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Editorial
Caro(a) Beneficiário(a),
Nesta edição do Boletim Informativo damos-lhe a conhecer as iniciativas
que promovemos para si, destacando, por constituírem novos projetos, o
voluntariado social, a disponibilização de apartamentos na área de
Lisboa para alojamento pontual e ainda, as "rotas" temáticas destinadas
aos seniores, fora da época habitual de férias.
Salientamos também, a visita de S.E. o Secretário de Estado da
Administração Pública aos nossos serviços, deixando a todos os
trabalhadores uma mensagem de apreço pelo trabalho efetuado e de
incentivo para a prossecução das suas atividades.

E ainda:
·

Protocolos

·

Equipamentos de férias e lazer

Humberto Meirinhos
Presidente dos SSAP
Visita de S.E. o Secretário de Estado da Administração Pública, Dr.

Aconteceu
Visita ao Jardim Zoológico na pausa escolar do Carnaval
A equipa de Crianças e Jovens, integrada na Divisão de Atividades
Socioculturais dos SSAP, realizou uma iniciativa, no passado dia 21 de
fevereiro, no período das férias escolares do Carnaval.
Esta decorreu no Jardim Zoológico de Lisboa, entre as 08h30 e as 17h30.
Contou com a participação de 173 participantes, inseridos na faixa-etária
entre os 6 e os 12 anos de idade.
A dinâmica da atividade incidiu em jogos lúdicos e recreativos
direcionados para os hábitos da fauna existente.
Neste sentido, pretendeu-se proporcionar um dia diferente, de carácter
lúdico, cultural e pedagógico, incentivando a curiosidade, interesse e
participação das crianças para o conhecimento dos animais selvagens de
diferentes espécies e características muito particulares.
Foi possível sensibilizar a consciência ambiental dos mais novos para as
questões da Natureza inerentes à fauna e flora.

Hélder Rosalino, aos SSAP
No último dia 21 de março, S.E. o Secretário de Estado da
Administração Pública (SEAP) deslocou-se à sede destes Serviços
Sociais da Administração Pública (SSAP) para uma reunião de trabalho
com a Presidência.
Seguiu-se um encontro com os trabalhadores dos SSAP, em que o Sr. Dr.
Humberto Meirinhos, Presidente dos SSAP, realçou o empenho de todos
na prestação de uma ação social eficaz, não obstante o atual contexto de
crise, que obrigou a reequacionar alguns projetos, enfatizando o apoio
incondicional de S.E. Dr. Hélder Rosalino (SEAP) bem como de todas as
entidades com quem estes Serviços se têm relacionado no exercício da
sua atividade. Por sua vez, S.E. o SEAP salientou a importância dos
SSAP no apoio que têm prestado aos trabalhadores que exercem ou
exerceram funções públicas, mormente neste período em que as
necessidades sociais são mais prementes face à atual conjuntura
económico-social que o país atravessa, estando, por isso, especialmente
sensibilizado para os resultados que têm vindo a ser obtidos nas
valências sociais prestadas por estes serviços.

Biblioteca dos SSAP
Espetáculo na "Baía dos golfinhos"

Refeitório da sede dos SSAP
Jogo de quebra-gelo

Importância da atualização de dados dos beneficiários
Rota das "Amendoeiras em flor" - atividade sénior
A equipa das Férias/Termalismo Sénior organizou pela primeira vez uma
atividade alusiva à "Rota das Amendoeiras em Flor" que decorreu de 14
a 17 de março do corrente ano.
O desenvolvimento desta iniciativa teve subjacente o anseio manifestado
pelos nossos beneficiários para a promoção de atividades fora da época
de Verão, que têm vindo a merecer grande adesão por parte dos mesmos.
A realização destas iniciativas justifica-se ainda pelo decréscimo deste
tipo de atividades no âmbito das respostas sociais nesta época do ano e a
diminuição das relações sociais, conduzindo por vezes ao isolamento e
solidão.
Considerámos interessante a realização de uma atividade que permitiu
em simultâneo contemplar as paisagens naturais do Douro e assistir ao
surpreendente espetáculo das amendoeiras em flor.
Os beneficiários ficaram alojados em Miranda do Douro, onde
realizaram visitas a locais de interesse histórico, cultural e recreativo,
com destaque para a visita deslumbrante ao Património Natural do
Parque do Douro Internacional que incluiu a realização de um passeio de
barco, permitindo visitar os locais inacessíveis entre as arribas do Douro,
ladeadas pelos dois países – Portugal e Espanha.
Neste passeio, os beneficiários degustaram a riqueza gastronómica da
região onde não faltou a famosa Posta Mirandesa e assistiram a uma
atuação do grupo dos Pauliteiros de Miranda.
Para além de terem observado as tradicionais amendoeiras em flor que
salpicavam a paisagem em terras de Miranda, no trajeto de regresso os
beneficiários tiveram a oportunidade de continuar a rota das
amendoeiras, passando por Freixo de Espada a Cinta, Torre de
Moncorvo, onde realizaram uma visita guiada, gentilmente cedida pela
Câmara Municipal, visitaram o centro histórico, a igreja matriz e uma
oficina de confeção artesanal da amêndoa coberta.
A recetividade dos beneficiários a esta iniciativa transparece nos
inquéritos de satisfação realizados, assim como nos contactos
estabelecidos informalmente, manifestando o seu agrado com uma
avaliação global muito positiva.

