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APRESENTAÇÃO 

 

O Plano de Atividades para o ano de 2017 foi desenvolvido na sequência das alterações ocorridas 

durante o ano de 2016 e das lições identificadas, tendo por referência as orientações gerais e 

específicas, e visando alcançar um conjunto de Objetivos Operacionais centrados em seis 

vetores fundamentais, recentrando o seu foco naquilo que constitui o essencial da missão e 

atribuições do IASFA, I.P.:  

• Adequação da sua estrutura orgânica com base no diagnóstico e avaliação efetuada no 

âmbito do Plano de Atividades para 2016; 

• Obtenção de recursos humanos qualificados e incentivo à valorização dos existentes; 

• Continuação da aposta em novas respostas sociais para apoio aos idosos e mais 

carenciados, ampliando a capacidade de algumas infraestruturas existentes e 

potenciando a componente do apoio domiciliário; 

• Requalificação, reabilitação e rentabilização do seu património, tendo em vista um 

reforço do retorno financeiro dele proveniente; 

• Conclusão da implementação de novas ferramentas de apoio à gestão e de controlo de 

qualidade, apoiadas num sistema de auditoria interna, simples e eficaz, dedicando 

especial atenção à gestão da área da Assistência na Doença aos Militares; 

• Desenvolvimento da sua capacidade de relacionamento e projeção externos exercendo 

forte aposta nas áreas do marketing e Relações Públicas. 

O presente Relatório de Atividades do IASFA I.P. referente a 2017, visa fazer o registo dos dados 

da atividade referentes ao período e avaliar a taxa de concretização dos objetivos previamente 

definidos, no plano de atividades de 2017 e no âmbito do Quadro de Avaliação e 

Responsabilização.  

Os resultados atingidos têm de ser avaliados no contexto das grandes limitações e escassez de 

recursos, sendo certo, contudo, que é o atual capital humano do IASFA, que permite o 

cumprimento da missão do IASFA, I.P.. 

Lisboa, 26 de abril  de 2017 

0 Presidente do Conselho Diretivo 

 

 
Rui Manuel Xavier Fernandes Matias 

               Tenente-General 
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CAPÍTULO I – NOTA INTRODUTÓRIA 

 

 BREVE ANÁLISE CONJUNTURAL 

O IASFA, I.P. atravessa uma situação financeira delicada que resulta, sobremaneira, da 

diminuição drástica da receita, nomeadamente, pela diminuição das transferências do 

Orçamento de Estado, que desde 2010 registaram uma redução na ordem dos 50%, bem como 

da suspensão das quotas dos beneficiários para o IASFA, I.P., ocorrida após o aumento de 3,5% 

dos descontos dos beneficiários da ADM,  e que deveria ter sido compensada pelas 

transferências diretas do orçamento de Estado, cujo valor atual se situa em cerca de 5,5M€, 

inferior ao estimado das receitas das quotas, que se previam na ordem dos 10M€. 

Por outro lado, em resultado do Despacho n.º 511/2015 do Ministro da Defesa Nacional, de 30 

de dezembro de 2014, a ADM ficou com o encargo de suportar as despesas com a saúde 

assistencial praticada pelo Serviço de Saúde Militar. Dado as receitas não cobrirem as despesas, 

o passivo financeiro a 31 de dezembro de 2016 situava-se em 58.181.499,45€ e a 31 de 

dezembro de 2017 em 72.641.512,98€ (valor estimado), com os consequentes atrasos nos 

pagamentos às entidades prestadoras de serviços e beneficiários. 

Paralelamente à diminuição da receita, foram aplicados, ao IASFA, I.P., mecanismos de controlo 

orçamental que diminuíram de forma significativa a autonomia financeira do Instituto. De facto, 

o Instituto apresentou, em 2017, uma proposta de orçamento de 80.291.136€, tendo sido 

aprovado pela Direção Geral do Orçamento (DGO) o montante de 76.865.112€. A redução de 

3.426.024€ incidiu essencialmente sobre as Aquisições de Bens e Serviços, que 

automaticamente impôs limites para a aquisição de recursos logísticos essenciais para o 

funcionamento pleno dos seus equipamentos sociais, como refere a alínea a) do n.º 4. A 

aplicação dos cativos da Lei nº 42/2016 de 28 de Dezembro e do Decreto-Lei nº 25/2017 de 3 

de Março, e que teve um impacto negativo no orçamento de 2017, impondo uma redução de 

18.104.619€, passando para 62.186.517€ a dotação líquida de cativos.  

De acordo com o vertido no Decreto-Lei n.º 35/2016 de 29 de junho, primeira alteração à 

orgânica do IASFA, I.P. aprovada pelo decreto-Lei n.º 193/2012 de 23 de agosto, é reconhecido 

que a “especificidade da condição militar determina que o apoio social e a assistência na doença 

aos militares sejam assuntos prioritários, que exigem respostas que conciliem as expetativas 

legítimas dos militares com as boas práticas de serviço e de gestão”. Concomitantemente, as 

orientações da tutela vertidas na Carta de Missão do Presidente do Conselho Diretivo do IASFA, 

I.P., remetem para a importância de garantir apoio aos beneficiários em situação de maior 

vulnerabilidade. 

A par com os constrangimentos financeiros, apresentam-se também ao Instituto 

constrangimentos decorrentes da escassez de recursos humanos. O IASFA, I.P. depara-se com a 

incapacidade de garantir o funcionamento pleno dos seus equipamentos sociais que asseguram 
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resposta a necessidades básicas de vida diária dos beneficiários residentes nestes 

equipamentos. Com base no exposto, a necessidade de assegurar estes serviços, com um nível 

de qualidade regular, é intrínseca à missão do IASFA, I.P. e às orientações emanadas pela tutela 

para o cumprimento integral desta. Neste seguimento, a necessidade de contratação de serviços 

é essencial para a manutenção destas respostas sociais, em especial as Estruturas Residenciais 

para Pessoas Idosas, pelo que o IASFA, I.P. tem manifestado zelo no sentido de poder regularizar 

esta aquisição de serviços. 

Do ponto de vista da ação social complementar e das respostas sociais disponíveis, o IASFA, I.P. 

tem empreendido esforços por alargar a sua capacidade de resposta, através da rentabilização 

dos recursos que detém, mas também através da realização de protocolos com entidades da 

comunidade congéneres. De destacar os protocolos no âmbito da alimentação (refeitórios, 

cantinas), apoio domiciliário, ERPI e hotelaria.  

De relevar ainda que a ação do IASFA, I.P. tem sido limitada por condicionantes decorrentes da 

imposição de normas legais e procedimentos instituídos desadequados à realidade do Instituto. 

Foi efetuada uma análise cuidada de todos estes elementos, tendo sido solicitada à tutela 

colaboração ativa para a resolução dos mesmos.  

 

 ORIENTAÇÕES GERAIS E ESPECÍFICAS 

2.1. Enquadramento legal 

O Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P. é um instituto público integrado na 

administração indireta do Estado, dotado de autonomia administrativa e financeira e património 

próprio. O IASFA, I.P., prossegue atribuições do Ministério da Defesa Nacional (MDN), sob 

superintendência e tutela do respetivo ministro, conforme disposto na legislação estruturante 

(Anexo A). 

 

Missão e Atribuições 

O IASFA, I.P., tem por missão 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).  

São atribuições do IASFA, I.P., assegurar ações de bem-estar social, no quadro da ação social 

complementar (ASC), assegurar a gestão do sistema de assistência na doença aos militares das 

Forças Armadas (ADM), promover a satisfação de necessidades sociais não cobertas por outros 

sistemas de assistência social, promover, em colaboração com outras entidades ou serviços, a 

articulação e harmonização dos esquemas de prestações de ASC, assegurar a adequada gestão 

das receitas, designadamente as provenientes de quotizações, 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 ASC desenvolvida e 
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propor medidas ou instrumentos legais necessários e divulgar, anualmente, os resultados 

apurados, por atividade, no âmbito da gestão da ADM e da promoção da ASC. 

A ASC concretiza-se, genericamente, através dos seguintes recursos e valências: equipamentos 

sociais, prioritariamente de apoio à velhice, apoio domiciliário, apoio à habitação concretizado, 

entre outros, através da promoção do arrendamento social, comparticipações e subsídios 

financeiros nos âmbitos residencial, de carência económica, do apoio à deficiência, escolar e 

extraordinário. 

Compete ainda ao IASFA, I.P., garantir as ações de âmbito social consagradas no estatuto do 

extinto Cofre de Previdência das Forças Armadas, nomeadamente, assegurar o pagamento do 

subsídio pecuniário a que se refere o artigo 3.º do Estatuto do Cofre de Previdência das Forças 

Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 42945, de 26 de abril de 1960 e assegurar o 

processamento dos empréstimos hipotecários que foram concedidos ao abrigo da alínea d) do 

parágrafo 1.º do artigo 35.º do Estatuto referido anteriormente. 

 

2.2. Organização do IASFA, I.P. 

O IASFA, I.P., é um organismo central com cobertura e jurisdição nacional. Tem sede em Lisboa 

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

denominados Centros de Apoio Social (CAS). 

Para cumprimento da sua Missão e Atribuições o IASFA, I.P., baseia-se na organização 

representada no seguinte organograma: 

 

Figura 1 - Organograma do IASFA, I.P. 
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2.3. Visão 

“Melhor ação social de acordo com os ensejos e necessidades reais da família militar”. 

O IASFA, I.P. aspira a que os beneficiários o reconheçam, como entidade de excelência, 

enquanto promotora de apoio social destinada a fazer face a insuficiências de outros serviços e 

sistemas de apoio nacional, assim como pela qualidade e rigor da prestação de apoio 

diferenciado destinado a suprir necessidades resultantes essencialmente da condição militar 

prevista na Lei, e de outros apoios específicos analisados e/ou atribuídos caso a caso. 

 

2.4. Orientações específicas prosseguidas 

O IASFA, I.P., prossegue a sua missão e atribuições legalmente definidas, com restrições e 

limitações de variada ordem, sendo a maior parte delas decorrentes do enquadramento legal 

definido na sua Lei Orgânica.  

Neste contexto, o IASFA, I.P. desenvolve a sua ação em conformidade com as orientações e 

objetivos fixados pela Tutela, dentro do enquadramento legal vigente, ao nível do planeamento 

das suas atividades e orçamento, bem como na respetiva execução.  

O IASFA, I.P. confronta-se com limitações na utilização de receitas próprias e apresenta 

condicionamentos no âmbito da captação de recursos humanos, ressaltando as dificuldades 

encontradas na colocação de militares no ativo e reserva para o exercício de cargos dirigentes, 

bem como na contratação de serviços e recursos humanos específicos.  

Pelo facto de não usufruir do regime especial a que outros institutos têm acesso, este Instituto 

apresenta limitações na gestão do património, no acesso a fundos comunitários e outras formas 

de financiamento, encontrando-se sujeito ao cumprimento do princípio da onerosidade 

decorrente do usufruto de património do Estado.  

O Instituto apresenta uma dispersão territorial invulgar, a qual, apesar de lhe conferir vantagens 

no âmbito da ação social complementar preconizada para os seus beneficiários, representa 

igualmente um desafio à direção e liderança, só colmatáveis através de adequação de sistemas 

e meios de comunicação e de informação internos interoperáveis entre si e com as restantes 

entidades ligadas ao Ministério da Defesa Nacional.  

As orientações emanadas, em março de 2016, pelo Ministro da Defesa Nacional, e 

consubstanciadas na Carta de Missão do Presidente do Conselho Diretivo do IASFA, I.P. apontam 

no mesmo sentido daquelas que decorrem do Plano Estratégico para o Apoio Social 2015/2020, 

destacando-se as seguintes linhas gerais de intervenção, que se mantêm em 2017: 
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 Centrar a missão do IASFA, I.P. no núcleo essencial da ASC e na gestão do sistema da 

ADM, considerando o universo, a especificidade e as expectativas dos seus beneficiários 

e promovendo a sua reestruturação;  

 Garantir o equilíbrio financeiro, através de uma gestão otimizada dos recursos, 

reforçando os mecanismos de controlo;  

 Promover uma gestão mais rigorosa e transparente adotando uma contabilidade 

analítica;  

 Garantir a resposta ao maior número de beneficiários, salvaguardando o apoio e a 

dignidade daqueles que estão em situações de maior vulnerabilidade e apelando à sua 

participação nas atividades do IASFA, I.P.;  

 Conhecer, controlar e reabilitar o património do IASFA, I.P.;  

 Reestruturar a ADM, no âmbito da rentabilização dos serviços e valência orgânicas do 

IASFA, I.P., na adequação da rede convencionada para uma melhor cobertura nacional, 

na melhoria da rede de atendimento dos beneficiários e na adequação da Gestão da 

ADM, de acordo com o novo modelo de governação dos subsistemas públicos de saúde. 

