
 

 

 

Relatório de atividades 2016 

 

O ano de 2016 foi um ano de alterações politicas e de novos modelos de 

politicas sociais. A UDIPSS-Leira, esteve atenta a reportou as associadas a 

informação e esclarecimentos necessários, assim: 

 

 

1 – Organização e funcionamento da sede 

A sede, desde Novembro, esteve sempre aberta terças, quartas e quintas 

às suas filiadas e sempre que solicitado foram marcadas reuniões. A sede é 

cada vez mais um ponto de encontro das filiadas.  

Depois desta data, com a presença do Luís Miguel na secretaria da 

Udipss, todas as terças-feiras (das 09h00 às 18h00), quartas (das 09h00 às 

13h00) e quintas (das 09h00 às 13h00). 

 Durante o ano de 2016 foram recebidos mais de 600 emails e enviados 

mais de 900. Foi implementado procedimento de atendimento das 

associadas, com respetivo registo e acompanhamento.  

Foram agendas em média uma reunião todas as terças feiras destinadas 

a tratar questões colocadas pelas associadas, nomeadamente os assuntos 

de foro jurídico.   

Grande parte dos emails enviados estavam relacionados com: “Noticias à 

Sexta”, Informação de Associadas, apoio fiscal e Jurídico, Protocolos, 

formações, pedido de atualização de dados dos Associadas e com a  



 

 

 

 

cobrança das Quotas. Em média é enviado um mail por dia para o Dr. Rui 

Gonçalo com duvidas essencialmente relacionadas com o Contrato Coletivo 

de Trabalho. 

 

No que diz respeito aos contactos telefónicos, durante este ano foram 

feitos mais de 100 telefonemas com o intuito de resolver situações 

relacionadas com as Quotas, esclarecimento de dúvidas, marcação de 

reuniões e outros. Foram recebidos mais de 300 telefonemas com o intuito 

de resolver situações relacionadas com as Quotas, inscrições em sessões de 

esclarecimento e formação, pedidos de apoio jurídico, agendamento de 

reuniões de atendimento e esclarecimento de dúvidas. 

 

 

 

2 – Sessões de Esclarecimento 

Realizaram-se 2 sessões de informação sobre ações inspetivas do ISS, no 

dia 10 de Março, 20 de Julho de 2016. 

Realizou-se 1 uma sessão de esclarecimento, com o tema: “Gestão de 

recursos humanos - horários, escalas de serviço e retribuições" , sendo a 

participação muito significativa por parte das instituições: na Sessão de 15 

de Novembro participaram 58 pessoas representando 33 Instituições;  

 

 



 

 

 

3 – Relações Institucionais  

-Participação Concelho Diretivo do CNIS; 

-Divulgação das “Noticias à sexta”;  

-Participação na comissão de acompanhamento e avaliação dos 

protocolos de cooperação; 

- Participação no Conselho Local de Ação Social; 

- Participação Plataforma Supra Concelhia do Pinhal Litoral; 

 

 

4 – Outras atividade 

Realizou-se no dia 18 de Novembro de 2016 no Concelho da Batalha o 

Encontro Distrital das IPSS 2016 “Em Solidariedade”. Com o objetivo de dar 

a conhecer, à sociedade em geral, tudo o que de bom se faz e pratica nas 

nossas Instituições. Pretendemos que seja um elemento agregador de todas 

as Instituições do Distrito. 

 

 

5 – Processamento de quotas 

Durante o ano de 2016 ajustou-se a forma de pagamento de quotas:  

a) Janeiro e Fevereiro – Emissão e envio das Faturas para todas as 

Instituições; 

b) Até ao final do ano – As Instituições foram regularizando o 

pagamento das quotas 

 



 

 

 

De salientar que no final do ano de 2016 foram cobradas quotas em 

divida de anos anteriores. 

Foi efetuada atualização da base de dados das associadas e ao controlo 

de conta corrente das mesmas. 

Foi implementado e consolidada a gestão de faturação e tesouraria. 

Procedeu-se à atualização da página da internet da UDIPSS, 

promovendo-se a sua utilização como ferramenta de divulgação das 

atividades e ações desta União. 

 

 

A Direção 
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___________________ 

___________________ 
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___________________ 


