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1 Nota Introdutória 

O presente trabalho cumpre uma determinação do Excelentíssimo Ministro da Defesa Nacional, 

publicamente explicitada na Carta de Missão do atual Presidente do Conselho Diretivo (CD). 

Em maio de 2016, o Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I.P. tomou consciência de que, 
no âmbito da Assistência na Doença aos militares das Forças Armadas (ADM), as despesas 
vinham a crescer exponencialmente, apesar das receitas próprias, provenientes dos descontos 
dos beneficiários, tivessem igualmente vindo a aumentar ao longo dos últimos 3 anos.  

Com base em estimativas, no aumento da despesa do regime convencionado e do Serviço de 
Saúde Militar (SSM), previa-se à altura, que o saldo entre a despesa e o financiamento para 
comparticipações da ADM passasse a ser negativo na ordem dos 18 M€. Face ao exposto, o 
assunto foi colocado à consideração da Tutela, bem como algumas linhas de ação possíveis para 
mitigar o problema. 

Em 23 de agosto de 2016, em reunião alargada no Ministério da Defesa Nacional (MDN), para 
análise do tema, foi transmitido pelo IASFA que o somatório das faturas liquidadas, das faturas 
assumidas no Sistema Integrado de Gestão da Defesa Nacional (SIGDN)  e das faturas entradas 
na Direção de Serviços ADM (DSADM) atingiam já o valor global de financiamento para o ano de 
2016 - 75M€. 

Em 30 de setembro, o CD deliberou a realização de uma auditoria à DSADM, por parte de uma 
equipa de revisores oficiais de contas (ROC), para prestar serviços no âmbito do diagnóstico da 
posição financeira e avaliação do sistema de controlo interno, que fundamentassem a futura 
elaboração de um Plano Estratégico para a ADM. 

O presente Plano Estratégico incide sobre a Assistência na Doença aos Militares das Forças 
Armadas, cuja gestão constitui uma das missões do IASFA, I.P., onde começamos por realizar um 
levantamento, o mais exaustivo possível, da situação (o estado da arte); elencando as 
possibilidades e os desafios que se colocam à Instituição e apresentando um conjunto de 
medidas e ações que, nos pressupostos assumidos, a podem repor no sentido rigoroso e objetivo 
do cumprimento da Missão (nível de ambição). 

Assim é essencial reter e, ter sempre presente, que a instituição se destina aos militares e à 

“família militar”, garantindo, na sua essência, o seu envolvimento/comprometimento 

(individual e institucional) em todos os atos da respetiva atividade. 

Os valores/modelo final a atingir, a sua governance, sustentação e as atividades a desenvolver 

têm que estar intimamente ligadas à Visão, à Ambição, às Expectativas e às Solicitações dos seus 

Destinatários (os Beneficiários), constituindo-se como um instrumento útil, no suprimento das 

dificuldades de âmbito social e de assistência na doença que a condição dos seus beneficiários 

justificaA(s) proposta(s) agora apresentada(s), ao serem assumidas pelos intervenientes, devem 

garantir que a Instituição prossegue os seus objetivos fundadores (objetivos estratégicos), e se 

situará na Sociedade como um elemento dinâmico de resposta eficaz às necessidades dos seus 

Beneficiários, responsavelmente gerida através de Planos Anuais de Atividades devidamente 

participados e orientados, naturalmente sufragados por Relatórios Anuais de Atividades 

oportunos, transparentes e motivadores (Linhas e Princípios de Ação). 

Finalmente assumimos a vontade, reforçada por uma forte determinação, de tudo fazer para 

que os objetivos agora propostos sejam atingidos, certos que estamos, de que a Instituição que 
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servimos é necessária, útil, capaz e que, com o resultado da sua ação, muito contribuirá para o 

desígnio final de que, atendendo à diferenciação positiva conferida pelo estatuto profissional 

dos seus beneficiários, a mesma lhes conferirá as possibilidades e as facilidades que justamente 

merecem. 
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2 Apresentação Institucional 

O Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I.P., teve na sua origem o Hospital Real dos 
Inválidos Militares (atualmente designado por Centro de Apoio Social de Runa), criado pela 
Princesa Maria Francisca Benedita, em 1827, para recolhimento e amparo dos inválidos 
militares, representando a primeira instituição de cariz assistencial e social.  

Fruto do alargamento do âmbito da sua atividade e da necessidade de rentabilização dos meios 
disponíveis no conjunto das Forças Armadas, em 1958 foi criado os Serviços Sociais das Forças 
Armadas (SSFA), culminando na criação do Instituto de Ação Social das Forças Armadas (IASFA) 
em 19951. 

Entretanto, a Resolução do Conselho de Ministros n.o 102/2005, de 24 de Junho, veio impor a 
convergência dos diversos subsistemas públicos de saúde (SPS) com o regime geral da 
assistência na doença aos servidores civis do Estado, efectuada no âmbito da Direcção-Geral de 
Protecção Social aos Funcionários e Agentes da Administração Pública (ADSE).  

Nesse sentido, o Decreto-Lei n.º 167/2005, de 23 de Setembro, veio unificar a assistência na 
doença aos militares das Forças Armadas (ADM), até então efectuada por três subsistemas de 
saúde específicos de cada um dos ramos (Assistência na Doença aos Militares do Exército, 
Assistência na Doença aos Militares da Armada e Assistência na Doença aos Militares da Força 
Aérea), num único subsistema sujeito a um regime paralelo ao da ADSE. Esta alteração, 
salvaguardando as especificidades da condição militar, contribuiu de forma decisiva para o 
objectivo de uniformização dos vários SPS, ao mesmo tempo que permite uma melhor 
racionalização dos meios humanos e físicos disponíveis. 

No seguimento da criação da ADM, em 2009, através da promulgação do Decreto-Lei n.º 
215/2009, de 4 de Setembro, o  IASFA passa a instituto público de regime comum, integrado na 
administração indireta do Estado, dotado de personalidade jurídica e de autonomia 
administrativa, financeira e património próprio. Adicionalmente, a sua missão passa a abarcar a 
gestão da ADM, além da Ação Social Complementar à família militar. 

O IASFA, I.P. está sob a superintendência e tutela do Ministro da Defesa Nacional (MDN) e tem 

por missão legal garantir e promover a Ação Social Complementar (ASC) dos seus beneficiários 

e gerir o Sistema de Assistência na Doença aos Militares das Forças Armadas (ADM). 

Para o cumprimento da sua missão, o IASFA, I.P. mantém ligações com o Estado-Maior General 

das Forças Armadas (EMGFA), com os Ramos das Forças Armadas e outros departamentos do 

MDN, assim como com os SPS, no âmbito do Colégio de Governo dos Subsistemas Públicos de 

Saúde (CGSPS), criado pelo Decreto-Lei n.º 154/2015 de 7 de agosto, por forma a “garantir a 

efetiva relação de complementaridade destes subsistemas ao SNS e àqueles serviços regionais 

(SRS), apresentando aos órgãos competentes as propostas de clarificação e regulação que se 

mostrem adequadas a determinar o melhor enquadramento dos benefícios atribuídos pelos 

subsistemas públicos de saúde”. 

 

                                                           

1 Decreto-Lei n.º 284/95, de 30 de outubro 



Plano Estratégico para a ADM 2017 - 2022 

5 
 

 

A ADM concretiza-se pelas modalidades de assistência na doença definidas pelo art.º 8.º do 

Capítulo III do Decreto-Lei n.º 167/2005, de 23 de setembro, alterado pela Lei n.º 53-D/2006, de 

29 de dezembro: 

1 -  O objeto e as modalidades de assistência na doença aos beneficiários da ADM, bem 

como os termos da sua prestação e do seu pagamento, são os previstos no regime da ADSE, 

com as necessárias adaptações; 

2 - A assistência na doença aos beneficiários da ADM abrange o pagamento das despesas 

de saúde decorrentes de acidentes de serviço e doenças profissionais, nos termos a definir 

em portaria conjunta dos Ministros da Defesa Nacional e das Finanças (Portaria n.º 

1034/2009, de 11 de setembro); 

3 - A assistência na doença aos militares colocados no estrangeiro e aos respetivos 

familiares é regulada em diploma próprio (Portaria n.º 1395/2007, de 25 de outubro e 

Declaração de Retificação n.º 115-E/2007, de 20 de dezembro, publicada no Diário da 

República, 1.ª série, de 24 de dezembro); 

As atribuições do IASFA, I.P. no que respeita à ADM são as seguintes: 

 Assegurar a gestão da ADM; 

 Assegurar a adequada gestão das receitas, designadamente, as provenientes de 

descontos; 

 Assegurar a adequada gestão da despesa, nomeadamente, a validação da faturação; 

 Recolher e manter permanentemente atualizada a informação sobre o universo dos 

beneficiários e de benefícios concedidos; 

 Promover a realização de estudos conducentes à melhoria da ADM e propor medidas 

ou instrumentos legais necessários. 

O IASFA, I.P. é um organismo central com cobertura e jurisdição sobre todo o território nacional, 

quer ao nível da ASC, quer ao nível da ADM.  

