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I INTRODUÇÃ
ÃO
Contexto institucion
nal e ambie
ental
1. C
1.1.

Contex
xto Institu
ucional

o pela Porttaria n.º 18
PPSP encon
ntra-se regulamentado
8 836 de 2
24 de novembro
O CP
de

1961. Carracteriza-se
e por serr um organismo de
e utilidade
e pública com

onalidade jurídica e pelo seu funcionam
mento estar integrado
perso
o nos Serrviços
Socia
ais da Políc
cia de Segurança Públiica (SSPSP).
nte inserido
o na Polícia
a de Segurrança
Embora seja um serviço autónomo,, plenamen
j
nte os seu s recursos humanos estão sujeiitos ao estatuto
Públiica (PSP), juridicame
do p
pessoal e demais
d
leg
gislação ap licável à PSP.
P
Como tal, absorrve as medidas
legis
slativas e políticas
p
ap
plicáveis à PSP como
o um todo,, por eman
nação do poder
p
slativo e exe
ecutivo, salvaguardan
ndo contudo
o as suas especificidad
e
des.
legis
decisão con
njunta da Direção
D
do CPPSP e do
d Diretor Nacional d a PSP, o CPPSP
C
Por d
funciiona numa
a ótica de serviços p
partilhados com os SSPSP,
S
co m o intuitto de
melh
horia do ap
poio social dos subsccritores e beneficiário
os e em o
observância
a das
nece
essidades verificadas.
O CPPSP exerc
ce a sua atividade em
m conformid
dade com a sua lei esttatutária, a qual
esatualizada
a face à re
ealidade so
ocial, econó
ómica e po
olítica, prev
vê-se
se encontra de
m a sua exttinção e subsequente integração
o nos SSPSP
P.
assim
1.2.

Missão
o

CPPSP visa promoverr a dispon
nibilização de habita
ação sociall e alojam
mento
O C
temp
porário aos seus subsc
critores, be
em como, a prestação por morte
e de um sub
bsídio
pecu
uniário único às pessoa
as hábeis p
para o receber.
Deve
erá, ainda, fomentar a constru
ução de ca
asas de renda econó
ómica e de
emais
ativid
dades bené
éficas para os seus su
ubscritores, em confo
ormidade co
om o estipulado
no artigo 2.º do
o seu estatuto.
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1.3.

Ambien
nte Intern
no

SP desenv
volve a sua atividade de accordo com
m um
Em bom rigor, o CPPS
uadramento
o legal notoriamente
e desatualiz
zado face à atual re
ealidade social,
enqu
econ
nómica e política,
p
se
endo pertin
nente as alterações legislativa
as prevista
as no
âmbito do Pro
ograma de
e Reestrutturação da Administração Cen tral do Es
stado
ACE), nomeadamente
e: a extin
nção do Cofre
C
de Previdência
P
da Polícia de
(PRA
Segu
urança Pública (CPPSP
P) e a sua plena e efe
etiva integrração nos S
Serviços So
ociais
da Polícia de Se
egurança Pública
P
(SSP
PSP), contrribuindo para uma ma
aior flexibilidade
gestiionária.
Em c
contrapartida, também a sua e strutura orrgânica esttá igualmen
nte desajus
stada
face às necessidades atua
ais, pelo qu e, recentem
mente e por decisão d
do Presidente da
Direç
ção do CPP
PSP, cumula
ativamente , Director Nacional
N
da
a PSP, foi d
determinado
o que
o CP
PPSP funcionaria numa
a óptica de sistema de
e serviços partilhados
p
s com os SS
SPSP,
nos q
quais está integrado, conforme rreferenciado.
C
dese
envolve a ssua ativida
ade, que se
e dirige a u
um univers
so de
Atualmente o CPPSP
nte 35.190
0 subscrito
ores, com recurso a um efettivo total de 6
aproximadamen
mentos, os quais
q
desem
mpenham a
as seguinte
es funções:
elem
1 Ele
emento com
m funções policiais
p
– 1 Chefe de Polícia –, e 5 elementtos com fun
nções
não policiais – 3 Assistentes Técniicos, 1 Téc
cnico de In
nformática e 1 Assis
stente
Operracional.
evela-se in
nsuficiente,, o que fo
omenta um
m evidente
e enviesam
mento
Este efetivo re
orçam
mental, isto porque, funcionand
do o CPPSP numa lógica de serv
viços partilh
hados
integ
grais com os
o SSPSP, esta escasssez de rec
cursos hum
manos acab
ba por gera
ar um
dese
equilíbrio fin
nanceiro co
omparativa
amente com
m este último organissmo, que se
s vê
assim
m com um peso relatiivo muito m
maior em termos de custos
c
com
m pessoal, sendo
s
que os seus efe
etivos, com
meçando pe
ela administração exec
cutiva, dessenvolvem parte
o seu traba
alho em pro
SP, sem qu
ue isso estteja refletid
do no
signiificativa do
ol do CPPS
ectivo orçamento.
respe