Tendo por base a conjuntura atual do IASFA, I.P. , deverá relevar-se ainda a seguinte linha de 

intervenção: 

 A adequação do modelo de financiamento do IASFA, I.P. que permita assegurar a 

sustentabilidade da ASC e da ADM a longo prazo. 

 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Tendo por base as orientações gerais e específicas, bem como as condicionantes do ambiente 

externo e interno, foram definidas no Plano de Atividades para 2017, os seguintes objetivos 

estratégicos:  

OE1 - Redefinir o conceito de apoio social à família militar e completar o modelo de governação 

adequado ao IASFA, I.P.;  

OE2 - Gerir a ADM de acordo com o novo modelo de governação dos subsistemas públicos de 

saúde;  

OE3 - Gerir, de forma eficiente e eficaz, as respostas sociais do IASFA, I.P.;  

OE4 - Criar e implementar os instrumentos de gestão apropriados e eficazes;  

OE5 - Capitalizar os serviços prestados maximizando os recursos;  

OE6 - Promover a participação ativa dos beneficiários nas atividades do IASFA, I.P.. 
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 CLIENTES INTERNOS E EXTERNOS 

4.1. Clientes Internos 

Os beneficiários do apoio social do IASFA, I.P., encontram-se definidos na Portaria n.º 

1238/2010, de 14 de dezembro - Regulamento dos Beneficiários do IASFA, I.P. e caracterizam-

se da seguinte forma:  

De acordo com o art.º 1, são beneficiários titulares, os militares dos quadros permanentes das 

Forças Armadas, nas situações de ativo, reserva e reforma; o pessoal militarizado das Forças 

Armadas; os que possuíam a qualidade de beneficiário dos Serviços Sociais das Forças Armadas 

à data da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 284/95, de 30 de outubro, bem como os que se 

tenham inscrito como tal ao abrigo do n.º 2 do artigo 4.º do mesmo Decreto-Lei.  

Podem ainda ser admitidos como beneficiários titulares, desde que o requeiram, os alunos dos 

estabelecimentos de ensino destinados à formação dos militares dos quadros permanentes; os 

deficientes das Forças Armadas, nos termos do Decreto-Lei n.º 43/76, de 20 de Janeiro; os 

grandes deficientes das Forças Armadas, nos termos do Decreto-Lei n.º 314/90, de 13 de 

Outubro; os deficientes civis das Forças Armadas abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 319/84, de 1 

de Outubro; os grandes deficientes do serviço efetivo normal a que se refere o Decreto-Lei n.º 

250/99, de 7 de Julho.  

São beneficiários familiares os membros do agregado familiar do beneficiário titular, não 

perdendo esta qualidade pelo falecimento do beneficiário titular; e as pessoas que tenham 

direito a alimentos a prestar pelo beneficiário titular.  

De acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 215/2009, de 4 de setembro, 

consideram-se membros do agregado familiar do beneficiário titular, o cônjuge, os filhos 

menores do beneficiário titular ou do cônjuge, os filhos maiores do beneficiário titular ou do 

cônjuge a seu cargo, os ascendentes ou adotantes do beneficiário titular ou do cônjuge a seu 

cargo, os menores tutelados, adotados ou que por via judicial sejam confiados ao beneficiário 

titular.  

Os beneficiários titulares são obrigados ao pagamento de uma quota de valor a fixar por 

despacho do Ministro da Defesa Nacional, sob proposta do Conselho Diretivo e ouvido o 

Conselho Consultivo (nº 4 do Artigo 4º do Decreto-Lei nº 193/2012, de 23 de agosto com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 35/2016, de 29 de junho. Atualmente, a quota tem 

valor zero, devendo o montante global ser compensado por transferências do Orçamento do 

Estado. 

São ainda clientes internos os beneficiários titulares e familiares da ADM (inclui militares RV/RC 

e seus agregados familiares), bem como os beneficiários extraordinários, previstos na Lei nº 53- 

D/2006, de 29 de dezembro, alterada pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, e pelos Decretos-Leis 

nºs 29 - A/2011, de 1 de março, e 105/2013, de 30 de julho e os beneficiários associados, nos 
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termos do Decreto-Lei n.º 81/2015, de 15 de maio, regulamentado através da Portaria n.º 482-

A/2015, de 18 de junho. 

Como entidade empregadora, são clientes internos todos os trabalhadores do IASFA, I.P.. 

4.2. Clientes Externos 

 Presidência da República 

 Ministério da Defesa Nacional 

 EMGFA 

 Marinha 

 Exército 

 Força Aérea 

 Autoridade Marítima Nacional 

 Autoridade Aeronáutica Nacional 

 Cruz Vermelha Portuguesa 

 Liga dos Combatentes 

 Associações Profissionais Militares 

 ADSE 

 Guarda Nacional Republicana 

 Polícia de Segurança Pública 

 Ministério da Saúde 

 Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 

 Entidades privadas no âmbito da Saúde 

 Entidades privadas no âmbito da Assistência Social 

 Entidades prestadoras de serviços 
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CAPÍTULO II – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E RECURSOS HUMANOS 

 

 ALINHAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS 

Tendo por base as orientações gerais e específicas, bem como as condicionantes do ambiente 

externo e interno, foram definidas no Plano de Atividades para 2017, os seguintes objetivos 

estratégicos:  

 

OE1 - Redefinir o conceito de apoio social à família militar e completar o modelo de governação 

adequado ao IASFA, I.P.; 

OE2 - Gerir a ADM de acordo com o novo modelo de governação dos subsistemas públicos de 

saúde; 

OE3 - Gerir, de forma eficiente e eficaz, as respostas sociais do IASFA, I.P.; 

OE4 - Criar e implementar os instrumentos de gestão apropriados e eficazes; 

OE5 - Capitalizar os serviços prestados maximizando os recursos; 

OE6 - Promover a participação ativa dos beneficiários nas atividades do IASFA, I.P.. 

 

Estes OE conduziram ao estabelecimento de sete Objetivos Operacionais (OO), considerados 

prioritários: 

OO1 – Rever a estrutura orgânica do IASFA I.P.; 

OO2 – Realizar o diagnóstico da rede convencionada da ADM; 

OO3 – Restruturar as respostas sociais atuais no apoio financeiro, a idosos, na infância e 

juventude, na saúde, no turismos e lazer e no apoio domiciliário, tendo em vista a participação 

dos diversos stakeholders; 

OO4 – Gerir, desenvolver e potenciar os RH, logísticos e financeiros, bem como os Sistemas de 

Informação do IASFA I.P. para apoio e controlo da sua gestão; 

OO5 – Implementar um sistema de controlo interno auditoria e qualidade; 

OO6 – Gerir, reabilitar e rentabilizar o património do IASFA I.P.; 

OO7 – Desenvolver as áreas de marketing, comunicação e relações públicas potenciando o 

relacionamento com os stakeholders. 
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS 
OPERACIONAIS 

 UNIDADES ORGÂNICAS  

CD GACD GRH GRM GPGFO GSIC DSADM DSASC 
CAS 

NIVEL 1 
CAS  

NÍVEL 2 

OE1 
OO1 X X X X X X X X X X 

OO3  X      X X X 

OE2 
OO2       X   X 

OO4     X     X 

OE3 
OO3  X      X X X 

OO4        X   

OE4 
OO4   X  X X  X   

OO5  X   X  X X   

OE5 
OO4   X X   X X X X 

OO6  X      X  X 

OE6 
OO3 X X     X X   

OO7 X X X X X X X X X X 

Tabela 1 - Relação entre os Objetivos Estratégicos e os Objetivos Operacionais 

 

 CONCRETIZAÇÃO DOS OBJETIVOS OPERACIONAIS POR UNIDADE ORGÂNICA 

 

2.1. Objetivo Operacional 1 (OO1) – Rever a estrutura orgânica do IASFA I.P. 

Conforme previsto no Plano de atividades 2017, o OO1 é transversal a todas as unidades 

orgânicas. 

O Conselho Diretivo definiu como elemento de ação “determinar a implementação do quadro 

de competências funcionais dos postos de trabalho”, que foi concretizado por todas as unidades 

orgânicas através da redefinição e ajustamento da estrutura orgânica, definida em 2016, tendo 

por base os constrangimentos e desafios impostos pela conjuntura em que o IASFA, I.P., 

desenvolve a sua missão. 

Neste seguimento, elaborou o Conselho Diretivo, em 29 de setembro de 2017, o memorando 

referente à proposta de alteração dos Estatutos do IASFA, I.P., cujo intuito se prende com a 

necessidade de dotar o órgão de gestão do Instituto de capacidade para se concentrar nas suas 

tarefas nucleares e, simultaneamente, com a necessidade de criar unidades orgânicas dotadas 

de um conjunto coerente de competências, de modo a garantir uma gestão eficiente e ágil, 

prosseguindo a missão que lhe está incumbida, de acordo com os princípios de boa gestão e 

eficiência. 

Todos os Gabinetes, nomeadamente o GACD, GRH, GRM, GPGFO e o GSIC, desenvolveram 

esforços para consolidar a implementação da estrutura orgânica definida em 2016 e ajustaram 

a sua ação para a redefinição do quadro de competências funcionais dos postos de trabalho que 

lhe estão afetos, sempre que consideraram necessário. Teve especial intervenção neste 
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processo o GRH que efetuou o levantamento da caracterização dos postos de trabalho por 

atividade e competências. 

Neste âmbito, o GACD iniciou, ainda, a uniformização de todos os regulamentos internos dos 

CAS, de acordo com a estrutura delineada para o Regulamento interno do IASFA, I.P. 

A DSASC desenvolveu, durante o ano de 2017, todos os trabalhos solicitados superiormente no 

que concerne à revisão da estrutura orgânica e validação das competências associadas às suas 

unidades orgânicas flexíveis. 

A DSADM contribuiu com a análise, o estudo e o correspondente parecer relativo à proposta de 

revisão da estrutura orgânica do IASFA, I.P.. Foi ainda iniciado o quadro de competências 

funcionais de todos os postos funcionais que estão afetos à DSADM, que se prevê ficarem 

concluídos no primeiro trimestre de 2018. 

Relativamente aos equipamentos sociais, tanto os CAS de Nível 1 como os de Nível 2 

submeteram ao Conselho Diretivo propostas de Regulamento Interno e elaboraram os jobs 

descriptions dos colaboradores pertencentes ao respetivo CAS. 

Salienta-se que o CAS de Lisboa e CAS Runa implementaram um modelo de gestão 

administrativa, na sequência de proposta apresentada e aprovada pelo CD/IASFA, centralizando 

os processos de realização da despesa no GPGFO, com efeitos a partir de novembro de 2017. 

Este modelo inovador, eventualmente expansível a outros CAS de nível I, permitiu aligeirar a 

estrutura administrativa do CAS e ao mesmo tempo contribuir para uma otimização de recursos 

humanos. 

O objetivo foi atingido. 

 

2.2. Objetivo Operacional 2 (OO2) – Realizar o diagnóstico da rede convencionada da 

ADM 

Em 31 de janeiro de 2017, o Conselho Diretivo do IASFA, I.P., empreendeu um estudo sobre a 

situação da ADM, onde efetua um diagnóstico sobre a cobertura da rede convencionado, tendo 

concluído que é necessário repensar a rede convencionada, nomeadamente equacionar o seu 

alargamento numa perspetiva de aumento de oferta nas regiões mais carenciadas, rever os 

protocolos/convénios sem expressão financeira ou vazios de uso, e privilegiar convénios com 

entidades que oferecem valor diferenciado e acrescentado. 

Para a consecução deste objetivo específico, a DSADM contribuiu com os trabalhos de 

atualização da base de dados das entidades com convénio com a ADM. Os novos acordos 

celebrados entre a ADM e as entidades prestadoras de cuidados de saúde, foram efetuados ao 

abrigo da Portaria 1396/2007 de 23 de outubro. Quer os novos acordos, quer os aditamentos 

aos mesmos, passaram pela análise da DSADM e posterior aprovação do CD/IASFA e/ou do 
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Colégio de Governo dos Subsistemas Públicos de Saúde (CGSPS) nos termos da alínea d) do n.º 

1 do art.º 6.º do Decreto-Lei 154/2015 de 07 de agosto. 

Neste âmbito, o Sector de Acordos e Contratos recebeu e analisou as propostas das entidades 

que pretendem aderir à rede de convencionados da ADM. Esta análise teve em linha de conta o 

número de beneficiários residentes num determinado Concelho e o número de entidades já 

convencionadas no mesmo. Considerando que Lisboa e Porto já possuem uma rede de entidades 

convencionadas que, de uma forma geral, responde às necessidades dos beneficiários da ADM, 

apenas se justificando a existência de novos acordos, nestas áreas, caso se tratem de entidades 

de excelência reconhecida nos cuidados de saúde, tem havido um esforço no sentido de reforçar 

apenas as áreas geográficas menos cobertas por esta rede. 

