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DESTAQUES
Acordos com Creches e Jardins de Infância

Editorial
Caro(a) Beneficiário(a),

Os
Acordos com Lares, Casas de Repouso e Apoio Domiciliário

Serviços

Sociais

da

Administração

Pública,

na

prossecução das suas atribuições, têm vindo a desenvolver
contactos para disponibilizar aos seus beneﬁciários um leque
de serviços prestados por entidades privadas.

Acordos de Saúde

Neste contexto, estão em vigor acordos e protocolos com
diversas entidades nas áreas do apoio à infância, terceira

Acordos com Unidades de Restauração

idade, saúde, unidades de restauração e estabelecimentos
comerciais dos vários ramos de atividade, que proporcionam
acesso à respetiva oferta em condições vantajosas e
encontram-se disponíveis em www.ssap.gov.pt.

Acordos Comerciais

Cientes de que, face a uma posição negocial privilegiada,
esta será uma das áreas em que os SSAP poderão
Apoio à Infância e Terceira Idade

aprofundar

a

sua

intervenção

e,

consequentemente,

contribuir para a melhoria da resposta às necessidades dos
Os Serviços Sociais da Administração Pública asseguram um Projeto de
Parcerias com equipamentos de Creches, Jardins de Infância, Colégios,
Lares e Serviços de Apoios Domiciliários visando promover uma resposta
social adequada às atuais necessidades dos seus beneficiários.
No âmbito do apoio à infância estabeleceram-se até ao momento 55
protocolos,
nas
áreas
metropolitanas
de Lisboa e do Porto, Loulé e Montemor-o-Novo.

seus beneﬁciários, encontra-se delineado um plano de
atuação que, com o reforço dos meios disponibilizados para
o efeito, julgamos, permitirá a breve trecho o alargamento
substancial das opções facultadas.
O presente Boletim Informativo tem como propósito dar a
conhecer todos os acordos/protocolos existentes nesta data,
na expetativa de que estes correspondam às necessidades

Na área do apoio à terceira idade, foram celebrados 68 protocolos,
designadamente 42 com Lares e 26 com instituições que prestam Apoio
Domiciliário, distribuídos por todos os distritos do país.

dos nossos beneﬁciários.
Humberto Meirinhos
Presidente dos SSAP

Visando promover a relação qualidade/preço em prol do agrado e
conveniência dos beneficiários, os SSAP disponibilizam uma listagem dos
equipamentos com as respetivas reduções a nível das mensalidades e das
inscrições, bem como outros serviços prestados pelas instituições
protocoladas.
Salienta-se que este projeto de parcerias se encontra integrado no Plano
para a Igualdade de Género do Ministério das Finanças relativo ao
triénio 2011 – 2013, no âmbito da sua medida 6: melhorar e alargar a
oferta de benefícios proporcionados aos/às colaboradores/as. A celebração
de protocolos com estabelecimentos especializados na prestação de serviços
de apoio a crianças e pessoas idosas tem vindo a crescer, tendência essa que
se manterá em 2013, permitindo o alargamento da oferta deste benefício.
Para um conhecimento integral do Plano para a Igualdade de Género do
Ministério das Finanças, aceda ao portal www.gpeari.min-financas.pt
Saúde

Estabelecimentos Comerciais

No âmbito dos acordos comerciais, entendidos aqui numa
perspetiva genérica, pretende-se tornar a intervenção dos
SSAP neste domínio o mais abrangente possível, de forma a
permitir responder a necessidades de diversa natureza.
Por conseguinte, foram celebrados até à data 209 acordos
permitindo o acesso a cerca de 417 estabelecimentos
comerciais, em áreas de atividade tão díspares como:
Agências

de

Viagens,

Promoções
Turísticas;
Agências Funerárias;

O projeto “Acordos de Saúde” tem vindo a aumentar os
protocolos a nível nacional, de forma a permitir aos
beneﬁciários dos SSAP uma maior acessibilidade aos
cuidados de saúde privados, através da redução dos
preços tabelados.

Artigos Casa;
Auto;
Desporto e Bem-Estar;
Escolas de Condução;
Escolas de Línguas;
Escolas de Dança;
Rent-a-Car;

Operadores

Turísticos,

Neste momento, encontram-se disponíveis 296 acordos,
abrangendo a área das Especialidades Médicas 63
especialidades e 12 consultas especíﬁcas como por

Unidades de Alojamento ;
Universidades.

exemplo: Cessação Tabágica, Gravidez na Adolescência,

Podendo, face ao referido âmbito, alcançar um impacto

Patologia do Sono, Obesidade, Hiperidrose. Os “Acordos de

relevante

Saúde” abrangem igualmente outras áreas como a

pretendemos aumentar a incidência das vantagens

Psicologia, Neuropsicologia, Terapia da Fala, Nutrição,

proporcionadas,

Podologia,

de

capacidade de resposta para a eventual revisão das

Diagnóstico, Termalismo, Farmácias, Óticas, Acústicas e

soluções já em vigor como, e principalmente, a

Medicinas Alternativas.

celebração de novos acordos.

A área das Medicinas Alternativas, encontra-se em franco

Ficha Técnica

Tratamentos,

Meios

Complementares

no

quotidiano
pelo

que,

dos

beneﬁciários,

reforçámos

crescimento, de forma a permitir um leque vasto de
opções, onde já se podem encontrar diversas consultas e
tratamentos

como

a

Medicina

Tradicional

Chinesa,

Direção: Humberto Meirinhos.

Acupuntura, Osteopatia, Homeopatia, Iridologia, Shiatsu,

Coordenação

Reﬂexologia, entre outras.

Paradinha, Natacha Castro e Paula de Melo.

Com o objetivo de promover a continuidade da promoção

Suporte técnico: Centro de Informática e Relações Públicas.

da saúde através do acesso a diversos cuidados de saúde

Colaboradores: Anabela Alves, Carla Batista, Carla Carriço,
João Romano e Teresa Barateiro.

privados, continuarão os SSAP a procurar estender estes

e

edição:

Carla

Rodrigues,

acordos não só às diferentes áreas da saúde como
também às diferentes zonas do país.

Contactos

Unidades de Restauração

Serviços Sociais da Administração Pública
Rua Saraiva de Carvalho n.º 2,

Com a ﬁnalidade de garantirem aos seus beneﬁciários um
serviço de almoços a preços sociais, os SSAP dispõem de
28 refeitórios localizados em Lisboa (26), Porto (1) e Faro

1269-096 Lisboa, PORTUGAL
Telefone: +351 213 927 400
E-mail: geral@ssap.gov.pt
URL: www.ssap.gov.pt

(1).
Por forma a assegurar este serviço à generalidade dos
trabalhadores

da

administração

pública,

foram

estabelecidos 57 protocolos de acordo com diversas
entidades/empresas e restaurantes de Norte a Sul do país.
Espaço Beneficiário(a)
Este espaço é seu! Participe nesta categoria,
enviando o seu texto ou comentário para:
espaco.beneficiario@ssap.gov.pt
publico/entidades-protocoladas publico/entidades-protocoladas publico/entidades-protocoladas
publico/entidades-protocoladas

Margarida

a

nossa

