, as Acções de inspecção - procedimento da inspecção tributária e os  Meios de 

reacção dos contribuintes.  

Apresentação ministrada pelos Dr. João Paulo Marques e Dr. Armando Tavares – Cravo Fortes e Antão -  Sociedade inscrita 

na OROC e na CMVM. 

 

“AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NAS INSTITUIÇÕES DE ECONOMIA SOCIAL”. 

Conteúdo programático: O processo de construção de uma grelha de Avaliação de desempenho nas Instituições de Economia 

Social. 

Apresentação Dra. Sofia Campos 

 

Em JULHO na Santa Casa da Misericórdia de Aveiro 

2 Edições da SESSÃO FORMATIVA “ GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DO TEMPO DE TRABALHO” 

Objectivos programáticos: O horário como elemento essencial do contrato de trabalho e as 

Modalidades de horários de trabalho e Isenção de horário de trabalho, o Banco de horas e pontualidade a Retribuição 

devida por estes horários e Gestão do tempo de trabalho no âmbito do poder da Direcção.  

Apresentação da Dra. Ana Filipa Gilsanz. 

 



 
 

 
12 

Em SETEMBRO e OUTUBRO na Santa Casa da Misericórdia de Aveiro  

3 Edições das SESSÕES FORMATIVAS “ACÇÕES INSPECTIVAS DA ACT”  

Objectivos programáticos: prevendo-se um alargamento expressivo da acção inspectiva da ACT, tornou-se imperativo 

alertar as nossas Instituições sobre as mais significativas Directivas a aplicar, auxiliar no cumprimento da legalidade 

na pratica das Instituições, bem como informar sobre as implicações e as consequências do seu cumprimento, num quadro 

sancionatório. 

Apresentação Dra. Ana Filipa Gilsanz 

Em NOVEMBRO no Museu da Chapelaria em S. João da Madeira  

SEMINÁRIO "PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO 2017"  

A Acção, apresentou às nossas Instituições, um Modelo que as auxiliou a aprimorar, a construção de um Plano de 

Actividades e de uma Conta de Exploração Previsional e Orçamento de Investimentos e Desinvestimentos, enquanto 

documentos de trabalho formais e estruturados. 
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5. REPRESENTAÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 
 

A União estará representada em todos os organismos nos quais se reveja, num contexto de cooperação, sendo instrumental, 

na defesa dos valores e interesses das Instituições.  

CNIS A UNIÃO, manterá como estruturante uma relação de proximidade com a sua Confederação da qual o Presidente da 

União, Dr. Lacerda Pais é digníssimo Presidente do Conselho Fiscal, a UNIÃO está ainda representada no Conselho Geral 

pelo Presidente e Vice-Presidente, Rogério Henriques. 

CENTRO DISTRITAL DE AVEIRO DO INSTITUTO DE SEGURANÇA SOCIAL I.P.  
 

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PROTOCOLOS DE 

COOPERAÇÃO A representação da UNIÃO foi assegurada pelo seu Presidente, Lacerda Pais, como representante 

designado pela CNIS. Nesta Comissão são apreciadas e discutidas questões relacionadas com a interpretação, execução 

e desenvolvimento dos acordos de cooperação, gestão e protocolos, propondo soluções e medidas consideradas adequadas 

acompanhando e avaliando o cumprimento das normas aplicáveis.  

PLATAFORMAS SUPRA-CONCELHIAS Visando reforçar a organização dos recursos e o planeamento das 

respostas e equipamentos sociais ao nível supra-concelhio. Estas estruturas centram-se na discussão e concertação 

produzida em torno dos Diagnósticos Sociais identificados pelos CLAS. 
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No Distrito de Aveiro foram constituídas duas Plataformas, a Plataforma do Baixo Vouga e a do Entre-Douro e Vouga. A 

Plataforma Supra-concelhia da Rede Social do Entre Douro e Vouga, constituída pelos Concelhos de Arouca, Oliveira de 

Azeméis, Santa Maria da Feira, S. João da Madeira e Vale de Cambra. Asseguram esta representação quatro elementos da 

Direcção da UNIÃO Rogério Henriques, José Maria Soares, Mário Ribeiro e Mário Martins Júnior.  

CLASA Conselho Local de Acção Social de Aveiro. A UNIÃO, foi representada pelo Presidente, Lacerda Pais, nesta 

Plataforma de articulação de diferentes parceiros públicos e privados, tendo como objectivo o trabalho em parceria 

alargada, e dinâmica visando o planeamento estratégico da intervenção social local, que articula a intervenção dos 

diferentes agentes locais para o desenvolvimento social.  

EM REDE COM TODAS AS UNIÕES FEDERAÇÕES Num fortíssimo espírito de equipa, em que 

privilegiamos as relações humanas e a solidariedade entre todos os que integram a Confederação Nacional das 

Instituições, numa dinâmica gratificante e com resultados muito positivos inclusive para uma permanente actualização 

e aprofundamento de competências. 
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6. SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS, COMUNICAÇÃO E GABINETE 

JURIDICO 
 

 

 

 

 
 

A velocidade do tempo que vivemos encontra uma expressão directa na intensidade de mudanças que atravessam o sistema 

jurídico. 

 

Em 2016, no Gabinete Jurídico da UNIÃO, facultamos novidades sobre a evolução do Direito Laboral, deste modo se 

confirmou o compromisso da UNIÃO, no sentido de proporcionar sempre uma leitura atenta e crítica dos novos dados 

legislativos, jurisprudenciais e normativos.  

 

Teve, também inteiro cabimento que o Gabinete Jurídico fosse um centro privilegiado para a realização de Acções de 

carácter formativo e assim, a consultoria presencial prestada na União, foi complementada por sessões de formação e 

workshops, para a divulgação e discussão antecipada de nova legislação/decisões jurisprudenciais relevantes, seja no 

esclarecimento de questões com maior impacto institucional que a nova legislação/Contratos Colectivos/Segurança Social 

poderão suscitar.  

 

Este serviço continuará a apoiar as Instituições associadas na pesquisa de informação e documentação e nas orientações 

para uma utilização eficaz de fontes e recursos de informação. Pode ser utilizado presencialmente ou através de 

telefone/mail.	
	
A União manteve a divulgação de informação e disponíveis os documentos informativos, assegurando o apoio documental 

relativo a projectos e candidaturas. 

 

Numa estratégia alargada de comunicação, a nossa Web Page, tornou mais visível e aprofundou compreensão da missão da 

União, tornando a União numa casa aberta, interactiva, de divulgação de informação e de acções. 
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7. NOTA FINAL 
 
 
 
 
 
 
 
Uma NOTA FINAL e de ESPERANÇA, para citar Sua Excelência o Presidente da Republica, Prof. 

Marcelo Rebelo de Sousa, na Cerimónia de Homenagem às IPSS, na Sala do Picadeiro Real, 

em Lisboa, a 03 de Março de 2017. 

 

 “A vossa proximidade é insubstituível e vai muito mais longe onde pode ir o braço do 

Estado. Por isso, Senhor Padre Lino Maia, não esteja preocupado em termos doutrinário-

ideologicos, as doutrinas em abstracto e as ideologias em teoria, de nada podem contra 

a realidade social”. 

Consignamos o nosso agradecimento às Instituições da UNIÃO. 

Bem hajam, pelo vosso trabalho e pela vossa companhia. 

Aveiro, 6 de Março de 2017.   A Direcção 

Lacerda Pais 

Rogério Henrique  

Mário Martins  

João Pericão 

José Maria Soares 

Mário Ribeiro 

José Carlos Arede 


