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Editorial
Caros(as) beneficiários(as),
Com esta edição, para além da informação habitual, inicia-se uma nova rubrica do Boletim Informativo dos SSAP denominada “Temas
Jurídicos”. Pretende-se que seja um espaço de abordagem a assuntos de natureza jurídica que, através de uma linguagem rigorosa mas
acessível, estarão ao alcance da generalidade dos trabalhadores da Administração Pública e que são considerados do seu interesse.
Damos-lhe conta ainda, nesta edição, de algumas iniciativas desenvolvidas até à presente data, no âmbito dos vários projetos que temos
em curso e que se manterão no novo ano que se avizinha.
Aproveitamos também a oportunidade para expressar o desejo de que tenha umas Boas Festas.
Consulte-nos em www.ssap.gov.pt e mantenha-se informado(a)!
Humberto Meirinhos
Presidente dos SSAP

Aconteceu:
Concurso de Fotografia
No âmbito da Comemoração do Dia Mundial da Fotografia, a 19
de agosto, os Centros de Convívio e de Formação Sénior
promoveram um concurso de fotografia denominado
“Perspetivas Através da Lente”, nas categorias de fotografia a
preto e branco e a cores.
Este concurso teve como objetivos estimular a capacidade
artística e criativa dos beneficiários aposentados, valorizar
conhecimentos adquiridos nas ações de formação e divulgar
novos talentos.
Foram selecionados 19 trabalhos. Na categoria de Fotografia a
Preto e Branco o júri atribuiu o 1.º prémio a Maria Fernanda
Gonçalves Rodrigues Vieira Conde com o tema “Reflexos II”. Na
categoria de Fotografia a Cores, o 1.º prémio foi atribuído a
Luisa Maria Gomes Mauricio Cerqueira com o tema “A alma da
Nazaré”. Foram igualmente atribuídas Menções Honrosas e
certificados de participação a todos os concorrentes.
A cerimónia de entrega dos prémios decorreu a 28 de outubro,
no Centro de Convívio Filipe Folque.

Destaques
Acordos e Protocolos - Consulte a nossa oferta!

Equipamentos de férias - Festeje o Ano Novo de forma
diferente!

Ativos até no fim de semana
São já muitos os beneficiários que aceitaram a nossa sugestão
de manter-se ativos durante o fim de semana, integrando visitas e
passeios culturais na região de Lisboa e Porto.
Tem sido visivel um crescente interesse, por parte dos
beneficiários, face às iniciativas propostas. Em 2013 atingiu-se a
marca de 2311 pessoas inscritas, muitas delas candidatas pela
primeira vez.
Com uma média trimestral de 10 visitas, percorremos os cantos e
recantos de Lisboa e do Porto, em visitas guiadas e animadas,

Os trabalhos encontram-se expostos na sede dos SSAP, onde
deverão permanecer até ao dia 2 de janeiro de 2014.

num misto de passagem pela história e pela arte, em
monumentos, museus e jardins.
A curiosidade dos que chegam pela primeira vez aliada à vontade
dos já repetentes, enriquecem o conhecimento cultural,
garantindo a estabilidade coletiva e motivando quem encaminha
e guia as visitas.
Das visitas ocorridas este ano, merecem destaque, pela forte
adesão, as realizadas ao Jardim Botânico da Ajuda, ao Parque
do Monteiro Mor, ao Museu da Cidade, ao Palácio dos Condes de
Calheta, ao Palácio Nacional de Belém, à Exposição 360º Ciência
Descoberta (F. Gulbenkian) e ao Museu da Venerável Ordem
Terceira de São Francisco.

Clique na imagem para ver a apresentação completa

Escrita criativa dá frutos!
Na sequência da participação na ação de escrita criativa
desenvolvida no Centro de formação e, aceitando o desafio
lançado pelos seus filhos, Lurdes Loureiro, beneficiária dos
SSAP, lançou o seu 1.º livro em dezembro de 2012, intitulado
"Mãe, porque não escreves um livro?".
Já em 2013, lança o seu segundo livro “Mulher Combatente –
Estilhaços Silenciosos da Guerra Colonial” prefaciado pela Dra.
Manuela Ramalho Eanes, que conta com testemunhos, na
primeira pessoa, de mulheres de ex-combatentes. O
lançamento desta obra aconteceu no dia 4 de novembro, no
Centro de convívio Filipe Folque em Lisboa.

