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NOTÍCIAS & FACTOS
SEMINÁRIO DE ACÇÃO SOCIAL COMPLEMENTAR
No passado dia 21 de Setembro decorreu no Baleal um seminário subordinado ao tema “A Acção Social Complementar
nas Forças e Serviço de Segurança”, organizado pelos Serviços Sociais da PSP, com o apoio da DGAI /MAI. O evento
teve uma forte adesão, tendo contado com a presença de
altos quadros das Forças e Serviços de Segurança nacionais,
representantes dos serviços sociais de Cabo Verde e de Angola, associações sindicais e similares e profissionais de diferentes proveniências, especialmente ligadas à área da acção
social.
Os temas a debate foram:
- A importância da acção social complementar nas Forças de
Segurança: uma componente essencial acção de comando e
liderança pelo Superintendente José Torres, secretário-geral
dos SSPSP.
- A acção social nas Forças de Segurança de cariz militar, pela
Drª Vera dos SSGNR

- A acção social de proximidade na PSP , pela Dra. Paula Gonçalves, dos SSPSP.
- A experiência Caboverdiana pelo Director do Serviço Social da Polícia Nacional de Cabo Verde
- A mortalidade na PSP – estudo comparativo com a população portuguesa pela Subcomissária Sílvia Caçador.
O seminário foi considerado bastante proveitoso pela generalidade dos presentes, já que permitiu a troca de conhecimentos e de experiências relativas a uma temática cada vez
mais importante em instituições com especiais exigências
em termos de risco, disponibilidade, desgaste físico e psicológico, como a PSP e a GNR.
O evento foi encerrado por Sua Excelência o Ministro da Administração Interna, com a presença do Director Nacional da
PSP.
Todo o conteúdo do seminário pode ser consultado no site
dos SSPSP em www.sspsp.pt

Aspecto geral do Seminário
à esquerda:

Coronel Santos
Serviços Sociais da GNR
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Comemorações do
primeiro ano do CIAS

No passado dia 8 de Outubro de 2010, decorreu no Centro Integrado
de Acção Social (CIAS) dos Olivais, em Lisboa, a comemoração do primeiro aniversário deste equipamento social inovador dos Serviços Sociais da PSP.
Desde a sua inauguração foi possível denotar uma boa adesão por parte dos beneficiários em recorrer aos seus serviços. Há pessoas que já
não vivem sem aquela infraestrutura social e o vão visitar várias vezes
por dia quer por necessidade, quer em lazer.
A comemoração foi simples e animada pelos utentes do CIAS que criaram para o evento um grupo de fadistas e acordeonistas a quem deixamos aqui o nosso público agradecimento. Esperamos que o CIAS siga
com a sua nobre missão por muitos anos.
SERVIÇOS SOCIAIS DA PSP
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MUSEU DOS SSPSP DO BALEAL
O Museu dos Serviços Sociais da Polícia de Segurança Pública do Hotel de Férias do Baleal,
que recentemente cumpriu um ano de existência, está em constante desenvolvimento e actualização de modo a mostrar de forma mais abrangente os marcos e retratos da história da
nossa Instituição.
Recentemente acrescentámos ao nosso expólio a vertente da Saúde no contexto da acção
desenvolvida por estes Serviços Sociais.
Retratámos um pouco da história da Assistência Sanitária e Assistência Materno-Infantil da
década de 60/70, através recriação de um cenário que ilustra os Postos Clínicos existentes
na época.

Convidamos todos os beneficiários a visitarem esta nova àrea do Museu,
ao mesmo tempo que disfrutam de todas as novas condições e serviços
disponibilizados pelo Hotel.

Se possui algum objecto, fotografia ou qualquer outro registo antigo que ajude a construir a história dos Serviços
Sociais e que considere que deve fazer parte do nosso expólio contacte-nos para o número 218 618 000.
Agradecemos a sua contribuição.
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NOVA CASA DE PASSANTES EM LISBOA
Os SSPSP inauguraram mais uma Casa de Passantes em Lisboa
Situada na Rua Quinta da Aduela trata-se de mais um apartamento T2 constituído por um quarto de casal e outro com cama dupla,
uma sala de estar com TV, uma cozinha equipada com os electrodomésticos essenciais e uma casa de banho. Integra ainda uma
agradável marquise que acompanha a fachada total do apartamento.
Este imóvel dispõe de utensilios para confecção de alimentos e
serviço para seis pessoas e de roupas de cama e atoalhados para
quatro pessoas.

