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NEWSLETTER DOS SERVIÇOS SOCIAIS DA PSP

Apoio às vítimas da
Catástrofe na Madeira
VISITE O SITE DOS SERVIÇOS SOCIAIS DA POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA EM WWW.SSPSP.PT

NOTÍCIAS & FACTOS

Serviços Sociais da PSP apoiam a Madeira
Atendendo à gravidade da intem-

obrigatório de responsabilidade ci-

conclusão, foram concedidos quin-

périe que assolou a ilha da Madeira

vil. Desta avaliação social resultou

ze empréstimos à taxa zero, que to-

no dia 20 de Fevereiro do presente

um pacote traduzido em três tipos

talizaram o montante de 280.500€,

ano, os Serviços Sociais fizeram-se

de apoio, nomeadamente: a atribui-

dois apoios a fundo perdido, que

representar no Comando Regional

ção de empréstimo com taxa zero,

perfizeram 12.500€, e um montante

da Madeira pelo Gabinete de Acção

apoio monetário a fundo perdido e

de 1.800€ para compra de bens ma-

Social, nos dias 16,17 e 18 de Março.

a conjugação das duas, consoante a

teriais.

A intervenção assentou, essencial-

gravidade da situação. Em jeito de

mente, no estudo das situações sociais apresentadas pelos dezanove
beneficiários afectados pela catástrofe, implicando a realização de
entrevistas individuais e análise documental, com vista à identificação
das necessidades emergentes.
Não obstante os avultados prejuízos
em algumas habitações e áreas envolventes, bem como dos recheios
das mesmas, a maioria das situações
apresentadas prendia-se com a perda total de veículos, uma vez que
os mesmos somente tinham seguro

“PSP concede empréstimo financeiro de 300 mil
euros a 16 polícias afectados pelo mau tempo
Os Serviços Sociais da PSP vão conceder um pacote
financeiro de auxílio suplementar de 300 mil euros
a 16 polícias da Madeira afectados pelo temporal de
Fevereiro, indicou hoje a Direcção Nacional da PSP.
O conjunto de medidas dos Serviços Sociais da PSP
traduzem-se em empréstimos de longo prazo «à
taxa de juro de zero por cento», subsídios a fundo
perdido e atribuição de bens materiais de primeira necessidade, num total de 300 mil euros, adianta
aquela força policial.
Refere, também, que os Serviços Sociais da PSP, organismo autónomo vocacionado para a promoção
de apoio social complementar daquela instituição,
efectuaram uma avaliação local dos elementos mais
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carenciados, tendo canalizado essa informação para
a Direcção Nacional da PSP.
Segundo a Polícia de Segurança Pública (PSP), foram
sinalizados 16 elementos policiais do Comando Regional da Madeira da PSP.
O pacote financeiro de auxílio suplementar foi aprovado para «suprir algumas dificuldades imediatas e
ajudar a motivar o processo de reconstrução de uma
nova vida», diz ainda a Direcção Nacional da PSP.”

Artigo Publicado no Jornal da Madeira/Lusa em 28
de Abril de 2010

NOTÍCIAS & FACTOS
CARTA DE BENEFICIÁRIA
“Exmo Senhor
Secretário Geral
dos Serviços Sociais da P.S.P.
Eu, Paula Alexandra Reis Vasconcelos Freitas, Agente
Principal, (…) do efectivo do Comando Regional da Madeira, (…) venho por este meio, mui respeitosamente.,
agradecer a Vª Ex.ª, tudo o que fez e esteve o seu alcance para me ajudar. Não tenho palavras suficientes
para agradecer e me exprimir visto sentir enorme
emoção pela acção e atitude dos serviços sociais.
Fiquei comovida, emocionada com tal atitude. Atenção
e o cuidado que tiveram comigo incentivando-me a não
desanimar, nem desistir, quero agradecer do fundo do
meu coração, pela maneira como me acolheram, por
ocasião da catástrofe natural que assolou a Região Autónoma da Madeira no dia 20 de Fevereiro de 2010, onde

a minha residência, (…) ficou parcialmente destruída e
soterrada, tendo perdido o seu recheio. Ajudaram-me a
superar a dor que eu sinto, a qual só me restam algumas cicatrizes.
Obrigado por me ouvirem nos momentos que precisava
de desabafar, também pelos sorrisos silenciosos, que
me transmitiam muita força, pelas vossas palavras de
carinho e esperanças de um futuro melhor. (…)
Agradeço mais uma vez do fundo do meu coração, o
esforço de todos vocês que tiraram do pouco que têm,
para me dar uma oferta monetária.
Obrigado por me terem ajudado (…) para que eu
pudesse voltar a sorrir.”

