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Resumo dos principais resultados do estudo: 
 
• O valor pago pelos utentes corresponde a 31,7% do total dos ren-
dimentos das IPSS; 
• Os subsídios à exploração de entidades públicas correspondem a 
46,12% do total dos rendimentos destas instituições, sendo 38,76% 
provenientes da Segurança Social, 6,59% provenientes doutras en-
tidades da Administração Central e 0,78% provenientes das Autar-
quias Locais; 
• Os gastos de pessoal são, de longe, a principal componente dos 
custos das IPSS onde representam 58,41%, muito acima do que 
acontece não só nas sociedades não financeiras (14,16%), mas 
também nas entidades com fins lucrativos prestadoras de serviços 
de apoio social (entre 43,4 e 45,4%); 
• Comparando com as sociedades não financeiras e com as entida-
des com fins lucrativos prestadoras de serviços sociais os níveis de 
solvabilidade e de liquidez das IPSS são melhores, mas a taxa de 
rendibilidade dos capitais próprios é menor; 
• Para esta menor taxa de rendibilidade dos capitais próprios con-
tribuem uma maior retenção de resultados operacionais para amor-
tizações e depreciações, uma menor rendibilidade operacional, uma 
menor rotação do ativo e uma menor taxa de endividamento; 
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• Ainda quanto à situação económica e financeira, 
em 2016, 42,12% das 565 IPSS analisadas neste 
estudo tiverem um resultado líquido negativo e 
18,76% tiveram um resultado negativo antes de 
amortizações e depreciações, gastos de financia-
mento e impostos. 
Outra componente da importância económica e so-
cial das IPSS é o trabalho voluntário que mobilizam 
para as funções de direção e para outras funções. 
Tendo por base dados que foi possível obter para 
45 IPSS de 14 distritos e de todas as formas jurídi-
cas conclui-se que esse trabalho voluntário equi-
vale a 4,58% do valor dos gastos de pessoal, sendo 
3,09% trabalho de membros dos órgãos sociais e 
1,49% trabalho doutros voluntários. 
O estudo também analisou a importância das IPSS 
no que se refere à sua proximidade em relação aos 
utentes na oferta de serviços que lhes prestam e ao 
seu contributo para a coesão territorial. Aqui con-
clui-se o seguinte, tendo por base os dados da 
Carta Social para 2017: 
• As IPSS têm equipamentos para crianças e ido-
sos em 70,76% do número total de freguesias do 
Continente; 

• Em 27,16% do número total de freguesias do Con-
tinente as IPSS são as únicas entidades que lá têm 
equipamentos para crianças e idosos. 
O estudo analisou, ainda, uma faceta da importân-
cia económica e social das IPSS que é o efeito mul-
tiplicador que têm nas suas economias locais pelo 
facto de captarem para lá rendimento proveniente 
de financiamentos públicos, doações e outras fon-
tes, rendimento esse que é depois utilizado para pa-
gar as remunerações de colaboradores que resi-
dem no seu território e para pagar a fornecedores 
locais de bens e serviços. 
Tendo por base dados que foi possível recolher de 
44 IPSS de 14 distritos e de todas as formas jurídi-
cas, conclui-se que cada euro que uma IPSS capta 
para o seu concelho é multiplicado por 4,218 na 
economia desse território. 
Por fim, um resultado deste estudo que também é 
de registar é que ele constitui a primeira etapa de 
uma Central de Balanços de que estas instituições 
muito precisam. Esta Central de Balanços irá ser 
continuada, melhorada com mais indicadores e 
alargada a mais IPSS. 

 
 

» Estado não comparticipa nem metade dos gastos das IPSS - Revista Sábado  
» Instituições de solidariedade social comprometem-se a criar central de balanços - Diário de Notícias   
» Quase metade das IPSS deu prejuízo em 2016: 18,76% deram ... - Observador 

» Cada euro captado por IPSS mais do que quadruplica na economia ... - JN 
 

 
 
 

 
 

» Aviso Norte -40-2018-38   

Medidas educativas orientadas para a promoção do sucesso educativo e para a preven-
ção do abandono escolar no âmbito dos DLC urbanos 
Grupo de ação local: agência de desenvolvimento integrado de Lordelo do Ouro 

 