Durante o ano de 2017 foram estabelecidos os seguintes novos acordos: 

· Corclínica - Centro de diagnóstico de cardiologia lda - Lisboa 

· Hospital Lusíadas Albufeira - Albufeira 

· Stª Casa da Misericórdia de Amares - Amares 

· Hospital Privado da Trofa - São João da Madeira 

· Clinisul - Centro médico ecográfico, lda - Cova da Piedade 

· Radis - Radiologia e técnicas de imagem, lda - Olhão 

· VM – Serviços médicos, lda - Quarteira 

· Clínica dentária das tílias, lda – Castelo Branco 

· Zelaprasi – Clínica médica, lda - Sertã 

· Hospital da Luz Guimarães, SA- Guimarães 

· Núcleo de Imagem Diagnóstica - Funchal 

· Santa Casa da Misericórdia de Mortágua - Viseu 

· Simoram, Lda – Castelo Branco 

· Clínica Lusíadas Faro - Faro 

 

2.3. Objetivo Operacional 3 (OO3) – Restruturar as respostas sociais atuais no apoio 

financeiro, a idosos, na infância e juventude, na saúde, no turismos e lazer e no 

apoio domiciliário, tendo em vista a participação dos diversos stakeholders 

Em 2017, o IASFA, I.P., numa perspetiva de continuidade com o trabalho realizado em 2016, 

pugnou por redefinir algumas das suas respostas socias. É disto exemplo o estudo relativo à 

rentabilização dos imóveis próprios e dos cedidos para acolher respostas sociais, elaborado em 

10 de outubro de 2017; o memorando sobre o controlo do património, elaborado em 19 de 
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setembro de 2017, que preconizou o desenvolvimento de um sistema de informação para o 

controlo do património imobiliário, que tivesse interoperabilidade com os sistemas em uso atual 

e que permitisse concentrar todos os dados sobre os prédios, tipologia, arrendatários, valor 

patrimonial, estado de conservação, atendimento de anomalias, intervenções e efetuadas e 

valor, rendas, cauções, litígios e outras funcionalidades adequadas à gestão dos vários processos 

à responsabilidade da DIE, DTLH e GPGFO; o memorando que, decorrente das orientações 

estratégicas e das ações concretas estabelecidas pela Tutela, estabeleceu o aumento das 

mensalidades das Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI); e o memorando que 

propõe nova redação ao Decreto-Lei n.º380/97, de 30 de dezembro, com o intuito de adaptar o 

regime de arrendamento das casas de renda económica do IASFA, I.P., ao regime de 

arrendamento apoiado previsto na lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, alterada pela Lei 

n.º32/2016, de 24 de agosto, onde subjazem preocupações de equidade e equilíbrio social. 

Neste contexto, o GACD, em coordenação com as restantes unidades orgânicas do IASFA, I.P., 

prestou o apoio técnico e assessoria necessários para a elaboração dos estudos e outros 

mecanismos de suporte à decisão superior. Foram ainda desenvolvidos estudos de 

rentabilização do outsourcing do serviço de alimentação, no CAS Oeiras, foram celebrados 

protocolos para acesso a serviços de alimentação (refeitórios, cantinas) a preços sociais para 

beneficiários e colaboradores, bem como protocolo de acesso gratuito a museus e palácios 

geridos pelo Parques de Sintra Monte da Lua, S.A., e de acesso privilegiado a unidades hoteleiras 

do INATEL,  foi elaborada informação prospetiva para a definição da modalidade a adotar para 

a realização do International CLIMS Camp (ICC) e disponibilizado apoio na realização e 

divulgação das colónias de férias realizadas pelo Núcleo de Tempos Livres e Lazer.  

A DSASC, através das suas unidades orgânicas, desenvolveu uma série de atividades 

conducentes, não só ao cumprimento cabal deste objetivo, como à superação do mesmo, 

consubstanciadas na elaboração e participação dos seguintes estudos e atividades: 

 Estudo de avaliação para implementação de uma Estrutura Residencial para Pessoas 

Idosas (ERPI) no Centro de Apoio Social Alfeite (CASA);  

 Estudo sobre novas funcionalidades para os Apartamentos Autónomos (APA); 

 Estudo relativo à possível inclusão de RV/RC como beneficiários da ASC; 

 Emissão de parecer relativo ao preçário das valências de infância e educação (respostas 

sociais da área da infância) desenvolvidas no CASA;  

 Proposta de IP relativa à criação do Mecanismo de Comparticipação Financeira 

Extraordinária como novo apoio da ASC. 

 Estudos prévios para requalificação das infraestruturas do PM 05/Oeiras (Ex-Lar 

Académico), para messe residencial e colónias de férias; 
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 Projeto de Arquitetura e Caderno de Encargos para a elaboração das especialidades de 

engenharia relativo à reconstrução da messe residencial no Forte S. João das Maias; 

 Limpeza, demolição de construções precárias e provisórias, bem como a pintura e 

recuperação do depósito da água dos terrenos do Ex-LAM, em Oeiras. 

 Trabalhos conducentes ao novo regulamento de arrendamento e ao novo Decreto-Lei 

sobre o arrendamento económico, estando apenas dependentes de decisão ao nível da 

Tutela; 

 Disponibilização, aos Beneficiários do IASFA, I.P., de destinos de férias a nível nacional, 

nos Centros de Apoio Social e de Repouso (CAS/CEREPOSA) do IASFA, I.P., (Oeiras, Porto, 

Runa e Porto Santo) e nas unidades hoteleiras protocoladas; 

 Organização e participação na reunião de primavera do Comité de Ligação Internacional 

dos Organismos Militares Sociais, em Budapeste, Hungria, entre 25 e 28 de abril de 2017, 

tendo o IASFA, I.P., e na Reunião Presidencial em Berlim, Alemanha, de 25 a 28 de 

setembro de 2017; 

 Apoio na realização, pelo GACD/NTL do IASFA, I.P., de uma visita ao International CLIMS 

Camp de Santona, Espanha, de 21 a 23 de julho de 2017, com o objetivo de promover 

trocas no âmbito do turismo militar e antecipar o planeamento, preparação e 

implementação do International CLIMS Camp, em Portugal, no ano de 2019; 

 Organização dos intercâmbios de grupos planeados, no âmbito CLIMS; 

 Desenvolvimento de metodologia para cálculo do valor de renda livre na licitação de 

imóveis, em sede de concurso; 

 Lançamento de concurso destinado ao arrendamento de 7 frações habitacionais e 14 

frações comerciais. 

Para a consecução deste objetivo, a DSADM informou e promoveu reuniões com os três Ramos 

das Forças Armadas, no sentido de sensibilizarem os postos de atendimento, sob as respetivas 

dependências hierárquicas, para a necessidade de promoverem uma maior interatividade com 

os Beneficiários, sobretudo de modo a que os mesmos fossem informados das regras e tabelas 

correspondentes aos reembolsos no âmbito do Regime Livre. Foi ainda solicitado aos Ramos que 

alertassem os Beneficiários para a necessidade de procederem à renovação dos Cartões ADM 

com um maior prazo de antecedência face ao previsível congestionamento provocado pelo 

elevado número de cartões que estavam previstos caducar durante o ano de 2017. Neste 

âmbito, tendo em consideração fatores económicos, maior comodidade para o beneficiário e a 

agilização e redução do enorme volume de trabalho para os Postos de Atendimento dos Ramos 

procedeu-se ao estudo de novos prazos de validade dos Cartões ADM que deram origem à 

Deliberação nº 2/2018 do CD do IASFA, I.P., a aplicar a partir do dia 1 de fevereiro de 2018. 
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Foram ainda difundidos via Portal da ADM, por ofício, por email e via Facebook, os 

esclarecimentos e orientações relativas a procedimentos a implementar, com vista a uma maior 

agilização processual e facilitar o controlo da faturação rececionada. 

No âmbito do OO3 foi planeado pelo CAS Alfeite uma ação repartida por quatro elementos de 

ação, a saber: 

 Garantir a atualização do preçário das valências de infância e educação: considerando 

que o preçário das valências do CASA (Berçário/Creche e Jardim de Infância) foi revisto 

em alta por despacho de 20MAI2016, do CD, com aplicação ao ano letivo 2016/2017, e 

tendo por base o baixo índice de inflação registado, não se propôs qualquer atualização 

para o ano letivo seguinte (2017/2018); 

 Garantir a atualização do preçário dos postos clínicos: em 2017 não foi elaborada 

qualquer proposta, face aos preços em vigor, nem dado qualquer contributo quanto à 

atualização dos preços cobrados por atos médicos praticados no Setor de Apoio Clínico 

(STAC); 

 Implementar Projeto de Centro de Convívio: Não foi elaborado qualquer projeto neste 

âmbito; 

 Promover Passeios e convívios em território nacional com ou sem alojamento: durante 

o ano de 2017, a coordenação do Setor Cultural e Recreativo (STCR) foi exercida em 

regime de acumulação por um Sargento-Mor, cuja função principal é a de Chefe do 

Serviço de Apoio Educativo (SAE). A reafectação de uma Técnica Superior vinda do SAE, 

a partir de setembro, permitiu dar uma maior dinâmica a esta área, tendo-se realizado 

2 passeios séniores, 9 passeios com as crianças do Jardim de Infância e, a partir de 

outubro, a título experimental, deu-se início à atividade “Música na vida dos Séniores”, 

a consolidar em 2018. 

O CAS de Lisboa colaborou de forma ativa com a DSASC no sentido de atualizar os preçários dos 

postos clínicos, bem como nos estudos para o aumento dos atos médicos a disponibilizar no 

âmbito da estomatologia. 

Nos Postos Médicos realizaram-se 3764 consultas de clínica geral (1701 na Rua de S. José e 2063 

nos Olivais). Relativamente a estomatologia, realizaram-se 626 atos médicos. 

No âmbito da ação social, o CAS de Lisboa tinha, em 2017, 26.117 beneficiários registados como 

residentes na sua área de ação e procurou dar as respostas adequadas, ao longo do ano, a todas 

as solicitações de apoio. Neste sentido, efetuarem-se 3.450 atendimentos e 98 visitas 

domiciliárias, tendo, para além do atendimento presencial, sido prestadas, diariamente 

informações e esclarecimentos solicitados sobre as respostas sociais do IASFA, I.P., aos 

beneficiários que contataram este CAS, quer por telefone ou por email. Efetuaram-se, ainda, 

470 contatos com outras instituições e serviços no âmbito da articulação das respostas 

necessárias e adequadas e foram ainda organizadas e executadas todas as tarefas inerentes à 
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atribuição de subsídios aos beneficiários em situação de carência económica, dependência ou 

invalidez. 

No serviço de restauração, confecionaram-se 11.177 refeições, registando-se aumentos 

expressivos no último semestre do ano e invertendo-se de forma clara a menor procura que esta 

atividade vinha registando. Os bons resultados obtidos resultaram essencialmente da grande 

aceitação das novas ementas para grupos e da maior procura do serviço pela perceção dos 

utentes à melhoria da qualidade registada. Realça-se a componente social deste serviço e a 

diminuição operada, desde setembro, do preço da refeição no snack-bar para beneficiários, de 

7€ para 4,77€. Dinamizaram-se os eventos especiais, com aberturas do serviço ao jantar e 

almoços ao fim de semana, para grupos organizados, pelo aumento da procura por este serviço. 

O CAS Oeiras preparou e enviou ao escalão superior uma proposta de alteração ao preçário, no 

sentido de atualizar os montantes de todos os serviços que se encontram à disposição dos 

beneficiários e residentes (restaurante, self-service, cafetaria, aluguer de espaços, alojamento, 

transporte e parqueamento). 

No Centro Médico realizaram-se 11.124 consultas externas, nas especialidades de Cardiologia, 

Clínica Geral, Fisiatria, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, Psicologia e 

Reumatologia, e 3.418 Exames Complementares de Diagnóstico. Relativamente a Estomatologia 

/ Medicina Dentária realizaram-se 4.912 atos médicos. Foram, ainda, realizados 2.324 atos de 

enfermagem e 64.190 tratamentos de Fisioterapia. As consultas de Psicologia/Neuropsicologia 

totalizaram 3.020 e foram efetuados 10.350 atendimentos de Terapia Ocupacional. 

No âmbito da ação social, o CAS Oeiras tinha, em 2017, cerca de 6.900 beneficiários registados 

como residentes no Município de Oeiras e Cascais, procurando dar as respostas adequadas a 

todas as solicitações, num total de 19.000 atendimentos. 