Psicologia Infantil
no CIAS

Já está disponivel no CIAS dos Olivais o serviço de Psicologia Infantil, no
âmbito de um protocolo de colaboração com o gabinete de psicologia
da PSP.
Este novo serviço veio suprir uma necessidade há muito detectada, normalmente geradora de pesados encargos para o orçamento familiar.
Para mais informaçoes contacte:
Centro Integrado de Acção Social dos Olivais
Rua Cidade de Nampula Lt n.º 148 Loja R-S
1800-115 Lisboa
Telefone: 218 543 240/1
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NOTÍCIAS & FACTOS

Conselho Geral 2010
No passado dia 29 de Abril decorreu no Baleal mais um
Conselho Geral dos Serviços Sociais da Polícia de Segurança Pública (SSPSP), tendo contado com a presença,
como habitual, da Direcção dos SSPSP, dos vários dirigentes da PSP, delegados dos SSPSP nas diferentes Unidades e associações sindicais e congéneres.
Criado por despacho do Ministro da Administração Interna de
12MAR81, o Conselho Geral dos SSPSP é um evento de periodicidade anual durante o qual a direcção deste organismo público consulta as várias partes interessadas quanto às expectativas, propostas e sugestões dos beneficiários, ao mesmo
tempo que expõe e explica a actividade do organismo do ano
anterior e anuncia a que se propõe para o seguinte.
Da análise do exercício de 2009 resultaram alguns pontos importantes. Em primeiro lugar, os objectivos a que os SSPSP se
propuseram anteriormente foram praticamente todos alcançados: a receita geral subiu 16% face ao ano anterior, a relação
custos operacionais / proveitos operacionais, que mede simultaneamente os ganhos de eficácia e eficiência dos serviços,
melhorou 5,7%, o número líquido de beneficiários aposentados subiu 4% e o nível de ocupação das estâncias de férias na
época baixa aumentou 55%. O ponto menos bem conseguido,
há que reconhecer, teve a ver com o grau de qualidade dos
serviços percepcionado pelos clientes das estâncias de férias,
o qual não teve uma melhoria tão grande como o inicialmente
esperado (3%). Um dos aspectos mais relevantes e marcantes
que resultou da análise do exercício económico de 2009 foi a
resiliente estrutura financeira dos SSPSP, apresentando baixos
níveis de despesa com pessoal e com a generalidade das restantes rubricas correntes, o que permite deter uma forte capacidade de investimento geradora de efeitos multiplicadores
no âmbito patrimonial.
Durante o ano de 2009 iniciou-se o pleno funcionamento do
Centro Integrado e Acção Social (CIAS) dos Olivais, foi inaugurada a casa de passantes do Funchal, continuaram a ser levadas
a cabo melhorias diversas nas estâncias de férias, inaugurouse o Museu dos SSPSP no Baleal, no âmbito das comemorações dos 50 anos deste Instituto, houve importantes obras de
reabilitação e conservação do património habitacional (Cascais e Ponta Delgada) e – talvez o ponto mais importante pelo
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seu simbolismo – foram concluídas as obras de adaptação das
primeiras casas de coabitação social destinadas a albergar
os elementos policiais recém-formados na EPP. Para além de
tudo isso, os SSPSP continuaram a desenvolver a sua vasta actividade noutros domínios como a Caixa Económica, turismo
social, missões ligadas à área de acção social de proximidade,
habitação social, atribuição de apoios e subsídios a elementos
carenciados, entre outros.