» POISE I Orientações em matéria de imputação de custos com pessoal não docente 

Com vista a alcançar uma maior simplificação e clarificação para os beneficiários, foi disponibilizada pela 
Autoridade de Gestão a Circular Normativa n.º 14/CD/2018, de 29/11/2018, a qual revê os procedimentos 
instituídos em matéria de imputação de custos com as remunerações de pessoal interno. 
Esta circular revoga a Circular Normativa n.º 21/UC-UAC/2016, de 30/09/2016, subordinada ao mesmo 
assunto. 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.sabado.pt/dinheiro/detalhe/estado-nao-comparticipa-nem-metade-dos-gastos-das-ipss&ct=ga&cd=CAEYACoUMTc4NzQzOTk1NDI5NjQ2MDAyNzgyGTM2OTYyNzU0MmY1ZjI1OTA6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNFU1DexFvinwkdVlEU9oUd2BAVKLA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.dn.pt/lusa/interior/instituicoes-de-solidariedade-social-comprometem-se-a-criar-central-de-balancos-10276778.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTc4NzQzOTk1NDI5NjQ2MDAyNzgyGTM2OTYyNzU0MmY1ZjI1OTA6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNETjH8n9FsutFJs_2IClembEFK-Ag
https://observador.pt/2018/12/04/quase-metade-das-ipss-deu-prejuizo-em-2016-1876-deram-resultados-negativos-antes-de-impostos-e-amortizacoes/
https://observador.pt/2018/12/04/quase-metade-das-ipss-deu-prejuizo-em-2016-1876-deram-resultados-negativos-antes-de-impostos-e-amortizacoes/
https://www.jn.pt/nacional/interior/cada-euro-captado-por-ipss-mais-do-que-quadruplica-na-economia-local-10281312.html
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=aeb68690-5989-45ad-9609-0e67324f7f9e
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=aeb68690-5989-45ad-9609-0e67324f7f9e
http://poise.portugal2020.pt/normativas
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UDIPSS-Évora 
III Encontro das IPSS do Alentejo 

“Cooperação - Via de Concertação e de Impacto Social” 
 
3 de Janeiro de 2019 às 09:30 – 17:30  
  
Rua Ferragial do Poço Novo, 22,  Évora  
 
Entrada Livre (Inscrição Obrigatória 

 
 
 
Tiago Abalroado reeleito presidente da UDIPSS-Évora 
 
Tiago Abalroado, presidente da Direção da União 
Distrital das Instituições Particulares de 
Solidariedade Social de Évora desde 2015, foi, ao 
final desta tarde, escolhido, por unanimidade, 
para liderar a estrutura representativa das IPSS 
do Distrito de Évora no quadriénio 2019-2022. Da 
lista hoje eleita em reunião da Assembleia Geral, 
além do também presidente da UNITATE – 
Associação de Desenvolvimento da Economia 
Social, fazem ainda parte Teresa Costa Pereira 
(vice-presidente), da Fundação Obra de São José 
Operário, Luís Oliveira Rodrigues (secretário), da 
Cáritas Arquidiocesana de Évora, Carlos Elias 
(tesoureiro), da Cáritas Paroquial de Nossa 

Senhora da Conceição de Vila Viçosa, e Fátima 
Quintas (vogal), da Associação “Os Amigos de 
São Manços”. Na mesa da Assembleia Geral 
manter-se-á como presidente João Penetra, da 
Associação Terra Mãe, de Viana do Alentejo, e a 
presidência do  Conselho Fiscal será agora 
assumida por Ana Casadinho, presidente da 
Associação Porta Mágica. 
 
A cerimónia de Tomada de Posse dos novos 
Corpos Gerentes da UDIPSS-Évora foi agendada 
para o dia 3 de Janeiro de 2019, data em que 
decorrerá na cidade de Évora o III Encontro das 
IPSS do Alentejo

. 
 

 
 
 
 

Concerto Solidário com Miguel Araújo  
- Dia Internacional da Pessoa com Deficiência - 
 
 09 de dezembro   I    15h30 
 
 Auditório municipal de Gaia 
Esta iniciativa é promovida em parceria pela APPACDM de Vila Nova de 
Gaia, a APPDA-Norte e CERCIGaia e tem o apoio da Câmara Municipal 
de Gaia. 
A receita do evento reverte a favor das 3 instituições. 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 
 
 
 
 

http://www.appacdm-gaia.org.pt/noticias/190-concerto-solidario-com-miguel-araujo-dia-internacional-da-pessoa-com-deficiencia-09-12-2018-as-15h00
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Festa do Natal no “Aconchego” 
 
15 de dezembro   I  14h30 

 
Jardim 25 de abril, nº 1 

 
Uma iniciativa da IPSS “O Aconchego – Centro de Apoio Social” em Vale 
de Cavalos, Chamusca. A festa contará com animação musical. 

 
 

 
Corrida Nocturna Solidária  

 
18 de dezembro   I   20h00 
 
Praça do Bocage, Setúbal   

 
Uma iniciativa da “Questão de Equilíbrio - Associação de Educação e In-
serção de Jovens” que pretende deste modo angariar fundos e recolha de 
bens essenciais para apoiar a instituição

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Desconto nas creches para o segundo filho - Po-
lítica  
Famílias com dois ou mais filhos vão pagar me-
nos de creche.  
 
É no Porto que mais famílias recebem RSI  

Para o padre Lino Maia, presidente da Confede-

ração Nacional das Instituições de Solidariedade 

Social (CNIS), a inversão deste cenário só 

passa ... 

 

 
Portugal: Troféu do Voluntariado distinguiu pes-
soas que «dão de si» sem exigir nada  
A Confederação Portuguesa do Voluntariado 
(CPV) reconheceu a dedicação de pessoas que 
“dão de si”, sem exigir ... 
 
