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DOS APOSENTADOS
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24 Novembro 2012

Hotel de Férias dos SSPSP no Baleal

›PROGRAMA
09h00 Receção dos participantes
11h00 Celebração Eucarística
12h15 Sessão de abertura - Mensagem do Secretário-Geral dos SSPSP,
Superintendente Jorge Cabrita

12h30
14h00
15h00
18h30
À semelhança dos dois últimos anos, a
Direção dos Serviços Sociais vai levar a
cabo o 3º Encontro dos Aposentados
dos SSPSP, evento que já vai fazendo
parte da tradição institucional.
Este Encontro, iniciado em 2010, veio
claramente reforçar o desejo dos aposentados desta Instituição de ter um espaço e
um momento de convívio entre todos
aqueles que durante anos partilharam um
trabalho dedicado à Polícia de Segurança
Pública.
Pretende-se nesta confraternização promover o espírito de camaradagem que acompanhou estes profissionais ao longo das
décadas da sua carreira e aproximá-los
novamente à PSP, através dos SSPSP.
O 3º Encontro dos Aposentados dos
SSPSP está a ser programado com o
objetivo de satisfazer os interesses mani-

Almoço/Convívio
Espetáculo de animação
Baile
Partida para os locais de origem

festados nos questionários de avaliação
entregues nos Encontros anteriores.
Assim, o evento irá acontecer no Hotel
de Férias do Baleal, no dia 24 de
Novembro do corrente ano. O mesmo
terá um programa de um dia, estando
incluindo no valor da inscrição o almoço, a
animação e o transporte.
Não sendo possível, por questões logísticas, efetuar várias paragens, os pontos de
partida para o transporte de beneficiários,
serão definidos de acordo com a localização do maior número de inscritos e em
locais geograficamente centrais.
A organização deste evento está a cargo do
GAS - Gabinete de Ação Social dos Serviços Sociais, com a colaboração do Gabinete
de Comunicação, Imagem e Protocolos e
em parceria com a ANAP - Associação
Nacional dos Aposentados da Polícia.

A divulgação será feita recorrendo aos
meios disponíveis, nomeadamente folhetos e cartazes, nos Comandos da PSP,
nos hotéis de férias dos SSPSP, no Boletim
da ANAP, no CIAS - Centro Integrado
de Ação Social dos Olivais, no site dos
Serviços Sociais (www.sspsp.pt) e na
página dos SSPSP na rede social Facebook (www.facebook.com/sspsp).
A ficha de inscrição está disponível no
site e será enviada para o domicílio dos
beneficiários em Agosto, conjuntamente
com a ficha de inscrição nos SSPSP,
para aqueles elementos que, na situação de aposentados, queiram reativar a
sua condição de beneficiários dos
SSPSP, beneficiando assim de todo o
conjunto de ofertas e serviços que lhe
estão destinados.

›Mais informações

›Preços e condições

Gabinete de Acção Social dos SSPSP

Valores por pessoa e sem transporte:

Gabinete de Apoio à Direção

15€ - Beneficiários
25€ - Não Beneficiários
+5€ - Transporte assegurado pelos SSPSP

Tel.
218 618 045/88/64
Emails Dra. Paula Gonçalves | paulagoncalves@sspsp.pt
Dra. Sónia Rodrigues | soniarodrigues@sspsp.pt
Dra. Vera Leandro | vera.leandro@sspsp.pt
Tel.

