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1. INTRODUÇÃO 

 

A União das Instituições Particulares de Solidariedade Social do Distrito de 

Bragança (UIPSSDB), Instituição Particular de Solidariedade Social, sem fins lucrativos, titular 

de natureza jurídica de Pessoa Coletiva de Utilidade Pública n.º 509 586 147, do Estatuto das 

IPSS, que se procedeu ao registo definitivo e que foi lavrado pela inscrição n.º 1/11, do Livro 

das Uniões e considera-se efetuado em 6 de Julho de 2010, nos termos do n.º 2, do artigo 9º, 

do Regulamento acima citado, é a expressão organizada da cooperação entre as Instituições 

Particulares de Solidariedade Social, sedeadas no Distrito de Bragança ou nele exercendo a 

sua atividade. 

O presente Plano de Ação é elaborado com base na Visão, Missão e Valores desta 

UIPSSDB, tendo em conta uma avaliação do trabalho desenvolvido e de uma análise que 

resultou do cruzamento das necessidades sentidas pelas Associadas, que são cada vez em 

maior número e mais participativas, o enquadramento legal da tutela e o contexto social e 

económico do nosso País, em geral, e do distrito de Bragança, em particular, que resultam na 

definição de algumas Linhas Estratégicas de Orientação, a saber: 

1. Garantir a identidade e a cultura organizacional compreendida nos seus 

Estatutos, criando coesão com as suas Associadas; 

2. Assumir a sustentabilidade do desenvolvimento da UIPSSDB, promovendo o 

equilíbrio financeiro e a melhor gestão dos recursos disponíveis; 

3. Desenvolver competências pela partilha de conhecimento e informação, pela 

formação e disponibilização de outros meios de comunicação, para qualificação 

dos recursos e dos procedimentos;   

4. Dinamizar a articulação interinstitucional e intersectorial, fomentando uma rede 

de trabalho entre Associadas; 

5. Capacitar estrategicamente pela realização de estudos adequados às 

potencialidades, necessidades e expetativas das Associadas e da realidade social 

do distrito de Bragança;  

6. Promover a cooperação e representar as IPSS’s suas associadas junto de:  

a. Segurança Social,  

b. Comunidades Intermunicipais, Autarquias, Associações de Desenvolvimento, 

c. Emprego e Formação,  

d. Saúde,  

e. Educação,  

f. IPDJ,  

g. Entre muitas outras entidades. 
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Este Plano de Ação, elaborado para o ano de 2021 apresenta, de forma sintetizada, as 

ações e projetos que se pretendem realizar ao longo do ano, as quais serão preparadas 

antecipadamente, envolvendo diferentes estratégias e metodologias, concretizadas com 

pessoas e recursos disponíveis, e avaliadas no final para uma melhoria gradual, contínua e 

sistémica. 

Com a elaboração do Plano de Ação, a Direção desta UIPSSDB procura, assim, dar 

cumprimento aos imperativos legais e estatutários, com a apresentação e apreciação da 

Assembleia-Geral. 

 

 

 

2. OBJETIVOS GERAIS DO PLANO 

 

2.1. Promover a participação de todos os membros dos órgãos gerentes, quer da 

UIPSSDB quer das IPSS do distrito de Bragança, partilhando entre todos, toda a 

informação relevante para a vida das associadas e ao funcionamento da UIPSSDB. 

 2.2. Manter o Serviço de Assessoria Jurídica de forma a responder às dúvidas 

colocadas pelas associadas, com caráter presencial, uma vez por mês e, via on line, 

semanalmente ou sempre que se justifique. 

2.3. Melhorar, se possível, o Serviço Administrativo, através de apoio de um 

colaborador, ao abrigo de medida de emprego, ainda a definir. 

2.4. Manter o Serviço de Contabilidade de forma a melhorar a própria gestão 

contabilística e responder eficazmente às solicitações que surjam nesta área. 

2.5. Manter o Serviço de Consultoria e Assessoria de Comunicação, com vista a 

apoiar na divulgação de projetos, ações e eventos (produção de notas de imprensa e envio 

para imprensa regional e nacional); adaptação e divulgação de conteúdos informativos, nas 

plataformas digitais (website e redes sociais). 

2. 6. Melhorar a capacidade de resposta das associadas que, de algum modo, 

careçam de apoio dentro das diferentes respostas sociais: 

i. Na área da infância 

1. Creche 

2. Jardim-de-infância 

3. Lar de Infância e Juventude 
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4. Centro de Acolhimento Temporário 

5. Outras 

ii. Na área da população idosa 

1. Estrutura Residencial para Idosos 

2. Centro de Dia  

3. Serviço de Apoio Domiciliário 

iii. Na área da Deficiência 

1. Lar Residencial 

2. Centro de Atividades Ocupacionais 

3. Formação Profissional para Jovens Portadores de 

Deficiência 

iv. Outras respostas 

Tal apoio deverá acontecer ao longo de todo o ano. 

