Breve apresentação dos serviços prestados no “Centro de Actividades dos
Trabalhadores dos Serviços Públicos”
A Divisão de Apoio Social à Função Pública (DASFP) da Direcção dos Serviços de
Administração e Função Pública (SAFP) tem-se empenhado em promover e
aperfeiçoar de forma contínua as diversas medidas de acção social complementar
junto dos trabalhadores dos serviços públicos (adiante designado por trabalhadores),
incluindo-se nestas, principalmente, a realização anual de mais 200 de actividades de
carácter recreativo, desportivo e turístico destinadas aos trabalhadores; o lançamento
de diversas medidas de apoio económico, no sentido de atenuar as dificuldades
económicas dos trabalhadores de nível inferior; a criação do “Grupo de Apoio dos
Trabalhadores dos Serviços Públicos” que promove a participação dos trabalhadores
em actividades de solidariedade social; a prestação de serviços de alívio psicológico
que consiste na assistência de alívio emocional e da pressão dos trabalhadores; a
atribuição de apoio financeiro às associações de trabalhadores da Função Pública e a
organização conjunta de actividades com as mesmas, de modo a reforçar o
relacionamento com essas associações.
No intuito de reforçar as actividades de acção social complementar junto dos
trabalhadores, orientando os trabalhadores no sentido de salvaguardar a saúde física e
psicológica, a DASFP tem-se reforçado, nos últimos anos, em desenvolver os
supracitados serviços com a adopção de diversas medidas, considerando-se uma das
mais importantes, a inauguração do “Centro de Actividades para os Trabalhadores
dos Serviços Públicos” (Centro de Actividades) na Taipa.
O Centro de Actividades, sito na Rua de Coimbra, 4.a fase do Jardim Nova Taipa
(terreno BT35), Edifício Nova Park, 2.o andar “A2”, Taipa, com uma área de 15 000
pés quadrados, é composta especialmente por salas de leitura, de culinária, secção de
desporto, sala polivalente, sala de actividades recreativas, secção para a prestação
exclusiva de serviços de alívio psicológico, galeria, sala de amamentação, bem como
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salas de trabalho ou de reunião para uso exclusivo das associações de trabalhadores
da Função Pública, proporcionando muito mais espaço para o desenvolvimento de
actividades de acção social e para a prestação de serviços, que não só servirá em
termos de um bom estabelecimento com mais espaço para a realização de actividades
recreativas destinadas aos trabalhadores, mas também como um espaço com
condições favoráveis para a cooperação entre o SAFP e as instituições particulares de
solidariedade social e para que os trabalhadores possam participar mais em
actividades de caridade social.
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