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NOTÍCIAS & FACTOS

Conselho Geral 2011
No passado dia 14 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 2010 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, inaugurou-se 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
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
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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.
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NOTÍCIAS & FACTOS

NOVAS CASA DE
PASSANTES NO ALGARVE
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.
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NOTÍCIAS & FACTOS
MELHORAMENTOS E REPARAÇÕES NO
PATRIMÓNIO DOS SSPSP
No âmbito do seu vasto programa de reabilitação, os Serviços Sociais da PSP, procederam ao melhoramento e reparções diversas nos seguintes locais:
- Substituição de canalizações - Bairro do Cerco , Porto
- Substituição das luminárias de exterior do Parque de Campismo de Tavira
- Instalação de abnastecedores de àguas no Hotel de Monfortinho
- Mobiliario e artigos de texteil-lar para as novas casas de passantes do Algarve

Protocolo de cooperação com a Polícia de
Moçambique

CASAS DE COABITAÇÃO
Os Serviços Sociais da PSP, no âmbito do seu vasto programa de reabilitação do seu património, deram por
concluídas as obras de reabilitação e adapção de duas
fracções de tipologia T3 para ser afecta ao programa
“CASAS DE COABITAÇÃO DOS SSPSP” em Cascais e Póvoa de Santa Iria - Lisboa

MERCHANDISING

SSPSP

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.
SERVIÇOS SOCIAIS DA PSP

6

Estão disponíveis para venda lembranças utilitárias
dos Serviços Sociais em todos os Hóteis de Férias,
CIAS e Sede dos Serviços.

NOTÍCIAS & FACTOS
Recordar os

Serviços

Sociais

Os Serviços Sociais tiveram a possibilidade de construir um numero muito apreciável de bolocos residenciais, através da comparticipação do fundo fomento à Habitação e do Ministério das
Finanças, a extinção deste fundo e a dimunuíção drastica de dos
subsidios do Estado inviabilizaram, por completo, o processeguimento desta dinamica. A procura de casas de renda económica
era muito elevada, devido à exiguidade do orçamnento familiar dos
agentes policiais, à escassez de oferta imobiliaria e às elevadas
taxas de juros no emprestimo.
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EDITORIAL
O 1º Encontro dos Beneficiários dos Serviços Sociais da Polícia de Segurança Pública (SSPSP), que decorreu em Outubro
passado nas nossas belíssimas instalações do Baleal, foi inquestionavelmente um sucesso a todos os níveis. Na verdade,
tendo tido o prazer de presenciar os vários momentos que o
compuseram, pude constatar a alegria pelo reencontro com velhos amigos e colegas, as conversas animadas com conhecidos
e desconhecidos, inclusivamente, aqui e acolá, brincadeiras e
graçolas que nos transportaram para décadas atrás. No fundo,
pairava no ar um sentimento familiar, de nostalgia, de pertença
a uma grande Instituição como a Polícia de Segurança Pública.
O êxito deste evento encorajou-nos a replicá-lo no futuro. Neste momento está já em estudo a segunda edição, que irá ser laboriosamente organizada, como sempre, pelo Gabinete de Acção
Social dos SSPSP, contando com todo o apoio da estrutura deste
Instituto e de outras entidades nossas parceiras, como a ANAP.
Esta iniciativa insere-se num vasto plano desenhado pelos SSPSP
no sentido de se reaproximar dos aposentados da PSP, em nome
de tudo aquilo que deram anos a fio à causa pública, quantas vezes
em condições de enorme dificuldade e privação pessoal e familiar. Uma Instituição que não respeite e não releve os que nela
serviram com abnegação está condenada ao desaparecimento.
É nessa linha que os SSPSP, para além das iniciativas que já desenvolveram em prol dos seus beneficiários aposentados, nomeadamente os descontos em diversos serviços que propiciam (refeições,
cuidados médico-sanitários, protocolos com diversas instituições,
etc.), a alteração do regime de concessão de crédito social em condições mais favoráveis, entre outras, irá também reconverter parte
das instalações do Hotel de Vieira de Leiria em lar de idosos e residencial permanente, inseridos num conceito global que alia o turismo veraneante convencional. Este projecto, que intitulámos “Aldeia
dos Beneficiários”, mobilizará grande parte do esforço administrativo, técnico e financeiro dos SSPSP durante o corrente ano,
assumindo-se claramente como a obra emblemática desse período.
Neste momento está em preparação o procedimento concursal
relativo às obras de reconversão do espaço para acolher numa
primeira fase 40 idosos, bem como a aquisição do mobiliário específico para tal. Se tudo correr bem, no início de 2012 teremos finalmente a nossa “Aldeia dos Beneficiários” a funcionar em pleno!
Os SSPSP continuaram também a patrocinar decisivamente as festas de Natal que tiveram lugar nos diferentes Unidades da PSP espalhadas pelo território nacional. Cientes da importância simbólica e afectiva destes eventos, a
verba para tal destinada fora reforçada em 20%, o que proporcionou um aumento significativo da qualidade das mesmas.
Finalmente, uma palavra para o facto dos SSPSP terem mais uma
vez dedicado um enorme esforço financeiro à reabilitação do seu
património habitacional, desta feita em São João da Madeira, o que
devolveu àquele património, sedeado numa área aprazível da cidade,
a dignidade que os seus habitantes há muito ansiavam e merecem.
O Secretário-Geral dos Serviços Sociais da PSP
José Emanuel de Matos Torres
Superintendente
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