Organizaram-se e executaram-se todas as tarefas inerentes à atribuição de subsídios aos 

beneficiários em situação de carência económica, dependência ou invalidez. 

No serviço de restauração, confecionaram-se 463.511 refeições, registando-se um aumento de 

refeições fornecidas, relativamente ao ano transato, na ordem dos 21,69%. Realça-se, 

igualmente, um aumento significativo da receita (580.020,16 €), comparativamente ao ano 

transato, de mais 45,93%.  

Foi disponibilizado alojamento e alimentação aos CLIMS na Messe Residencial Nº 2, vocacionada 

essencialmente para alojamento social de curta duração, com uma taxa média de ocupação de 

34,11%, cuja receita anual foi de 94.441,66 € dos quais 46.452,50 € são provenientes da receita 

gerada pelos CLIMS. 

Para o CAS Porto foram considerados vários elementos de ação que se consubstanciaram na 

garantia da atualização do preçário dos postos clínicos, tendo este CAS enviado contributos 

tendo em vista a atualização dos preços cobrados por atos médicos e a harmonização da 

designação dos atos médicos praticados e dos respetivos custos unitários; e na promoção de 
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passeios e convívios em território nacional, tendo sido apoiados os programas organizados pelo 

IASFA, I.P. no âmbito do CLIMS, através da garantia de alojamento  a 113 visitantes estrangeiros 

na modalidade de grupo e a 339, em modalidade individual. Realizaram-se vários almoços 

convívios nas instalações do CAS Porto com a participação de beneficiários externos, nos quais 

participaram 296 beneficiários.  

Por escassez de recursos humanos e logísticos não foi possível implementar o Projeto de Centro 

de Convívio; 

O CAS Runa geriu os seus serviços no princípio da otimização dos recursos disponíveis. 

Enquadrados pela IP NG 15 de 28 de fevereiro de 2013, os serviços clínicos foram geridos no 

sentido de maximizar os resultados das suas diversas valências nos processos de admissão e 

atendimento de Beneficiários, garantindo ainda o atendimento a colaboradores na sua 

capacidade sobrante. A Área Saúde do CAS Runa foi responsável pela realização de 3.772 

consultas médicas, 29.449 tratamentos de fisioterapia e 55.793 tratamentos de enfermagem.  

Este CAS colaborou, ainda, com a DSASC no estudo de apuramento de impacte financeiro da sua 

Estrutura Residencial para Pessoas Idosas. 

No âmbito do acompanhamento de proximidade, o Serviço de Apoio Social (SAS) do CAS Runa 

garantiu o acompanhamento aos Beneficiários na sua respetiva área de influência, 

correspondente a 14 concelhos. Através da sua dinâmica, este CAS constitui-se como estrutura 

fundamental no acesso dos Beneficiários ao apoio da ação social complementar do IASFA, I.P. A 

intervenção do SAS permitiu, ainda, o acesso dos Beneficiários a comparticipações de diferente 

natureza, designadamente a Comparticipação Especial para Apoio à Deficiência, a 

Comparticipação de Apoio Escolar, ao Subsídio Complementar para Estrutura Residencial para 

Pessoas Idosas e ao Subsídio Complementar de Apoio de 3ª Pessoa. Não obstante as atividades 

realizadas, não foi possível apoiar o desenvolvimento de projeto piloto para implementação do 

serviço de apoio domiciliário. 

No domínio da promoção e realização de eventos locais de carater lúdico e cultural, o CAS Runa, 

tendo por base o princípio de eficiência da estrutura, respondeu favoravelmente aos diversos 

pedidos de realização de eventos nas suas instalações, designadamente, casamentos, batizados 

e almoços de grupo. O serviço de alimentação, além do apoio direto à ERPI, garantiu o serviço 

aos restantes Beneficiários e colaboradores. Foi também assegurado o serviço de restauração 

aos cidadãos de países integrados no Comité de Ligação no âmbito do CLIMS. Durante 2017 

foram confecionadas e servidas 99.970 refeições, registando-se um aumento de 3% 

relativamente ao ano anterior.  

O serviço de hotelaria do CAS Runa garantiu alojamento a todos os clientes que que o 

solicitaram. Durante o ano de 2017 recorreram aos serviços de alojamento temporário 145 

clientes, num total de 576 estadias. 



 

 20 

O CAS Braga definiu como elementos de ação para a realização deste objetivo a implementação 

do projeto de centro de convívio, o desenvolvimento de projeto para implementação do serviço 

de apoio domiciliário e a promoção de eventos locais de caracter lúdico e cultural. Apesar do 

concurso para provimento do cargo de Técnica Superior de Serviço Social para o CASBraga ter 

sido aberto em maio de 2017, não foi possível, por razões administrativas, a colocação em 

tempo útil para a concretização dos objetivos. 

O CAS Coimbra cumpriu o objetivo através da promoção de eventos de caráter lúdico e cultural, 

passeios e convívios, bem como através da proposta de uniformização de Regulamento das 

Residências Universitárias, atualmente na DSASC para validação. 

No âmbito da ação social, o CAS Évora tinha, em 2017, 7.420 beneficiários registados como 

residentes na sua área de ação e procurou dar as respostas adequadas a todas as solicitações de 

apoio.    

Para além do atendimento presencial (108 atendimentos e 25 visitas domiciliárias), foram 

prestados os devidos esclarecimentos relativos às respostas sociais do IASFA, I.P., a cerca de 600 

beneficiários que efetuaram o contacto telefone ou por e-mail. Foram, ainda, efetuados 27 

contatos com outras instituições e serviços no âmbito da articulação das respostas necessárias 

e adequadas.   

Organizaram-se e executaram-se todas as tarefas inerentes à atribuição de subsídios aos 

beneficiários em situação de carência económica, dependência ou invalidez. 

Para a consecução deste objetivo, o CAS Ponta Delgada, efetuou diligências para reiterar a 

proposta de colocação no CAS Ponta Delgada de um assistente social; constituiu uma equipa de 

trabalho integrando um enfermeiro, um socorrista e, no quadro das possibilidades da 

Associação de Deficientes das Forças Armadas, reforçada com a sua assistente social, para a 

realização de visitas domiciliárias efetuadas na Ilha de S. Miguel; articulou com os Ramos das 

Forças Armadas, com presença no arquipélago dos Açores, no sentido de facilitar a identificação 

de casos problemáticos; o encaminhamento para o CAS Ponta Delgada de documentação ADM 

e de processos relativos à obtenção de diversos apoios no âmbito social; identificou e sinalizou 

às estruturas de apoio social regionais casos problemáticos que carecem de acompanhamento 

por parte de assistente social e efetuou a divulgação na newsletter do CAS Ponta Delgada, 

encaminhando por correio eletrónico toda a informação disponível de âmbito social para os 

beneficiários. 

Apesar da inexistência de um assistente social, o trabalho foi efetuado por um militar do Serviço 

de Apoio Geral, tendo sido recebidos, analisados, processados e encaminhados todos os 

processos, dentro dos prazos definidos, com especial relevância para o processamento de 

subsídios que sofreram uma redução devido à reformulação efetuada aos apoios escolares. 

No âmbito do lazer, os dois passeios convívio previstos não se realizaram em virtude da falta de 

adesão dos beneficiários e a festa de Natal realizou-se com um número de participantes 
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significativamente superior à do ano anterior. De referir que a este evento se associou todo o 

corpo clínico do CAS Ponta Delgada e que os custos foram na sua totalidade assumidos pelos 

participantes. 

Do ponto de vista do apoio na saúde, não foi possível implementar novas valências em virtude 

de não se ter encontrado médicos disponíveis para trabalhar para o IASFA, I.P., não obstante foi 

ampliado o horário das consultas de medicina dentária, em virtude da grande procura existente, 

tendo sido alargado o apoio nesta valência. 

Foram efetuadas várias reuniões no sentido de dar andamento ao projeto de criação do centro 

de dia e convívio no piso superior do edifício, gerido pela Cruz Vermelha Portuguesa (CVP). Este 

não avançou por dificuldades surgidas ao nível das estruturas locais da CVP. 

O CAS Tomar planeou, para a consecução deste objetivo, a organização de cinco eventos (três 

passeios e dois convívios). O objetivo não foi plenamente atingido, porque um dos passeios e 

um convívio não foram realizados, já que o número de inscrições efetuadas não atingiu o 

número mínimo aceitável para realizar os eventos, que era de trinta e cinco e noventa, 

respetivamente. 

Durante o ano de 2017, o CAS Viseu conseguiu dar resposta as todas as solicitações de apoio 

social aos idosos, apoio nas comparticipações e visitas domiciliárias, quer as que já vinham a ser 

acompanhadas do antecedente, quer as novas necessidades que foram detetadas. 

Foi possível alargar a oferta de consultas das especialidades com acordos com a ADM na cidade 

de Viseu, designadamente com a Policlínica do Sátão e Hospital CUF Viseu, e a introdução de 

novas valências nos acordos com outras Clínicas que já possuíam acordos com a ADM. 

Foram realizados os passeios e convívios programados e verificou-se um maior número de 

participantes nos vários eventos realizados pelo CAS Viseu. 

O CEREPOSA proporcionou aos beneficiários, em turno ou regime temporário, diversos passeios 

pela ilha, bem como a visita a museus e a outros locais de interesse cultural. Foram, também, 

organizadas outras atividades de lazer, tais como espetáculos de músicas com artista local e 

dança. 

O objetivo foi parcialmente atingido.  

 

2.4. Objetivo Operacional 4 (OO4) – Gerir, desenvolver e potenciar os RH, logísticos 

e financeiros, bem como os Sistemas de Informação do IASFA, I.P., para apoio e 

controlo da sua gestão 

O GRH, no âmbito do OO4, durante o ano de 2017, efetuou o processo de avaliação, referente 

ao biénio 2015/2016, para as carreiras gerais e procedeu-se à avaliação dos trabalhadores da 

Carreira de TDT. Concomitantemente procedeu à consolidação da informação na plataforma 

BSC – SIADAP 3, QUIDGEST. 
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Quanto à Gestão Administrativa dos Recursos Humanos, a atividade desenvolvida centrou-se no 

acompanhamento e gestão do controlo de fluxos de entradas e saídas, fomento de medidas de 

satisfação dos colaboradores, nomeadamente com a revisão do manual e apresentação de 

ações de acolhimento. 

Pretendeu-se, elevar as competências dos trabalhadores através da vertente formativa, 

enquanto instrumento para atingir os objetivos definidos e alcançar o nível de qualidade exigida 

no respeito pelos seguintes princípios:  

 Contribuir para uma cultura de mérito e de exigência, com um elevado nível de 

qualidade;  

 Melhorar o desempenho profissional dos trabalhadores do IASFA, I.P., proporcionando-

lhes condições que fomentem a criatividade, o espírito crítico e de iniciativa. 

Tendo presente a importância da valorização profissional dos recursos humanos e consequente 

desenvolvimento de competências como fator decisivo para o melhor desempenho da 

organização, em 2017, a taxa de execução do plano de formação atingiu os 100%. 

O GRH tem a seu cargo o processamento mensal de cerca de seiscentos e setenta e cinco (675) 

remunerações entre militares e civis. Sublinha-se que todos os processamentos de vencimentos 

são efetuados numa única plataforma (Quidgest), com uma única base de dados, contribuindo 

para centralização da informação respeitante a todo o IASFA, I.P., mantendo-se ao mesmo 

tempo, a intercomunicabilidade entre os módulos de assiduidade e de vencimentos de forma a 

assegurar a maior fiabilidade da informação (i). 

Durante o ano de 2017, procedeu-se à conclusão de todos os serviços de integração dos registos 

de assiduidade dos diferentes serviços deste IASFA, I.P. por meio de controlo biométrico, 

nomeadamente, no CAS/Runa. 

O GRH planeou ainda, dentro do presente objetivo operacional, a gestão dos processos de 

acidentes em serviço. Durante o ano de 2017 ocorreram 30 acidentes de serviço, dos quais 

resultaram em 13 por incapacidade absoluta e 17 por incapacidade parcial.  

Foi ainda iniciada a implementação, no âmbito da Segurança e Saúde no Trabalho, da saúde 

ocupacional, tendo sido executas diversas ações que promoveram o bem-estar dos 

trabalhadores em contexto laboral. 

