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I‐N
Nota intro
odutória/metodoloogia adottada
O Plano de Atividades dos Serviçoss Sociais da

metaas, bem como das estrattégias e atividades

Polícia de Segurança Pública (SSPSP) e do

para os alcançarr, traduzidoss no QUAR e nos

Cofre da Prrevidência da Polícia de Segurança

Plano
os de Ativida
ade Setoriais .

Pública (CP
PPSP), enqu
uanto instru
umento de
a

dra‐se
O presente Plano de Atividaades enquad

avaliação do desempen
nho organiza
acional, em

no ciiclo de gestã
ão anual doss SSPSP para
a 2017

função de ccritérios objeetivos, definidos a partir

e

da análise d
daqueles quee são os pro
ocessos que

edimentos
proce

constituem as atividaades da organização,

conte
emplando

permitindo,, igualmente, a clarrificação e

Minisstério da Administraçãoo Interna para
p
a

comunicaçãão da estratéégia, visão e missão dos

área de ação social com
mplementar e as

SSPSP/CPPSSP.

ntações da Polícia de Seggurança Públlica. O
orien

gestão

esttratégica,

permite

su
ustentar

observa

um
u

vasto

conjunto

legalmennte
ainda

as

de

prevvistos,

prioridadess

do

plano
o de atividad
de 2017 enquuadra‐se no Plano
nstrumento de gestão,
A elaboração deste in

Estraatégico dos SSPSP/CPSPP para o triénio
t

quer pela sua dimensão, quer pela sua

2017
7‐2019.

abrangênciaa,

resulta

de

um

processo

participado que requer o envolvimento e o

p
de
e elaboraçã o do plano de
O processo

compromissso das váriaas áreas funcionais dos

ativid
dades é co
onduzido peelo Gabinette de

SSPSP/CPPSSP, na defin
nição dos objetivos
o
e

Plane
eamento

e

Controloo

de

Ge
estão.
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III – Carate
erização dda institu
uição
egurança Pú blica (SSPSP
P) foram insttituídos a 311 de dezemb
bro de
Os Serviçoss Sociais da Polícia de Se
1959 pelo D
Decreto‐Lei nº42
n
794, sã
ão uma instittuição de utiilidade pública e dotada de personalidade
jurídica e dee autonomiaa administrattiva e financceira, depend
dente diretamente do Diiretor Nacional da
PSP que, por inerênciaa de funçõess, assume o cargo de Diretor
D
dos SSPSP,
S
sendoo geridos po
or um
Geral com o posto de Superintendennte‐chefe.
Secretário‐G

O Cofre da Previdência da Polícia de Segurançaa Pública (CPPSP) é um organismo dee utilidade pública
nciona de foorma integrrada nos Se
erviços Sociaais da Políccia de
com personalidade jurrídica e fun
Pública (SSPSSP).
Segurança P

Missão
Promoção d
de atividade
es de apoio social
s
compleementar, co
ontribuindo para
p
a elevaação do bem‐estar
e da moral dos seus beneficiários.

s
a esppeciais exigê
ências em termos de riscco, disponibilidade
Por força daa sua condiçção policial, sujeitos
e mobilidad
de, desgastee físico e psiccológico, os SSPSP dispõ
õem de serviços na áreaa social, turissmo e
lazer, atravéés de um mo
odelo focalizado nos messmos, valorizzando intern
namente os rrecursos hum
manos
e materiais garantindo uma
u
melhor performancce e criação de
d valor.

Visão
V
s capacida
ade de respoonder com qualidade
q
no
os serviços pprestados a todos
Ser reconheecido pela sua
os beneficiáários.

Pretende‐see desenvolveer as atividades adequaddas às necesssidades dos beneficiárioos, respeitan
ndo os
mais elevad
dos padrões de responsabilidade finaanceira e soccial.
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Valores

Dignidade
Human
nismo
União
U
Equidade
Transparê
ência
Rigor
R

Pela sua própria naturreza jurídica
a e social, oos SSPSP vaalorizam essencialmentee a dignidad
de do
miliares que se apresenttam como ve
erdadeira ra zão de ser da
d sua
funcionário da PSP e reespetivos fam
existência, cultivando princípios de humani smo e sã convivência e de equuidade estatuária
ntemente do
o cargo ou função e dde corporattivismo consstrutivo, vissando, em última
ú
independen
instância, promover a união
u
e a con
nsolidação ddos laços fratternos entre todos os meembros da família
utam a atuação com trransparência
a em todos os processoos, uma vez que
policial. Oss SSPSP pau
os dinheiros públicos e com rigor, em
m que as deccisões têm um
m grande im
mpacto na vid
da dos
utilizamos o
beneficiário
os.

