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                    MENSAGEM DA DIREÇÃO  

 
O Plano de Atividades e o Orçamento para 2021 pretende-se que funcione como 

um instrumento de previsão orçamental que contem um conjunto de ideias e que visa 

o cumprimento global dessas ações, constituindo-se como um guia onde são 

integrados os nossos pensamentos e intenções às quais nos propomos executar.  

Este documento implícito um reforço e uma continuidade no trabalho desenvolvido 

por esta Direção ao longo dos últimos dois mandatos no sentido de dotar as 

instituições associadas de uma maior capacitação e deste modo melhorar o seu 

trabalho em prol do bem comum.  

 

Como instrumento regular de previsão orçamental, acompanharemos com a toda 

atenção a evolução global das atividades e projetos, no sentido de os adaptar, sempre 

que possível, às dificuldades que surjam. 

  

 Esta Direção, agradece reconhecidamente a todas as instituições que apoiaram 

este projeto e o consubstanciaram neste terceiro mandato. Agradecimento extensivo 

a todos os dirigentes das associadas que ajudaram a dignificar a UDIPSS GUARDA 

na prossecução dos seus objetivos e com os quais esperamos continuar a contar no 

Ano de 2021.  

Fazemos votos para que o ano de 2021 dignifique o papel interventivo e de 

reafirmação da nossa união em prol de todas as instituições associadas mantendo os 

serviços de apoio, implementando novas respostas e pugnando pela capacitação do 

Sector Social e Solidário.  

Pugnaremos pela criação de um novo modelo de cooperação com a tutela por forma 

a criar melhores condições de subsistência económica e de sustentabilidade das 

instituições particulares de solidariedade social do nosso distrito da Guarda. 

 

Da parte de todos os membros que compõe os órgãos sociais desta união distrital, tudo 

faremos, para dignificar a nossa imagem institucional e os desafios que contamos ter 

de enfrentar nos próximos tempos que se esperam árduos e desafiantes. 
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2.  

     VISÃO, MISSÃO E VALORES 

 

 

 A União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social da Guarda é a 

expressão organizada da cooperação entre as Instituições Particulares de 

Solidariedade Social do Distrito da Guarda, visando proteger o quadro de valores 

éticos e que lhes é comum.  

 

Visão- 

 Aquela que deve ser a nossa linha orientadora é a união por uma causa comum, que 

é a solidariedade social, independentemente de trajetos diferenciados e linhas de 

atuação individuais ou coletivas. 

 

Missão- 

Defender e representar as instituições na defesa intransigente dos seus valores, 

respeitando o seu livre-arbítrio e áreas de atuação de acordo com o estatuto jurídico 

de IPSS. Estabelecer ainda com os demais parceiros relações que consubstanciem uma 

melhoria na prestação de serviços de índole social. 

  

Valores – 

 Pautamos a nossa ação pelos valores de solidariedade entre pares, responsabilidade 

social e transparência na forma de atuar junto dos nossos parceiros institucionais e 

outros. A forma como tratamos os assuntos, visa total confidencialidade de processos 

e formas de atuação, sempre enquadrado num princípio ativo e abrangente de boas e 

seletivas praticas de trabalho em rede e de parceria. 

-  
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   3- ORÇAMENTO  

 

 

 

Esta UDIPSS GUARDA dispõe de parcos recursos financeiro e o seu orçamento 

anual depende totalmente do pagamento das quotizações das suas associadas. 

Perante o desfasamento na relação entre quem satisfaz o pagamento de quotizações 

de forma efetiva e quem pretende ter direito a fazer parte como associado, mas não o 

concretiza de forma efetiva, faz com que as dificuldades se agudizem de ano para ano.  

Nenhum dos seus órgãos sociais, aufere qualquer rendimento por fazer parte desta 

direção. Na senda dos últimos anos, procuramos ter um apoio de retaguarda a nível 

administrativo como interajuda a quem com necessidades de varia ordem a nós se 

dirige na procura de soluções. 

 Também o espaço onde recebemos as nossas associadas é exíguo e uma das 

metas a concretizar, poderá passar pela aquisição ou aluguer de um espaço dotado de 

sala de reuniões e que nos capacite para outras valências. 

 O Investimento previsível que teremos no ano de 2021, será o estritamente 

necessário para o funcionamento regular dos serviços administrativos. 

 Vamos tentar promover formação de dirigentes, diretores técnicos e colaboradores 

de apoio às respostas sociais, promovendo parcerias com entidades do setor, com a 

CNIS, Universidade Católica e outras propostas externas, podendo ainda serem 

dinamizadas ações internas de acordo com o interesse das associadas. 

 Sempre que possível iremos descentralizar as ações de informação ou formação e 

estabelecer parcerias a nível local (Instituto Politécnico da Guarda) e Federação das 

instituições de terceira idade, como forma de permitir disseminar boas praticas de 

conhecimento e procurar diminuir assimetrias diferenciadoras nas instituições. 
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APOIO ADMINISTRATIVO 

 

 

 Convém aqui recordar a todas as associadas que consideramos os recursos 

humanos, muito importantes no seio de qualquer organização. Como temos recursos 

muito escassos, iremos procurar colmatar essa lacuna sempre que seja necessário, 

solicitando todo o apoio às instituições que fazem parte e compõem os órgãos sociais 

desta UDIPSS GUARDA. 

Continuamos a contar com o contributo incansável do Instituto S. Miguel na 

colaboração dada ao longo dos anos, quer na cedência de instalações, quer na receção 

de materiais e EPIS que tem ocorrido nesta pandemia por COVID 19 e entregues por 

entidades parceiras ou pela própria CNIS. 