Resultante do enquadramento legal dado pela Portaria n.º 189/2013, de 22 de Maio, e do 

Despacho (extrato) n.º 9404/2013 deliberado pelo Conselho Diretivo, a atual estrutura orgânica 

do IASFA, I.P. é a seguinte: 

 

  



Plano Estratégico para a ADM 2017 - 2022 

6 
 

Figura 1: Organograma do IASFA, I.P. com enfoque na Direção de Serviços da ADM 
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3 Diagnóstico da Situação Atual  

3.1 Caracterização geral 

A ADM é gerida organicamente pela Direcção de Serviços da Assistência na Doença aos Militares 

das Forças Armadas (DSADM), cujas competências estão definidas nos Estatutos do IASFA, I.P., 

no art.º 4º da Portaria n.º 189/2013 de 22 de maio, e são as seguintes: 

a) Preparar, tratar e processar a faturação relativa à prestação de cuidados de saúde no 

âmbito do regime convencionado e farmácias; 

b) Remeter as notas de liquidação correspondentes à faturação processada para o 

Gabinete de Planeamento, Gestão Financeira e Orçamental (GPGFO), para pagamento; 

c) Processar os documentos de despesa relativos às comparticipações diretas; 

d) Submeter a despacho as propostas que careçam de autorização para tratamento no 

território nacional ou estrangeiro; 

e) Propor o adiantamento das verbas necessárias às deslocações dos beneficiários para 

prestação de cuidados de saúde no estrangeiro; 

f) Emitir o respetivo cartão de identificação em conformidade com a inscrição efetuada 

pelos ramos das Forças Armadas; 

g) Promover a atualização do ficheiro de beneficiários em coordenação com os ramos das 

Forças Armadas; 

h) Proceder à requisição dos cartões europeus de seguro de doença (CESD); 

i) Avaliar as reclamações dos beneficiários referentes às entidades prestadoras de 

cuidados de saúde; 

j) Emitir declarações individuais de despesas submetidas à ADM não comparticipadas, 

para efeitos do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS); 

k) Organizar, instruir e submeter à aprovação do conselho diretivo os processos referentes 

à celebração de acordos com entidades prestadoras de cuidados de saúde que reúnam 

as condições legalmente estabelecidas; 

l) Garantir o cumprimento dos acordos celebrados; 

m) Promover o controlo de gestão dos recursos financeiros atribuídos à ADM através de 

recolha de dados estatísticos adequados; 

n) Submeter à consideração superior as medidas necessárias e possíveis alterações do 

sistema de assistência; 

o) Proceder à elaboração de propostas orçamentais a apresentar ao conselho diretivo de 

modo a permitir a execução das modalidades de assistência; 

p) Elaborar o relatório de atividades da ADM. 
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3.2 Análise dos Stakeholders 

A análise dos stakeholders é uma componente importante no diagnóstico estratégico pois 

permite identificar os atores chave da organização, avaliar os seus interesses e da influência 

desses interesses no risco, nos resultados e na viabilidade/sustentabilidade da organização. 

Foram identificados os seguintes stakeholders, que categorizámos como internos e externos e 

dividimos em função do interesse e capacidade de influência na nossa instituição. 

No quadro seguinte, faz-se a análise dos stakeholders internos e externos do IASFA, I.P.. 

Figura 2: Stakeholders internos e externos  

 

O quadro seguinte analisa de forma matricial o interesse/ importância versus a capacidade de 

influência de cada um dos stakeholders, internos e externos. 
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• Conselho Diretivo

• Conselho Consultivo
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• Dirigentes intermédios

• Colaboradores Ex
te

rn
o

s • Governo (Ministério das 
Finanças - MF, etc.)

• Ministério da Saúde / ACSS 
/ CGSPS (ADSE)

• Clientes institucionais 
(EMGFA, Ramos, HFAR, 
LMPQF) 

• Beneficiários

• Fornecedores institucionais 
(SGMDN, DGRDN, etc.)

• Outros fornecedores (SSM, 
rede convencionada)

• Associações profissionais 
militares

• Comunicação social
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Figura 3: Matriz de análise dos Stakeholders  

 

O grupo de stakeholders mais importante para o IASFA, I.P. é o que corresponde ao grau de 

elevado interesse/importância e elevada influência para a organização. Este grupo deve ser 

gerido com proximidade por forma a criar envolvimento positivo através de informação 

periódica e atualizada, procurando antecipar os problemas e propor soluções inovadoras. 

Relativamente ao segundo grupo de elevado interesse, a estratégia é procurar cativá-los para 

parcerias estratégicas com o objetivo de melhorar a atuação do Instituto. 

Quanto ao grupo de stakeholders de baixo interesse/elevada influência é necessário ter uma 

estratégia de comunicação coerente, disponibilizando informação transparente por forma a 

alinhar a missão do Instituto com os interesses dos mesmos. Alguns destes stakeholders não 

têm interesses coincidentes com a organização e, como tal, só podem e devem ser tratados 

numa relação de cooperação institucional. 

Quanto ao quarto grupo, o objetivo é cativá-los para a esfera do Instituto. Para tal, devemos 

procurar aumentar a capacidade de intervenção e influência sobre os mesmos. 

 

3.3 Caracterização dos beneficiários 

Os beneficiários da ADM do IASFA, I.P. estão enquadrados no Decreto-Lei n.º167/2005, de 23 

de setembro (alterado pela Lei n.º 53-D/2006, de 29 de dezembro). 

De acordo com o artº 4, são beneficiários titulares obrigatórios: 

 Os militares dos quadros permanentes nas situações de ativo, de reserva e de reforma; 

 Os militares em regime de contrato ou de voluntariado, nos termos estabelecidos para 

os militares dos quadros permanentes; 
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 Os alunos dos estabelecimentos de ensino militares que frequentem cursos de 

formação para ingresso nos quadros permanentes; 

 O pessoal militarizado da Marinha e do Exército, nos termos estabelecidos para os 

militares dos quadros permanentes. 

Podem ainda inscrever-se facultativamente como beneficiários titulares, desde que o 

requeiram: 

 Os deficientes das Forças Armadas, abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 43/76, de 20 de 

janeiro; 

 Os beneficiários de pensão de invalidez e os antigos militares não pertencentes aos 

quadros permanentes que tenham ficado diminuídos por motivo de acidente ocorrido 

em serviço ou doença adquirida ou agravada em serviço, ou por motivo do mesmo;  

 Os grandes deficientes do serviço efetivo normal a que se refere o Decreto-Lei n.º 

250/99, de 7 de julho; 

 Os beneficiários da pensão de preço de sangue a que se referem as alíneas a) e c) do n.º 

1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 466/99, de 6 de novembro. 

São beneficiários familiares ou equiparados: 

 O cônjuge, os descendentes ou equiparados e os ascendentes ou equiparados a cargo 

do beneficiário titular, nos termos estabelecidos no regime da ADSE; 

 A pessoa que vive com o beneficiário titular em união de facto, reconhecida nos termos 

da Lei n.º 7/2001, de 11 de maio, ou que com ele vivia, à data da sua morte, nas mesmas 

condições, enquanto não contrair casamento ou constituir nova união de facto. 

Não pode inscrever-se como beneficiário familiar ou equiparado quem seja beneficiário titular 

de outro regime de proteção social. 

São beneficiários extraordinários: 
 

 Os funcionários e agentes, beneficiários titulares da ADSE, que sejam cônjuges ou vivam 
em união de facto com beneficiários titulares da ADM e optem pela sua inscrição como 
beneficiários da ADM. 

 
 São beneficiários associados: 
 

 Os anteriormente designados por “protocolados” ( cônjuges não separados de pessoas 
e bens, cônjuges sobrevivos, unidos de facto e os unidos de facto sobrevivos, dos 
beneficiários titulares, sem vínculo público de emprego e que não sejam beneficiários 
titulares de outros subsistemas públicos de saúde, ou tenham anteriormente 
renunciado à qualidade de beneficiário titular de outro subsistema público de 
assistência na doença). 

 
Esta categoria foi criada pelo Decreto-Lei Nº 81/2015, de 15 de maio, regulamentado através 
da Portaria 482-A/2015 de 18 de Junho. 
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Salienta-se que a DSADM, em 01 de janeiro de 2017 contabilizava um total de 159.617 
beneficiários, 119.177 dos quais com cartão válido, sendo que cerca de 500 não têm distrito ou 
região autónoma como domicílio associado ao seu registo.  

Figura 4: Distribuição geográfica dos beneficiários por Distritos e Regiões 

 

Fonte: base de dados da ADM, extraído a 1Jan17 

Salienta-se que cerca de 50 % dos beneficiários residem nos distritos de Lisboa e Setúbal 
seguindo-se os distritos de Santarém e Porto como aqueles onde existe uma maior concentração 
de beneficiários. 

Tabela 1: Caracterização dos beneficiários por grupos etários 

Grupos Etários Titulares Familiares Total Peso % 

< 3 anos ------- 2.520 2.520 2,1% 

3-6 anos ------- 2.885 2.885 2,4% 

7-17 anos ------- 12.612 12.612 10,6% 

18-29 anos 9.860 3.899 13.759 11,5% 

30-69 anos 26.036 25.458 51.494 43,2% 

> 70 anos 24.659 11.248 35.907 30,2% 

Total 60.555 58.622 119.177 100,0% 
 
Fonte: base de dados da ADM, extraído a 1Jan17 
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Curiosamente, a idade média dos beneficiários mais idosos não coincide com os grandes centros 

populacionais, conforme tabela seguinte. 

Tabela 2: Caracterização dos beneficiários por distrito e idade média 

Distrito/RA Nº Benef Idade Média 

RA Madeira 2 409 40 

RA Açores 3 989 41 

Beja 2 018 43 

Braga 5 595 44 

Santarém 13 104 45 

Setúbal 33 887 45 

Leiria 6 702 45 

Viseu 4 368 47 

Porto 12 855 47 

Aveiro 5 220 47 

Évora 3 148 48 

Guarda 1 287 48 

Viana do Castelo 2 094 48 

Vila Real 2 534 48 

Bragança 1 087 49 

Lisboa 47 728 50 

Coimbra 5 182 51 

Portalegre 1 859 52 

Castelo Branco 2 002 54 

Faro 4 085 55 

 
Fonte: base de dados da ADM, extraído a 1Jan17 
 

Tabela 3: Caracterização dos beneficiários por qualidade do vínculo 

Tipo de beneficiários Efetivo % do Total Benef. 

Titulares   

Militares QP 50 391 42,3% 

Deficientes 10 164 8,5% 

Familiares   

Cônjuges 27 862 23,4% 

Descendentes 22 262 18,7% 

Outros 217 0,2% 

Extraordinários 3 457 2,9% 

Associados 4 824 4,0% 

Total 119 177 100% 
Fonte: base de dados da ADM, extraído a 1Jan17 
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Da análise do quadro supra, constata-se que mais de 43% dos beneficiários da ADM não 

efetuam descontos: cônjuges, descendentes, outros e parte dos deficientes. 

 

3.4 Rede de cobertura de cuidados de saúde 

Tendo jurisdição e competência ao nível do território nacional, o IASFA, I.P. tem a  sede em 

Lisboa e unidades em vários pontos do Continente e Regiões Autónomas da Madeira e dos 

Açores, denominados Centros de Apoio Social (CAS), tendo 2 centros médicos e  8 postos 

clínicos.  

Figura 5: Distribuição geográfica das unidades de saúde do sistema de saúde militar, e dos 
CAS que dispoêm de apoio médico ou clínico  

 
 
Fonte: Despacho nº 2943/2014 e Site do IASFA, I.P. 
 

O atendimento aos beneficiários é feito prioritariamente através dos postos de atendimento e 
clínicas do IASFA, I.P., assim como dos postos de atendimento dos Ramos.  
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Figura 6: Distribuição geográfica dos Postos de Atendimento, dos Ramos e do IASFA, I.P., no 
âmbito do apoio aos beneficiários da ADM 

 

 

Fonte: Site do IASFA, I.P. 