III ‐ Amb
biente intterno e externo em
m que se insere a atividade do
organismo
O ambientee interno dos SSPSP/CPP
PSP é compoosto pela reaalidade de se
er um organnismo com 54%
5
(a
31/12/20166) do seu effetivo perten
ncente a um
ma carreira especial,
e
regida por um estatuto próprio,
sujeitas a eespecificidades inerentess ao conceitto de condiçção policial e por eleme ntos não po
oliciais
que desenvvolvem a misssão dos SSP
PSP/CPPSP em
m conjunto. A atividade desenvolvidda abrange todo o
território naacional, inclu
uindo as Reggiões Autónoomas dos Aççores e da Madeira.
M
Prevvê‐se, em 20
017, o
reforço de eelementos policiais e não
o policiais, p ara que os SSPSP/CPPSP possam cum
mprir a sua missão
m
6

na sua plenitude. Os colaboradorres exercem
m as suas fu
unções com recursos a meio técniicos e
informático
os, colaboraçção e trabalho em equipaa.

d 52 colabooradores (46
6‐SSPSP e 6‐‐CPPSP), senndo 28 elem
mentos
À data de 331/12/2016 são cerca de
policiais e 24 elementtos não poliiciais que irrão responder às suas funções com
m competên
ncia e
empenho, procurando boas práticas a atituddes proactivvas na satissfação das nnecessidades dos
os.
beneficiário

O ambientee externo com
m implicaçõe
es diretas naas atividades desenvolvid
das pelos SSPPSP, depende
em
de fatores d
distintos:
‐ En
nquadramentto institucion
nal ao qual ddeverá obede
ecer com as orientações estratégicass
defiinidas pelos Serviços Socciais da PSP;
‐ En
nquadramentto legal que baliza a ativiidade da açãão social com
mplementar, bem como os
o
regu
ulamentos in
nternos;
‐ A ssua atuação dependerá do
d público/bbeneficiários interessados na oferta qque a instituição
teráá disponível .

n SSPSP é composto pelos beneficiários no ativo e apoosentados com
c
o
O ambientee externo nos
objetivo de servir e auxiliar através dos serviçoss prestados. Os beneficiá
ários no ativoo trabalham todos
dãos e a maanutenção da ordem pública. A crisee socioeconómica
os dias para a segurança dos cidad
ociedade refflete‐se direttamente nass necessidad
des dos nosssos beneficiáários, quer os
o que
vivida na so
estão no ativo em início
o de carreira
a, que se enccontram muiitas vezes de
eslocados daa sua habitaçção de
s encontram
m aposentaddos. A necessidade de respostas o bjetivas liga
ados à
origem, quer os que se
o serviço púb
blico, levam a cada vez m
mais apostarr na qualidad
de dos serviçços prestado
os. São
natureza do
também paarte integran
nte do ambie
ente externoo aos SSPSP, os stakehold
ders identificcados em capítulo
próprio. A instituição deverá prrocurar apo ios financeiiros junto de candidatturas a pro
ojetos
os para finan
nciar alguns projetos.
p
comunitário

o CPPSP é co
omposto pel os subscritores, na área da habitaçãão e na atrib
buição
O ambientee externo do
do subsídio por morte.
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IV ‐ Identificação dos
d princ ipais clientes
Os principais clientes do
os SSPSP são
o os beneficiáários que apresentam um
m universo dde cerca de 76.153
7
o estes consstituídos porr 29.587 ben
neficiários tittulares e resspetivas famílias –
no final de 2016, sendo
ponde a 62%
% do númerro total de beneficiários
b
s. Os beneficciários
47.134 beneficiários, o que corresp
ncontram‐se divididos em dois segm
mentos dependendo na
a fase da caarreira em que
q se
titulares en
encontram:: beneficiáriios ativo e beneficiáriios não ativos (pré ap
posentados e aposentados).
Relativamen
nte ao CPPSP
P, o número de subscritoores à data de
d 31/12/201
16 são de 35 .341.

V ‐ Id
dentificação dos prrincipais stakehollders
Os stakeholders/partess interessada
as sãs as enntidades que
e de alguma forma têm
m algum pod
der ou
na atividadee desenvolvida pelos SSSPSP/CPPSP. Desta form
ma, pode‐se considerar como
influência n
parte integrrante do ambiente exterrno à PSP, a TTutela, a Dirreção Nacion
nal da PSP, ass unidades de
d PSP
(Escola Práttica de Polícia, Comando
os, Esquadraas, Instituto Superior
S
de Ciências Pol iciais e Segu
urança
Interna), a rrede de parccerias sociaiss, os forneceddores e as entidades inte
eressadas noo estabelecim
mento
de protocolos, tendo em
m vista intere
esses comunns na disponiibilização de serviços.

