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Introdução 

Mantendo-nos em tempos de incertezas, de dúvidas, de dificuldades e de crise, a 

UDIPSS/Lr continua a acreditar no valor, na força e na urgência da solidariedade. 

Por isso, neste tempo concreto que é o nosso, precisamos de aprender a valorizar o que somos e o 

que temos, a evitar todos os desperdícios, a distribuir, com justiça e equidade, os bens existentes, a 

aproveitar bem, cada vez melhor, as oportunidades presentes, a perspetivar o futuro com esperança 

e confiança e a ser solidários com os mais desfavorecidos. 

Precisamos de unir e partilhar esforços, conhecimentos e até património, para melhor aproveitar e 

rentabilizar as capacidades, qualidades, energias e disponibilidades que possam existir. 

 

Após mais um ano de exercício dos novos órgãos sociais da Udipss de Leiria, achamos 

pertinente elaborar um Plano de Atividades que dê continuidade ao que foi feito no ano corrente 

mas também que seja um ano de desafios para todos, principalmente para as nossas associadas. 

 

 

Organização e funcionamento da sede 

a) A nossa sede estará aberta no horário divulgado às associadas, com um funcionário da 

Udipss, disponível para fazer a gestão de contatos com os associados, processamentos 

administrativos e marcação de atendimentos com as Instituições que nos queiram contatar, 

pessoal ou telefonicamente; 

Além da gestão diária do e-mail, será tratada a correspondência recebida em suporte de 

papel, bem como a gestão da informação recebida/partilhada, no âmbito dos protocolos 

estabelecidos. 

b)  Com marcação prévia, também poderão ser prestados esclarecimentos específicos pelos 

nossos colaboradores, nomeadamente o assessor jurídico e o contabilista. 

Em caso de manifesta necessidade, com marcação prévia feita através da sede (mail, 

telefone ou pessoalmente) e acordados os encargos, o assessor jurídico poderá deslocar-se 

às instituições. 

c)  Aqui também serão recebidas outras pessoas e entidades que o solicitem ou a quem nós 

convidemos, seja para conhecimento da realidade das Instituições, seja para apresentação 

de propostas, produtos ou serviços eventualmente de interesse para as nossas associadas. 

 



Sessões de esclarecimento 

No sentido de ajudar as associadas a manterem-se informadas sobre as melhores práticas, sobre as 

exigências legais e sobre as ameaças/problemáticas emergentes, a Direção da UDIPSS-Lr 

promoverá ao longo do ano vários encontros para informações, esclarecimentos, partilha de 

saberes e de experiências que possam interessar às Instituições. 

Poderão também agendar-se alguns encontros semelhantes em lugares mais afastadas da sede da 

União, conforme for manifestado o interesse e a necessidade das associadas existentes na zona. 

 
 

Formação 

Porque é exigência, do tempo e da lei, que as instituições sejam de qualidade não só nos 

equipamentos, mas, mais ainda, nos procedimentos e relações humanas e profissionais, a União 

continua a incentivar as associadas para a formação dos seus colaboradores (assalariados e 

voluntários). 

Apesar de haver muita “proposta” neste âmbito, cremos ser importante que a União promova 

algumas ações de formação de modo a que, também por este meio, se anime e alimente o espírito e 

os valores da solidariedade entre as pessoas, as instituições, as comunidades e a sociedade em 

geral. 

Assim projetamos promover três ações: 

a) Para dirigentes (Corpos sociais e outros a convite destes) 

b) Para quadros superiores (colaboradores nas Instituições) 

c) Para outros colaboradores (por grupos profissionais) 

 
 
 

Relações institucionais  

Na sua identidade de estrutura intermédia, a UDIPSS está representada em diversos organismos 

distritais e locais (Comissão de Acompanhamento e Avaliação dos Protocolos e Acordos de 

Cooperação, Associação de Centros de Saúde do Pinhal Litoral; Plataformas Territoriais; CLAS) e 

no Conselho Geral da CNIS.  

Nestes fóruns os nossos representantes procuram tornar presentes as realidades, realizações, 

projetos, dificuldades, propostas e reivindicações que nos são presentes pelas associadas e que 

entendemos justa. 

 

 

 

 



 Divulgação dos protocolos estabelecidos: 

- IPL – Instituto Politécnico de Leiria; 

- F3M - Information Systems, S.A; 

- Montepio Geral – Associação Mutualista. 

 

 

 

Seminário  

Prevê-se a realização de um seminário. 

Pretende-se que seja uma oportunidade de formação, reflexão, partilha, propostas e conclusões de 

interesse para o prosseguir e melhorar os serviços e práticas dos participantes e das instituições 

onde colaboram e que também possam beneficiar todos quantos se dedicam, se interessam e 

servem a causa da solidariedade. 

 
 

Em Solidariedade 

Como estava previsto no ano 2016, realizámos o encontro/festa “Em Solidariedade”. Assim, temos 

como objetivo, realizar este evento em 2017, previsivelmente em Outubro, num concelho a definir. 

Deseja-se que, cada vez mais, este evento seja agregador de todas as instituições do Distrito de 

Leiria e expressão/mostra dos trabalhos, serviços e dinâmicas das IPSSs às entidades (civis) e a 

toda a sociedade. 

 

 

Associadas 

É nosso objetivo aumentar o número de associadas na Udipss-Leiria e responder, cada vez mais, às 

necessidades que as mesmas nos apresentam. 

 

Conclusão 

Com a colaboração e empenho de todos, cremos ser possível prosseguir a luta e conquistas em 

favor dos mais necessitados que são a razão do nosso existir e do nosso agir. 

 
Leiria, 14 de Novembro de 2016 