218 618 033 | Email geral@sspsp.pt
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NOVIDADES

DO SECRETÁRIO-GERAL

PROJETOS EM CURSO

Aos beneficiários aposentados dos Serviços Sociais da PSP

a acontecer este ano

Na
qualidade
de
Secretário-Geral dos Serviços Sociais da Polícia de
Segurança Pública tenho a
honra e o privilégio de me
dirigir especificamente aos
beneficiários aposentados,
sendo a primeira vez que o
faço desde que tomei
posse de tão nobre e gratificante função.
As instituições europeias
elegeram o ano de 2012
como o “Ano Europeu do
Envelhecimento Ativo e
da Solidariedade entre
Gerações”. Envelhecimento ativo implica viver bem e melhor
o período sénior da nossa vida, tirando todo o partido possível
da mesma, através da participação ativa na sociedade, bem
como da promoção de uma vida independente.
O caráter dirigido e extraordinário do presente ato informativo,
aposta na paridade de oportunidades e na utilidade prática do
seu conteúdo, elegendo os beneficiários seniores como merecedores de um tratamento diferenciado, que em nada afeta a
circulação de informação destinada ao público interno em
geral e de modo concreto, aos seus camaradas no activo.
Dispõem estes últimos de circuitos de divulgação geral
massivos, rápidos e detentores de conteúdos de grande
dinamismo e oportunidade. É disso exemplo o “emailing”, já
possível graças à muito recente adesão dos Serviços Sociais
à Rede Nacional de Segurança Interna (RNSI), processo
que se pretende vir a enriquecer com a recolha crescente de
endereços de email privado pertencentes aos demais beneficiários não no ativo.
É intenção de Sua Exª o Diretor Nacional da PSP, enquanto
Diretor destes Serviços Sociais, bem como de toda a equipa
diretiva dos SSPSP, contribuir com a sua ação e trabalho para
melhorar a qualidade de vida de um grupo tão importante
para o património humano e institucional da Polícia de Segurança Pública: os aposentados.
Assim, na prossecução deste objectivo, a atual Direção, bem
como a anterior, tem desenvolvido o seu trabalho, dando continuidade aos projectos já existentes e criando novas respostas.
Nesse contexto, quaisquer iniciativas dos SSPSP relativamente a tão especial público interno, terão de promover, de
modo incontornável, recursos e atividades que sejam mobilizadores de um “Envelhecimento Ativo”, com uma forte aposta
na melhoria das condições de vida/habitabilidade, dos apoios
de saúde, e no desenvolvimento de serviços sociais integradores e potenciadores de uma cultura de pertença institucional.
Ao longo dos anos, várias têm sido as ações levadas a cabo
por estes Serviços Sociais da PSP, dirigidas de modo direto
ou indireto aos seus beneficiários mais idosos.

Destaque-se no contexto da ação social:
• O atendimento/acompanhamento personalizado no
âmbito social, efectuado na Sede dos Serviços Sociais e no
Centro Integrado de Ação Social (CIAS), nos Olivais, Lisboa,
este último com serviços clínicos e lúdicos, numa rede que se
pretende estender em breve ao Porto;
• A linha telefónica gratuita L.A.R.E.S – Linha de Apoio,
Resposta e Encaminhamento a Seniores;

Na habitação social
• A adaptação dos espaços habitacionais para beneficiários
com especiais e graves limitações de mobilidade decorrentes
de crescente incapacidade física;
• O projeto de pequenos trabalhos domésticos, em desenvolvimento e concretização nos próximos meses.

No campo lúdico
• A aposta no Turismo Sénior (colónias de férias e passeios);
• Os encontros e convívios anuais de crescente sucesso e de
grande adesão.

No campo financeiro
• Os empréstimos de médio/longo prazo;
• Outros apoios económicos pontuais em situações sociais graves;
• Os protocolos orientados para as áreas da saúde e bem
estar; sublinhem-se os descontos de medicamentos nas
farmácias (com percentagens que podem ir até aos 20%);
• Os protocolos na área do apoio domiciliário, os lares/ residências para idosos, de enfermagem e actos médicos, entre outros.