VI ‐ A
Análise SW
WOT
A análise SW
WOT (ponto
os fortes, po
ontos fracos,, oportunidaades e amea
aças) apresennta‐se como
o uma
importante ferramenta na gestão estratégica daas organizações, permitindo obter um
ma perceção
o mais
abrangentee e focada do ambiente interno e doo ambiente externo aoss SSPSP/CPP SP, ao identtificar,
internamen
nte, fragilidaades existen
ntes e ponntos fortes em que a organizaçã o se distinga e,
externamen
nte, ameaças e oportunidades. A si ntetização desses
d
eleme
entos, numaa matriz, permite,
assim, a ideentificação dos
d fatores críticos
c
que ccondicionam
m o desempe
enho dos SSPPSP/CPPSP, tendo
em vista uma definição de estratégias de meelhoria a se
erem implem
mentadas coom o objetivvo de
um melhor desempenho da organizaçção.
promover u
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Figura 1 ‐ Análise SWO
OT

WOT permitte, assim, de
efinir estratéégias que pottenciem os pontos
p
fortees da organizzação,
A análise SW
aproveitand
do as oporttunidades exxternas, e qque reduzam
m os seus pontos
p
fracoos, atenuando as
ameaças exxternas aos SSPSP/CPPSP
S
P. Dessa anáálise e de aco
ordo com o referido no Plano Estrattégico
2017‐19 é n
necessário:
A
Auxiliar situações sociais diversas doss beneficiário
os;
EEstreitar laço
os com as un
nidades orgâânicas que pertencem
p
à Polícia de SSegurança Pública
paraa ser visto co
omo um elem
mento facilittador na cade
eia de valor;
 EEfetivar umaa rede de parrcerias;
M
Modernizar os
o processoss internos as sociados ao leque diverssificado de seerviços;
R
Reabilitar o património
p
im
mobiliário;
 Procurar novas
n
fontes de finannciamento, nomeadame
ente o recuurso aos fundos
com
munitários paara o horizon
nte em causaa.
9

V
VII ‐ Tipifficação do
os serviçoos forneccidos
Apresentam
m‐se, de segguida, os se
erviços ofereecidos de uma
u
forma mais detalh ada nos divversos
domínios da assistênciaa, habitação e alojamennto temporário, convívio
o social, repoouso e recre
eação,
ómica e afinss.
caixa econó

Figura 2 ‐ SServiços Presta
ados

Serviçços Prestados
Habitação
o Social

Descrição
D
Fogos habitacionais em
e
várias zoonas do país e
m ao seu arrend
damento.
procedem

Casas de Coabitação Soccial

Apartame
entos para aco
olhimento tem
mporário (perío
odo
máximo de
d 1 ano) de elementos
e
recéém‐ formados na
EPP. Os apartamentos são dotados de equipamen
nto
básico e são prioritaria
amente destinaados a habitaçção
partilhadaa, garantindo assim as necesssárias condiçõ
ões
de

hab
bilidade,

bem
m‐estar

e

um

adequa
ado

enquadraamento social a funcionários policiais a preçços
mais baixxos dos que oferecidos pelo meercado.
Lares de Estudantes

Os lares de estudante
es destinam‐see aos filhos dos
d
beneficiários que prete
endem prossegguir com os se
eus
estudos.

Casas de Passantes

Casas de
e aluguer temp
porário, totalm
mente equipad
das,
disponíve
eis para os beneficiários que se necessitam de
se desloccar a diversos pontos do paíís, por razões de
saúde, prrofissionais ou de
d lazer.

Estânciass de Férias

São um espaço de laze
er e convívio para fruição dos
d
vas famílias. Appesar de aberttos
beneficiários e respetiv
todo o ano, a sua utilizzação nos messes de Verão está
sujeita a concurso. As estâncias
e
são eem: Monfortinho,
Baleal, Po
orto Santo, Vie
eira de Leiria e um Parque de
Campismo de Tavira.

Caixa Eco
onómica

Vocacionada para a con
ncessão de emppréstimos a curto
der
prazo (1 ano). Existe a possibilidadde de conced
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empréstim
mos de médio
o ou longo praazo, atendendo
o a
situaçõess de carência socioeconóm
micas gravosas e
devidame
ente comprovadas.
Apoios peecuniários ou outros
o

Apoio mensal
m
a beneficiários coom dependentes
deficiente
es e apoio espe
ecial a fundo peerdido.

Centro Inttegrado de Açãão Social ( CIAS)

Espaço que
q
visa a in
ntegração inteergeracional entre
beneficiárrios de todos os
o segmentos eetários, que disspõe
de vários serviços de utilidade, tais ccomo: consultó
órios
médicos, cafetaria, sala de convívioo, lavandaria, net
zones, joggos de diversão e gabinete de aapoio social.

Gabinete de Ação Social

Acompanhamento dos elementos polliciais e respettivas
e encontrarem
m em situaçções
famílias que, por se
especialm
mente sensível e gravosa, em termos familia
ares,
socioecon
nómicos ou profissionais, que necessitem de um
apoio social delicado e personalizado.