Para além da assistência médica prestada pelo SSM e pelos Centros Médicos e Postos Clínicos 

do IASFA, I.P., os beneficiários da ADM podem usufruir de uma rede de prestadores de cuidados 

de saúde convencionada com o IASFA, I.P., do próprio Serviço Nacional de Saúde (SNS) e de 

outros prestadores não convencionados no âmbito do regime livre.  
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Figura 7: Concentração geográfica da rede convencionada por distrito 

 

Fonte: Base de dados da ADM 

 

3.5 Gestão operacional e recursos disponíveis  

A gestão operacional da ADM tem suporte no SIADM, originalmente destinado à gestão da 

ADME no Exército.  

O SIADM responde, de uma forma geral, aos requisitos da ADM, no entanto a plataforma na 

qual assenta (Oracle Forms6) é muito antiquada e necessita do correspondente upgrade 

tecnológico.  

O sistema é lento, não totalmente fiável e apresenta lacunas na sua interação com o SIGDN e 

por outro lado, sendo um sistema operacional, não está desenhado para a  obtenção de 

informação de dados de gestão, sendo necessário desenvolver um módulo de BI (Business 

Inteligence) que permita obter indicadores de gestão (dashboards), consultas ad-hoc e análises 

what-if.  

Salienta-se no entanto que, ainda que com constrangimentos, a manutenção corretiva e 

evolutiva deste Sistema tem vindo a ser assegurada nas áreas da auditoria e estatística, 



Plano Estratégico para a ADM 2017 - 2022 

16 
 

entidades, controlo documental, beneficiários e controlo de incompatibilidades no 

processamento da facturação, o que apesar de tudo tem permitido garantir a continuidade do 

serviço. 

Face ao enorme e crescente volume de facturação e documentação associada, processada, (na 

ordem de um milhão/ano) relacionada com a gestão de comparticipações do regime livre, do 

regime convencionado e das farmácias, e tendo em conta que o processamento da faturação é 

sobretudo de conferência manual, constata-se que os recursos humanos são escassos, 

sobretudo em Assistentes Operacionais e Assistentes Técnicos que permitam reduzir os atuais 

prazos de processamento. Neste âmbito, destaca-se ainda a redução significativa de pessoal nos 

postos de atendimento dos Ramos e do IASFA, I.P., o que, combinado com a falta de um sistema 

de informação apropriado, tem vindo a contribuir para o agravamento dos referidos prazos. 

Verifica-se igualmente carências ao nível de uma assessoria médica disponível para validação 

dos atos de saúde faturados e pedidos de autorização para procedimentos médicos, assim como 

de dirigentes intermédios de 2º grau e de Coordenadores Técnicos nos sectores de gestão da 

rede convencionada, da gestão e manutenção da base de dados, do Contact Center, e no sector 

da emissão e renovação de cartões. 

 

3.6 Gestão orçamental e financeira  

Em 2006, por força do DL nº167/2005, de 23 de Setembro, procedeu -se à fusão dos subsistemas 

de assistência na doença dos Ramos das FFAA (ADMA, ADME e ADMFA). O modelo de 

financiamento da Assistência na Doença aos militares apoiou-se em dotações inscritas nos 

orçamentos de funcionamento dos respectivos Ramos. 

Nesta altura, com o intuito de assegurar o financiamento da ADM, tendo por base a prossecução 

de uniformizar os vários subsistemas de saúde pública, os vencimentos base e as pensões dos 

beneficiários titulares ficaram sujeitos ao desconto obrigatório de 1%, constituindo receita do 

IASFA, I.P.. 

Na sequência da publicação da Lei nº 53-D/2006, de 29 de dezembro, do Decreto-Lei nº 

105/2013 de 30 de julho e do Decreto-Lei nº 30/2014, de 19 de maio, foram introduzidas 

alterações ao regime jurídico da ADM determinando o incremento da taxa de desconto 

obrigatório, dos iniciais 1% para sucessivamente, 1,5%,  2,5% e 3,5%. 

No que se refere especificamente ao HFAR e demais estruturas do SSM, o Decreto-Lei nº 

187/2012, de 16 de agosto, no seu Artigo 3º, n.º 1, relativo à missão e atribuições, estabelece 

que “O Polo de Lisboa do HFAR tem por missão prestar cuidados de saúde diferenciados aos 

militares das Forças Armadas e à família militar, bem como aos deficientes militares, podendo, 

na sequência de acordos que venha a celebrar, prestar cuidados de saúde a outros utentes.”  

No tocante ao financiamento, no Artigo 9º, n.º 2 do mesmo Decreto-Lei prevê-se que “Mediante 

alterações orçamentais a aprovar pelo Ministro da Defesa Nacional, aquele Serviço é dotado das 

verbas necessárias ao seu funcionamento, tendo por base as inscrições orçamentais realizadas 
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no âmbito dos diferentes capítulos do orçamento da defesa nacional, em especial as realizadas 

pelos ramos das Forças Armadas com o mesmo fim”.  

O Decreto-Lei nº 84/2014, de 27 de maio, dispõe no seu Art.º  11º , que constituem receitas do 

HFAR: 

a) As dotações do Orçamento do Estado;  

b) O pagamento de serviços prestados a terceiros nos termos da legislação em vigor 

e dos acordos e tabelas aprovados, bem como as taxas moderadoras;  

c) Outras dotações, comparticipações e subsídios do Estado ou de outras entidades;  

d) Quaisquer outros rendimentos ou valores que resultem da sua atividade ou que, 

por lei ou contrato, lhe devam pertencer. 

Posteriormente, foi publicado o Despacho nº 511/2015, de 19 de janeiro, do  Ministro da Defesa 

Nacional, definindo os conceitos de saúde operacional e de saúde assistencial, respetivos 

âmbitos de atuação clínica, prestadores e responsabilidade financeira. Relativamente à saúde 

assistencial, é definido que os encargos decorrentes da prestação de cuidados de saúde 

assistencial devem ser suportados pela Entidade Gestora da ADM. 

Uma análise das transferências do Orçamento de Estado para suporte das despesas com a ADM, 

permite constatar um diminuição, conforme gráfico seguinte: 

Figura 8: Evolução do financiamento da ADM entre 2010 e 2016 

 
Fonte: base de dados da ADM e do SIGDN 

Apesar do aumento dos descontos dos beneficiários para a ADM, conforme referido na Nota 

Introdutória, constatou-se que as receitas são insuficientes para cobrir as despesas de saúde, 

cuja tendência é de aumento. 

Tal situação foi confirmada através do Relatório de Auditoria ao processo de Faturação da ADM, 

realizada no último trimestre de 2016. 

Foram identificadas diversas limitações, tendo sido vertidas as recomendações aplicáveis num 

Plano de Implementação de Medidas Corretivas para a sua colmatação.  
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 Especialmente relevantes, apontam-se as limitações ao nível do controlo interno, de 

procedimentos de controlo os processos desenvolvidos na DSADM e no GPGFO, ausência de  

comunicação entre as diversas áreas do IASFA, I.P., com consequente desresponsabilização de 

execução de tarefas,  falta de circularização de dados das receitas e despesas, ausência de 

segregação de funções em algumas tarefas chave, por limitações de pessoal, contabilização da 

faturação e receita numa base de caixa e insuficiente especialização por ano económico. 

Constata-se que os processos na ADM são demasiado manuais e morosos, com um 

processamento anual de mais de um milhão de documentos relativos à faturação, suportados 

por Sistema de Informação de tecnologia ultrapassada, e lento, agravado pela saída de 

funcionários e dirigentes, por motivo de reforma, ou mobilidade para outras funções. 

A maior parte dos processos não está desmaterializada e automatizada, havendo uma 

intervenção dos operadores no registo das entradas, na introdução dos dados relevantes, na 

conferência, na validação e na emissão dos ficheiros para pagamento. 

Não existe existe desmaterialização de processos entre o SIADM e o SIGDN em uso no GPGFO, 

sendo a troca de informação feita de forma expedita, através de pastas partilhadas ou de 

comunicação, caso a caso, dificultando um conhecimento extato, momento a momento, da 

faturação entrada, em processamento, liquidada e paga. 

No tocante às receitas, constata-se que os descontos processados pelos Ramos e EMGFA, são 

acompanhados pelos dados em ficheiro digital que permitem efetuar o seu controlo. Contudo, 

tal não se passa no tocante aos descontos processados pela CGA e pelos organismos 

responsáveis pelos vencimentos dos beneficiários extraordinários. Para o efeito, foi proposto 

superiormente, através de formato legislativo adequado, a definição de um ficheiro tipo, 

semelhante ao ficheiro em vigor na ADSE, para a automatização do registo das receitas, o que 

permitirá, além do seu controlo, fazer análises de percursos contributivos, a confrontar com as 

respetivas despesas. 

 De igual forma, não existe ainda um sistema de indicadores que permita monitorizar e atuar em 

tempo real e de forma preventiva, no que respeita ao controlo orçamental e financeiro. Para o 

efeito será necessário desenvolver um sistema de Business Inteligence (BI) de forma a dotar o 

Instituto com ferramentas de análise de dados, integração e simulação, para apoio à gestão e 

formulação da estratégia do IASFA, I.P.. 

Tendo em consideração as alterações que se pretendem introduzir nos processos da ADM, 

através das desmaterialização de processos e introdução de sistemas de informação, o9 

recrutamento e desenvolvimento dos recursos humanas são as questões chave, por forma a 

dotar a DSADM com os RH em quantidade e qualidade para as funções a executar. 

No processo de identificação da dívida acumulada, e no sentido de obtenção de dados o mais 

exactos possível, a 10 de Junho de 2017 foi compilada uma base de dados com a informação de 

toda a faturação entrada na ADM desde 2014 até á data da extração dos dados (10/06/2017), 

para relato à Tutela e DGO. Com base nestes dados, foram apurados os valores de dívida a 31 

de dezembro de 2016 que se encontram na tabela seguinte. 
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Para o cálculo da dívida a 31 de dezembro de 2016, foi considerada toda a faturação entrada na 

ADM até á data de 10 de junho de 2017, em que a data do documento era do ano de 2016, e os 

pagamentos efetuados até ao final do ano de 2016.  