Consolidada que se encontra a base de dados associada ao Portal SSAP,
cumpre neste momento alertar os beneficiários titulares para a
importância da verificação e atualização, se for esse o caso, dos
respetivos dados.
Esta tarefa reveste-se de relevância acrescida quanto aos dados relativos
ao agregado familiar, na medida em que, a não inscrição dos elementos
que os constituam pode obstar à sua admissão em atividades organizadas
pelos SSAP.
Assim, solicita-se aos beneficiários que através do Portal SSAP,
preferencialmente, ou de contacto direto com os nossos serviços,
procedam à atualização de dados, incluindo nesta a inscrição dos
elementos do agregado familiar.
Realça-se, ainda, que mesmo os elementos que já sejam beneficiários
deverão ser inscritos no agregado familiar, sendo nestes casos
obrigatoriamente assinalada essa condição em campo existente para o
efeito.
A título exemplificativo refira-se o caso de um casal em que ambos os
elementos são beneficiários titulares dos SSAP em que a inscrição numa
atividade enquanto casal depende de que, cada um conste no agregado
familiar do outro.
Apartamentos em Lisboa para alojamento pontual
Pensando em todos os beneficiários residentes fora da área de Lisboa que
por razões várias desejem vir à capital ou aqueles que por outro motivo
necessitem de alojamento temporário, os SSAP investiram na
recuperação de apartamentos de tipologia T1 e T2 que, pelo conforto e
autonomia que proporcionam, poderão constituir solução para a sua
estadia.
Neste contexto, muito brevemente terão à disposição acolhedores
apartamentos, totalmente equipados, constituídos por quarto de casal,
quarto duplo, sala comum, wc e cozinha. Estes apartamentos, localizados
no largo Conde Otollini n.º 4 freguesia de S. Domingos de Benfica, são
servidos por uma rede de transportes diversificada (comboio, carris e
metro) o que facilita o acesso a qualquer ponto da cidade.
Caso seja do seu interesse, contate estes Serviços através do n.º
213927492 ou geral@ssap.gov.pt.

Sala
Amendoeiras em flor

Cozinha

Férias/Termalismo Sénior 2012
Passeio de barco no Douro

Requalificação dos refeitórios geridos pelos SSAP
Um dos objetivos de Qualidade do QUAR (Quadro de Avaliação e
Responsabilização) dos SSAP é o cumprimento do normativo que regula
o funcionamento e exploração dos refeitórios, no que respeita à
segurança, higiene das instalações e condições técnico-funcionais. Neste
sentido, foram requalificados os seguintes refeitórios:
Refeitório n.º 2 – Ministério dos Negócios Estrangeiros
O Refeitório n.º 2, situado na Calçada das Necessidades em Lisboa,
reabriu após obras de remodelação, em 15 de fevereiro, que abrangeram
parte das instalações e substituição do equipamento hoteleiro.

O programa de Férias/termalismo Sénior para 2012 irá contemplar a
realização de turnos no continente e ilhas, vocacionados para praia,
enriquecimento turístico e cultural e termalismo.
Os programas a realizar compreendem, alojamento, alimentação,
transporte de ida e volta, passeios locais de âmbito histórico, cultural e
paisagístico.
As informações relativas a estes turnos de férias e respetivo prazo de
inscrição serão brevemente divulgadas através do site dos SSAP, correio
eletrónico, no Serviço de Relações Públicas, Centros de Convívio de
Lisboa e Porto, no Centro de Formação, Equipamentos de Férias e Lazer
dos SSAP e nos Refeitórios.

Atividades férias da Páscoa - Crianças e Jovens
Os Serviços Sociais, procurando ir ao encontro das famílias que se
defrontam com dificuldades em ocupar os seus filhos durante as
interrupções escolares, organizam, ao longo do ano, através da equipa de
Crianças e Jovens, atividades de carácter lúdico e pedagógico de uma
forma segura e construtiva.