Protocolo
os

Protocolos com entida
ades públicas e privadas com
c
objetivo a aquisição de bens e serrviços a preço
os e
condiçõess exclusivas com o intuito de promove
er a
melhoria do nível de vida e bem
m‐estar dos seus
s
beneficiárrios.

Lar de Ido
osos/Unidade Residencial
R

Numa lógica de apoio e acompanhamen
a
nto da velhice.

nte ao Cofree da Previdên
ncia, prestam
m serviços naa área de arrrendamentoss, nomeadam
mente
Relativamen
através de casa de hab
bitação socia
al e coabitaçção social, bem
b
como, a prestação por morte de
d um
p
hábe
eis para o recceber.
subsídio pecuniário às pessoas

VIII – Enquadrramento dda estrattégia
As orientaçções específicas de curto
o/médio pra zo para o se
etor de atividade em quue o organism
mo se
enquadra e que se en
ncontra pate
ente nas Graandes Opçõe
es do Plano
o, no domíniio das Forças de

Segurança Modernas e eficazes.

11

As Grandes Opções do Plano 2017 decorrem, ddo Programaa do XXI Governo, das Grrandes Opçõ
ões do
Plano 20166‐2019 apressentadas em fevereiro dde 2016, e do Programa Nacional dee Reformas 2016‐
do em Abril de
d 2017.
2019 (PNR),, apresentad

A modernizzação das fo
orças e servviços de seggurança consstitui uma prioridade
p
eestratégica para
p
a
consolidaçãão democráática de um Estado seguuro, garantindo quer a prevenção e o combatte aos
diversos tip
pos de violência e de criminalida de quer a capacidade de respostta do sistem
ma de
proteção e socorro.

o dos SSPSP visa a “proomoção de atividades
a
de
e apoio sociial complementar,
Neste âmbiito a missão
contribuind
do para a elevação
e
do bem‐estar e da mora
al dos seus beneficiárioos”, para qu
ue os

elementos policiais possam servir e garantir a segurança de todos os cidadãos.

d Seguran
nça Modern
nas e efica
azes, pode‐sse identificcar as
Dentro do domínio das Forças de
seguintes ááreas onde os
o SSPSP pod
dem atuar, nnomeadame
ente:
A
Alargamento
o das parcerrias para a seegurança co
omunitária:
A
Adoção de medidas qu
ue, no qua dro da orgganização das estruturaas de supo
orte à
ativvidade das forças
f
de segurança, eliiminem ou minimizem
m
o impacto dde atividade
es não
estrritamente fu
uncionalizad
das ao cumpprimento dos objetivos definidos.
d

Os Serviçoss Sociais da PSP
P pretende
em enquadrrar a sua estratégia nas linhas de ori entação deffinidas
dministração Interna pa ra o horizo
onte 2017‐20
019, no quee diz respeito às
pelo Ministtério da Ad
atividades d
de suporte. Desta forma
a, os objetivvos estratégicos para a elaboração da estratégiia dos
SSPSP/CPPSSP a considerrar são:
1 – Melhorar o desempe
enho na preestação de serviços comuns e no apoio técn
nico e
adm
ministrativo;
2 – Reforçar os mecanismoss de Fiscalizaação e Contro
olo;
públicos dee saúde das Forças
mentar e os subsistemas
s
F
3 – Desenvolver a Ação Soccial Complem
de SSegurança.

A conjugaçãão das linhass de ação prioritárias connstantes do Programa do XXI Governno Constituccional,
as linhas dee orientação
o do Ministério da Adminnistração Intterna, as Gra
andes Opçõees Estratégiccas da
12

Polícia de Segurança Pú
ública para o 2017‐2019, bem como os
o conhecim
mentos resulttantes do tra
abalho
desenvolvid
do, ao longo
o de 58 anoss de existên cia, levam‐n
nos a precon
nizar as seguuintes orienttações
estratégicass para os SSP
PSP constantte no Plano EEstratégico dos
d SSPSP para o triénio 22017‐19:

o dos beneficciários
OE11 ‐ Aumentarr a satisfação
OE22 ‐ Garantir a modernizaçção administtrativa e a su
ustentabilidade económicca
OE33 ‐ Apostar na recuperaçã
ão das infraeestruturas
OE44 ‐ Reforçar a comunicação e a imageem institucio
onal

o 2017‐19, os
o SSPSP/CPPPSP tiveram
m em
De referir que, para a construção do Plano Estratégico
maio, no âmb
bito da
consideraçãão as recomeendações constantes no Decreto‐Lei nº 73/2014,, de 13 de m
modernizaçção administrativa, nome
eadamente:
 SSimplificação
o de procedimentos;
A
Avaliação pelos utentes dos
d locais atrravés de inqu
uéritos;
SSistema de in
nformação pa
ara a gestão..