2

MINISTÉRIO
O DA ADMINISTRAÇ
ÇÃO INTERNA

POLÍCIA
P
DE
E SEGURANÇA PÚBLICA
Cofre de Previdênc
cia Polícia de
e Segurança Pública
P

A p
principal re
eceita do CPPSP ad
dvém do arrendamento do

seu imobiliário

ue perspectiva-se rep
presentar no final do corrente an
no (2013) perto
habittacional, qu
de 3/4 das rece
eitas totais.. Seguidam
mente, em termos
t
de importância
a relativa, surge
s
a rec
ceita proveniente das quotizaçõe
es obrigatórias (repres
sentando ce
erca de 20% do
total), estando as remane
escentes re
eceitas ligad
das ao arre
endamento de imóveis
s não
eiros decorrrentes de depósito na Agênciia de
habittacionais e a proveittos finance
Gesttão da Teso
ouraria e da
a Dívida Pú blica - IGCP, E.P.E.
e Externo
1.3. Ambiente
e embora o CPPSP fun
ncione integ
Pese
grado nos SSPSP, do ponto de vista jurídiico, o
seu p
pessoal sujjeita-se ao estatuto do
o pessoal e demais leg
gislação ap
plicável à PS
SP.
Não obstante, o pessoal civil a dessempenhar funções no
n CPPSP e
está sujeito
o aos
eres e goz
za dos dire
eitos previ stos na le
ei geral pa
ara os dem
mais agenttes e
deve
funciionários da Administra
ação Públicca.
Na s
sua atuaçã
ão corrente
e, o CPPSP
P ainda op
pera em co
onsonância com o qu
uadro
jurídico-legal aplicável à Administra
ação Pública e em ob
bservância das norma
as da
ando-se as
s especific
cidades en
nquanto se
erviço
Conttabilidade Pública, salvaguarda
autónomo e o facto de absorverem
m o impatto direto das medida
as legislativ
vas e
P como um
m todo, po
or emanaçã
ão do pod
der legislativo e
políticas aplicáveis à PSP
cutivo.
exec

CLIENTES
2. C
o CPPSP os seus subsccritores, compreenden
ndo-se nestte universo
o todo
São clientes do
essoal no ativo
a
e aposentado da
a PSP. À semelhança do que accontece com os
o pe
SSPS
SP, os subs
scritores do
o CPPSP en
ncontram-se
e maioritarriamente co
oncentrados nas
capittais de distrito, com maior
m
incidê
ência nas ciidades de Lisboa
L
e Porrto.
que respeitta à comun
nicação insstitucional, há que diz
zer que o CPPSP goz
za de
No q
uma fraca noto
oriedade jun
nto do univ
verso de subscritores, podendo m
mesmo assumirse que reina o desconhec
cimento no
o seu seio, ao ponto de ser amiiúde confundido
pio da Polícia de Seg
gurança Pú
ública de Lisboa. Ta l é justific
cável,
com o Montep
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fundamentalme
ente,