 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

3.1. Formação 

 

A União, ao longo do ano de 2021, promoverá formação para os diferentes 

intervenientes na vida das instituições, quer sejam dirigentes, diretores técnicos e/ou restantes 

trabalhadores das IPSS´s, entre outras:  

 

- Continuidade do projeto de RH “ O que conta são as pessoas” e avançarmos 

com a fase 2, através do apoio e parceria com a F3m – Tranning centre. 

- 5 ações, com as temáticas a seguir apresentadas, num total de 22 horas 30 

minutos de formação:  

Ação 1: Planeamento  

Ação 2: Recrutamento e Seleção 

Ação 3: Avaliação de desempenho  

Ação 4: Formação e desenvolvimento  

Ação 5: O voluntariado nas organizações da economia social 
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- Legislação Laboral: 10 horas 

  

. Trabalho por turnos e escalas de serviço (6 horas) 

. Organização dos temos de trabalho (4 horas) 

  

- Estratégias de Implementação de RGPD – 2 horas 

  

- Software F3M – 6 horas  

 

- Formação em parceria com a CNIS: 

 . Acolhimento de Menores/Futuro das IPSS de apoio à infância e jventude. 

 

- Ações de Formação na área do Direito Laboral e Gestão de Recursos Humanos 

com o apoio do serviço de assessoria jurídica da UIPSSDB: 

 

. Conversas à Volta da Legislação, e Alterações ao Código de Trabalho, 

sempre que se justifique ou haja alterações. 

 

- RGPD – apoio na implementação em parceria com empresa especialista na área e de 

acordo com o Protocolo estabelecido com a UIPSSDB. 

 - Seminário dirigido a todos os profissionais de serviços humanos – Coaching na 

Gestão de Recursos Humanos. 

  

  

- Através da parceria com a Autoridade Nacional da Proteção Civil, realizar as ações 

de formação necessárias ao bom funcionamento e conhecimento no que respeita às Medidas 

de Autoproteção. 

 

- Dar continuidade à realização do MBA em Bragança em Direção Técnica/de 

Serviços em Organizações Sociais.  

 

- Reforçar a parceria com o IPB – Escola Superior de Tecnologia e Gestão – Escola de 

Negócios, através de realização de Pós-Graduação em Gestão de Organizações de 

Economia Social. 
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- Procurar estabelecer uma parceria com o IPB com vista à preparação de ações de 

formação adequadas ao perfil do trabalhador das IPSS. 

 

- Preparar e organizar, se possível, candidaturas ao financiamento das ações de 

formação a desenvolver. 

 

- Promoverá momentos de reflexão, troca de experiências e partilha de boas práticas, 

entre pares e com outras organizações. 

 

- Ajudar na definição de perfil de trabalhador social, com a ajuda na criação de cursos 

técnicos e profissionais. 

 

- Procurar implementar um protocolo com a ASAE no sentido de preparar e realizar 

açoes de formação/sensibilização para os profissionais das várias IPSS associadas. 

  

 

 

3.3.  Representação 

 

- Ter participação em todas as ações promovidas pela CNIS na defesa dos interesses 

das IPSS´s associadas, nomeadamente através da sua participação no Conselho Geral e 

outras reuniões; 

  

- Representará a UIPSSDB em seminários, grupos de trabalho, encontros com 

intervenções ou como convidado.  

 

 

3.4. Trabalho em Rede 

 

         A UIPSSDB continuará a promover a comunhão e a partilha entre as 

instituições, pelo que será promotora de trabalho em rede, de partilha entre IPSS, por uma 

plataforma de recursos disponíveis.   

  Continuará a promover a partilha de boas práticas, conteúdos, informações na 

plataforma criada pela CNIS – ROTASS (Rede Operacional e Técnica de Apoio ao Setor 

Solidário), enquanto ferramenta que pode vir a tornar-se uma mais valia para os 

intervenientes (Uniões Distritais, CNIS e IPSS), rentabilizando recursos e dinamizando uma 

nova estrutura que funciona em rede, a nível nacional.  
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A União procurará agilizar, junto das Associadas, a publicação de conteúdos na 

plataforma e promoverá a consulta e utilização continuada da mesma, fomentanto o 

esforço de todos na divulgação e dinamização da rede e da própria plataforma. 

  

 

3. 5. Parcerias e Protocolos 

 - Procurará manter e estabelecer, se possível, novas parcerias e protocolos com 

diferentes entidades: 

. EAPN Portugal – Rede Europeia Anti-pobreza do Distrito de Bragança 

. Ordens Profissionais  

. CPCJ – Comissão Alargada, de forma a defender as IPSS aqui representadas 

no sentido de acompanhamento 

. RSI – Rendimento Social de Inserção 

. Conselho Municipal da Educação 

. Rede Social 

. Autarquias: reunir com várias, ao longo do ano, de forma a dar a conhecer a 

nossa realidade 

. Comunidades Intermunicipais 

. ACT – Autoridade para as Condições de Trabalho 

. ANPC – Autoridade Nacional da Proteção Civil  

. F3M 

. NERBA 

- Empresas e entidades bancárias, no âmbito da responsabilidade social. 