IX – Objetivo
os Opera
acionais, Atividade
A
es e Recu
ursos
Os objetivo
os operacion
nais dos SSPSSP para 20117 foram con
nstruídos co
om base noss quatro objetivos
estratégicoss expostos, os
o quais noss redirecionaam para um investimento prioritariaamente dirigido às
infraestrutu
uras, destinados ao aumento da capaacidade de resposta
r
de arrendamen
a
nto para habitação
e coabitaçãão social. A reorganização da área de suporte é de uma importância crucial, havvendo
desde logo,, a necessidade de refo
orçar a organnização inte
erna e de inttroduzir meccanismos qu
ue lhe
confiram um
ma maior e melhor eficá
ácia, eficiênccia e flexibiliidade nos prrocessos proodutivos. Há ainda
que iniciar processos que contribua
am para me lhorar a imaagem da insttituição, senddo que o lem
ma do
Beneficiário, em que tod
das as ações a efetuar se
erão a
Plano Estratégico 2017‐‐19 é Focar a ação no B
melhoria de qualidade de
d vida e dee bem‐estar, fator releva
ante para um
ma boa presstação
pensar na m
funcional.

os operacion
nais apresen
ntados nestee Plano de Atividades serão alvo dde monitoriização
Os objetivo
periódica, ssendo que alguns destess objetivos sserão inserid
dos no âmbito do Quad ro de Avalia
ação e

13

Responsabilização (QUA
AR) 2017, inttegrado no SSubsistema de
d Avaliação de Desempeenho dos Serviços
da Administtração Públicca (SIADAP 1).
1
As atividad
des subjacen
ntes à conccretização d os objetivos enquadram‐se, em ttermos de custos
c
financeiros e recursos a afetar, nos programas / medidas / atividades orçamentais,
o
as quais reffletem
as despesass de funcion
namento previstas para a prossecuçãão das ativid
dades e a exxecução de outras
o
atividades d
decorrentes do dia‐a‐dia
a não diretam
mente correlacionadas com
c
os objettivos operacionais
fixados.

entificar o allinhamento entre
e
os obje
etivos estrattégicos consttantes
Na tabela que se segue,, pode‐se ide
017‐19, os ob
bjetivos operracionais, a identificação
o da responsaabilidade pe
ela sua
no Plano Esstratégico 20
execução, a indicação dos indicadorres e as metaas estabeleciidas.

uar a monitoorização serãão os relatórrios produziddos por cada
a uma
As fontes de informaçãão para efetu
A
ão e Finanças e Apoio Ge
eral), ou no caso de prod
dução
das áreas dos SSPSP (Ação Social, Administraçã
e
d e processos,, a constatação efetiva daa sua produçção. O
de regulamentos, proceedimentos, elaboração
c
a ferraamenta Tablleau de Bord
d e em Dasshboard, sen
ndo o
acompanhaamento seráá efetuado com
Gabinete dee Planeamen
nto e Controlo de Gestãoo o responsávvel por esta monitorizaçãão.
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TR
RIMESTRE
OBJETIVO
ESTRA
ATÉGICO

Nº

O
OBJETIVOS
OPERACIONAIS

INDICADORES

RESPONSÁVEL

META
M

2017
1T 2T 3T 4T

OE 1 ‐ Au
umentar a
satisfaação dos
benefficiários

OO1

Aumentar o númeero de beneficiários co
om acompanhamento
o
Nº de beneficiário
os apoiados socialmen
nte
social (interno ou visitas
v
ao domicílio)

AAS – GA
AS

55

X

X

X

X

OO2

Aumentar a capacidade de acolhimento
o no Lar de
Aposentados

Nº de Idosos instittucionalizados

AAS – GA
AS

6

X

X

X

X

OO3

Aumentar o númeero de beneficiários ap
poiados em processo
de endividamento

Nº de beneficiário
os apoiados processoss
endividamento

AAS ‐ GASS/GAE

25

X

X

X

X

OO4

Caraterizar socioecconomicamente os beneficiários
residentes nas casas de habitação sociaal

Nº de beneficiário
os caraterizados

AAS – GA
AS

66

X

X

X

X

OO5

Criar equipas multtidisciplinares descentralizadas de ação
social

Nº de comandos abrangidos
a

AAS – GA
AS

1 (Leiria)
(

X

X

OO6

Intensificar a parceeria de redes sociais

Nº de parcerias

AAS – GA
AS

1

Nº de beneficiário
os consultados

AAS – GA
AS

100

Nº de protocolos realizados

AAS – P

20

OO7
OO8

Desenvolver ação complementar de meedicina no trabalho
no contexto do "Seer Polícia"
Densificar a ofertaa protocolar de apoio social indireto em
regiões inexistentees

OO9

Melhorar o índice de satisfação dos ben
neficiários
utilizadores das esstâncias de férias (afeerido através de
inquérito)