E finalmente o grande projecto
“A Aldeia dos Beneficiários”, um marco na história destes
Serviços Sociais. Um empreendimento que iniciará em breve
a sua atividade no complexo de Vieira de Leiria. Irá contar com
duas importantes valências: a de “Lar”, para aqueles que
detêm maiores limitações físicas e de risco social e a “Unidade Residencial”, para os elementos mais autónomos;
com infraestruturas de apoio partilhadas, têm finalidades
diferentes com um objetivo central: o de criar condições
condignas aos mais idosos e a outros benificiários que, ao
reunirem condições de fragilidade especial, se enquadrem no
serviço destes equipamentos.

ALDEIA DOS BENEFICIÁRIOS VIEIRA DE LEIRIA
Vagas disponíveis para as duas valências

LAR Capacidade: 40 beneficiários

Destinado a aposentados, em situações de isolamento social e risco de perda de
autonomia. Têm ao seu dispor uma equipa técnica (assistente social, enfermeiro,
animador, auxiliares, etc.) que visa dar resposta a todas as necessidades.

UNIDADE RESIDENCIAL Capacidade: 19 beneficiários

Destinado a beneficiários com autonomia. Na mensalidade está incluído: seguro, água,
luz, gás e limpeza semanal. Pode ainda usufruir de outros serviços, nomeadamente
lavandaria, médico, refeitório, pagando um valor acrescido por serviço.

150 € de jóia debitada na 1.ª mensalidade

mais informações

Gabinete de Ação Social dos SSPSP: Tel. 218 618 045/88/64 | Email geral@sspsp.pt

PROTOCOLOS
APOIO DOMICILIÁRIO E LARES
›APOIO DOMICILIÁRIO | SONHO LILÁS - TORRES VEDRAS
Tel: 21 195 5006 | Email: sonholilas@sonholilas.pt
›APOIO DOMICILIÁRIO | CIDADE AFÁVEL - LISBOA
Tel: 21 801 6345 | Email: geral@cidadeafavel.pt
›APOIO DOMICILIÁRIO | ANOS DOURADOS - VILA REAL DE S.TO ANTÓNIO
Tel: 281 542 193 | Email: geral@anosdourados.net
›APOIO DOMICILIÁRIO | SEM IDADE - LISBOA
Tel: 21 013 7757 | E-mail: sem-idade@sapo.pt
›APOIO DOMICILIÁRIO | COMFORT KEEPERS
Tel: 21 421 9963
›APOIO DOMICILIÁRIO | COMSENTIDO - VILA NOVA DE GAIA
Tel: 227 127 153 | Email: geral.comsentido@gmail.com
›APOIO DOMICILIÁRIO | DIGNUSCARE - AMADORA
Tel: 21 496 3519 | Email: dignuscare@gmail.com

HOTEL DE FÉRIAS MONFORTINHO

Em resumo, a estratégia de intervenção dos SSPSP no
presente contexto, assenta numa forte aposta na diversidade
de seus serviços, visa a obtenção de qualidade nas respostas
implementadas e a implementar e esforça-se por incrementar
medidas que dêem mais satisfação e benefícios aos utentes.
Para o sucesso da missão muito tem contado a Direção dos
SSPSP com a cooperação da Associação Nacional dos
Aposentados de Polícia (ANAP), numa parceria indispensável para a recolha do contributo útil e da experiência acumulada pelos nossos benificiários seniores.
O Secretário-Geral dos Serviços Sociais da PSP
Jorge Filipe Guerreiro Cabrita, Superintendente