De acordo com as prioridades estabelecidas pelo CD, no que à capitalização dos serviços 

prestados maximizando os recursos, nomeadamente no que se refere à gestão corrente do 

apoio logístico, o GRM desenvolveu os seguintes procedimentos: 

 Aquisição de serviços no âmbito da manutenção corretiva e evolutiva do SIASC, SIGEC, 

SINGAP e SIGADM; 

 Aquisição de serviços no âmbito do e-mail; 
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 Aquisição de serviços no âmbito da manutenção das centrais telefónicas do IASFA, I.P.; 

 Aquisição de serviços no âmbito de empreitada para recuperação de 60 imóveis 

devolutos com o objetivo de os colocar no mercado para arrendamento; 

 Aquisição de serviços no âmbito de empreitada para remodelação do piso 1 da UF2 do 

CAS Oeiras, com o objetivo de aumentar a capacidade da mesma e consequentemente 

diminuir a lista de espera; 

 Aquisição de mobiliário para a MR2, no sentido de a capacitar de maior conforto e, 

consequentemente obter maior rentabilização da mesma; 

 Aquisição de serviços médicos para os CAS Lisboa, Oeiras, Runa, Porto e CAS de nível II, 

através de contratação em regime de avença, o que permite aos utentes uma rede 

próxima de cuidados médicos; 

 Aquisição de material de incontinência e dispositivos médicos para o CAS Lisboa, Oeiras, 

Porto, Runa e Ponta Delgada; 

 Aquisição de géneros para refeições para o CAS Lisboa, Alfeite, Runa e Oeiras para 12 

meses; 

 Aquisição de serviços no âmbito do fornecimento de refeições confecionadas para o CAS 

Porto, e em estudo o Concurso Público Internacional para a implementação desta 

metodologia de refeições confecionadas para o CAS Oeiras; 

 Aquisição de serviços no âmbito da enfermagem e auxiliares de ação médica para o CAS 

Oeiras e CAS Runa por 3 anos através de um Concurso Público com Publicação de 

Anúncio no Jornal Oficial da União Europeia; 

 Aquisição de serviços no âmbito de empreitada no âmbito do sistema de produção AQS 

e sistema de iluminação de emergência e segurança; 

 Aquisição de serviços no âmbito jurídico, nomeadamente no patrocínio judiciário; 

 Aquisição de serviços no âmbito do parqueamento da SEDE e CAS Lisboa; 

 Aquisição de serviços no âmbito do fornecimento de gás propano para CEREPOSA; 

 Aquisição de serviços no âmbito dos seguros automóveis e pessoais; 

 Aquisição de serviços no âmbito de avaliação de imóveis e de certificação energética; 

 Aquisição de serviços no âmbito das centralizações, nomeadamente limpeza dos 

edifícios, vigilância e segurança, eletricidade, economato quer para a Sede quer para 

todos os CAS; 

 Aquisição de serviços no âmbito do apoio à candidatura SAMA; 

 Elaboração de 2271 processos de despesa, do tipo logístico (1451) e financeiro (820). 
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Ao longo de 2017, e em coordenação com a SG/MDN e com o CDD, o IASFA, I.P. promoveu a 

preparação das alterações estruturais, a nível do SIGDN, para implementação da contabilidade 

analítica no início de 2018, dada a impossibilidade de alterar a execução orçamental, a meio de 

um ciclo. Foram desenvolvidos os estudos para a redefinição dos centros financeiros, centros de 

custos, que permitam a imputação por resposta social e por unidade orgânica, tendo a nova 

estrutura entrado em produtivo em janeiro de 2018.  Fruto deste trabalho, não foi possível ao 

GPGFO, durante o ano de 2017, operacionalizar o módulo PS. 

A DSASC, através da DAS, DIE e DTLH: 

 Coordenou, desenvolveu e implementou novos módulos e funcionalidades de apoio à 

gestão, ação social e cálculo de rendas no Sistema de Informação de Ação Social 

Complementar (SIASC), em estreita colaboração com o GSIC; 

 Participou e colaborou, ativamente, no desenvolvimento do Sistema de Informação 

Patrimonial do IASFA, I.P., projeto liderado pelo GRM; 

 Liderou e implementou o processo de automatização da faturação dos residentes das 

ERPI do CAS Oeiras, a partir do sistema SIASC para o Sistema de Informação de Gestão 

da Defesa Nacional (SIG/DN). 

Para a consecução deste objetivo foi prevista pela DSADM a realização das seguintes ações e 

elementos de ação: 

 Assegurar a gestão corrente dos serviços da ADM; 

 Implementar um novo Sistema de Gestão para a ADM. 

Para o efeito, constatou-se que, face ao crescente volume de faturação 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 ainda é predominantemente de conferência manual, os 

recursos humanos revelaram-se escassos para conseguir reduzir os atuais prazos de 

processamento.  

Neste âmbito, ocorreu a redução significativa de pessoal na DSADM e nos Postos de 

Atendimento dos Ramos o que, associado à necessidade de emissão de cerca de 66.000 cartões 

de Beneficiário que caducaram durante o ano de 2017 e à falta de um sistema de gestão mais 

atualizado, contribuiu para o atraso dos referidos prazos. 

Mantiveram-se igualmente carências ao nível da assessoria médica disponível para validação 

clínica dos atos de saúde faturados e dos inúmeros pedidos de autorização prévia.  

Assim, no domínio dos RH foram realizadas várias reorganizações internas que permitiram gerir 

a referida falta de pessoal. Foi feito um procedimento concursal para Assistentes Técnicos e foi 

feito o procedimento para contratação, em regime de prestação de serviços, de dois médicos 
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especialistas nas áreas da cirurgia e medicina geral e familiar, necessários à validação clinica da 

faturação, que só se materializou já em 2018.      

Relativamente aos recursos financeiros constatou-se que a receita no ano de 2017 continuou a 

ser insuficiente para cobrir as despesas de saúde, cuja tendência é de aumento, 5% a 6 % ano. 

Apesar de durante o ano terem sido já tomadas algumas medidas que permitiram 

resolver/minimizar algumas falhas, continuaram a registar-se limitações ao nível do controlo dos 

processos, da falta de circularização de dados das receitas e despesas, da insuficiência de 

segregação de funções em algumas tarefas chave, da contabilização da faturação e receita numa 

base de caixa e insuficiente especialização por ano económico. 

De relevar que não existe a desmaterialização de processos entre o SGADM 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 exato, momento a momento, 

dos montantes da faturação em processo de registo de entrada e em fase de processamento. 

Para o efeito, iniciou-se no 2º semestre, o processo de upgrade da Base de Dados Oracle, que 

permitirá a atualização da informação por webservices. 

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 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. 

Este documento (Portaria nº 56/2018) acabou por ser publicado no DR nº 39 de 23 de fevereiro 

de 2018, o que virá facilitar/permitir o efetivo controlo das receitas. 

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

exatos possível, em junho de 2017 foi compilada uma base de dados com a informação da 

faturação entrada na ADM desde 2014 para relato à Tutela e Direção Geral do Orçamento. 

De salientar que, relativamente à questão da dívida e procedimentos do âmbito financeiro, para 

além dos múltiplos pedidos de esclarecimento por parte do Gabinete de S. Exa o MDN, da 

Secretaria Geral do Orçamento e dos Grupos Parlamentares, no final de 2017 a DSADM começou 

a ser auditada pela Inspeção Geral de Finanças, pelo Tribunal de Contas e pela Inspeção Geral 

de Defesa Nacional. 

Em termos de Sistemas de Informação, identificou-se a necessidade de atualizar o atual SGADM, 

assim como reforçar os mecanismos de controlo e supervisão através de uma solução integrada 

que agregue: 

 A gestão de beneficiários, benefícios, conferência de faturação e processamento de 

reembolsos; 



 

 26 

 Gestão da rede de prestadores, conferência de faturação e processamento de 

reembolsos; 

 Gestão das despesas de farmácias; 

 Gestão de receitas, descontos e controlo financeiro; 

 Gestão de processos; 

 Portal do beneficiário e do prestador. 

Não tendo sido possível concretizar este objetivo na totalidade foram, no entanto, feitos os 

contactos com o Centro de Dados da Defesa, os estudos inerentes para o efeito e tomadas as 

medidas que permitirão que, em 2018, seja efetivamente possível concretizar o upgrade da 

atual versão do SGADM. 

Para a consecução deste objetivo foram previstos e realizados pelo GSIC os seguintes elementos 

de ação: 

 Apoiar o desenvolvimento de Novos módulos e funcionalidades de apoio à gestão; 

 Aumentar a capacidade de resposta dos sistemas de apoio à gestão na saúde; 

 Apoiar o desenvolvimento de uma Nova ferramenta de gestão da ADM; 

 Apoiar tecnicamente a aplicação de um sistema de BPM à gestão; 

 Implementar Plataforma de correio eletrónico. 

Estava ainda previsto aumentar o nível de exploração das aplicações do CDD – Apoiar 

tecnicamente o projeto de troca de informação entre o SIGDN e o SIASC, no entanto, o módulo 

RHV no SIGDN não entrou em produção em 2017 como previsto, pelo que o projeto foi adiado 

para 2019.  

O CAS Alfeite planeou e realizou, neste âmbito, vários elementos de ação, a saber: efetuou o 

processamento da faturação do Regime Livre, tendo atingido a meta do processamento da 

faturação em 3 dias; assegurou  a operação e manutenção de viaturas, tendo atingido a meta 

de 100% de viaturas operacionais versus número de viaturas existentes, com pontuais avarias 

de rápida resolução, muito aquém dos 12,5% de margem de tolerância previstos no Plano de 

Atividades; efetuou um rigoroso controlo dos encargos das instalações (água, eletricidade e gás): 

mantendo um registo rigoroso e assíduo dos consumos; garantiu a inspeção atempada de 

equipamentos, tendo atingido a meta de 100% de inspeções previstas versus número de 

inspeções realizadas, assegurou a limpeza dos edifícios, acima da meta de 80% estabelecida para 

este elemento de ação, bem como a manutenção e operacionalidade de equipamentos de 

ventilação e aquecimento, infraestruturas (edifícios e outros) tendo concretizado a meta de 

100% de equipamentos operacionais versus número de equipamentos existentes, com pontuais 

avarias de rápida resolução, muito aquém dos 10 % de margem de tolerância.  
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O CAS Lisboa, apesar da dimensão e complexidade dos seus diversos equipamentos, bem como 

a dimensão das instalações, assegurou, com os meios humanos e orçamentais existentes, a 

adequada manutenção e exploração dos mesmos, bem como as inspeções decorrentes da sua 

operação. 

Para o cumprimento deste objetivo, o CAS Oeiras planeou o processamento da faturação do 

regime livre, cumprindo o mesmo no âmbito do atendimento ADM, com 15.088 atendimentos, 

11.730 processos de ADM e 853 atendimentos de Ação Social Complementar. 

Apesar da dimensão, complexidade e multiplicidade dos diversos equipamentos existentes no 

CAS Oeiras, bem como, pela dimensão das infraestruturas a apoiar, rentabilizou-se com os meios 

humanos e orçamentais presentes a adequada manutenção, por forma a garantir a 

operacionalização de todos os equipamentos e infraestruturas existentes. 

O CAS Porto garantiu a taxa de operacionalidade adequada às necessidades de controlo e 

manutenção dos edifícios e equipamentos. Dada a especificidade da Estrutura Residencial para 

Pessoas idosas, houve cuidados acrescidos de limpeza, desinfeção e controlo da qualidade da 

água, nomeadamente para o controlo da Legionella. 

O CAS Runa, para a prossecução deste objetivo, planeou o processamento da faturação do 

regime livre, tendo realizado 4.369 atendimentos, participado em 9.934 processos distintos. Foi 

ainda estabelecido como elementos de ação a garantia da manutenção e funcionamento dos 

equipamentos. Apesar dos parcos recursos financeiros, materiais e humanos, e a idade das 

infraestruturas e equipamentos, foi possível efetuar os níveis de manutenção elementares dos 

diferentes equipamentos e através de medidas de eficiência energética, garantir também um 

decréscimo sustentado nos consumos de energia. 

O CAS Braga definiu e realizou os elementos de ação planeados em sede do presente objetivo 

operacional. Neste sentido, assegurou a operação e manutenção de viaturas, o rigoroso controlo 

dos encargos das instalações (água, eletricidade e gás) e identificar eventuais desvios de 

consumo; garantiu a inspeção atempada de equipamentos, através do contrato de 

fornecimento e manutenção de cópias e de segurança (alarme) das instalações com empresas 

fornecedoras de serviços e foi ainda possível assegurar as condições necessárias para o 

adequado funcionamento do edifício.  

Também o CAS Coimbra cumpriu o objetivo, garantindo a manutenção preventiva e corretiva 

de infraestruturas e equipamentos. 

Por parte do Cas Évora foi realizado um controlo às instalações que se incluem na sua área de 

responsabilidade (incluindo os blocos habitacionais em Évora e Elvas), quer ao nível da água e 

quer ao nível da eletricidade, informando superiormente algumas anomalias detetadas nas 

instalações ao longo do ano. 