Índice de satisfaçã
ão medido através dee
inquérito

GASG

[3,8
8; 4,02]

OO10

neficiários nos
Melhorar o índice de satisfação dos ben
eventos realizadoss

Índice de satisfaçã
ão medido através dee
inquérito

GASG

[3,6
6; 4,00]

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Figura 3 – Objetivos operacionaiss
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OE 2 ‐ G
Garantir a
moderrnização
administtrativa e a
sustenttabilidade
econ
nómica

OO11

Continuar do processo de implementaçção do sistema de
qualidade

Data de Aprovação de Manual de
Procedimentos

SSPSP

30‐1
12‐2017

OO12

Rever o regulamen
nto dos delegados e d
das delegações

Data de Aprovação do regulamento

GASG

OO13

nto de atribuição de ssubsídio por
Rever o regulamen
deficiência

Data de Aprovação do regulamento

OO14

nto das Estâncias de FFérias e parque de
Rever o regulamen
Campismo

OO15

X

X

X

30‐1
12‐2017

X

X

AAS

30‐1
12‐2017

X

X

Data de Aprovação do regulamento

AAS‐L

20‐0
03‐2017

Rever o regulamen
nto dos Lares de Estudantes

Data de Aprovação do regulamento

AAS‐L

30‐1
12‐2017

X

X

OO16

Rever do regulameento de Habitação e C
Coabitação Social

Data de Aprovação do regulamento

AAS‐H

30‐1
12‐2017

X

X

OO17

Atualizar e aprovar o regulamento do LLar de Aposentados

Data de Aprovação do regulamento

GPCG/AA
AS‐GAS

30‐0
06‐2017

OO18

Atualizar e aprovar o regulamento da u
unidade residencial

Data de Aprovação do regulamento

GPCG/AA
AS‐GAS

30‐1
12‐2017

X

X

OO19

Desenvolver um novo modelo para o CIAS

Data de Elaboraçã
ão do modelo

AAG

30‐1
12‐2017

X

X

OO20

Atualizar do regulaamento de empréstim
mos

Data de Aprovação do regulamento

GPCG/AA
AS/AAF

30‐1
12‐2017

X

X

OO21

P
de Riscos d
de Corrupção e
Rever o Plano de Prevenção
Infrações Conexas

Data de Atualizaçã
ão do plano

GASG

30‐0
03‐2017

OO22

Definir um sistemaa de controlo interno

Data de Aprovação do sistema de controlo
interno

GPCG

30‐0
06‐2017

OO23

Elaborar os relatórrios (trimestrais) de eexecução orçamental
e de controlo da despesa e da receita

Data de Apresenta
ação dos relatórios

AAF‐C

15 dias após o trim.

X

X

X

X

X
X
X

X
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OE3 ‐ Apostar na
recuperração das
Infraesstruturas

OO24

Diminuir o prazo de
d resposta nos proceessos de empréstimoss,
nos quais não existe intervenção dos Gabinetes de Ação
Nº médio de dias para conclusão do processo
Social e do Apoio ao
a Endividamento

AAF‐L

OO25

orçamental incluída
Implementar as medidas de eficiência o
na proposta OE2017

Data de Aplicação das medidas

AAF

OO26

nça de dívidas no âmb
bito dos
Proceder à cobran
arrendamentos

% de Recuperação
o de uma percentagem
m das
dívidas

OO27

Proceder à cobran
nça de dívidas no âmb
bito dos empréstimoss

o de uma percentagem
m das
% de Recuperação
dívidas

OO28

Reforçar os recursos humanos na área jjurídica

OO29

Reforçar os recursos humanos nas áreaas de apoio social

OO30

Reforçar os recursos humanos nas áreaas de imagem e
comunicação

OO31

Reforçar os recursos humanos na área de ajudantes de paraa
o Lar de Idosos

OO32

e
petências dos recurso
os humanos de acordo
o Nº de ações de formação/Nº total de efetivos
Aumentar as comp
com o posto de traabalho

AAF‐RH

OO33

Adequar o Lar de Aposentados
A
de V. Leeiria à sua capacidadee
máxima

Data de Execução de obras de
adequação/equip.

AAF‐OP

2ª fase ‐ 30/12/2017

OO34

Reestruturar os arrmazéns de St Iria com
m definição de
espaços para armaazenamento

Data de Execução total da obra/equipaamento

AAF‐OP

30‐0
06‐2017

OO35

Aumentar o númeero de casas de coabittação social em Lisboaa Nº de frações recu
uperadas

AAF‐OP

4 ‐ 30
0/12/2017

X

OO36

Recuperar frações para habitação sociaal

Nº de frações recu
uperadas

AAF‐OP

3 ‐ 30
0/12/2017

OO37

Recuperar o 1º andar da unidade resideencial ‐ Leiria

Nº de frações recu
uperadas

AAF‐OP

8 ‐ 30
0‐12‐2017

Data de Contrataçção efetiva de recurso
os
humanos
Data de Contrataçção efetiva de recurso
os
humanos