A presente análise permitiu concluir, que embora o passivo resulte de faturas por pagar 

referentes a anos económicos anteriores, existe um desequilíbrio entre a receita e a despesa 

referente ao ano económico de 2016, o que permite concluir da necessidade de reformular o 

financiamento da ADM. 

Os montantes da faturação remetida à DSADM pelas diferentes entidades prestadoras de 

cuidados de saúde, bem como, as receitas disponíveis nos últimos 3 anos são analisadas no 

quadro seguinte: 

Tabela 4: Faturação rececionada versus receitas disponíveis – 2010 a 2016 

Ano Farmácias Convencionados  
e IM's 

Reg. Livre Faturação Total Receitas ADM 

2014 5.621.870,75 € 49.736.342,39 € 26.059.923,97 € 81.418.137,11 € 65.249.000,00 € 

2015 8.121.549,72 € 53.830.998,91 € 27.549.158,26 € 89.501.706,89 € 73.370.776,00 € 

2016 10.310.761,53 € 67.040.108,11 € 28.427.302,95 € 105.778.172,59 € 73.776.401,00 € 

Fonte: base de dados da ADM extraído em Junho 2017 

Na tabela 5, constam os valores efetivamente pagos, após processamento das faturas. 

Tabela 5: Valor comparticipado pela ADM versus receitas – 2010 a 2016 

Ano Farmácias Convencionados  
e IM's 

Reg. Livre Montantes Pagos Receitas ADM 

2014        5 621 870,75         44 044 781,63        12 600 289,23        62 266 941,61        65 249 000,00    

2015        7 979 929,12         52 685 139,34        13 204 876,84        73 869 945,30        69 570 776,00    

2016     10 255 554,58         59 684 340,35        13 500 905,42        83 440 800,35        72 155 223,00    

 

Da análise deste quadro, podemos concluir que as receitas, nos anos referidos, não foram 

suficientes para cobrir as despesas apresentadas a este subsistema de saúde. 

 

 

3.7 Análise SWOT 

A análise SWOT é uma das ferramentas da formulação da estratégia das organizações utilizada 

para fazer análise de cenário, como base para gestão e planeamento estratégico da instituição. 

O modelo clássico da análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats), 
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afigura-se como um instrumento de análise estratégica “que relaciona os pontos fortes e fracos 

de uma organização, com as oportunidades e ameaças provenientes do seu meio envolvente.” 

(Santos, 2008), conforme figura seguinte. 

Figura 9: Legenda das figuras utilizadas na matriz da análise SWOT 

 

As questões que se colocam numa análise SWOT são as seguintes: 

 

A análise SWOT incide sobre as áreas que mais influenciam o desempenho e sustentabilidade 

da ADM e encontra-se detalhada nos subcapítulos seguintes. 

 

3.7.1 Âmbito conceptual e jurídico 

Fatores Positivos Negativos 
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Fatores Positivos Negativos 

 Complementa o SNS, os SRS e o SSM no 

que respeita a cuidados de saúde 

prestados pela sua rede 

convencionada de entidades privadas 

e sociais 

 Tem por base as regras e o modelo de 

governação da ADSE 

 Faz parte do CGSPS que congrega 

todos os SPS na negociação com os 

privados 

 Enquadramento jurídico da ADM 

desadequado e desatualizado face à 

realidade atual 

 Subsistema de saúde integrado numa 

organização que presta ação social 

complementar, sendo ao mesmo tempo 

financiador e prestador de si próprio 

 Modelo de financiamento desadequado, 

onde as receitas não cobrem as despesas 

 Dívida acumulada significativa fruto do 

modelo de financiamento desadequado 
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/ 
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Oportunidades Ameaças 

 Melhorar o modelo de governação 

adotando as melhores práticas de 

outros subsistemas de saúde, 

nomeadamente da ADSE 

 Tornar o subsistema sustentável no 

que respeita ao modelo de 

governação e de financiamento  

 Construir um enquadramento legal da 

ADM mais eficiente na gestão dos 

recursos e mais eficaz na satisfação 

das necessidades da família militar 

 Falta de condições políticas para prover o 

IASFA, I.P. de um modelo de governação e 

financiamento que permita a gestão 

sustentável da ADM e uma maior 

flexibilidade na gestão dos recursos, 

nomeadamente nos recursos humanos 

 Condicionalismos por parte do Ministério 

das Finanças na gestão orçamental do 

IASFA, I.P. 

 Controlo do défice por parte do Governo 

poderá condicionar as verbas disponíveis 

para a ADM com vista ao equilíbrio 

orçamental 

 Falta de verbas disponíveis para os 

investimentos necessários à 

desmaterialização dos processos e 

implementação de medidas para maior 

rigor e transparência na gestão da ADM 

 
 

3.7.2 Rede de cobertura de cuidados de saúde 

Fatores Positivos Negativos 
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P
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n
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Forças Fraquezas 

 Rede convencionada com prestadores 

de cuidados de saúde de excelência e 

abrangência no território nacional 

 Flexibilidade na gestão da rede 

convencionada apostando na melhor 

oferta de cuidados de saúde existente 

no território nacional 

 Boas relações institucionais entre o 

IASFA, I.P. e os prestadores de 

 Atrasos significativos nos pagamentos aos 

prestadores de cuidados de saúde 

 Rescisão de acordos por parte de algumas 

entidades convencionadas por 

pagamentos em atraso 

 Os beneficiários da ADM são tratados 

como clientes de “segunda linha” nas 

entidades convencionadas devido ao 

atraso nos pagamentos 
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Fatores Positivos Negativos 

cuidados de sáude e associações que 

os representam 

 Facilidade na celebração de acordos 

com a rede convencionada em áreas 

não abrangidas pela tabela da ADSE 

 Tabela de preços pouco atrativa com 

valores muito baixos face aos praticados 

pelos seguros de saúde e subsistemas de 

saúde privados 

 Escassez de acordos com prestadores de 

cuidados de saúde em algumas regiões do 

território nacional 

Ex
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o
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/ 
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ro
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Oportunidades Ameaças 

 Através do CGSPS, negociar melhores 

condições com os prestadores de 

saúde convencionados juntamente 

com os restantes subsistemas públicos 

de saúde 

 Aproveitar as sinergias e economias de 

escala que o CGSPS pode proporcionar 

ao nível da assessoria clínica para 

auditoria à faturação dos 

convencionados 

 Repor os prazos de pagamento aos 

prestadores convencionados com a 

alteração para um modelo de 

financiamento sustentável 

 Estabelecer acordos nas regiões onde 

ainda não há prestadores 

convencionados com a ADM 

 Integrar as unidades de saúde do 

IASFA, I.P. com o sistema de saúde 

militar 

 Falta  de atividade do CGSPS com poucas 

interações no ano 2017 

 Liderança da ADSE nas questões dos SPS 

 Condicionalismos por parte do Ministério 

da Saúde na resolução de questões e 

defesa dos interesses dos SPS  

 Controlo do défice por parte do Governo 

poderá condicionar as verbas disponíveis 

da ADM e, consequentemente, contribuir 

para a rescisão de mais acordos da atual  

rede de prestadores convencionados 

 
 

3.7.3 Organização, operação e recursos disponíveis  

Fatores Positivos Negativos 
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n
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Forças Fraquezas 

 Liderança com vontade de mudar e 

apostar na inovação 

 Forte determinação na resolução dos 

problemas do passado, por forma a 

promover a sustentabilidade da ADM 

através da reorganização dos 

processos com vista à sua eficiência e 

eficácia 

 Processos internos da ADM para controlo 

do risco em fase de consolidação 

 Falta de automatismo nos processos de 

trabalho, tornando-os  demasiado 

morosos e exigentes em necessidades de 

pessoal 

 Falta de recursos humanos com a 

formação e a qualidade exigidas para as 

respetivas funções 

 Falta de um helpdesk capaz de informar e 

satisfazer os pedidos de forma célere 
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Fatores Positivos Negativos 

 Sistema de informação desadequado e 

insuficiente para as necessidades de 

trabalho, dependente de 1 técnico 

informático externo para suporte 

Ex
te

rn
o

s 
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 e

n
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e

n
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/ 
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Oportunidades Ameaças 

 Aproveitar as melhores práticas 

adotadas pela ADSE ao nível de 

sistemas de informação e adaptá-las à 

ADM 

 Possibilidade de desmaterialização da 

maioria dos processos de gestão da 

ADM através da aposta em sistemas de 

informação 

 Possibilidade de recorrer aos fundos 

comunitários para obter 

financiamento aos projetos de 

investimento necessários para a ADM 

 Melhorar o atendimento aos 

beneficiários 

 Falta de tempo e disponibilidade da parte 

do poder político na tomada de decisões 

cruciais para se realizar a reestruturação 

do funcionamento e gestão da ADM 

necessária 

 O IASFA, I.P. poderá não ser a prioridade 

no que respeita a decisões e investimentos 

no por parte do poder político 

 O controlo do défice por parte do Governo 

poderá condicionar as verbas disponíveis 

para a ADM para investimento e para 

consolidação da gestão orçamental e 

financeira 

 

3.7.4 Gestão orçamental e financeira  

Fatores Positivos Negativos 

In
te

rn
o
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(O
rg

an
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aç
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/ 
P

re
se

n
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) 

Forças Fraquezas 

 Liderança com vontade de mudar e 

apostar na inovação 

 Forte determinação na resolução dos 

problemas do passado, por forma a 

quebrar o ciclo de endividamento 

sucessivo e sistemático da ADM 

 Aproximação institucional às entidades 

que interferem e podem ajudar o IASFA, 

I.P. na consolidação da gestão 

orçamental e financeira, nomeadamente 

na ADM 

 Vontade institucional em resolver o 

problema da dívida acumulada do IASFA, 

I.P. e outros problemas de ordem 

orçamental e financeira para maior rigor 

e transparência e cumprimento da LCPA 

 Implementação de processos de 

auditoria interna que permitem detetar 

os problemas orçamentais e financeiros 

 Processos internos entre a ADM e o 

GPGFO em fase de consolidação para 

maior controlo do risco orçamental e 

financeiro  

 Processos de trabalho demasiado 

manuais e morosos, onde o interface 

entre os sistemas da ADM e do GPGFO 

funcionam de forma precária e não 

satisfazem as necessidades 

 Falta de um sistema de indicadores que 

permita monitorizar e atuar em tempo 

real e de forma preventiva no que 

respeita ao controlo orçamental e 

financeiro 

 Falta de recursos humanos com a 

formação e a qualidade exigidas para as 

respetivas funções 



Plano Estratégico para a ADM 2017 - 2022 

25 
 

Fatores Positivos Negativos 

e agir de forma atempada na sua 

correção 

 Realização de planos de atividade, 

nomeadamente na ADM, com qualidade 

com a correta previsão orçamental, 

quebrando com as ineficiências e falta de 

rigor do passado 

 Iniciativas diversas do IASFA, I.P. junto do 

MDN no sentido de resolver o problema 

estrutural do modelo de financiamento 

da ADM, que está na base dos respetivos 

problemas orçamentais e financeiros 

 Falta de controlo das receitas dos 

descontos dos beneficiários por parte da 

ADM em coordenação com o GPGFO 

 Falta de desmaterialização dos 

processos entre a ADM e o GPGFO 
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tu
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Oportunidades Ameaças 