De acordo com a exposição da direcção dos SSPSP, perspectiva-se para o ano de 2010 alguns projectos importantes, nomeadamente o substancial alargamento da rede de casas de
coabitação social, a finalização de obras de conservação do
património habitacional na Horta, Porto (Bonfim) e S. João da
Madeira, o início do projecto de reconversão parcial do Hotel
de Férias de Vieira de Leiria para unidade residencial e lar de
idosos, a adaptação e equipamento das casas de passantes no
Algarve, a abertura da 2ª casa de passantes em Lisboa e das
casas de passantes de Horta, Ponta Delgada e Faro e a extensão da oferta de lares de estudantes (Faro, Coimbra e Évora),
entre outros.
No final do encontro foi também marcante o grande elogio
feito pelo secretário-geral dos SSPSP, Intendente José Torres,
a todos os seus colaboradores, pela elevada dedicação, brio e
competência demonstrada no ano de 2009, tendo sido possível, com tão poucos (cerca de 48 pessoas, ao todo) fazer tanto,
não obstante as inúmeras dificuldades enfrentadas.

NOTÍCIAS & FACTOS

A Direcção dos Serviços Sociais da PSP, tem procurado
criar iniciativas direccionadas aos aposentados desta corporação, por um lado, ciente de que um intercâmbio sénior
fomentará uma maior coesão entre os beneficiários, por
outro, que este tipo de iniciativas contribua para um envelhecimento activo, criando para o efeito actividades que
promovam a participação social dos indivíduos.
Neste âmbito, e com o objectivo de proporcionar aos
aposentados dos Serviços Sociais de todo o pais a participação em actividades lúdicas, iremos levar a cabo no dia 16
de Outubro do corrente ano, um evento dedicado a estes.
Trata-se do I Encontro dos Aposentados dos Serviços Sociais da PSP, que se realizará no Hotel de Férias do Baleal.
As inscrições decorrerão no período de 1 a 30 de Setembro,

através do Gabinete de Acção Social dos Serviços Sociais.
O evento terá um programa de um dia, em que no valor da
inscrição está incluído o almoço, a animação e o transporte.
O valor de inscrição é de 10 Euros para beneficiários e, de
15 Euros para não beneficiários.
A organização deste importante Encontro está a cargo do
Gabinete de Acção Social dos Serviços Sociais, com a colaboração da ANAP. A divulgação do referido evento está a
ser feita através do Boletim dos SS, de folhetos informativos nos Hotéis de Férias, Boletim da ANAP, no CIAS e
no site dos Serviços Sociais. A ficha de inscrição estará
disponível no site durante os meses de Agosto e Setembro
e no domicílio dos beneficiários em Agosto através do Boletim de Julho.

Preencha o formulário em anexo a este Boletim para participar neste encontro
Programa Provisório
Informações através do:
Gabinete de Acção Social dos SSPSP
Drª Paula Gonçalves
Tel. 218618045

12h00 - Sessão de abertura
(Mensagem do Exmo. Sr. Secretário Geral dos SSPSP)

12h15 - Espectáculo de animação
13h00 - Almoço/convívio
15h00 - Baile
18h30 - Partida para os locais de origem
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NOTÍCIAS & FACTOS
Património dos SSPSP
Os Serviços Sociais da PSP, no âmbito do seu vasto
programa de reabilitação do seu património, deram
por concluídas as obras de conservação dos seus
blocos habitacionais na cidade da Horta, Açores,
dando assim sequência a um desejo antigo por parte dos respectivos moradores. O projecto envolveu
a reparação de fachadas, zonas envolventes, diversos terraços e apartamentos e pintura geral, tendo
envolvido um montante de cerca de 110.000 euros.

O CIAS - Centro Integrado de Accão Social dos Olivais, em Lisboa “vestiu-se a
rigor“ e apoiou a selecção Portuguesa de Futebol durante todos os jogos do
Mundial de Futebol de África do Sul.

MUNDIAL2010

Um fim-de-semana diferente...
Venha passar dias
paradisiacos no meio do
Atlântico e traga a sua
família e amigos!

Também conhecida por Ilha Dourada, é conhecida pelo seu clima
temperado durante todo o ano. A sua tranquilidade e isolamento convidam
a férias calmas com o encanto de um ambiente natural inigualável vivido
nas tradições e costumes milenares que ali ainda perduram.