[2
25‐30]

X

X

X

X

30‐1
12‐2017

X

X

X

X

GJ

3%

X

X

X

X

GJ

3%

X

X

X

X

RH
SG/AAS‐R

30‐1
12‐2017

X

X

SG/AAS‐R
RH

30‐1
12‐2017

X

X

Data de Contrataçção efetiva de recurso
os
humanos

SG/AAS‐R
RH

30‐1
12‐2017

X

X

Data de Contrataçção efetiva de recurso
os
humanos

RH
SG/AAS‐R

30‐1
12‐2017

X

X

[50%‐60%]

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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OE4 ‐ R
Reforçar a
comuniicação e a
imagem in
nstitucional

OO38

Continuar o processo de requalificação do Parque de
Campismo de Tavira (polidesportivo) e iniciar o processo de
requalificação da piscina
p

Data de Execução total da obra/equipaamento

AAF‐OP

30‐1
12‐2017

X

X

X

X

OO39

mentos no ginásio da Escola Prática de
Instalar os equipam
Polícia e Viana do Castelo

Data de Instalação
o dos equipamentos definidos
d

AAS‐GAQ
Q

30‐1
12‐2017

X

X

X

X

OO40

Realizar o Encontro dos Aposentados

Nº de aposentado
os inscritos

AAS‐GAS//AAG‐B

200

OO41

Realizar o dia da Criança
C

Nº de crianças inscritos

AAS‐P/AA
AG‐B

100

OO42

Realizar o Conselho Geral/Jornadas

Nº de participante
es

AAS‐P/AA
AG‐B

100

OO43

Formar: Ser Políciaa‐ Elementos acrescid
dos de risco

Nº de formandos

AAS‐GAS

45
50‐500

OO44

Apoiar a realização
o da Festa de Natal do
os Comandos

Nº de elementos apoiados
a

AAS‐P

23.000

X
X
X
X

X

X

X
X
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Decorrentes dos serviçços prestado
os, os SSPSP têm a ativiidade corren
nte como reesposta à prrocura
diária dos seus benefiiciários, sendo as mais relevantes a disponibilização de aalojamento social
o), o apoio social atravéés das assisttentes sociaiis, do lar dee aposentado
os, do
(habitação e coabitação
érias e casass de passantes e a
Centro Integrado de Açção Social, a procura de lazer nas estâncias de fé
de empréstim
mo a beneficciários em coondições sócio económicas degradaddas.
concessão d

Os recursoss humanos a afetar à re
ealização da atividade do
os SSPSP e ao cumprimeento dos objetivos
operacionaiis delineadoss são à data de 31/12/20016, cerca de
e 52 elementtos policiais e não policia
ais.

Figura 4 – Effetivos SSPSP/C
CPPSP
Efetiv
vos dos SSPSP
Total

Masculino

Feminino

2

2

4

Ch
hefe de policiaa

5

1

6

Ag
g ente de Polic ia

15

1

16

Cargo/carreeira

M
Masculino

Feminino

Official

Te cnico Superio r

4

8

12

As sistente Tecni co

2

6

8
0

As sistente Operaacional

0

Infformático
Total:

6

14

22

4

Masculino

Feminino

46

Efetiv
vos do CPPSP
Cargo/carreeira

M
Masculino

Feminino

Total
0

Official
Ch
hefe de policiaa

1

1

Ag
g ente de Polic ia

1

1

Te cnico Superio r

1

As sistente Tecni co

1

1
1

2
0

As sistente Operaacional
1

Infformático
Total:

3

1
1

2

0

6
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Relativamen
nte aos recursos materia
ais, estes traaduzem‐se esssencialmentte em:
Estâncias de Férias ‐ 4

Fraçõess existentes::

Parque de Campismo – 1

Habitação
o Social – 1.0
052

Cassas de Passaantes/verane
eio ‐15

Coabitaçção Social ‐ 34
3

Lares de Esstudantes – 13
1
Lar de Apoosentados – 1
Ginásios (equipam
mentos desp
portivos) ‐ 144

Centtro Integradoo de Ação So
ocial ‐ 1
Unidade reesidencial – 1

De referir q
que o Centro
o Integrado de
d Ação Sociial funciona em instalaçã
ão alugadas.. Relativamente, à
Sede, esta ssitua‐se em dois
d edifícioss em Lisboa. Acresce todo o equipam
mento e mob iliário inserid
do em
todos imóveeis. Para além
m de 18 viaturas em funccionamento ao serviço dos
d SSPSP.

os inerentes à execuçãoo do ano de
d 2017, divvidem‐se em
m duas fontes de
Os recursos financeiro
nto, devido à submissã
ão de uma candidaturaa a fundos comunitárioos no âmbito do
financiamen
Compete 22020. Preten
nde‐se, destta forma, aalargar o fin
nanciamento
o para ser ppossível exe
ecutar
projetos reeestruturantees na área das tecnologiaas de informaação.
Figura 5 – Recursoss Financeiros SSPSP/CPPSP

F.F.