›LAR SOLAR DAS CAMÉLIAS - ALBERGARIA A VELHA
Tel: 234 540 060 | Email: info@solardascamelias.pt
›LAR CALDAS RESIDENCE - TORNADA
Tel: 262 877 599 | Email: caldasresidence@gmail.com
›CASA DE REPOUSO A-DAS-LEBRES - STO ANTÃO DO TOJAL
Tel: 21 983 8350 | email: gerisence@gmail.com
›RESIDENCIAL LAR DA MINHA MÃE - CARTAXO
CASA DE REPOUSO FONTE SANTA - FONTE SANTA
Tel: 21 983 8360 | Email: info@larfontesanta.com
›LAR FAMÍLIA IDEAL - CHARNECA DE ALCOROCHEL
Tel: 249 820 299 | Email: familiaideal@sapo.pt
›LAR IDADE DE OURO - MELGAÇO
Tel: 251 402 945 | Email: geral@idadedeouro.com
›RESIDÊNCIA SÉNIOR PRIMUS VITAE - FÁTIMA
Tel: 249 532 223 | Email: geral@primuscare.pt
›CRUZ VERMELHA PORTUGUESA - RESIDÊNCIA DE ELVAS
Tel: 268 639 350 | Email: delvas@cruzvermelha.org.pt
›LAR SÃO SALVADOR - VILA VERDE
Tlm: 926 727 216 / 926 727 290
›LAR QUINTA DA PONTE - MONTEMOR-O-NOVO
Tel: 266 898 270 | Email: larquintaponte@sapo.pt

Tratamentos nas termas de Monfortinho de 8/15 dias

25% Época Balnear | 30% Fora Época Balnear
Protocolo em revisão com condições mais vantajosas.

OFICINA DO IDOSO
DESTINATÁRIOS

Aposentados dos SSPSP com situação de deficiência e/ou
mobilidade reduzida, em concelhos ainda a definir. A apreciação
do pedido é feito pelo GAS-Gabinete de Ação Social.

OBJETIVOS

Prestar apoio a nível das pequenas reparações no domicílio
destes, promovendo assim a qualidade de vida e bem estar.
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NOVO SITE DOS SSPSP
VISITE-NOS NA INTERNET

nas nossas diferentes plataformas de comunicação

www.sspsp.pt

NOVAS
funcionalidades!

O site dos Serviços Sociais da Polícia
de Segurança Pública, após uma reestruturação de conteúdos e de aspeto
exterior, já se encontra disponível em
www.sspsp.pt.
Com um novo design, conteúdos atualizados e mais acessível, proporciona

uma navegação mais intuitiva, comparativamente à versão anterior.
A ligação do site à RNSI - Rede Nacional de Segurança Interna, permitiu
que fossem criados conteúdos privados
que estão apenas disponíveis para os
beneficiários que estejam registados.

Acesso ao Facebook

Siga a ligação e acompanhe-nos
também na nossa página
do Facebook.

Menu Principal

Institucional Produtos e Serviços Contactos Documentos -

Área de Acesso Reservado

Log-In feito com os mesmos
dados de acesso à RNSI - Rede
Nacional de Segurança Interna.

Destaques Principais

Área de Protocolos

As informações de maior
relevância são destacadas
no topo do site.

Conheça todas as
entidades protocoladas
com os SSPSP.

Destaques Secundários

Área do Aposentado

Outras informações
com destaque.

aposentados.

Notícias

Outros Destaques

Novidades sobre
os SSPSP nos meios
de comunicação
e outros assuntos
relevantes.

Informações diversas.

Boletins e Newsletters

Consulte as edições anteriores.

Ordens de Serviço dos SSPSP

Publicidade

Consulte na área reservada.

Área destinada
à divulgação
das entidades
protocoladas.

›Acesso à área reservada

Ementa da Semana

Conheça todas as semanas
a nova ementa do refeitório
da sede dos SSPSP, em Lisboa,
e dos Hóteis de Férias.

› www.facebook.com/sspsp
Visite-nos na rede social Facebook e faça um “Like”
na nossa página!
Deixe-nos as suas sugestões e mensagens.
Pode aceder também ao perfil no Facebook dos
SSPSP através de uma ligação que encontra na
página principal do nosso site.
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CONTACTOS
Serviços Sociais da PSP | Rua de Xabregas, n.º44 | 1949-017 Lisboa
Telefone: 218 618 000 | Telemóveis: 968 030 227 | 917 217 366 | Fax: 218 618 099 | Email: geral@sspsp.pt