Visite o Hotel de Porto Santo e aproveite os preços de época baixa.
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NOTÍCIAS & FACTOS
Recordar os

Serviços

Sociais

Nos finais dos anos sessenta, era oferecido às crianças que
frequentavam as colónias de férias, um enxoval para a época estival, constituído por um par de sandálias e um bibe,
que posteriormente passou a duas camisolas, um chapéu,
dois calções e fato de banho.

MERCHANDISING
dos

SSPSP

Estão disponíveis para venda lembranças utilitárias
dos Serviços Sociais em todos os Hóteis de Férias,
CIAS e Sede dos Serviços.
Director: Intendente José Matos Torres - Editor: Comissário Eduardo Alberto
Produção, Redacção, Arte e Fotografia: Ricardo Henriques - Colaboraram nesta Edição: Agente Principal Paulo Santos, Drª Sónia Rodrigues, Drª Paula Gonçalves - SSPSP, Rua de Xabregas n.º 44, 1949-017 Lisboa Telefones: 21 861
8000 - 96 803 0227 - 91 721 7366 Fax: 21 721 7366 E-mail: geral@sspsp.pt

EDITORIAL
Na sequência da catástrofe que se abateu sobre a região Autónoma da Madeira em Fevereiro passado, que atingiu seriamente o património de vários funcionários da Polícia de Segurança Pública ao ponto de alguns deles terem ficado sem lar, os
Serviços Sociais da PSP (SSPSP), mais uma vez, por iniciativa
própria, abriram de imediato um processo de apoio específico
aos beneficiários afectados, fazendo ali deslocar uma especialista em assuntos sociais com o objectivo de realizar um diagnóstico completo quanto às necessidades verificadas in loco.
Concluído esse levantamento inicial, diga-se desde já com um
profissionalismo exemplar, os SSPSP organizaram um pacote
de apoio aos elementos sinalizados, consubstanciado maioritariamente por empréstimos a uma taxa de juro nula, fornecimento de bens essenciais em espécie e transferência de
verbas a fundo perdido, pacote esse que, na globalidade, ascendeu a cerca de 300.000 euros, já integralmente executado.
Mais do que pelo seu efeito prático e imediato, nomeadamente na esfera pessoal dos infortunados elementos policiais e não policiais atingidos pelas chuvas diluvianas, este
pacote de apoio vale pelo seu efeito simbólico. Na verdade, ele marcou o reencontro com a verdadeira essência de
um organismo como os SSPSP: um fundo de solidariedade institucional, para o qual todos contribuem numa lógica
progressiva, de forma a socorrer de forma célere e desburocratizada qualquer beneficiário em situação de carência.
Os SSPSP, ao contrário do que alguns poderão pensar,
não é nem nunca será uma instituição que visa capitalizar os rendimentos que cada um “investe” através da sua
módica quotização mensal. Se bem que, por força do seu
vasto património e poder negocial junto do mercado, os
SSPSP têm amplas possibilidades de contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos seus beneficiários, como
o têm demonstrado ao longo dos anos nos mais diversos
domínios, a sua vocação situa-se maioritariamente no plano assistencialista, estando sempre prontos para ajudar
quem realmente precisa, independentemente de postos,
categorias ou funções. Essa é a sua inscrição genética!
Decorreu em Abril passado mais um Conselho Geral dos SSPSP
contando com a presença de todos os dirigentes da PSP, delegados regionais dos SSPSP e diversas associações sindicais e
congéneres da PSP. Durante esse evento a direcção executiva
dos SSPSP pôde prestar contas pelo exercício económico de
2009 e sujeitar-se ao escrutínio dos presentes, sempre com o
objectivo último de melhorar cada vez mais o seu desempenho.
Para finalizar, não deixo de enaltecer a iniciativa que os SSPSP
irão organizar em Outubro deste ano no Baleal – o 1º Encontro
dos Aposentados dos SSPSP – que pretende assumir-se como
um fórum de convívio abrangente entre aposentados da PSP.

O Secretário-Geral dos Serviços Sociais da PSP

José Emanuel de Matos Torres
Intendente
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