- Apresentar regulamento para cedência e utilização da viatura da UIPSSDB, de nove 

lugares. 

- Procurar aumentar o número de ajudas técnicas do Centro de Recursos da UIPSSDB. 

 

 

 

4. ATIVIDADES/SERVIÇOS A  MANTER  

- Consultoria/Assessoria Jurídica, de forma a alertar para o cumprimento da 

legislação e das normas emanadas da tutela e de novas recomendações e orientações 

técnicas. 

- Serviço de Contabilidade.  

- Comunicação/Informação:  
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 A União tenciona manter a partilha de informação com a manutenção do sítio 

eletrónico da UIPSSDB e as plataformas sociais, de modo ativo, dinâmico e 

atualizado com informação institucional e informação relativa a todas as 

associadas; 

 Participará em seminários, grupos de trabalho e outros eventos, procurando 

dar a conhecer a sua missão e o papel das IPSS no distrito de Bragança; 

 Promoverá visitas institucionais; 

 Procurará captar novas associadas. 

 A UIPSSDB tem presente que a situação de pandemia vivida até ao presente 

poderá colocar em causa algumas das dinâmicas programadas, no entanto, 

sempre que possível, procurará intervir e ajudar na promoção da segurança às 

suas associadas, investindo na aquisição de equipamentos de proteção 

individual, produtos de desinfeção e, sempre que possível, procurará mecenas, 

beneméritos ou ajudas para fazer face às constantes necessidades de 

melhoria. 

 

5. ATIVIDADES DE ORDEM GERAL 

As reuniões previstas são frequentes, visando a participação nas decisões, pelo que 

prevemos: 

 A Direção reunirá mensalmente, pretendendo efetuar as reuniões em diferentes 

concelhos do distrito.  

 A Assembleia-geral  e o Conselho Fiscal reunirão nos termos estatutários. 

 

 

6. RECURSOS HUMANOS E FÍSICOS 

A UIPSSDB mantém a sua sede na Fundação Betânia, tendo ao dispor todos os 

recursos físicos necessários (equipamentos elétricos e eletrónicos, aquecimento, 

comunicações, espaços polivalentes para ações de formação/palestras/assembleias gerais, 

entre outro tipo de recursos), sem qualquer tipo de encargo.  

Tendo em conta as limitações financeiras, a União não dispõe de recursos humanos 

para ir de encontro às necessidades que se propõe colmatar e procurará manter o apoio de 

todos quantos manifestem vontade em colaborar sempre num intuito de solidariedade e 

proximidade.  
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7. AVALIAÇÃO 

A avaliação será efetuada ao longo e logo após a concretização de cada ação de forma 

a medir os resultados, ajudar nas tomadas de decisão posteriores, identificar as condições 

de sucesso e os aspetos críticos ajudando a melhorá-los, optimizar a utilização de recursos, 

aprofundar a participação, divulgar resultados, assumir compromissos, atribuir 

responsabilidades e como sempre assumimos, promover a melhoria quer da UIPSSDB, no 

seu funcionamento e organização, quer das IPSS dela integrantes. 

 

 

8. CONCLUSÃO 

O Plano de Ação para o ano de 2021 constitui um instrumento orientador do 

desenvolvimento organizacional que se pretende dinâmico e capaz de responder aos 

desafios e requisitos da UIPSSDB. Sendo este documento previsional e, por isso, aberto a 

transformações que decorrem de incertezas que o mundo globalizado nos impõe, 

principalmente neste setor socila e solidário, sujeito por essa via a permanente 

aperfeiçoamento, sempre que surjam oportunidades, ele será enriquecido com os 

contributos que eventualmente possam surgir, na certeza porém que a UIPSSDB não se 

acomodará a um Plano de Ação inalterável, trabalhando continuamente para ultrapassar as 

dificuldades e, a partir delas, criar oportunidades de sucesso.  

Compreendendo-se o seu enquadramento e missão, permite constatar que muitas 

opções e ações nunca aparecem como acontecimentos isolados ou casuísticos, mas como 

parte de processos bem pensados, estruturados e com visão de futuro, numa consolidação 

da ação e missão desta UIPSSDB que também é uma referência a nível nacional no seio da 

CNIS.  

 

Bragança, Novembro de 2020 

 

A Direção da UIPSSDB 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

UIPSSDB – União das Instituições Particulares de Solidariedade Social do Distrito de Bragança   

Fundação Betânia – Estrada do Turismo, 3875, 5300-855 Bragança 

Telefone: 273 313 270/Telemóvel: 969 543 779 

Email: uipssdb@gmail.com 

Sítio: www.uipssdb.pt 
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