pela
a

fraca

p
percepção

quanto

à

utilidad
de

do

se
erviço

estattutariamente mais importante – o subsídio por morte..
o clientes
s internos do CPPSP integram um grupo
o homogén
neo e
Por sua vez, os
p
nos
s quais é necessário continuar a investirr em termo
os de
motivado de pessoas
mação, sobretudo no âmbito de re
elacioname
ento human
no, como fo
orma de ate
enuar
form
uma vertente demasiadam
d
mente form
mal da instittuição, que permanece
e como herrança
de uma prática decana alg
go hermétiica e centra
ada sobre si
s mesma. A atenuaçã
ão da
cionamento
o interpesssoal dessas
s pessoas poderá
p
serr uma form
ma de
rigidez do relac
horar o amb
biente de trabalho e p
potenciar a sua capaciidade laborral, aumenttando
melh
o ín
ndice de produtividad
p
de geral e a image
em instituc
cional juntto dos clie
entes
externos.

SERVIÇOS FORNECIDOS E OU TROS A FO
ORNECER
3. S
m-se pautad
do pela atrribuição de um peque
eno subsídio por
Regrra geral, o CPPSP tem
mortte dos sub
bscritores, o qual, em
m termos modais,
m
não ultrapasssa a cente
ena e
meia
a de euros, o que traduz uma im portância monetária
m
pouco
p
expre
essiva.
Acresce o facto
o do organis
smo deter uma forte componentte de arren
ndamento social,
usividade d
deste serviç
ço nos Comandos do P
Porto e Faro
o.
detendo, inclusive, a exclu
verdade, nã
ão deixa de ser releva nte o facto de o CPPS
SP ter a seu
u cargo a gestão
Na v
de 4
499 fogos de habitaç
ção em to do o territtório nacional, incluin
ndo as Regiões
Autó
ónomas dos
s Açores e da
d Madeira .
ante o últim
mo quinqué
énio, tanto
o o CPPSP, como os SSPSP, pro
ocederam a um
Dura
amplo e complexo processo de atu
ualização das
d
rendas sociais do
os seus imóveis
ndados a subscritores
s
s – o que, na genera
alidade dos
s casos, nã
ão acontecia há
arren
mais
s de vinte anos,
a
o que
e permitiu um encaix
xe financeirro suficientte para arra
ancar
paula
atinamente
e com um programa plurianual de conserrvação e m
manutenção
o das
parte
es comuns e fachadas
s dos prédiios. Efetiva
amente, ten
ndo presen
nte o seu es
stado
geral em termos de vetu
ustez, este programa de reabilitação imob
biliário torn
na-se
olutamente
abso

inadiáve
el

face

às

essivas
suce

in
nspeções

técnicas

que

inequ
uivocamentte apontam
m para a ex
xistência de riscos grraves para pessoas e bens
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caso essas inttervenções profundass não sejam realizad
das, o que
e poderá trazer
t
cons
sequências indesejáveis para am bas as parttes.
esso de attualização extraordin
nária das rrendas, nã
ão só
Refirra-se que este proce
proporcionou

o

arrecad
dar

de

re
eceitas

ad
dicionais

de
d

modo

a

conferrir

a

bilidade da atividade, como tamb
bém sanou situações de alegado
o uso
autossustentab
sivo
abus

ou

o
inadequado

dos

im
móveis,

as
a

quais

provocava
am

um

forte

descontentame
ento no seio
o dos restan
ntes beneficiários.
PPSP optou
u, ainda, pe
ela aplicab ilidade do conceito económico d
de “utilidad
de do
O CP
bem em causa
a”, visando
o incentiva
ar a desoc
cupação vo
oluntária de
e determin
nados
imóv
veis de uso
o dispensáv
vel por pa rte dos res
spetivos in
nquilinos, o
os quais ap
penas
manttinham os contratos de
d arrendam
mento para
a garantir as
a suas esp
porádicas visitas
v
aos g
grandes ce
entros urbanos, em esspecial no Porto, send
do que essa
a necessida
ade é
perfe
eitamente suprida
s
com
m as casas de passantte.
É ób
bvio que es
ste processo encerra
a também uma obrigação não obnubiláve
el por
parte
e do CPPS
SP de env
veredar po
or uma po
olítica mais
s ativa e sustentada de
interrvenção nos seus ediffícios habita
acionais, te
endo presente que a medida tom
mada
no s
sentido do aumento extraordiná
e
rio das ren
ndas sociais desperto
ou naturalm
mente
nos, até po
orque decorrreu em tempos
um fforte descontentamento no seio dos inquilin
de es
speciais difficuldades para
p
a popu
ulação porttuguesa em
m geral.
e aqui dizer que, não obstante a política de contençã
ão, na med ida do possível,
Cabe
das d
despesas correntes orrçamentada
as para 201
14, mesmo contando com o espe
erado
aumento dos custos do
os recurso
os energéticos e de
e outras m
matérias-prrimas
ortantes, a grande aposta para
a este ano
o passa prrecisamente
e nas desp
pesas
impo
virtuosas de inv
vestimento na conserv
vação e rec
cuperação de
d edifícioss.
ealidade é que o es
sforço do C
CPPSP na área da habitação social con
ntinua
A re
perfe
eitamente