Castelo Branco: Setor social e solidário emprega 
1.550 trabalhadores... 
O Guia Social IN resulta de uma das ações que 
a CLDS levou a cabo. O livro condensa informa-
ção de 320 instituições da cidade 

 
 
 
 

 IMPRENSA 

https://www.cmjornal.pt/politica/detalhe/desconto-nas-creches-para-o-segundo-filho?ref=HP_TickerCMAoMinuto
https://www.cmjornal.pt/politica/detalhe/desconto-nas-creches-para-o-segundo-filho?ref=HP_TickerCMAoMinuto
https://www.cmjornal.pt/politica/detalhe/desconto-nas-creches-para-o-segundo-filho?ref=HP_TickerCMAoMinuto
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.jn.pt/local/noticias/porto/porto/interior/e-no-porto-que-mais-familias-recebem-rsi-10278138.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTU1NTE0NTY2OTQ2MTEzMDM2MjgyGTM2OTYyNzU0MmY1ZjI1OTA6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNGvJp8TMq7s5W6stax_r2XNC0Ekxw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.agencia.ecclesia.pt/portal/portugal-trofeu-do-voluntariado-distinguiu-pessoas-que-sem-exigirem-nada-dao-de-si/&ct=ga&cd=CAEYACoTNjcyMTY3NDk4MDUzMDUxNTgyMzIbZmY0NDk5ZTQ1MzgwZTI1MzpwdDpwdDpQVDpS&usg=AFQjCNEsSzf9kq9BDPaeqMa1Kvc-sqet8w
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.agencia.ecclesia.pt/portal/portugal-trofeu-do-voluntariado-distinguiu-pessoas-que-sem-exigirem-nada-dao-de-si/&ct=ga&cd=CAEYACoTNjcyMTY3NDk4MDUzMDUxNTgyMzIbZmY0NDk5ZTQ1MzgwZTI1MzpwdDpwdDpQVDpS&usg=AFQjCNEsSzf9kq9BDPaeqMa1Kvc-sqet8w
https://www.diariodigitalcastelobranco.pt/detalhe.php?c=12&id=47874
https://www.diariodigitalcastelobranco.pt/detalhe.php?c=12&id=47874
https://www.diariodigitalcastelobranco.pt/detalhe.php?c=12&id=47874
https://www.diariodigitalcastelobranco.pt/detalhe.php?c=12&id=47874
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Relatório “Gerações Mais Saudáveis”  I  Cuidados saúde mental 
 

A oferta de cuidados de saúde mental dirigidos a 
crianças e jovens em Portugal “é muito defici-
ente”, havendo poucos serviços de psiquiatria es-
pecíficos e com recursos escassos, além de falta-
rem psicólogos nos centros de saúde. “A oferta de 
cuidados de saúde mental da infância e da ado-
lescência está longe de suprir as necessidades 
da população e muito longe das metas traçadas 
no Plano Nacional de Saúde Mental”, refere o re-
latório, a que a agência Lusa teve acesso. 

 
O Conselho Nacional de Saúde recomenda que 
seja reforçada a prestação de cuidados de saúde 
mental na infância e adolescências, lembrando 
que a prevalência de perturbações emocionais e 
do comportamento nestas fases da vida “têm 
vindo a adquirir uma dimensão importante”. 
 

Estima-se que entre 10% a 20% das crianças te-
nham um ou mais problemas de saúde mental, 
sendo que apenas 25% do total são referenciadas 
a serviços especializados. 
 
Apesar de recordar estes dados, o relatório do 
Conselho Nacional de Saúde indica que os dados 
epidemiológicos sobre saúde mental em crianças 
e jovens é “muito limitado”, considerando funda-
mental haver investigação nesta área. 
 
Atualmente Portugal tem 21 unidades de psiquia-
tria da infância e adolescência em estruturas do 
SNS, embora com “recursos escassos”. Existem 
ainda nove serviços locais de psiquiatria da infân-
cia e adolescência, que desenvolvem atividades 
de âmbito alargado. Previa-se a abertura de 13 
novos serviços até 2012, mas só abriram quatro 
desses serviços 

 
 

II Seminário Internacional Alzheimer e outras Demências: 
Conhecer, Compreender e Intervir 
 
13 e 14 de dezembro de 2018   
Aula Magna do IPV, Viseu 
Mais informações em: http://www.esev.ipv.pt/SIAD/ 

 
 
 
 

Dia Internacional dos Direitos Humanos 
O Dia Internacional dos Direitos Humanos, que se celebra anualmente a 10 de dezembro, assinala a data 
em que, no ano de 1948, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos. Este documento, surgido 3 anos após o término da II Guerra Mundial, enumera os direi-
tos humanos básicos que devem assistir a todos/as e foi originalmente elaborado por representantes de 
diferentes origens jurídicas e culturais, e contextos geográficos. 

 
Lino Maia 

http://www.esev.ipv.pt/SIAD/