 Aproveitar as melhores práticas 

adotadas pela ADSE ao nível de sistemas 

de informação e adaptar à ADM 

 Desmaterializar os processos através da 

aposta nos sistemas de informação 

 Possibilidade de recorrer aos fundos 

comunitários para obter financiamento 

aos projetos de investimento 

necessários para a ADM 

 Elaborar um plano de saneamento da 

dívida acumulada da ADM 

 Falta de tempo e disponibilidade de 

recursos por parte SIGDN em dar 

prioridade à resolução das questões 

ligadas ao interface entre os sistemas do 

IASFA, I.P. e o SIGDN 

 Ministério da Defesa Nacional tem 

outros problemas graves nos Ramos das 

Forças Armadas e o IASFA, I.P. poderá 

não ser a prioridade no que respeita a 

decisões políticas e investimentos 

 O IASFA, I.P. está dependente de 

terceiros, nomeadamente do MDN e do 

Ministério das Finanças para resolver as 

questões orçamentais e financeiras, 

nomeadamente no que respeita a 

transição de saldos e disponibilização de 

verbas que constituem receitas próprias 

do IASFA, I.P., inviabilizando uma gestão 

financeira sustentável e a previsão da 

disponibilização das respetivas receitas 
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4 Formulação Estratégica para a ADM 

 

4.1 Missão 

Garantir e promover a prestação de cuidados de saúde de excelência aos beneficiários, quer por 

insuficiências nas respostas do SNS e dos SRS, quer pela complementariedade com o sistema de 

saúde militar (SSM) e diferenciação positiva resultante da condição militar. 

 

4.2 Centro de Gravidade 

O Centro de Gravidade Estratégico da ADM são os seus beneficiários e incorpora: 

 Os beneficiários titulares, familiares ou equiparados, extraordinários e associados; 

 O financiamento da prestação de cuidados de saúde ao beneficiário em função das suas 

necessidades; 

 A integração e complementariedade das unidades de saúde do IASFA, I.P. com o sistema 

de saúde militar e com a rede de prestadores privados e sociais convencionados; 

 Articulação com o Serviço Nacional de Saúde; 

 O Território Nacional e Estrangeiro – garantindo a cobertura ao nível de cuidados de 

saúde em todo o Território português e financiando os cuidados de saúde diferenciados 

não existentes a nível nacional no estrangeiro. 

Figura 10: Centro de Gravidade Estratégico da ADM 
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4.3 Visão 

O IASFA, I.P. aspira a que os beneficiários reconheçam a ADM enquanto entidade financiadora 

credível, de cuidados de saúde destinados a fazer face a insuficiências detetadas noutros  

sistemas de saúde, nomeadamente no SNS, nos SRS e no SSM, assim como assegurar a 

complementariedade em termos de prestação de cuidados de saúde diferenciados e de valor 

acrescentado em relação aos outros sistemas de saúde. 

 

4.4 Nível de Ambição 

 Liderança estratégica; 

 Eficiência na utilização dos recursos; 

 Eficácia no alcance dos resultados; 

 Inovação e melhoria contínua. 

 

4.5 Estado final desejado 

O Estado final desejado é coincidente com o nível de ambição e consiste na afirmação contínua 

do IASFA, I.P., como uma Instituição de referência no seio da família militar e de confiança no 

financiamento de cuidados de saúde aos seus beneficiários, de uma forma sustentável, com 

serviços de excelência, segundo critérios de rigor e de qualidade. 

 

4.6 Valores Institucionais 

 Humanização 

 Integração e coesão; 

 Motivação; 

 Modernização; 

 Transparência e rigor; 

 Inovação; 

 Lealdade e responsabilidade; 

 Credibilidade. 

 

4.7 Linhas e Princípios de Ação 

 Credibilizar e promover cultura de mérito; 

 Motivar, inovar e humanizar; 

 Assegurar a oferta ajustada ao beneficiário e às suas necessidades; 

 Garantir a transparência e o rigor. 
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4.8 Objetivos Estratégicos 

Tendo em consideração a Missão, a Visão e os Vetores Estratégicos estabelecidos, resultantes 

do diagnóstico da situação atual da ADM, da análise dos stakeholders e da matriz SWOT, foram 

identificadas 4 áreas/ perspetivas com necessidade de intervenção estratégica. 

O mapa estratégico da ADM é estabelecido em redor destas 4 perspectivas, , associando-lhe os 

objetivos estratégicos. 

1. Perspectiva dos Beneficiários 

Os beneficiários constituem o centro de gravidade do IASFA, I.P. e, consequentemente, da ADM, 

a razão da sua existência. No caso da ADM, o IASFA, I.P. deve ir ao encontro das necessidades e 

expetativas reais da família militar no que respeita aos cuidados de saúde prestados, quer em 

qualidade, quer na cobertura necessária em termos territoriais da sua rede de 

prestadores/convencionados. 

É para a permanente satisfação dos beneficiários que o IASFA, I.P. tem que dirigir a sua ação, 

por forma a gerar a confiança e credibilidade essenciais ao sucesso da sua missão. O seu 

envolvimento na “ vida do IASFA” é fundamental para uma gestão atenta às expectativas dos 

mesmos. 

2. Perspectiva dos Recursos 

Os colaboradores do IASFA, I.P., nomeadamente os que trabalham na DSADM e nos balcões de 

atendimento dos CAS, devem de estar alinhados com a missão, a visão e os valores da 

organização, assim como o pessoal dos postos de atendimento dos Ramos. Têm de dispor da 

formação e meios necessários que lhes permitam levar a cabo as suas funções com 

competência, rigor e profissionalismo, mas também com sentido ético e de serviço público. 

Precisam igualmente de estar permanentemente motivados a fim de serem mais eficientes e 

eficazes no seu posto de trabalho. 

Além dos recursos humanos, é necessário gerir os recursos materiais e financeiros disponíveis 

orientados para atingir os objetivos estratégicos, que no caso da ADM está intimamente 

relacionado com o investimento em sistemas de informação que permitam a desmaterialização 

dos processos, o acesso a Intelligence em tempo real e fiável e maior rigor e transparência na 

gestão.  

Adicionalmente, para garantir a boa gestão e sustentabilidade da ADM ao nível dos recursos, é 

necessário reestruturar o modelo de governação através da revisão do seu enquadramento legal 

de acordo com as melhores práticas, assim como pela alteração do modelo de financiamento 

que permita o equilíbrio entre as receitas e as despesas. 
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3. Perspectiva dos Processos e Inovação 

A gestão dos processos da ADM deve ter como objetivo melhorar a eficiência e a eficácia dos 

resultados alcançados, apostando na excelência dos serviços prestados aos seus beneficiários. 

Para o efeito, é necessário investir no mapeamento e reengenharia dos processos de gestão, 

com indicadores de medição da atividade realizada e da respetiva qualidade,  com vista à 

melhoria da organização como um todo. 

A inovação faz a diferença nas organizações bem sucedidas. Por conseguinte, é essencial apostar 

numa cultura de inovação, quer ao nível do contributo de cada colaborador, como também nos 

meios empregues para atingir os objetivos. No caso dos processos, a inovação passa 

necessariamente pelo investimento em sistemas de informação, nomeadamente de Business 

Process Management e de Business Intelligence, que permitem monitorizar e controlar os 

processos e os respetivos resultados, assim como na certificação dos serviços prestados como 

garantia da qualidade dos mesmos. 

O trabalho num contexto de inovação contribui não só para uma melhor gestão integrada dos 

processos e recursos, como também constitui um fator de motivação para todos os 

colaboradores. 

4. Perspectiva Financeira 

A ADM deve ser sustentada num modelo de financiamento que permita uma gestão financeira 

que garanta o equilíbrio entre as receitas e despesas. Ou seja, os recursos financeiros 

disponíveis, provenientes das verbas do Orçamento de Estado (OE) e dos descontos dos 

beneficiários, devem ser capazes de cobrir as despesas em saúde apresentadas pelos seus 

beneficiários, quer através do regime livre, quer através dos prestadores que fazem parte da 

rede convencionada e protocolada da ADM. 

A situação da ADM urge intervenção ao nível do seu modelo de governação, na optimização dos 

custos de funcionamento e capacidade de previsão e controlo dos fundos disponíveis/receitas, 

assim como ao nível do modelo de financiamento que atualmente não garante o equilíbrio entre 

receitas e despesas e, por conseguinte, não permite garantir a sustentabilidade da ADM a curto 

médio prazo. 

A melhoria da gestão financeira da ADM passa pelo aperfeiçoamento da gestão dos recursos e 

dos processos internos, referidos nos pontos 2 e 3, mas sobretudo pela alteração do seu modelo 

governação e do seu modelo de financiamento que garantam efetivamente a sua 

sustentabilidade. Adicionalmente, é necessário promover os contactos e estreitar relações 

institucionais com todas as entidades intervenientes e/ou participantes nos processos de gestão 

orçamental e financeira da ADM, por forma a flexibilizar e agilizar os instrumentos de gestão 

que permitam alcançar o desejado equilíbrio financeiro.  