atual,

atté

porque
e

existem

cada

ve
ez

mais

fenómenos
s

de

dese
estruturação
o familiar (e.g. div
vórcios e separaçõe
es) que p
provocam forte
descapitalização
o junto dos subscriitores, pelo
o que seg
guramente é de ma
anter,
ora obedec
cendo a outtra filosofia .
embo
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verdade, há
á que reorientar cada
a vez mais
s esse esfo
orço para a satisfação
o das
Na v
nece
essidades

dos

subsc
critores

qu
ue

iniciam
m

a

sua carreira

policial

e

que

norm
malmente são
s
integrad
dos nos gra
andes Com
mandos, ond
de existem dificuldade
es de
acesso a habitações a prreços contrrolados, o que passa pelo reforrço da natu
ureza
porária do sector da
a habitaçã
ão social. Assim, é intenção do CPPSP, em
temp
conju
ugação com
m os SSPSP
P; continua
ar a apostar no conceito de casa
as de coabitação
socia
al, destinad
dos prioritarriamente a recém-formados na Escola
E
Prátiica de Políc
cia.
S
II OBJECTIVOS

1. O
Objetivos para
p
2014
4
acordo com
m a missão
o do CPPSP
P e dentro
o do quadro continge
encial até agora
a
De a
expla
anado o CP
PPSP propõ
õem-se pro
osseguir em
m 2014 os seguintes o
objectivos, que,
na su
ua globalidade, contribuirão para
a o esforço nacional de contençã
ão orçamental:
neas de efiicácia
Melhorar em
e
1% o ROI, reforrçando assim exigências simultân
a) M
e eficiência na gestão dos CPPSP ;
b) A
Assumir a totalidad
de do equ ipamento das Casa
as de Coa bitação Social
q
que vierem
m a ser disponibiliz
d
zadas, con
ntribuindo assim para
a o esforço
o dos
S
SSPSP no que toca ao proviment o de habita
ações de ca
ariz temporrário;

STRATÉGI
IA A PROS
SSEGUIR
2. ES
cução dos objetivos supra referidos, a es
stratégia a adotar pa
ara o
Para a prossec
próximo ano as
ssentará em
m três pilare
es essencia
ais:
1
1. Increme
ento do va
alor real e percecionado dos produtos
p
diirecionados
s aos
beneficiá
ários em ge
eral, numa base de se
egmentação
o essencialm
mente etárria;
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2
2. Assunçã
ão de uma lógica de utilizador--pagador para
p
os pro
odutos de base
universa
alista 1 , imp
putando-lh es todos os
o custos desembolsá
áveis diretta ou
indiretam
mente asso
ociados;

3
3. Minimiza
ação das transferênc
t
cias monettárias tout court parra beneficiá
ários,
optando
o maioritarriamente p
pela garanttia de serrviços com
m supressão da
margem
m comercial arrecadada
a pelos forn
necedores no mercado
o;

4
4. Aposta nos
n
produtos que se assumam como amortecedores face à esp
pecial
onerosid
dade da condição po
olicial em termos de
e risco, diisponibilida
ade e
mobilida
ade

(e.g.

habitação
o

social

temporária
a,

medicin
na

preven
ntiva,

compens
sação a beneficiários em situaçã
ão socioeco
onomicame nte gravosa e a
familiare
es de funcio
onários mo
ortos em serviço, etc.);

5
5. Aumento
o da base tecnológica
t
a de apoio às actividades de linh
ha e de sup
porte,
torneand
do o clássic
co paradigm
ma da utiliz
zação de mão-de-obra
a intensiva;;

6
6. Recurso a soluções
s de outsou
urcing dive
ersificado em áreas nã
ão estratég
gicas,
quando tal se revele à parti da mais eficaz, eficie
ente e flex
xível em te
ermos
gestioná
ários.