Séniores em atividade - Programa
de férias
A expansão do envelhecer não é um problema. É sim uma das
maiores conquistas da humanidade (Kofi Anam, 2012)
A promoção e dinamização de iniciativas destinadas aos
beneficiários aposentados, a custos controlados, é uma das
pedras basilares onde assenta a atividade destes Serviços
Sociais, concretizando-se, nomeadamente, no programa de
Férias Sénior.
Composto por rotas, turnos de férias e de teramalismo, este
programa tem vindo a contar, desde a sua génese, com uma
crescente adesão. Em 2013, foram realizados 37 turnos, entre
férias e termas, tendo abrangido 1705 beneficiários, não tendo
sido possível satisfazer, ainda assim, todos os inscritos.
O programa teve início em março, com o passeio “À descoberta
do Nordeste Florido”, “Serra da Estrela - Rota das Aldeias”,
“Rota do Caramulo” e a “Rota das Cerejeiras”, iniciativas que
angariaram uma expressiva adesão dos beneficiários.
Nos turnos de férias de verão, para além dos turnos
habitualmente realizados e que continuam a ser do agrado dos
beneficiários, apostou-se no formato de circuitos, como é disso
exemplo, o “Circuito do Minho” e o “Circuito do Douro”, uma vez
que o número de beneficiários a manifestar interesse em
realiza-los foi muito significativo.
De modo a permitir que os beneficiários da região Centro e
Norte possam também usufruir dos passeios, foram promovidas
partidas, em alguns programas, da cidade do Porto, como foi o
caso da “Rota do Queijo” e “À descoberta do nordeste florido”.
O programa dos
beneficiários com
Contamos, para
entidades locais,

turnos de férias privilegia o contacto dos
as principais atrações turísticas das regiões.
tal, com um importante contributo das
autarquias e turismo, na programação dos
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Atividades para os mais novos
Entre visitas ao Jardim Zoológico, campos de férias não
residenciais - onde se integram os campos de férias temáticos - e
residenciais (nos equipamentos de férias dos SSAP), foram
abrangidos, até à data, cerca de 890 participantes, dos 6 aos 18
anos.
As visitas ao Jardim Zoológico procuram privilegiar os programas
em família, promovendo em simultâneo a comemoração de dias
festivos como foi o caso do Dia Mundial da Criança. Atividades
como esta, de curta duração, constituem muitas vezes o primeiro
contacto dos beneficiários com as iniciativas dos SSAP, servindo
de trampolim para outras iniciativas de maior duração.
O nível de satisfação dos participantes e dos pais tem sido muito
positivo o que se traduz numa adesão que, em regra, ultrapassa
a oferta.
Para as férias escolares de Natal, estão previstos 2 campos de
férias residenciais a realizar em Aljubarrota, para os grupos
etários dos 7 aos 13 e dos 14 aos 17 anos.
As idas ao Circo são características da época natalícia e é neste
âmbito que foram realizadas sessões, em Lisboa e Porto
destinadas aos filhos ou equiparados dos beneficiários, dos 3 aos
12 anos. Os bilhetes foram atribuídos às crianças que se
encontravam inscritas nos Serviços Sociais como fazendo parte
do agregado familiar dos beneficiários titulares. Por cada família
foi distribuído um bilhete de adulto para acompanhamento da(s)
criança(s).

Equipamentos de férias - Passe um
fim de ano diferente
Os Serviços Sociais têm ao seu dispor, equipamentos de férias
localizados em zonas privilegiadas, onde se integram pousadas,
casas e apartamentos.

passeios, na concessão de transporte e de guias locais para o
acompanhamento das visitas e ainda na redução do custo dos
ingresso em museus, igrejas, entre outros.

De Sta. Cruz da Trapa até Évora, em ambiente de praia, campo
ou citadino, oferecem-se as condições adequadas para que
passe uma agradável estadia em todas as estações do ano.