No âmbito do atendimento ADM, o CAS Évora efetuou 8.464 atendimentos (presenciais e por 

telefone) e cerca de 300por e-mail, totalizando 6.435 comparticipações. 
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Também o CAS Funchal garantiu a adequada manutenção preventiva e corretiva de 

infraestruturas e equipamentos e, no âmbito do atendimento ADM, efetuou 3.500 

atendimentos. 

Neste contexto e no que respeita ao CAS Ponta Delgada, foram realizadas visitas com 

periodicidade quinzenal às áreas comuns do parque habitacional e efetuados regulares com os 

condóminos no sentido de averiguar a existência de acesso de pessoas não autorizadas às áreas 

comuns. Os condóminos foram aconselhados a realizar as obras adequadas, perante as 

anomalias detetadas e que eram da sua responsabilidade e todas as anomalias identificadas, da 

responsabilidade do proprietário, foram devidamente orçamentadas. Procurou-se sempre 

encontrar uma solução de qualidade ao mais baixo custo, encaminhando as propostas para o 

escalão superior. Todas as solicitações foram consideradas, as obras realizadas e os problemas 

ultrapassados. 

Do ponto de vista da gestão dos recursos e manutenção dos equipamentos, o CAS Ponta Delgada 

criou uma plataforma de gestão dos “stocks”; utilizou, sempre que ajustado, o correio 

eletrónico, nas relações com o exterior e internamente; restringiu o uso da impressão e cópia e 

promoveu o arquivo informático em detrimento do arquivo em papel. Efetuou, ainda, vistorias 

diárias, aos diferentes espaços, para minimizar consumos de água e eletricidade e encaminhou  

requisições devidamente orçamentadas, recomendando a aquisição aos preços mais acessíveis 

do mercado local. 

Para a consecução deste objetivo, o CAS Tomar efetuou a manutenção da viatura, dos extintores 

e do alarme e efetuou, semanalmente, leituras dos consumos da água e da luz, para evitar gastos 

desnecessários. 

Relativamente ao CAS Viseu, apesar de haver algum défice de recursos materiais e financeiros, 

bem como limitações em termos de instalações, considera-se que foi possível dar resposta à 

maioria das solicitações. 

O CEREPOSA em coordenação com o GRH/IASFA, I.P., e o Instituto de Emprego Madeira 

conseguiu, dentro dos programas disponíveis, obter colaboradores que reforçaram os 

trabalhadores efetivos e os contratados a termo. 

O objetivo foi parcialmente atingido. 

 

2.5. Objetivo Operacional 5 (OO5) – Implementar um sistema de controlo interno, 

auditoria e qualidade 

Numa lógica de continuidade do trabalho desenvolvido em 2016, o Conselho Diretivo incumbiu 

o GACD do desenvolvimento dos mecanismos de controlo interno, de forma a potenciar uma 

cultura de responsabilização e melhoria contínua na realização dos processos que permitem a 

concretização da missão do IASFA, I.P.. Neste seguimento foi planeada para execução por parte 
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do GACD uma série de elementos de ação que permitissem desenvolver a atividade referida, 

nomeadamente a consolidação do planeamento anual das auditorias sectoriais internas a 

realizar, a nomeação das equipas de equipa de auditoria interna, monitorização dos planos de 

implementação das recomendações vertidas nos relatórios e o acompanhamento às auditorias 

externas. 

Neste contexto, o GACD planeou e coordenou as seguintes auditorias internas: 

 Auditoria no âmbito da Gestão e Controlo do processo de alimentação – Follow up, no 

CAS Lisboa, tendo como objetivo a verificação do grau de implementação das 

recomendações preconizadas no relatório da auditoria anterior; 

 Auditoria no âmbito da Gestão e Controlo dos processos admissão e integração dos 

Residentes nas ERPI do IASFA, I.P. - Avaliação de boas práticas no tratamento aos 

residentes pelo pessoal responsável – Follow up, no CAS Oeiras, tendo como objetivo a 

verificação do grau de implementação das correções preconizadas no relatório da 

auditoria anterior e das medidas corretivas definidas pela unidade orgânica auditada; 

 Auditoria no âmbito da Gestão e controlo das Listas de candidatos às ERPI do IASFA, I.P. 

– Listas de Candidatos às ERPI, na DAS, tendo como objetivo a Verificação do 

cumprimento das recomendações de prevenção no âmbito do PGRIC (Plano de Gestão 

de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas); 

 Auditoria no âmbito da Gestão e controlo dos processos de receita e despesa – controlo 

da faturação, no CAS Runa, tendo como objetivo Avaliação do sistema de controlo 

interno implementado. 

O GACD assegurou ainda o apoio interno a todas as auditorias externas realizadas durante 2017, 

a saber: 

 Auditoria da IGDN n.º 40/2016 na área da Gestão da Assistência Medica nas Forças 

Armadas - Gestão de Utentes no âmbito da Assistência Medica das FA; 

 Auditoria da IGDN n.º 6/2017 na área da Gestão das disponibilidades – gestão e 

inventário dos bens móveis do Estado, com o objetivo de verificação do Cumprimento 

das metas estabelecidas no âmbito do CC do SCI; 

 Auditoria da IGDN n.º 16/2017, na área da Gestão e controlo de existências – gestão de 

armazéns e inventário de existências, com o objetivo de verificação do cumprimento 

das metas estabelecidas no âmbito do CC do SCI; 

 Auditoria da IGDN n.º 24/2017, na área da Gestão e controlo de existências - realização 

da despesa, com o objetivo de avaliação dos riscos identificados na análise das 

denúncias recebidas na IGDN no âmbito do processo auditado. 

 Auditoria da IGF para apreciação do sistema de controlo interno instituído e a 

fidedignidade dos registos orçamentais e contabilísticos; 
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 Auditoria do Tribunal de Contas aos subsistemas de saúde ADM, SAD-PSP e SAD-GNR; 

 Auditoria extraordinária da IGDN, n.º 45/2017, ao Processo de faturação, pagamento e 

controlo da despesa no âmbito do SSM; 

Paralelamente, foram desencadeados pelo GACD, em estreita colaboração com todas as 

unidades orgânicas que têm responsabilidade direta ou indireta nos processos auditados, os 

respetivos planos de implementação das recomendações emanadas pelas equipas de auditoria 

respetiva. De ressalvar o trabalho desenvolvido pelas diversas unidades orgânicas envolvidas na 

elaboração e aplicação do plano de implementação das recomendações emanadas no 

seguimento da auditoria externa à ADM, efetuada no final de 2016.  

O GPGFO, durante o ano de 2017, efetuou o acompanhamento da equipa da auditoria da IGDN 

ao processo da despesa. Foi também nomeado um POC no GPGFO para apoiar a equipa da 

auditoria realizada ao processo de receita ao CAS Runa. Estando ainda a ser desenvolvido o 

núcleo de auditoria e qualidade no IASFA, I.P., aguarda-se a sua entrada em produtivo para, em 

apoio e coordenação com o núcleo, apresentar o projeto para a criação da equipa de auditoria 

financeira interna.  

A DSASC desenvolveu uma série de atividades conducentes ao cumprimento deste objetivo, 

consubstanciadas na liderança da auditoria de follow up efetuada ao Centro de Apoio Social de 

Oeiras (CASO) no âmbito da “Avaliação de boas práticas no tratamento aos residentes pelo 

pessoal responsável na UF 1 do CASO” e na liderança da auditoria efetuada ao Centro de Apoio 

Social de Runa (CASR) no âmbito do “Processo de arranque/corte de árvores florestais no CASR”. 

Ofereceu, ainda, suporte à auditoria externa efetuada pela Inspeção-Geral de Finanças, através 

de apresentação e entrega de dados e informação solicitada pela Equipa Auditora. 

Ao nível da DSADM, foram realizadas inúmeras ações e elementos de ação que permitiram 

aumentar o controlo interno dos processos da ADM, criar o manual de procedimentos para 

comparticipações do regime livre da ADM e garantir a formação aos utilizadores ADM, dos 

Ramos e dos CAS. 

Para o efeito, tendo em consideração o recomendado pelo Relatório da Auditoria realizada no 

último trimestre de 2016, foi elaborado um manual de processos e foram sendo introduzidas 

melhorias ao nível de procedimentos e parametrizações no SGADM que tem vindo a permitir 

um melhor controlo sobre o processo de faturação. 

Neste âmbito considera-se essencial a revisão do acesso dos militares e famílias ao Serviço 

Nacional de Saúde, em igualdade plena com os outros cidadãos nacionais, quer em termos de 

acesso, quer em termos de custos e a redefinição das responsabilidades de financiamento dos 

cuidados de saúde dos militares. 

Consequentemente, é também fundamental proceder à revisão do regime jurídico da ADM, 

nomeadamente quanto às 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 
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outras entidades públicas envolvidas no processo, os benefícios e obrigações dos beneficiários, 

incluindo os da Portaria 1034/2009, as situações de obrigatoriedade de descontos para a ADM 

por parte de familiares, em função dos rendimentos, ou por alteração do estado civil. 

De referir que em 2017 foram garantidas os esclarecimentos bem como as ações de formação 

solicitadas aos utilizadores ADM, dos Ramos e dos Centros de Apoio Social do IASFA, I.P.. 

Apesar dos constrangimentos derivados da escassez de recursos humanos afetos integralmente 

a esta atividade de avaliação e controlo interno, os elementos de ação deste objetivo foram 

executados integralmente de acordo com o estabelecido em sede de plano de atividades. 

O objetivo foi atingido. 

 

2.6. Objetivo Operacional 6 (OO6) – Gerir, reabilitar e rentabilizar o património do 

IASFA I.P. 

No âmbito do objetivo operacional 006, foi planeado como elemento de ação para o GACD a 

realização das diligências necessárias à elaboração do projeto de criação de Nova sede, de 

acordo com os critérios definidos pelo Conselho Diretivo. Para a sua concretização este gabinete 

viabilizou e mediou várias reuniões entre as diferentes unidades orgânicas envolvidas neste 

processo de forma a promover o seu desenvolvimento e realização.  

Também para a consecução deste objetivo, a DSASC, através da DIE, concretizou os respetivos 

elementos de ação, tendo garantido as intervenções de manutenção corrente, através da 

resposta, através da DIE, a 728 solicitações dos seus inquilinos, tendo com a sua Equipa de 

Manutenção de Infraestruturas (EMI), solucionado 519 das anomalias identificadas, a que 

corresponde uma eficácia de 71%. 

No que respeita ao elemento de ação para elaborar o estudo da concentração da EMI no CAS 

Oeiras, por decisão superior o projeto não foi ativado. 

No âmbito da intervenção relativa ao Projeto de Requalificação do Ex-LAM, Forte das Maias e 

Palácios da Ordem de Malta e dos Magalhães, a DIE desenvolveu ainda os cadernos de encargos 

dos projetos de adaptação dos Palácios da Rua de São José, Nº 22-42 para Sede do IASFA, I.P.; o 

estudo prévio para a requalificação do Ex-LAM, no PM 005/Oeiras e as especialidades de 

Engenharia para a Reconstrução da Messe Residencial, no PM 020/Oeiras – Forte de S. João das 

Maias. 

Relativamente à manutenção das infraestruturas do IASFA, I.P., durante o ano de 2017, a DIE 

desenvolveu os projetos de execução e respetivos cadernos de encargos, e procedeu ao 

acompanhamento e fiscalização das respetivas obras de reabilitação, que a seguir se indicam: 

 PIASFA 162I/Torres Vedras – CAS Runa “Substituição do Sistema de Geração de Vapor 

para a Lavandaria”; 
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 PIASFA 162I/Torres Vedras – CAS Runa “Instalação do Sistema de Iluminação de 

Emergência e Segurança” (caderno de encargos elaborado em 2016); 

 PIASFA 015H/Lisboa – Rua Raúl Carapinha nº 7 “Remodelação de Fogos Vagos”; 

 PIASFA 019H, 027H, 050H/Almada – Bairro Social do Alfeite, nº 1-B; nº 3-B; nº 4-D 

“Remodelação de Fogos Vagos”; 

 PIASFA 160-I/Oeiras – CAS Oeiras “Reparação de Fachadas no SAMED e RI2” (caderno 

de encargos elaborado em 2016); 

 PM 005/Oeiras – CAS Oeiras “Demolição de Construções Precárias e Provisórias”. 

A DIE elaborou, adicionalmente, 6 projetos de execução e respetivos cadernos de encargos que 

incluem as condições técnicas gerais e as condições técnicas especiais, para cada uma das 

intervenções relativas à reabilitação de 10 fogos vagos, os quais não foram objeto de concurso 

público por decisão superior, por impossibilidade de em tempo, executar os procedimentos. 