Da análise das áreas estratégicas mais relevantes para a ADM, resultam os seguintes objetivos 

estratégicos: 
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Beneficiários

• OE1: Assegurar a qualidade do atendimento e da comunicação aos beneficiários 

• OE2: Garantir uma rede de oferta de cuidados de saúde adequada às 
necessidades e expetativas dos beneficiários, quer ao nível de cobertura 
territorial, quer ao nível de centros médicos de excelência

Gestão dos Recursos

• OE3: Promover a valorização dos recursos humanos e o seu alinhamento com os 
objetivos estratégicos

• OE4: Disponibilizar os meios necessários para uma gestão eficiente e eficaz dos 
recursos disponíveis, com resultados positivos para a organização

Processos e Inovação

• OE5: Promover a reestruturação necessária com vista a adopção de um de 
modelo de governação e de financiamento sustentável e credível

• OE6: Adoptar soluções inovadoras que permitam a desmaterialização dos 
processos, uma gestão mais ágil, maior controlo interno e melhor gestão do risco 
dos processos de gestão da ADM, quer operacionais, quer financeiros

Finanças

• OE7: Optimizar os processos de gestão e controlo orçamental e financeiro das 
despesas e receitas da ADM

• OE8: Estreitar as relações institucionais com as entidades intervenientes na 
gestão orçamental e financeira do IASFA e com potenciais novas fontes de 
financiamento
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4.9 Quadro resumo dos objetivos estratégicos e estratégia 

Área Objetivo Estratégico Estratégia 

Beneficiários OE1: Assegurar a qualidade do 

atendimento e da comunicação aos 

beneficiários 

 Realizar inquéritos de satisfação aos 

beneficiários 

 Investir num atendimento online e 

presencial 

 Promover eventos junto dos Ramos e do 

EMGFA 

 OE2: Garantir uma rede de oferta de 

cuidados de saúde adequada às 

necessidades e expetativas dos 

beneficiários, quer ao nível de 

cobertura territorial, quer ao nível de 

centros médicos de excelência 

 Promover novos acordos nos 

Concelhos/Regiões onde não existe oferta 

ou a oferta é parca face à procura dos 

beneficiários 

 Melhorar a relação com os prestadores de 

cuidados de saúde, através do pagamento 

atempado dos seus serviços 

Recursos OE3: Promover a valorização dos 

recursos humanos e o seu 

alinhamento com os objetivos 

estratégicos 

 Investir na formação e motivação do 

pessoal 

 Premiar o mérito e os resultados para 

atingir os objetivos definidos 

 OE4: Disponibilizar os meios 

necessários para uma gestão eficiente 

e eficaz dos recursos disponíveis, com 

resultados positivos para a 

organização 

 Investir nos meios apropriados para a 

gestão eficaz e eficiente dos recursos 

 Investir em instrumentos de gestão para 

medir os resultados na gestão dos 

recursos 

Processos e 

Inovação 

OE5: Promover a reestruturação 

necessária com vista a adopção de um 

de modelo de governação e de 

financiamento sustentável e credível 

 Propor à tutela a revisão do 

enquadramento legal do modelo de 

governação e de financiamento da ADM 

 OE6: Adotar soluções inovadoras que 

permitam a desmaterialização dos 

processos, uma gestão mais ágil, maior 

controlo interno e melhor gestão do 

risco dos processos de gestão da ADM, 

quer operacionais, quer financeiros 

 Investir em sistemas de informação que 

permitam a desmaterialização quase total 

dos processos, o controlo interno das 

operações, a medição da produtividade 

por colaborador e a gestão do risco 

operacional e financeiro 
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Área Objetivo Estratégico Estratégia 

Finanças OE7: Optimizar os processos de gestão 

e controlo orçamental e financeiro das 

despesas e receitas da ADM 

 Integrar os sistemas de informação e os 

processos de gestão da ADM com as áreas 

transversais de apoio à gestão do IASFA, 

I.P., nomeadamente  com o GPGFO 

 OE8: Estreitar as relações 

institucionais com as entidades 

intervenientes na gestão orçamental e 

financeira do IASFA, I.P. e com 

potenciais novas fontes de 

financiamento 

 Promover o diálogo constante com as 

entidades que intervêm na gestão 

orçamental e financeira da ADM 

 Promover o diálogo com as entidades que 

possam vir a disponibilizar/aprovar novas 

fontes de financiamento à atividade do 

IASFA, I.P., nomeadamente no que 

respeita à ADM 

 
 

4.10 Medidas a implementar 

As medidas ou ações a implementar no âmbito do financiamento de cuidados de saúde pela 

ADM devem ter como linha orientadora as necessidades e as expetativas da família militar e as 

respostas ou capacidade de resposta disponíveis a nível nacional. 

Área Objetivo Estratégico Medidas a implementar 

Beneficiários OE1: Assegurar a 

qualidade do 

atendimento e da 

comunicação aos 

beneficiários 

 Criar o portal do beneficiário com atendimento online através 

de chat e a disponibilização de funcionalidades para  

esclarecimentos, executar requerimentos, etc. 

 Criar manual de atendimento a fim de garantir a 

padronização e qualidade do atendimento presencial, 

telefónico e online realizado pelos colaboradores do IASFA, 

I.P. e dos Ramos 

 Criar um contact center, com um sistema de gestão de 

pedidos e controlo de respostas, ágil e versátil, que permita a 

maioria das pesquisas e as respostas "on time" 

 Rever a rede de postos de atendimento da ADM, as funções 

que lhe são cometidas no atendimento, aconselhamento, 

receção, processamento de documentação, e remessa para a 

DSADM, por forma a atingir a cobertura de todo o território 

nacional 

 Realizar inquéritos de satisfação aos beneficiários com 

periodicidade anual,  em articulação com os Ramos e o 

EMGFA 
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 Criar um plano de visitas a realizar nos Comandos e grandes 

unidades militares, academias militares e outras entidades do 

MDN, em coordenação com os Ramos e o EMGFA, para 

divulgação e esclarecimento de dúvidas sobre o IASFA, I.P. e 

a ADM 

 Implementar um plano de marketing e de comunicação para 

divulgação dos serviços e apoios prestados e esclarecimento 

de dúvidas dos beneficiários, com o apoio dos Ramos 

 Conferir prioridade às ações de informação e sensibilização a 

incidir sobre os "iniciados" (os que ingressam nas diversas 

escolas de formação dos Quadros Permanentes e nos 

Estabelecimentos de Ensino Superior Militar) e sobre os 

militares RV/RC 

 Integrar no plano de comunicação externa, a publicitação 

atualizada dos serviços e benefícios disponíveis nos Postos 

Médicos/Clínicas do IASFA, I.P., no SSM, nas entidades 

convencionadas, bem como as tabelas da ADSE referentes ao 

regime livre 

 Utilizar como ferramentas de divulgação o Portal da 

ADM/Portal do Beneficiário, Apps,  newsletters e correio 

eletrónico; 

 Desenvolver um plano de comunicação interna que promova 

o engagement organizacional nas atividades da ADM e 

permita potenciar a articulação interna entre unidades 

orgânicas 

 OE2: Garantir uma 

rede de oferta de 

cuidados de saúde 

adequada às 

necessidades e 

expetativas dos 

beneficiários, quer 

ao nível de cobertura 

territorial, quer ao 

nível de centros 

médicos de 

excelência 

 Criar novos acordos nos concelhos mais carenciados onde 

não existe oferta ou a oferta é parca face à procura dos 

beneficiários, quer em quantidade, quer ao nível de centros 

médicos de excelência 

 Criar um atendimento personalizado e de proximidade com 

os prestadores da rede convencionada da ADM, numa lógica 

de gestão da conta corrente por fornecedor e controlo dos 

prazos de pagamento 

Recursos OE3: Promover a 

valorização dos 

recursos humanos e 

o seu alinhamento 

com os objetivos 

estratégicos 

 Estudar as necessidades e perfil dos recursos humanos (RH) 

necessários ao cumprimento das responsabilidades e tarefas 

cometidas à ADM, tendo em consideração a adoção 

progressiva de sistemas de informação adequados à gestão 

dos processos 

 Dotar a ADM dos RH com as competências necessárias, 

através de novas contratações e formação contínua ao 

pessoal em funções, com vista à reestruturação e mudança 

de cultura organizacional em curso na ADM 
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 Reformular a política de recrutamento de recursos humanos, 

dentro das limitações de um instituto público de regime 

comum, apostando na sua profissionalização e fidelização 

 Promover os colaboradores mais qualificados e com 

melhores resultados no seu desempenho,  bem como uma 

adequada política de incentivos e recompensas, visando a 

seleção dos mais aptos para funções de maior complexidade 

e risco; 

 Realizar acções de sensibilização e motivação aos 

colaboradores, nomeadamente aos dirigentes intermédios, 

em relação aos objetivos estratégicos e metas a atingir a nível 

temporal 

 OE4: Disponibilizar 

os meios necessários 

para uma gestão 

eficiente e eficaz dos 

recursos disponíveis, 

com resultados 

positivos para a 

organização 

 Implementar o novo sistema de informação da ADM com 

vista a desmaterialização dos processos, ao controlo da conta 

corrente por beneficiário e por prestador de saúde, quer ao 

nível da receita, quer ao nível da despesa, e à disponibilização 

de indicadores de gestão para monitorizar em tempo real a 

situação financeira da ADM 

 Instalar os serviços da ADM no mesmo espaço físico que os 

serviços de apoio à gestão do IASFA, I.P. para uma melhor 

coordenação e diálogo entre as unidades orgânicas, assim 

como para diminuir custos operacionais comuns aos vários 

serviços 

Processos e 

Inovação 

OE5: Promover a 

reestruturação 

necessária com vista 

a adopção de um de 

modelo de 

governação e de 

financiamento 

sustentável e 

credível 

 Rever o regime jurídico da ADM nomeadamente: 

o As condições de qualificação de beneficiário da 

ADM, as diferentes tipologias, e as 

responsabilidades dos benificiários, do IASFA, I.P., 

dos Ramos, do EMGFA e de outras entidades 

públicas envolvidas no processo 

o Os benefícios e obrigações dos beneficiários, 

incluindo os da Portaria 1034/2009 que se 

encontram isentos do pagamento de descontos, 

tendo em consideração os respectivos rendimentos 

decorrentes das pensões de invalidez, velhice, 

sobrevivência e/ou outras, sejam elas pagas pela 

Segurança Social ou pela Caixa Geral de 

Aposentações 

 Rever a legislação relacionada com a identificação do 

beneficiário e privilégios, introduzindo outros meios de 

identificação, através do  acesso das entidades prestadoras 

de serviços aos SI da ADM, através do BI Militar ou cartão de 

identificação eletrónico, e otimizar os prazos de 

inscrição/renovação na ADM bem como dos meios de prova 

necessários 

 Rever a Portaria 1034/2009, por forma a definir um regime 

especial para os beneficiários familiares 
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 Clarificar juridicamente as situações de obrigatoriedade de 