Apresenta-se em slideshow, uma seleção de fotografias
captadas na “Rota dos queijos” em Seia, realizada de 18 a 21
de novembro.

Aproveitando a época festiva que atravessamos, porque não
entrar com o pé direito em 2014 numa destas unidades de férias
que temos para si?
Aventure-se, junte a família e amigos e faça já a sua reserva!
Conheça, na apresentação abaixo, os equipamentos de férias
dos Serviços Sociais.
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Temas Jurídicos
Espaço beneficiário
Este espaço é seu! Participe nesta categoria, enviando o seu
artigo, comentário ou sugestão de tema a desenvolver na
rubrica "Temas Jurídicos" para:

Nesta edição são analisados um tema relacionado com a
contratação pública e um outro com as novidades introduzidas
pelo novo Código do Processo Civil.

espaco.beneficiario@ssap.gov.pt

Toponímia
O estudo dos topônimos - nomes próprios de lugares - da sua
origem e evolução, tem uma relação direta com a história,
arqueologia e geografia.
Conheça, neste espaço, a origem do nome de alguns lugares.
Nesta edição:
Rua Escola do Exército - Centro de Formação dos SSAP
Por Susete Evaristo

Factos e Números
Avaliação da satisfação dos beneficiários (escala 1 a 5)
Período em análise: janeiro a novembro
Fins de semana Ativos: 4,69
Circuitos de fim de semana sénior: 4,34

A presente rubrica, que se inicia neste boletim, irá constar de
todos os boletins futuros e tem por finalidade abordar
sucintamente temas jurídicos considerados de interesse para a
generalidade dos trabalhadores da administração pública.

O Princípio da Concorrência e o
Ajuste Direto
Por Fernando Batista
O princípio da concorrência encontra-se reforçado no Código dos
Contratos Públicos (doravante designado apenas por CCP),
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Junho,
concretamente no seu artigo 1.º n.º 4, ao se estabelecer que “à
contratação pública aplicam-se especialmente os princípios da
concorrência, da igualdade e da transparência”.
O princípio da concorrência, pedra basilar e elemento
dinamizador do denominado mercado único europeu, pode ser
entendido como aquele que visa potenciar o mais amplo acesso
dos interessados em contratar aos procedimentos contratuais,
pois só com uma competição livre e sã os operadores
económicos poderão apresentar as suas propostas contratuais
mais vantajosas para as entidades públicas contratantes e assim
proporcionar que o interesse público seja salvaguardado,
garantindo que se venha a contratualizar nas melhores condições
técnicas, económicas e financeiras. [Ler mais...]

Centros de convívio: 4,37
Formação sénior: 4,46
Férias Sénior: 4,36
Atividades crianças e jovens: 4,55
Promoção da saúde (Rastreios/Palestras): 4,69
Equipamentos de Férias: 4,53

Novo Código do Processo Civil - Lei
n.º41/2013, de 26 de junho
Por Carla Rodrigues

Refeitórios: 3,73
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URL: www.ssap.gov.pt

Foi publicado em anexo à Lei n.º 41/2013, de 26 de junho, o
“novo” Código de Processo Civil (doravante designado por CPC),
que entrou em vigor no dia 1 de setembro de 2013, e revogou o
Código de Processo Civil de 1961, o Regime de Processo Civil
Simplificado (Decreto-Lei n.º 211/91, de 14 de junho), o Regime
das Marcações das Audiências de Julgamento, o Regime
Processual Civil Experimental (Decreto-Lei n.º 108/2006, de 8 de
junho), os artigos 11.º a 19.º do Decreto-Lei n.º 226/2008, de 20
de novembro e o Regime de Medidas Urgentes para o combate
às pendências de ações executivas.
O reformulado Código de Processo Civil, reúne um conjunto de
alterações muito significativas, com o objetivo de reduzir as
formas de processo e simplificar o regime, assegurar eficácia e
celeridade, apostando, em simultâneo, na desformalização dos
procedimentos, na oralidade processual e na limitação das
questões processuais relevantes, procurando ser mais eficaz e
compreensível para as partes. [Ler mais...]