RINCIPAIS ACTIVID
DADES PR
ROJECTADA
AS:
3. PR
Equipamen
nto das Ca
asas de Pa
assantes
a) E
casas de Passantes
P
representa
am um conceito de utilização de imóveis de
As c
habittação, sob a forma de
e aluguer, em regime
e de estadia de curta duração. A sua
utiliz
zação decorre num pe
eríodo máx
ximo de 30
0 dias, prorrrogável até
é 90 (em casos
c

1

Reco
orde‐se que são
s produtos fornecidos a todo e qua
alquer tipo de
e beneficiárioo, em condiçõ
ões de
iguald
dade, indepeendentemente
e da respecttiva situação socioeconóm
mica, em conntraponto co
om os
produ
utos de base assistencialista
a
a, em que a coondição socioeeconómica do
os beneficiárioos é tida em co
onta.
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exce
ecionais), a beneficiárrios que ne
ecessitem de se deslocar e pe
ermanecer, num
determinado local, para fins diversoss, durante um
u tempo limitado.
PPSP prete
ende no an
no de 201
14, realizarr obras e adaptar um
ma vivenda
a em
O CP
Bonffim para ca
asa de pass
santes tal ccomo consttruir uma Vala
V
Drenan
nte para a Casa
de Pa
assantes de
e Évora.
do para lev
var a cabo e
esta activid
dade deverá
á orçar em 110.000 euros.
O custo estimad
Reparação
o das empe
enas de um
m dos bloc
cos de hab
bitação do
o bairro do
o
b) R
C
Cerco (Porrto)
âmbito do programa de reabilit ação do se
eu património habitaccional, o CPPSP
C
No â
deve
erá finalme
ente repara
ar as empe
enas viradas a norte
e de um d
dos seus blocos
b
habittacionais no Bairro do
o Cerco, de
e forma a sanar
s
um velho proble
ema relacio
onado
com as infiltraç
ções gerada
as nas habittações em causa.
do para lev
var a cabo e
esta ativida
ade deverá orçar em 6
65.000 euros.
O custo estimad

Alargamen
nto da ofer
rta de giná
ásios
c) A
PPSP preten
nde continu
uar a installar nos com
mandos da PSP ginási os devidam
mente
O CP
equip
pados, com
m a finalida
ade de com
mbater o elevado
e
de
esgaste físi co da proffissão
polic
cial e prom
mover o lazer e convív
vio instituc
cional entre
e os eleme
entos da grrande
família policial.
do para lev
var a cabo e
este projec
cto deverá orçar
o
em 50
0.000 euro
os.
O custo estimad
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ONCLUSÃO
O
4.CO
O CPPSP ofere
ece um se
erviço ímp ar, procurrando inova
ar e ser cconstantem
mente
hor. Procura
a, de forma incessantte, a busca
a pela eficá
ácia, eficiên
ncia e qualidade
melh
no se
erviço que presta e na
as relaçõess que estabelece com os
o seus inte
eressados.
Alice
erçado num
ma missão
o ambiciossa, determ
minada e motivadora
a, o Plano de
Atividades 2014
4 propõe, de
d forma siintética, os
s objetivos e a estraté
égia a adotar de
ma a cumpriir a missão prometida
a e, consequentemente, criar val or acrescen
ntado
form
na utilização do
os seus serviços peloss seus subs
scritores sendo cruciall desenvolv
ver as
dades prop
postas.
ativid

Lisb
boa, _____
__________
____ de 20
01__
O Preside
ente do CPP
PSP e Direttor Naciona
al da PSP ,

Luis Ma
anuel Peça Farinha
(Su perintende
ente)
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