descontos para a ADM por parte de familiares, em função dos 

rendimentos, ou por alteração do estado civil 

 Proceder à análise e proposta de revisão das 

responsabilidades de financiamento da assistência na saúde 

aos militares das FFAA, bem como a instituição de 

mecanismos e procedimentos, relativamente a: 

o  Encargos com o SSM, com a consequente revisão 

dos conceitos de Saúde Operacional e Assistencial, 

em território nacional e em missões no estrangeiro 

o Acesso dos beneficiários da ADM à Rede Nacional de 

Cuidados Continuados Integrados e a assunção das 

inerentes despesas pelo SNS, a exemplo do que já 

sucede com a ADSE 

o Assunção pelo SNS dos encargos gerados pelo 

fornecimento de Cuidados Respiratórios 

Domiciliários aos beneficiários dos SPS, nas 

condições do Regulamento e das regras 

estabelecidas no Contrato Público de 

Aprovisionamento (CPA) que enquadram o acesso a 

estes serviços, quando as prescrições sejam 

provenientes de estabelecimentos e serviços do SNS 

o Revisão da alínea b) do artigo 11º, da Portaria 142-

B/2012 e Portaria 83/2016 de 12 abril, de modo a 

que as despesas de transportes não urgentes de e 

para entidades do SNS suportadas por este SNS 

incluam igualmente os beneficiários dos SPS 

o Clarificação das responsabilidades da ADM e dos 

beneficiários abrangidos pela Portaria nº 

1034/2009, de 11 de Setembro, relacionadas com as 

condições e custos de internamento 

o Promover o estabelecimento de acordos formais 

entre o IASFA, I.P. e as Instituições de Saúde 

Militares 

o Revisão da tabela de códigos de atos médicos 

exclusiva da ADM, conhecida por "Adenda", onde 

constam inúmeros atos médicos para além dos 

constantes das tabelas da ADSE 

o Revisão da aplicabilidade do copagamento dos 

beneficiários às entidades prestadoras de serviços 

de saúde 

 Promover a reorganização da ADM, centrada em duas 

grandes áreas - Gestão de beneficiários, benefícios e receitas 

e Gestão da rede de prestadores e faturação, reformulando 

os processos com base na adoção progressiva de sistemas de 

informação adequados 

 Criar um Núcleo de Assessoria e Validação Clínica, com 

recurso a profissionais de saúde do HFAR em regime de 
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tempo parcial e em regime de acumulação, complementados, 

se necessário, através da contratação de serviços externos 

 OE6: Adotar 

soluções inovadoras 

que permitam a 

desmaterialização 

dos processos, uma 

gestão mais ágil, 

maior controlo 

interno e melhor 

gestão do risco dos 

processos de gestão 

da ADM, quer 

operacionais, quer 

financeiros 

 Atualizar o SIADM, procedendo, em paralelo, ao 

desenvolvimento de um novo sistema de informação 

(eventualmente o da ADSE), que possibilite desmaterializar e 

agilizar os procedimentos, assim como reforçar os 

mecanismos de controlo e supervisão através de uma solução 

integrada que agregue: 

o A gestão de beneficiários, benefícios, conferência de 

faturação e processamento de reembolsos 

o Gestão da rede de prestadores, conferência de 

faturação e processamento de reembolsos 

o Gestão das despesas de Farmácias 

o Gestão de receitas, descontos e controlo financeiro 

o Gestão de processos 

o Portal do beneficiário e do prestador 

 Desenvolver a interação automática entre os todos sistemas 

de informação intervenientes no processo de gestão ADM 

 Proceder à digitalização e uniformização do registo de 

entrada de toda a documentação recebida na DSADM 

 Proceder à elaboração de um manual/check list de 

procedimentos adequado aos diferentes processos 

funcionais com vista a exponenciar as tarefas de execução, 

monitorização e controlo 

 Implementar um sistema de Business Inteligence (BI) de 

forma a dotar o IASFA, I.P. com ferramentas de análise de 

dados, integração e simulação, para apoio à gestão e 

formulação da estratégia do IASFA, I.P., bem como 

desenvolver indicadores de performance relativos a metas de 

processamento de documentação e de desempenho 

individual e coletivo 

 Implementar um sistema de business process management, 

por forma a controlar e melhorar or processos da ADM e do 

IASFA, I.P. 

 Proceder à reestruturação do Portal ADM, integrado no 

Portal do Beneficiário, de modo a facilitar a interacção com as 

entidades prestadoras de cuidados de saúde e com os 

beneficiários de modo a facultar-lhes informação útil e 

oportuna, de acordo com um catálogo de serviços, o mais 

completo possível 

 Desenvolver ferramentas de interação do tipo Apps, para 

smartphones 

 Desenvolver ferramentas, integradas no Portal da ADM, que 

permitam ao beneficiário remeter para a DSADM a faturação 

do regime livre em formato digital 

 Construir um sistema de indicadores com métricas que 

permitam acompanhar os resultados operacionais por 
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resposta social e por CAS, com vista à implementação de 

medidas corretivas que permitam a melhoria contínua e 

qualidade dos serviços prestados 

 Implementar uma solução de gestão documental específica 

de suporte ao processamento de reembolsos, e uma solução 

específica para a tramitação dos processos administrativos, 

com interação automática com os sistemas de informação 

envolvidos no processo 

 Automatizar o registo e processamento da faturação, através 

de mecanismos de de sacnning e reconhecimento de campos, 

por forma a diminuir a mão-de-obra no processamento da 

faturação 

 Desenvolver um módulo de parametrização dos atos médicos 

 Desenvolver algoritmos  de machine learning para a análise 

de padrões das despesas de atos médicos e criar alertas 

relativos à facturação 

 Criar um sistema de alarmes para autorizações prévias de 

atos médicos e para a sinalização da facturação rececionada 

para além dos prazos acordados/estabelecidos pelas regras 

da ADSE 

 Desenvolver um sistema de alertas associados aos prazos de 

atualização da situação dos beneficiários da ADM e aviso 

automático por correio electrónico ou por outros meios 

 Desenvolver um módulo de registo, monitorização e controlo 

de receitas, por condição/tipo de beneficiário, bem como das 

entidades pagadoras de vencimentos e pensões, que permita 

a análise do histórico contributivo dos beneficiários, bem 

como das despesas efetuadas no âmbito do regime livre e do 

convencionado, em simultâneo 

 Desenvolver um protocolo com o Instituto de Registo e 

Notariado para efeitos de informação relativa à situação dos 

beneficiários, no tocante à prova de vida e estado civil 

 Coordenar com o HFAR/EMGFA a disponibilização do acesso, 

em permanência, por utilizadores identificados da DSADM e 

do GPGFO do IASFA, I.P., ao Sistema de Informação de Gestão 

Hospitalar (SIGH), residente no data center do Campus da 

Saúde Militar, para efeitos de validação clinica da faturação 

emitida pelo SSM no âmbito de atuação clinica da saúde 

assistencial 

 Disponibilizar aos Postos de Atendimento da ADM do IASFA, 

I.P., EMGFA e Ramos, as ferramentas e formação necessárias 

para a agilização e simplicação da interacção dos operadores 

no que respeita à consulta, gestão do cadastro, solicitação de 

documentos e a receção e processamento automático da 

documentação dos prestadores de seviços de saúde, 

entregues pelos beneficiários 

 Criar mecanismos de fluência da informação que permitam o 

acesso rápido e fácil a informação de gestão pormenorizada, 

nomeadamente dados estatísticos sobre beneficiários, 
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centros de custo homogéneos para cada área, e 

implementação de um sistema de controlo de gestão com 

métricas de avaliação de desempenho de cada equipamento 

e resposta social 

Finanças OE7: Optimizar os 

processos de gestão 

e controlo 

orçamental e 

financeiro das 

despesas e receitas 

da ADM 

 Integrar os sistemas de informação e os processos de gestão 

da ADM com as áreas transversais de apoio à gestão do IASFA, 

I.P., nomeadamente  entre o SIADM e o SIGDN, de modo a 

permitir reconhecer o reflexo contabilístico imediato da 

faturação 

  Implementar  o módulo de descontos pelas várias entidades 

processadoras de vencimentos e pensões, de modo a 

assegurar automaticamente o controlo das receitas 

 Determinar os requisitos operacionais para, através do 

SIGDN, e de forma automática: 

o Registar todas as receitas, entidade originadora e, 

no caso dos beneficiários, a respetiva identificação 

o Registar toda a faturação entrada, e proceder 

posteriormente à respetiva correção, após 

processamento pela DSADM 

o Fornecer informação a cada entidade prestadora de 

cuidados de saúde, sobre a faturação entrada, 

validada e em processamento, com os detalhes 

necessários à imediata circularização 

 Coordenar com as estruturas prestadoras de cuidados de 

saúde do SSM a agilização do processo de faturação 

eletrónica, através do acesso, em tempo real, dos dados de 

faturação, prescrições médicas e relatórios clínicos, para 

efeitos de conferência e validação on-line, dos encargos 

imputáveis à ADM 

 Coordenar com o EMGFA/Ramos a redução da rigidez e 

complexidade das regras de faturação, impostas pela ADSE às 

entidades prestadoras de cuidados de saúde abrangidas pelo 

regime convencionado, que se revelam desproporcionadas e 

desajustadas no quadro da relação de cooperação 

institucional que deve prevalecer, entre a ADM/IASFA, I.P. e 

as entidades do SSM 

 Elaborar um plano de saneamento da dívida acumulada da 

ADM 

 Implementar uma estrutura de contabilidade analítica, numa 

primeira fase por custos, adequada para a gestão da atividade 

da DSADM e do IASFA, I.P. 