VAGAS NAS CASAS DE COABITAÇÃO

OBRAS

As Casas de Coabitação Social dos Serviços Sociais traduzem um
conceito inovador de alojamento em que os beneficiários inquilinos partilham espaços comuns numa residência convencional,
nomeadamente a sala, cozinha e WC, podendo cada um desfrutar de um quarto individual que garante absoluta privacidade e
independência.
Tudo isto a preços módicos, bastante abaixo dos praticados no
mercado.
Para mais informações ligue 218 618 000 .

Os Serviços Sociais da PSP, no âmbito do seu
vasto programa de reabilitação do seu património, deram por concluídas as obras de reparação das coberturas de seus blocos habitacionais na cidade de Setúbal, dando assim
sequência a um desejo antigo por parte dos
respectivos moradores.
Também foram efectuadas reparações diversas
no bloco2 em Serpa.

Um fim-de-semana diferente...

O Hotel de Férias de Monfortinho fica situado nas Termas de Monfortinho, a cerca de 70 km de Castelo Branco.
Na fronteira com a Espanha, proporciona a oportunidade ideal para tratamentos hidrotermais e para o descanso, num
ambiente calmo e de uma qualidade paisagística impressionante. A sua localização privilegiada permite a visita a locais
de extraordinária beleza como Monsanto, Penha Garcia, Idanha-a-Velha, Moraleja, Cáceres entre outros locais.
Durante a época baixa (15 de Setembro a 15 de Junho) aproveite.
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Recordar os

Serviços

Sociais

Desde cedo os SSPSP organizavam passeios pelo País, destacando-se a peregrinação a Fátima que, até 1975, foi uma excursão
muito procurada pelos beneficiários, o que demonstrava uma ligação muito estreita entre a PSP e a Igreja, marcada por uma grande
afectividade e respeito mútuos.

MERCHANDISING

SSPSP

Estão disponíveis para venda lembranças utilitárias
dos Serviços Sociais em todos os Hóteis de Férias,
CIAS e Sede dos Serviços.
Director: Superintendente José Matos Torres - Editor: Comissário Eduardo
Alberto Produção, Redacção, Arte e Fotografia: Ricardo Henriques - Colaboraram nesta Edição: Agente Principal Paulo Santos, Drª Sónia Rodrigues 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
Durante o terceiro trimestre do corrente ano ocorreram no
seio dos Serviços Sociais da Polícia de Segurança Pública
(SSPSP) dois importantes eventos. Em primeiro, lugar, o
seminário subordinado ao tema da “A Acção Social Complementar nas Forças e Serviços de Segurança”, que decorreu
no nosso Hotel do Baleal e que permitiu discutir uma temática extremamente sensível e actual, especialmente quando
estão em causa corporações com missões de grande exigência. Na verdade – e isso parece cada vez mais claro e
indiscutível nos tempos que correm –, estas definitivamente têm que contrabalançar o especial ónus profissional que
impende sobre os seus funcionários com toda uma estrutura de conforto social que sirva de amortecedor e de estabilizador ao nível pessoal, familiar e social, permitindo
um desempenho mais saudável, sensato e independente.
Em segundo lugar, não menos importante, o Centro Integrado de Acção Social (CIAS) dos Olivais, em Lisboa, celebrou
de forma discreta mas com a dignidade que a ocasião impunha, o seu primeiro aniversário. O CIAS é já hoje, de forma
clara, um projecto de sucesso. Para além de disponibilizar
subsidiária e complementarmente determinados serviços
médicos a beneficiários mais carenciados e outros serviços
de apoio, como barbearia, costuraria e lavandaria / engomadoria, o CIAS assume-se também, e em especial, como
um espaço de confluência das várias gerações da grande
família policial, as quais podem conviver e trocar experiências em ambiente requintado e de grande dignidade. A intenção da direcção dos SSPSP passa por, a médio–prazo,
avançar com um espaço congénere no distrito do Porto.
Realço ainda a criação de uma segunda Casa de Passantes em Lisboa, permitindo assim dar uma resposta mais
cabal aos inúmeros pedidos de permanência temporária
na capital, bem como a disponibilização de mais 30 vagas em regime de coabitação social em Lisboa, especialmente destinadas a jovens polícias aqui colocados.
Na altura em que este boletim sair, deveremos estar em plena
época natalícia. Cumpre-me assim informar que os SSPSP,
cientes da importância de uma celebração digna da efeméride no seio das diferentes unidades policiais como forma de
robustecer o espírito de corpo e o sentimento de pertença à
grande instituição PSP, decidiram aumentar o apoio directo em 20% às já tradicionais festas de Natal, não obstante
as dificuldades orçamentais que são por todos conhecidas.
Para todos, um santo Natal e um ano novo com saúde e
pleno de prosperidade ao nível pessoal e profissional.

O Secretário-Geral dos Serviços Sociais da PSP

José Emanuel de Matos Torres
Superintendente
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