Quanto ao diagnóstico do património imobiliário do IASFA, I.P., a DIE desenvolveu uma 

metodologia, com caráter evolutivo, para Avaliação do Estado de Conservação do Edificado do 

IASFA, I.P., baseado no Manual de Avaliação do Estado de Conservação de Imóveis (MAEC), que 

permitiu, mesmo no final de 2017, a avaliação de 100 locados. 

O CEREPOSA interveio na reparação de dois quartos, com a finalidade de reparar pequenas 

infiltrações de água, e procedeu à pintura dos quartos. 

O objetivo foi parcialmente atingido. 

 

2.7. Objetivo Operacional 7 (OO7) – Desenvolver as áreas de marketing, 

comunicação e relações públicas potenciando o relacionamento com os 

stakeholders 

Conforme previsto no Plano de atividades 2017, o OO7 é transversal a todas as unidades 

orgânicas. 

Durante o ano de 2017, o IASFA, I.P., participou em cerimónias e eventos organizadas pelos 

organismos do MDN, e tutelados pelo MDN, do EMGFA e dos Ramos das Forças Armadas, assim 

como em reuniões de trabalho com alguns dos clientes externos do IASFA, I.P., nomeadamente, 

com estabelecimentos e órgãos militares, organismos do setor social, público e privado, CGSPS, 

entre outros. 

Foram realizadas cinco sessões do Conselho Consultivo, em que estiveram presentes as 

entidades preconizadas na lei orgânica, com a finalidade de obter os pareceres e conselho 

previstos no quadro legal. 

O GACD interveio no âmbito da realização da visita Presidencial ao CAS Oeiras, tendo 

coordenado o seu planeamento e realização com a Casa Militar da Presidência da República, 
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tendo ainda organizado, divulgado e participado em cerimónias comemorativas e culturais 

promovidas pelo IASFA, I.P. e pelos CAS.  

As comemorações do Dia do IASFA, foram planeadas e organizadas pelo GACD e pelo CAS Oeiras, 

tendo sido canceladas por motivo de luto nacional.  

Planeou e participou na reunião de primavera do Comité de Ligação Internacional dos 

Organismos Militares Sociais, em Budapeste, de 25 a 28 de abril de 2017 e na Reunião 

Presidencial em Berlim, de 25 a 28 de setembro de 2017. 

O GACD do IASFA, I.P., planeou e executou a visita oficial da Delegação Romena a Portugal, de 

22 a 25 de maio de 2017, com o objetivo de promover trocas no âmbito do turismo militar, a 

acordar nas reuniões do CLIMS, e partilhar experiências no que respeita às respostas sociais 

existentes em território nacional preconizadas pelo IASFA, I.P.. A delegação, que contou com a 

presença do Chefe do Comando Logístico Conjunto do Ministério da Defesa Romeno, teve a 

oportunidade de conhecer diversas respostas sociais do IASFA, I.P., e de contactar com os 

Diretores dos Centros de Apoio Social do Porto e Oeiras, que partilharam informações sobre a 

gestão destes equipamentos. 

Ainda no âmbito do relacionamento do IASFA, I.P., com os seus stakeholders, o GACD procurou 

dar resposta a todas as solicitações externas, na medida em que entende que uma comunicação 

eficaz fortalece as relações interinstitucionais e promove o crescimento organizacional. De 

relevar a importância da elaboração do plano estratégico de comunicação e marketing que 

permitiu a implementação de processo e de medidas concretas, cruciais para o desenvolvimento 

da comunicação organizacional do IASFA, I.P., como é exemplo: 

 A criação da página do IASFA no Facebook, em 02 de outubro de 2017, e respetivo 

desenvolvimento. Os conteúdos são fornecidos pelos CAS, DSASC e DSADM, quando 

dispõem de conteúdos informativos adequados, sendo também efetuadas algumas 

partilhas de conteúdos institucionais dos Ramos das Forças Armadas. Foram 

disponibilizados conteúdos diariamente, exceto ao fim de semana;  

 A constante atualização de conteúdos do website do IASFA, I.P., com o objetivo de 

disponibilizar a informação aos beneficiários em tempo útil. Foram atualizados diversos 

conteúdos, nomeadamente, a página de contactos, as páginas referentes aos serviços 

de apoio social, colocação de destaques, disponibilização de programas, promoções e 

documentação institucional, no âmbito dos tempos livres e lazer, entre outros. Foram 

igualmente disponibilizados online todos os avisos referentes a concursos públicos de 

pessoal e documentos institucionais; 

 De relevar a retoma da publicação do Boletim Informativo “Info IASFA”, descontinuada 

há dois anos, que procurou reatar laços institucionais com os beneficiários, 

colaboradores e demais stakeholders. O boletim foi elaborado em 2017 e enviado em 

2018. A sua elaboração foi coordenada pelo GACD/Relações Públicas e consistiu na 
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solicitação e recolha de conteúdos junto de todos os serviços do IASFA, I.P., formatação 

de texto e de imagem e contacto com a empresa gráfica contratada.  

 O Boletim Informativo “Info IASFA” foi acompanhado da Separata de Férias, elaborada 

pela DTLH, com o apoio do GACD, que procedeu à divulgação no website e página de 

Facebook. 

Ao longo de todo o ano foi aplicado um esforço permanente de resposta às solicitações e 

pedidos de informação dos beneficiários e restantes stakeholders, por diversos meios de 

comunicação, nomeadamente via Messenger Facebook, pelo qual foram enviadas respostas a 

todas as solicitações, via telefónica e via email. As respostas a solicitações resultam de uma 

relação próxima com os serviços da DSADM e DSASC, que prestam a informação necessária. 

Também no âmbito do relacionamento com os stakeholders, o GACD coordenou o envio de 

informação solicitada pela Marinha e MDN, para o preenchimento do Anuário Estatístico da 

Marinha e AMN e do Anuário Estatístico da Defesa, respetivamente. 

No que concerne ao relacionamento com os órgãos de comunicação social, o GACD, mediante 

instruções do CD e em colaboração com o MDN, efetuou a preparação e envio das respostas e 

realização de uma entrevista à RTP.  

No âmbito do marketing foi empreendido um levantamento exaustivo de todos os serviços 

disponibilizados pelo IASFA, I.P., nas áreas do turismo e lazer e foi elaborada proposta de 

preçário a aplicar no ano de 2018. Procurou-se rentabilizar todos os espaços disponíveis em prol 

da resposta às necessidades dos beneficiários e, em capacidade sobrante, da comunidade em 

geral, incluindo organizações públicas e privadas. 

A realização de eventos de caracter académico e ou científico, nomeadamente congressos, 

palestras ou outros eventos, ficou constrangida face à escassez de recursos humanos e logísticos 

para o seu adequado planeamento e realização. No entanto, o GACD colaborou nas atividades 

desenvolvidas pelo Núcleo de Atividades Sócio-Culturais, promovendo-as no Facebook, website, 

diretamente aos Ramos das Forças Armadas e aos colaboradores do IASFA, I.P.. 

De acordo com as prioridades estabelecidas no que se refere ao desenvolvimento das áreas do 

marketing, comunicação e relações públicas potenciando o relacionamento com os 

stakeholders, o GRM desenvolveu a aquisição de todos os serviços de lazer, transporte e 

alimentação, quando aplicável, no âmbito da estadia dos grupos do CLIMS a Portugal. 

O GRH pauta-se por uma comunicação dinâmica e proficiente. Foram publicados no website do 

IASFA, I.P. aberturas de procedimentos concursais, resultados de provas e listas finais, 

designação de membros do júri do período experimental, e ainda disponibilizados os 

documentos referentes a Instrumentos de Gestão. Este Gabinete forneceu também orientações 

gerais do SIADAP, Informações relativas ao gozo de férias e controlo da plataforma fixa.  
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No que respeita ao contributo do GPGFO para o desenvolvimento do objetivo operacional 07 

(OO7), durante o ano de 2017 foram publicados no website do IASFA as declarações previstas 

no artigo 15º da LCPA relativas aos anos de 2015, 2016 e 2017 e divulgado o Relatório de Gestão 

de 2016. 

A DSASC concretizou os respetivos elementos de ação, durante o ano de 2017, através das 

seguintes atividades: 

 Atualização do preçário dos Postos Clínicos, tendo elaborado proposta de alteração à 

IP: NG.15, de 28 de fevereiro de 2013, que incluía também o preçário; 

 Definição da metodologia, tipologia e quantitativo de fármacos indispensáveis para 

existência nas ERPI, bem como sistematização e centralização do seu processo 

aquisitivo;  

 Elaboração de proposta para atualização do preçário de alimentação, alojamento e 

ocupação de espaços nos diversos CAS, para o ano de 2018, processo liderado e sob a 

responsabilidade do GACD; 

 Atribuição de subsídios complementares e comparticipações. 

Para a consecução deste objetivo, a DSADM realizou as seguintes ações e elementos de ação: 

 O Contact Center foi reorganizado e dotado de mais RH de modo que a gestão de 

pedidos e controlo de respostas fosse mais ágil e versátil. 

 A rede de Postos de Atendimento da ADM, bem como as funções que lhe são cometidas, 

foram revistas no que respeita ao atendimento, aconselhamento, receção, 

processamento de documentação e expedição para a DSADM. 

 Foi integrada no plano de comunicação externa, a publicitação atualizada dos serviços 

e benefícios disponíveis nos Postos Médicos/Clínicas do IASFA, I.P., no Sistema de Saúde 

Militar, nas entidades convencionadas, bem como as regras e tabelas no âmbito do 

regime livre; 

 Foram usados como ferramentas de divulgação o Portal da ADM/Portal do Beneficiário, 

redes sociais, newsletters e o correio eletrónico; 

Para a realização deste objetivo foi definido como elemento de ação do GSIC garantir a 

atualização permanente dos conteúdos no portal do IASFA, na sua área, cujo objetivo foi 

atingido. 

O CAS Alfeite garantiu a atualização permanente dos conteúdos no portal do IASFA, I.P., na sua 

área: 

 Com a criação da página do IASFA, I.P., no Facebook, por despacho de 26ABR2017, do 

CD, o CAS Alfeite deu, a partir de julho, pronta resposta ao envio de contributos para o 

Gabinete de Apoio ao CD/Relações Públicas, nomeadamente no que concerne a 
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atividades desenvolvidas pelo CAS, informação institucional, esclarecimentos sobre 

procedimentos, infraestruturas, valências e meio envolvente; 

 Deu início ao envio regular de fotos e notícias, com especial enfase quanto a iniciativas 

levadas a efeito pelo Setor Cultural e Recreativo (passeios) com mais assiduidade a partir 

de outubro, data em que se tomou conhecimento da criação da página (3out2017).  

O CAS Lisboa promoveu a atualização permanente dos conteúdos no portal do IASFA, I.P., bem 

como na página do Facebook, procurando dinamizar as diversas áreas em que opera e com 

particular enfoque no Serviço de Restauração. Desenvolveu ainda ações de comunicação com 

os beneficiários, por colocação e manutenção de placards adequados com as informações 

consideradas atuais e adequadas. 

O CAS Oeiras difundiu, em coordenação com o Gabinete de Apoio ao Conselho Diretivo, a 

atualização permanente dos conteúdos no portal do IASFA, I.P., bem como na página do 

Facebook, procurando dinamizar as diversas áreas em que atua, com particular enfoque no 

Serviço de Animação Socio Cultural.  

Criou, ainda, ações de comunicação com os beneficiários externos e residentes, através da 

divulgação de atividades ou informações em cartazes, com comunicações e informações 

ajustadas e oportunas. 

O CAS Porto garantiu a atualização permanente dos conteúdos no portal do IASFA, I.P., na sua 

área e contribuiu com os dados e atualizações dos conteúdos para a criação da página do IASFA 

no Facebook. 

O CAS Runa promoveu a atualização permanente dos conteúdos no portal do IASFA, I.P.. 

No que respeita à comunicação externa, este CAS faz uso da rede social onde está inserido e da 

participação dos seus representantes nos diferentes eventos. A Festa da Princesa é também um 

momento de eleição para, no âmbito das excelentes relações com os parceiros, promover a sua 

imagem e os seus serviços. No plano interno, o CAS Runa garante a ação ininterrupta do Serviço 

de Ação Social e da Animação Sociocultural, procurando estabelecer um circuito recíproco de 

partilha de informação com os Beneficiários e familiares. 

A Área Museológica constitui também um excelente “veículo comunicacional” relativo à nossa 

atividade tendo, contudo, um grande potencial de desenvolvimento. 