Linha de self

Os programas pedagógicos a realizar têm como objetivo principal levar
as crianças e jovens a participar em jogos de interação que desenvolvam
noções de grupo e de partilha, num clima de cumplicidade e diversão.
Os programas relativos às férias escolares do Verão serão divulgados
assim que possível, através de correio eletrónico e do site dos SSAP na
Internet.

"Convento das Flamengas"
Espaço de refeições

Refeitório n.º 17 – Conselho Nacional de Educação
O Refeitório n.º 17 na Rua Florbela Espanca, reabriu após obras de
remodelação, em 13 de fevereiro, que abrangeram a totalidade das
instalações, a substituição de mobiliário e a colocação do respetivo
equipamento hoteleiro.

O "Convento das Flamengas", sito na Rua 1.º de Maio, n.º 22, tornejando
para a Rua Leão de Oliveira, em Alcântara, Lisboa, foi também
conhecido como Convento de Nossa Senhora da Quietação. Construído
entre 1582 e 1586, foi fundado por Filipe II de Espanha (Filipe I de
Portugal) com o intuito de receber monjas provenientes da Flandres, que
nessa altura eram alvo de perseguições dos calvinistas.
Com a extinção desta ordem religiosa, no séc. XIX, o convento foi
concedido ao Instituto Ultramarino (criado por decreto de 11 de janeiro
de 1891), destinado "á protecção das famílias dos officiaes e praças da
armada e dos exercitos do continente e das provincias ultramarinas, e
dos funccionarios civis que ficarem desprovidos de meios, por terem os
seus chefes fallecido em serviço do estado nos territorios portuguezes de
Africa, Asia e Oceania".

Espaço de refeições

Quando o Instituto Ultramarino foi extinto, as suas competências,
direitos e obrigações, passaram para os Serviços Sociais do Ministério
das Finanças (SOFE), estando o Convento das Flamengas afeto aos
Serviços Sociais da Administração Pública (SSAP) por força do Decreto
Regulamentar n.º 49/2007, de 27 de abril, para a prossecução da ação
social complementar. Nas habitações existentes (em número de 28)
encontram-se a residir, sem qualquer onerosidade, pensionistas do
Ultramar e beneficiários carenciados da Administração Pública. Neste
momento, algumas das habitações em causa estão devolutas.
Considerando a antiguidade do edifício e a degradação estrutural que o
mesmo vem sofrendo nos últimos anos, urge realizar obras de vulto,
nomeadamente nos pisos superiores, sob pena de, não o fazendo, colocar
em perigo a segurança das pessoas que lá vivem.

Bar do refeitório

Refeitório n.º 28 SSAP de Faro
O Refeitório n.º 28 dos SSAP localizado em Faro, reabriu após obras de
remodelação em 9 de fevereiro, que abrangeram também a totalidade das
instalações, a substituição de mobiliário e a colocação do respetivo
equipamento hoteleiro.

As obras em causa, atendendo à sua dimensão, acarretam custos
elevados, fora do alcance da capacidade financeira dos SSAP. Para
potenciar um aproveitamento das instalações do "Convento das
Flamengas" encontra-se em estudo a celebração de um protocolo de
entendimento entre estes Serviços e o Centro Social e Paroquial de
Alcântara, instalado igualmente numa parte do "Convento das
Flamengas", com a supervisão da Direção Geral do Tesouro e Finanças,
visando a realização de obras e trabalhos de manutenção necessários por
parte daquele Centro, aumentando assim o apoio social aos seus
paroquianos. Em contrapartida, estes SSAP garantem a manutenção das
habitações ocupadas pelos seus atuais beneficiários, proporcionando-lhes
melhores condições de habitabilidade e de segurança. Nos termos do
acordo a firmar, os SSAP ficarão ainda com algumas habitações para
acomodar temporariamente os seus beneficiários quando tal se revelar
necessário.

Ficha Técnica

Espaço de refeições
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Contactos
Serviços Sociais da Administração Pública
Rua Saraiva de Carvalho n.º 2,
Linha de self

1269-096 Lisboa, PORTUGAL
Esperamos que os incómodos causados sejam compensados pelas
melhores condições de que ficou a dispor.

Telefone: +351 213 927 400

Espaço Beneficiário(a)

E-mail: geral@ssap.gov.pt

Este espaço é seu! Participe nesta categoria, enviando o seu
texto ou comentário para:
espaco.beneficiario@ssap.gov.pt
Factos e Números

URL: www.ssap.gov.pt

Aplicação de questionários de satisfação no período de janeiro a março escala de 1 a 5
Fins-de-semana para Ativos: 4,67
Circuitos de fim-de-semana: 4,43
Formação Sénior: 4,46
Férias/Termalismo Sénior: 4,36
Crianças e Jovens: 4,40

Média mensal de frequência dos Centros de Convívio: 6197
beneficiários