 Elaborar uma contabilidade especializada por ano económico 

 Sanear os registos contabilísticos herdados da ADME, ADMA 

e ADMFA, através de circularização com as entidades 

envolvidas 
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 Definir critérios de imputação de custos diretos e indiretos à 

DSADM, necessários a um correto planeamento orçamental 

e financeiro 

 Planear as necessidades de investimentos na DSADM, bem 

como as respetivas fontes de financiamento; 

 Implementar instrumentos de gestão que permitam aferir de 

forma automática a despesa e a receita por actividade e 

respetivos desvios, no âmbito do regime convencionado, do 

regime livre, instituições militares, postos clínicos/médicos 

do IASFA, I.P.,  beneficiários e familiares no âmbito da 

Portaria 1034/2009, subsídios concedidos, e custos gerais de 

funcionamento 

 Com base no histórico da despesa e da receita, elaborar 

propostas orçamentais anuais conducentes a um equilíbrio 

financeiro 

 Desenvolver os módulos de gestão do SIG para a gestão 

financeira e dos recursos materiais para maior controlo e 

cumprimento das regras de execução orçamental e de 

contratação pública 

 OE8: Estreitar as 

relações 

institucionais com as 

entidades 

intervenientes na 

gestão orçamental e 

financeira do IASFA e 

com potenciais 

novas fontes de 

financiamento 

 Promover reuniões com as entidades e respetivos POC que 

intervêm na gestão orçamental e financeira da ADM, numa 

ótica de transparência e de ajuda mútua 

 Promover reuniões com as entidades e respetivos POC que 

tenham a capacidade de disponibilizar e/ou aprovar novas 

fontes de financiamento/receita à atividade do IASFA, I.P., 

nomeadamente no que respeita à ADM 
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5 Síntese Conclusiva e Considerações Finais 

A ADM destina-se à “família militar” para suprir e/ou atenuar as condições exigidas aos seus 

beneficiários, fruto do exercício profissional e suas consequências, no que respeita aos cuidados 

de saúde. 

Também é claro que se devem atender e considerar as respostas nacionais existentes para a 

“família militar”, quer no SNS, SRS e SSM, logo a natureza dos acordos a estabelecer com os 

prestadores de cuidados de saúde deve ter em conta a sua abrangência ao nível do território 

nacional, a sua complementariedade e a sua diferenciação positiva face aos restantes sistemas 

de saúde, procurando desta forma atingir ou suprimir as suas insuficiências ou incapacidades. 

Também nos parece evidente a necessidade de explicitar, de forma clara, que as receitas dos 

descontos dos beneficiários e as verbas do Orçamento de Estado disponíveis não cobrem as 

despesas da ADM, situação que irá agravar-se em ciclos permanentes de endividamento caso 

não seja alterado o seu modelo de governação, nomeadamente no que respeita ao modelo de 

financiamento atualmente em vigor. 

Para tal, contribui significativamente a tendência do aumento anual das despesas com a saúde, 

o facto de mais de 43% dos beneficiários da ADM não efetuarem descontos devido ao 

enquadramento legal existente, o peso dos encargos com a saúde assistencial prestada pelo 

SSM e os encargos de saúde e outros com os benefiários no âmbito da Portaria n.º 1034/2009, 

de 11 de setembro. 

De igual forma deve ficar claro o contributo do Estado (o empregador) para a sustentabilidade 

da ADM, bem como a possibilidade de obtenção de outro tipo de receitas/financiamento, por 

forma a sanear a dívida acumulada e garantir o equilíbrio financeiro a médio longo prazo. 

Quanto ao modelo de governação proposto, deve procurar atingir os seguintes objetivos: 

 Um modelo de gestão dos processos sustentável, ágil, transparente e rigoroso; 

 Aposta na inovação e tecnologia para a qualidade dos serviços prestados; 

 Implementação de políticas de controlo interno e gestão do risco e melhoria contínua 

dos processos; 

 Gestão profissionalizada nos diversos domínios e áreas da ADM, apostando em pessoal 

qualificado e apto às exigências atuais de mudança; 

 Revisão do enquadramento legal da ADM, nomeadamente nos encargos a serem 

suportados, quer por motivo de acidentes de trabalho, quer pela redefinição do 

conceito e abrangência da saúde assistencial nos acordos com as entidades do SSM. 
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6 Anexo - Enquadramento Legal da ADM 

6.1 Legislação Estruturante 

Decreto-Lei n.º 193/2012, de 23 de agosto - Orgânica do Instituto de Ação Social das Forças 

Armadas, I. P., com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 35/2016, de 29 de junho 

Portaria n.º 189/2013, de 22 de maio - Aprova os Estatutos do IASFA I.P. e regula a sua 

organização interna e atribuições dos diversos órgãos que o compõem, onde se insere a ADM, 

que constitui uma Direção de Serviços e procede à revogação da Portaria n.º 1271/2009, de 19 

de outubro 

Despacho (extrato) n.º 9404/2013, de 18 de julho, do Conselho Diretivo do IASFA, I.P. – 

Unidades Orgânicas Flexíveis do IASFA I.P. 

 

6.2 Legislação ADM 

Decreto-Lei n.º 167/2005, de 23 de setembro (alterado pela Lei n.º 53-D/2006, de 29 de 

dezembro), estabelece o regime jurídico da Assistência na Doença aos Militares das Forças 

Armadas (ADM) 

Portaria n.º 284/2007, de 12 de março (2.ª série), regulamenta a Assistência na Doença aos 

Militares das Forças Armadas 

Portaria n.º 331/2007, de 19 de março (2.ª série), define o modelo do cartão de identificação 

dos Beneficiários ADM 

Portaria n.º 1393/2007, de 25 de outubro, regulamenta a inscrição e o direito de opção, ao 

beneficiário titular da ADSE, com a qualidade e condição de beneficiário extraordinário da ADM 

Portaria n.º 1395/2007, de 25 de Outubro, regulamenta a assistência na doença aos militares 

das Forças Armadas colocados no estrangeiro e beneficiários familiares que com eles se 

encontrem 

Portaria n.º 1396/2007, de 25 de Outubro, regula o regime dos acordos celebrados entre a 

entidade gestora da ADM e outras pessoas singulares ou coletivas, públicas ou privadas 

Despacho n.º 21059/2008, de 12 de agosto, do Ministro da Defesa Nacional, autoriza que o 

Conselho Diretivo do IASFA, I.P. celebre acordos com pessoas singulares ou coletivas, públicas 

ou privadas 

Portaria n.º 650/2009, de 12 de junho, regula os procedimentos conducentes à atribuição do 

regime especial de comparticipação de medicamentos aos beneficiários da ADM 

http://www.iasfa.pt/pdf/Documentos/DL193_2012.pdf
http://www.iasfa.pt/pdf/Portaria1271_09.pdf
http://www.iasfa.pt/pdf/Documentos/DL167_2005comalteracao.pdf
http://www.iasfa.pt/pdf/Documentos/Lei53D_2006.pdf
http://www.iasfa.pt/pdf/Documentos/Portaria650_2009.pdf
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Portaria n.º 1034/2009, de 11 de setembro, Regras de assistência em caso de acidentes de 

serviço e doenças profissionais dos militares das Forças Armadas 

Decreto-Lei nº 81/2015, de 15 de Maio, estabelece a criação da tipologia de Beneficiário 

Associado (Cônjuge do Beneficiário Titular que exerce atividade remunerada) 

Decreto-Lei 154/2015 de 7 de Agosto, cria o Colégio de Governo dos Subsistemas Públicos de 

Saúde (CGSPS), órgão de coordenação dos subsistemas públicos de saúde, estabelece os 

mecanismos de cooperação reforçada em áreas comuns destes subsistemas e define o respetivo 

modelo de governação 

Despacho n.º 511/2015 do Ministro da Defesa Nacional (DR, 2.ª série – N.º 12 – 19 de janeiro 

de 2015), estabelece o enquadramento conceptual de saúde operacional e saúde assistencial e 

determina que o processo de faturação do HFAR e das restantes estruturas do Sistema de Saúde 

Militar (SSM), passe a ter por referência as regras e tabelas de preços em vigor para o regime 

convencionado da ADSE 

Despacho n.º 3702/2015 do Ministro da Defesa Nacional (DR, 2.ª série – N.º 72 – 14 de abril 

de 2015), determina a alteração da data de produção de efeitos do Despacho n.º 

511/MDN/2015, para 31 de julho de 2015, data a partir da qual o IASFA, I. P. e o EMGFA/Ramos, 

em coordenação, implementam as novas tabelas de preços e regras de faturação, nos termos 

do referido Despacho 

Despacho n.º 139/2015 do Ministro da Defesa Nacional, determina que o IASFA,I.P. e o 

EMGFA/Ramos, em coordenação, implementem o processo de faturação para os atos 

médicos/cuidados de saúde prestados, a beneficiários da ADM, no âmbito de atuação clínica da 

saúde assistencial do SSM 

 

  

http://www.iasfa.pt/pdf/Documentos/Portaria1034_2009.pdf
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Acrónimos 

ADM – Assistência na Doença aos Militares das Forças Armadas 

ADME – Assistência na Doença aos Militares do Exército 

ADMA – Assistência na Doença aos Militares da Armada 

ADMFA – Assistência na Doença aos Militares da Força Aérea 

ADSE - Assistência na Doença aos Servidores civis do Estado 

AT – Autoridade Tributária 

BI – Business Inteligence 

CAS – Centro de Apoio Social 

CD – Conselho Diretivo 

CESD – Cartão Europeu de Seguro de Doença 

CDD – Centro de Dados da Defesa 

CGA – Caixa Geral de Aposentações 

CPA – Contrato público de Aprovisionamento 

CRP – Constituição da República Portuguesa 

CVP – Cruz Vermelha Portuguesa 

DA – Divisão de Assessoria 

DFA – Deficientes das Forças Armadas 

DGBB – Divisão de Gestão de Beneficiários e Benefícios 

DGP – Divisão de Gestão de Prestadores 

DGO – Direção Geral do Orçamento 

DSADM – Direção de Serviços da Assistência na Doença aos Militares 

EMFAR – Estatuto dos Militares das Forças Armadas 

EMGFA – Estado Maior General das Forças Armadas 

ET – Equipa Técnica 

FA – Força Aérea 

FFAA – Forças Armadas 

GPGFO – Gabinete de Planeamento, Gestão Financeira e Orçamental   

GSIC - Gabinete de Sistemas de Informação e Comunicações  

IASFA – Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I.P. 

IM – Instituições Militares  

INFARMED – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. 

IP – Instituto Público 

IRS - Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares  

LGBECM - Lei Geral de Bases do Estatuto da Condição Militar 

MDN – Ministério da Defesa Nacional 

OE - Objetivos Estratégicos  

OO - Objetivos Operacionais  

PA – Postos de Atendimento 

PEADM - Plano Estratégico para a ADM 

RC – Regime Convencionado 

RH – Recursos Humanos 

RLE - Regime Livre Escolha  

RMMG – Remuneração Mínima Mensal Garantida  
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ROC – Revisor Oficial de Contas 

SIADM- Sistema de Informação  e apoio à Gestão da ADM 

SIG – Sistema Integrado de Gestão 

SNS – Serviço nacional de Saúde 

SPS – Subsistemas públicos de saúde 

SRS – Serviço Regional Saúde 

SSM – Sistema de Saúde Militar 

 

 

 

 
 