Agrrupamento

CPPSSP

SSPSP

TO
OTAL

510 Desspesas de pessoal

279.500,00 1.467.5
596,00

1.7447.096,00

510 Aqu
uisição de ben
ns e serviços

258.869,00 2.745.6
699,00

3.0004.568,00

510 Outtras despesas correntes
510 Desspesas de capital
510 Ativvos Financeiro
os
510 Passsivos financeiiros
TOTTAL

87.550,00

281.5
578,00

3669.128,00

336.831,00

724.7
720,00

1.0661.551,00

1.050.0
000,00

1.0550.000,00

965.250,00 6.269.5
593,00

7.2334.843,00

2.500,00
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F.F.

Agrupam
mento

SSPSP

TOTAL

4
412
Aquisição
o de bens e seerviços

167.465,00

167.465,000

4
412
Despesass de capital

185.430,00

185.430,000

352.895,00

352.895,000

TOTAL

X ‐ Políticca/prograama de formação interna ee/ou exte
erna

s
s para este aano, decorrem
m direta e in
nequivocameente daquele
es que
Os eventos formativos selecionados
eracionais doos SSPSP e da
d aferição de
d quais as ccompetência
as que
são os objeetivos estratéégicos e ope
essas metass exigem.

om uma do
otação orçam
mental iniciial de
A implemeentação desste Plano de Formaçãoo, conta co
16.000,00€ para o Cofre de Previdê
ência e de 4220,00€ de disponibilidad
de orçamenttal nas rúbriccas de
o económicaa específicas para a foormação do efetivo doss Serviços SSociais da PSP.
P
A
classificação
distribuição
o e verificaçãão da dispon
nibilidade finnanceira porr ação forma
ativa foram determinada
as, no
decurso do processo dee consulta ao
o mercado.

proposto reeflete as necessidades de formação diagnosticadas peelos dirigenttes e
O Plano p
trabalhadorres, a dispon
nibilidade orççamental e a capacidade organizativa
a.

Estruturaçã
E
ão do Planno de Form
mação
Na sequênccia da análisee do Diagnósstico das Neccessidades de Formação apurou‐se qque a formaçção de
Dirigentes, formação contínua
c
e prioritária a ministrar em 2017 assenta
a
nass seguintes áreas
ão e Gestãoo Pública; Gestão
G
de Pessoas; Conntratação Pú
ública;
temáticas: Ação Social; Governaçã
urídicos; Con
ntabilidade e Finanças; CComunicação, Liderança
a e Desenvoolvimento Pe
essoal;
Assuntos Ju
Auditoria, FFiscalização e Controlo Le
egislação e TTecnologias da
d Informaçã
ão.
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ntros, congreessos e curssos formativo
os não prevvistos no Plano de
Os seminárrios, conferências, encon
Formação que se revvelem de in
nteresse paara as atividades do Organismo
O
serão objetto de
apresentaçãão de propo
ostas de participação, aao longo do
o ano. Procu
urar‐se‐á, em
m observânccia de
disponibilidade orçameental, ajustar as ações formativas às necessidades dos trrabalhadoress com
ormação exteerna (maioritariamente) e, visando o desenvolvim
mento do pootencial hum
mano e
recurso a fo
o alcance d
dos objetivo
os do organ
nismo. Mais se informaa que, as ações formattivas deverã
ão ser
frequentadaas, preferenccialmente, em regime la boral.

Planeam
mento
posto, e ten
ndo por base
e a análise dda caraterizaação do púb
blico‐alvo e ddefinidas as áreas
Face ao exp
temáticas, ssupra refereenciadas, foi determinaddo: a previsãão total de ações
a
formaativas a realizar; o
total de horras em formaação/ano/ área de formaação; as entiidades forma
adoras (interrna e externa
a) que
irão realizar as ações formativas;
f
o limite mínnimo de trab
balhadores dos
d SSPSP/C PPSP, espelh
hando
todas as ccarreiras pro
ofissionais que
q
serão aabrangidos por ações formativas; a definição
o dos
conteúdos a desenvollver e, os custos
c
do pplano de fo
ormação. Pa
ara o efeitoo foi consultado,
o dos
essencialmeente, o Plaano Anual de Formaçãão do INA – Direção Geral da Qualificação
Trabalhadores em Funções Públicass.

Orrganização e execuçãão da form
mação
As ações fo
ormativas serão calendarrizadas tend o em conta a disponibilidade dos SSSPSP/CPPSP e das
Entidades FFormadoras:
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Figu
ura 6 – Plano dde formação SSPSP/CPPSP
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