 Ao mesmo tempo e na componente mais administrativa, continuamos a ter a 

colaboração de uma pessoa alguma horas da semana, para resposta a 

correspondência diária das demais associadas, emissão e pagamento de quotizações, 

controlo de pagamentos mensais e ainda um técnico profissional de contabilidade que 

para alem das respostas a questões puramente legais, edita os documentos de suporte 

obrigatório e contabilístico desta união. 

 

 

 

        COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Sentimos que neste domínio ainda temos um longo caminho a percorrer, e 

constitui um verdadeiro desafio, pois pretendemos dotar os serviços administrativos e 

de logística interna de uma nova ferramenta que permita que em tempo real se possa 

dar todas as informações sobre legislação e outras de forma proativa. 

No fundo o que pretendemos em termos reais e poder estar mais próximo das 

associadas e criar mecanismos de proximidade e de apoio junto das mesmas.  

Julga esta Direção que só desta forma estaremos a contribuir para dignificar a imagem 

da UDIPSS GUARDA, perante a sociedade civil e outros parceiros institucionais, como 
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a Segurança social, a Unidade Local de Saúde da Guarda, a Associação Nacional de 

proteção civil, o ACT entre outros. 

Em 2020 iremos procurar promover o excelente trabalho e manter o site os conteúdos 

do site atualizado com a toda a informação, complementado pela nossa página no 

Facebook. 

 

 

 

FORMAÇÃO  

 

Mercê de candidatura realizada ao abrigo do programa ADAPTAR + SOCIAL no 

final de 2020 a UDIPSS GUARDA, irá proporcionar e desenvolver formação especifica e 

cuja temática será indubitavelmente a pandemia por Covid-19. 

Ao mesmo tempo vamos procurar centrar toda a nossa atenção em seminários 

ou workshops temáticos, de acordo com as necessidades das associadas. Iremos 

procurar continuar a dar todo o apoio necessário ao cumprimento de legislação 

emanada quer pela segurança social, quer pela DGS referente a legislação do nosso 

setor social solidário. 

Iremos procurar com a ULS- Unidade Local de Saúde, definir na fase pós pandemia um 

conjunto de ações para os colaboradores das respostas sociais ligadas a velhice por 

forma a dotar as instituições associadas com melhores competências e disseminação 

de boas praticas de trabalho, aprofundando o conhecimento em áreas ligadas a saúde 

e bem-estar desses utentes. 

De acordo com o protocolo celebrado com o IPG -Instituto politécnico da Guarda, 

procuraremos descentralizar áreas de formação ministradas por este estabelecimento 

de ensino e aprofundaremos a área dos estágios do curso de Gerontologia e Gestão de 

Recursos Humanos que ali são ministrados. 
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                      LINHAS DE ORIENTAÇÃO 

 

 Os principais vetores e linhas de orientação, vão assentar numa estratégia 

delineada de apoio direto a todas as instituições que compões a nossa união distrital. 

Procuraremos defender o interesse coletivo e do bem comum das nossas associadas 

junto da Confederação nacional das instituições de solidariedade, inspirados num 

quadro de valores que se pretende sejam justos, solidários, responsáveis e 

abrangentes. Iremos procurar desenvolver ações de formação em conjunto com a CNIS, 

visando essencialmente a formação do quadro dirigente das associadas, os seus técnicos 

e demais pessoal afeto ao desenvolvimento da atividade social. 

Seremos um parceiro ativo, responsável e colaborativo e exigente para com o Centro 

Distrital da Segurança Social e outros parceiros que atuam e intervenham na Economia 

social. Apoiaremos as instituições sociais na identificação de espaços de diálogo comuns 

e mediação entre si, na construção de premissas coletivas e de linhas de atuação comum 

 

Representaremos assiduamente as IPSS associadas na Comissão Distrital de 

Acompanhamento de protocolos de cooperação e na Plataforma Supraconcelhia Beiras e 

Serra da Estrela, para alem de outras. 

 

Colocamos como meta a atingir, todas as atividades que visem o reforço da 

cooperação intersectorial, de intercambio institucional e de interajuda entre parceiros 

e que possibilitem um aperfeiçoamento de práticas e diminuam as assimetrias entre 

os grupos mais vulneráveis da população. 

Esta Direção compromete-se a zelar pelo superior interesse das respostas sociais na 

área da infância, valorizando o papel de todas as crianças e jovens. 

No contato diário vamos ajudar as IPSS, na identificação dos seus problemas e 

incentivando á sua resolução efetiva defendendo intransigentemente as populações dos 

nossos territórios perante o estado e outras instâncias quer no distrito quer a nível 

nacional.  
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Procuraremos desenvolver ações de formação em conjunto com a CNIS, visando 

essencialmente a formação do quadro dirigente das associadas, os seus técnicos e 

demais pessoal afeto ao desenvolvimento da atividade social. Promoção de uma 

identidade e cultura própria para com os parceiros e instituições da tutela e de outros 

organismos da sociedade civil. 

Valorizamos um atendimento de proximidade a todas as instituições associadas, 

apoiando e assessorando juridicamente nas decisões do dia a dia, com um correto e 

abrangente conhecimento da legislação para o sector social solidário.  

Divulgaremos as atividades das instituições sociais, num quadro de promoção e 

disseminação de boas praticas e promovendo ainda uma partilha e rentabilização dos 

recursos existentes.  
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