Todos os CAS de Nível 2 concretizaram este objetivo, garantindo a atualização permanente dos 

conteúdos no portal do IASFA, I.P., na sua área, bem como fornecendo conteúdos para a página 

do Facebook. Concretamente, o CAS Ponta Delgada, para a prossecução deste objetivo, realizou 

palestras sobre as atividades do IASFA, I.P., e do CAS Ponta Delgada nas diferentes Unidades 

localizadas na Ilha de S. Miguel; divulgou toda a informação disponível aos beneficiários, através 

do correio eletrónico, da newsletter e das unidades do arquipélago; promoveu reuniões com 

uma periodicidade trimestral, para recolha de informação e reforço dos princípios e regras 
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fundamentais do atendimento e promoveu a representação do IASFA, I.P., em todos os eventos 

para os quais foi convidado, referindo-se como exemplo, a generalidade das Cerimónias de 

âmbito militar e outras a nível da saúde e cultura. 

Também o CAS Tomar garantiu a atualização permanente, dentro dos prazos definidos, dos 

conteúdos no portal do IASFA, I.P., na sua área, e promoveu a realização de atividades de lazer 

através da publicitação das mesmas no website e Facebook do IASFA, I.P.. 

O CAS Viseu continuou a promoção da atualização da base de dados dos Beneficiários do CAS 

Viseu, comunicou e divulgou via eletrónica todas as atividades do CAS Viseu, os novos acordos 

da ADM com instituições de saúde na região, anúncios que os Órgãos do IASFA, I.P., solicitaram 

e demais comunicações para os Beneficiários. Foram enviados pelo CAS Viseu para as Relações 

Públicas contributos para a página do Facebook do IASFA, I.P., com as diversas atividades e 

eventos realizados neste CAS.  

O CEREPOSA contribuiu com dados para a elaboração do Boletim do IASFA, I.P., para além da 

atualização dos conteúdos no portal do IASFA, I.P., bem como na página do Facebook. 

Recebeu, ainda, a visita de entidades civis quer da autarquia local quer do Governo Nacional e 

Regional, assim com entidades Militares, aquando da realização de exercícios militares e no Dia 

da Defesa Nacional. Estas atividades foram divulgadas em Jornais locais e Televisão. 

O objetivo foi parcialmente atingido 

 

 

 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INERENTES ÀS ATRIBUIÇÕES DE CADA UNIDADE 

ORGÂNICA: RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

3.1. Direção de Serviços de Ação Social Complementar (DSASC) 

A DSASC tem as competências definidas no Art.º 3 do Anexo à Portaria n.º 189/2013 de 22 de 

maio dos Ministérios das Finanças e da Defesa Nacional - Estatutos do Instituto de Ação Social 

das Forças Armadas, I.P.. 

Durante o ano de 2017, para além dos objetivos planeados e que foram alcançados, a DSASC 

desenvolveu, concomitantemente, as seguintes atividades: 

 Liderança da auditoria de follow up efetuada ao Centro de Apoio Social de Oeiras 

(CASO) no âmbito da “Avaliação de boas práticas no tratamento aos residentes pelo 

pessoal responsável na UF 1 do CASO”; 

 Liderança da auditoria efetuada ao Centro de Apoio Social de Runa (CASR) no âmbito 

do “Processo de arranque/corte de árvores florestais no CASR”; 
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 Suporte à auditoria externa efetuada pela Inspeção-Geral de Finanças, através de 

apresentação e entrega de dados e informação solicitada pela Equipa Auditora; 

 Correção do cálculo dos valores das rendas económicas no período de 2011-2014, 

conforme determinado por S. Ex.ª O MDN, bem como a respetiva notificação dos 

arrendatários, com a colaboração do GabJur/GACD; 

 Deteção de rendas em atraso e notificação dos respetivos arrendatários, com a 

colaboração do GabJur/GACD; 

 Desenvolvimento e participação em diversos estudos solicitados no âmbito do MDN, 

sendo representativa a determinação e proposta de mensalidades das ERPI, 

conjuntamente com o GABMDN e um representante do Ministério do Trabalho, 

Solidariedade e Segurança Social; 

 Representou o IASFA, I.P. em grupos de trabalho no âmbito das normas 

International Standards Organization e do Processo de Apoio aos Deficientes 

Militares; 

 Colocou em produção no SIASC módulos que permitem a gestão da ocupação de 

quartos, camas, faturação, contabilização de residentes e contratação; 

 Implementou a faturação de mensalidades, de forma automatizada, entre o SIASC e 

o SIG/DN para o Centro de Apoio Social de Oeiras, possibilitando a redução do 

trabalho manual associado e dos colaboradores envolvidos, estimado em 2 

semanas/mês; 

 Iniciou a avaliação do estado de conservação dos imóveis do IASFA, I.P. de acordo 

com o normativo nacional em vigor, através da inserção no sistema SIPIASFA 

recorrendo a duas fontes: a) Digitalização das fichas de avaliação existentes; b) 

Implementação de aplicação móvel para plataforma tipo tablet/telemóvel para 

levantamento e registo in loco. 

 

3.1.1. Divisão de Assuntos Sociais (DAS) 

 

3.1.1.1. Competências 

Nos termos da alínea a) do nº 1. do Despacho n.º 9404/2013, de 18 de julho, do Conselho 

Diretivo do IASFA, I.P., compete à DAS: 

(1) Efetuar o registo e controlo dos beneficiários; 

(2) Realizar estudos visando o conhecimento da família militar e dos seus problemas 

específicos, tendo como finalidade a adequação das modalidades de ação social 

complementar à evolução socioeconómica dos beneficiários; 
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(3) Estudar e analisar os casos concretos, propondo a tomada de medidas especiais para 

fazer face a situações socialmente mais gravosas ou urgentes; 

(4) Promover a celebração de acordos e contratos com entidades públicas ou privadas que 

possam garantir aos beneficiários a complementaridade de apoio social prestado pelo 

IASFA, I.P.; 

(5) Elaborar os normativos reguladores das condições de acesso às diversas prestações 

sociais complementares e analisar, informar e submeter a despacho do conselho 

diretivo os processos de habilitação às mesmas; 

(6) Elaborar os normativos reguladores das condições de acesso aos diversos equipamentos 

sociais; 

(7) Coordenar o funcionamento dos gabinetes de atendimento nas suas tarefas de receber 

e analisar os pedidos, encaminhando os assuntos para os serviços competentes; 

(8) Elaborar os normativos reguladores das condições de acesso dos beneficiários aos 

apoios financeiros; 

(9) Colaborar com o GPGFO no controlo do pagamento dos juros e amortizações referentes 

aos empréstimos concedidos; 

(10) Analisar e propor os procedimentos referentes ao funcionamento dos postos clínicos, 

nomeadamente no que respeita às suas instalações e fixação dos preços a praticar, bem 

como efetuar a recolha e tratamento de dados estatísticos relativos à sua atividade; 

(11) Continuar a execução, até à sua extinção, do processamento dos empréstimos 

hipotecários transferidos do extinto Cofre de Previdência das Forças Armadas (CPFA); 

(12) Processar os subsídios pecuniários previstos no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 42 945, de 

26 de abril de 1960 (Estatuto do CPFA), e transmitir ao GPGFO instruções para a sua 

liquidação; 

(13) Organizar e manter atualizados os registos e ficheiros dos subscritores do extinto CPFA. 

 

3.1.1.2. Atividades 

De acordo com as atribuições da Divisão, e as prioridades definidas no âmbito do Plano de 

Atividades para 2017, foram executadas as tarefas decorrentes das atribuições e gestão 

corrente, com foco nos objetivos operacionais. 

Foi atingido, concomitantemente, o objetivo da ocupação das vagas existentes em todas as ERPI 

e especialmente na ERPI do CAS Oeiras, designadamente, potenciado a reabertura do 1º piso da 

UF2. Esta foi a grande prioridade estabelecida para a DAS, no início do ano de 2017, por 

determinação do Conselho Diretivo do IASFA, I.P.. 
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No âmbito da realização de estudos na área das respostas sociais de apoio a idosos e do apoio 

financeiro, foram efetuados os seguintes estudos: 

 Estudo relativo à revisão das mensalidades das Estruturas Residenciais para Pessoas 

Idosas do Centro de Apoio Social de Oeiras, Porto e Runa. Tratou-se de analisar os preços 

cobrados face aos recursos afetos e aos praticados por instituições congéneres e ao 

facto da atualização de preços aprovada em 2012 ter sido materializada parcialmente 

em julho de 2013. Sobre o mesmo foi proferido o Despacho N.º 03/2017 do Conselho 

Diretivo que aprovou as tabelas de preços propostas para vigorarem a 01MAR2017 para 

os novos contratos. Relativamente aos utentes à data da aprovação a atualização 

individual de preços será efetuada em duas fases, 1ª fase em 01JUL17 e 2ª fase em 

01JAN2018, tendo como racional a convergência dos preçários para todos os residentes. 

Na sequência desta decisão do CD foi publicada a Deliberação n.º 01/2017, de 

10FEV2017 relativo à atualização das mensalidades praticadas nas ERPI. 

A deliberação em apreço entrou em vigor em 01 março de 2017. Contudo, a 23 de agosto, por 

indicação da Tutela, o Conselho Diretivo suspendeu a atualização dos preçários constantes da 

mesma. Através da comunicação do Exmo. Presidente do CD foram suspensos os preçários 

constantes da mesma. 

Na sequência desta suspensão foram realizadas reuniões com a tutela e elaboradas duas 

informações relativas à sustentabilidade da resposta social ERPI / aumento dos preços das 

mensalidades.  

 Estudo relativo ao impacto financeiro do aumento do dinheiro de bolso, das alternativas 

à tabela de Componente de Solidariedade Familiar, dos transportes e da fórmula de 

cálculo da capitação dos beneficiários admitidos nas ERPI. O despacho do Conselho 

Diretivo foi no sentido de que todas as propostas são de considerar. No entanto, 

deverão voltar a despacho após o conhecimento dos novos preçários e financiamento. 

Em 28NOV2017 foi aprovada a nova tabela para cálculo da componente familiar para 

entrar em vigor em janeiro de 2018; 

 Estudo relativo à reestruturação da Atribuição do Apoio Financeiro (Subsídios e 

Comparticipações). O despacho do CD foi no sentido de aguardar o conhecimento do 

orçamento para 2018; 

 Revisão do Manual de Processos Chave das ERPI, em cumprimento do ponto 2 da 

Deliberação n.º 02/2017 do CD, e aprovação do mesmo em 04JAN18; 

 Estudo e Proposta de tabelas de Subsídios Complementares, de Comparticipação de 

Apoio Escolar (CAE) e de Comparticipação Especial de Apoio na Deficiência (CEAD) 

aprovadas em 07SET2017 para vigorarem no ano de 2018 e no ano letivo de 2017/2018, 

respetivamente; 

No âmbito do processo de atribuição de comparticipação escolar foi efetuada: 
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 Reestruturação da Comparticipação Escolar para Comparticipação de Apoio Escolar, 

materializada na aprovação, em 07SET2017, da Instrução Permanente IP: AS.10 com 

entrada em vigor no ano letivo de 2017/2018. 

No que respeita ao desenvolvimento de novos módulos e funcionalidades de apoio à gestão, 

realizou as seguintes atividades: 

 Desenvolvimento do módulo ERPI/Candidaturas/Listas, no Sistema de Informação de 

Ação Social Complementar (SIASC), que permite a introdução da candidatura por parte 

das técnicas dos CAS, validação das mesmas e gestão das Listas de Candidatos, por parte 

da DAS. No decorrer do ano de 2017 este módulo foi disponibilizado a todos os CAS, 

considerando-se uma mais-valia importante em termos de eficácia e eficiência; 

 No ano de 2017 manteve-se a consolidação e upgrade do Processo Familiar no SIASC, 

enquanto instrumento de trabalho que procura, por um lado, facilitar a recolha de 

informação de suporte à elaboração do diagnóstico social, e, por outro lado, potenciar 

a uniformização de conceitos e uma maior sistematização da informação; 

 Desenvolvimento no sistema SIASC do módulo das ERPI/Residentes o qual permite 

relativamente a cada ERPI: 

o Elaboração das Propostas para Admissão de Residentes; 

o Atualização de Rendimentos e Mensalidades; 

o Admissão de Residentes; 

o Gestão de residentes (permite o controlo da gestão de vagas e admissões/a 

caracterização da situação do residente); 

o Registo da Faturação e Movimentos mensais. 

 Integração automatizada da faturação mensal no sistema SIG/DN. Este módulo foi 

implementado em novembro e dezembro de 2017 no CAS/Oeiras. 

A gestão das listas de candidatos às ERPI, foi outras das atividades com grande impacto na sua 

prestação geral, a saber: 

 Preenchimento das vagas de todas as ERPI, com enfoque especial na ERPI do CAS/Oeiras 

uma vez que foi reaberto o 1º piso da UF2, embora de uma forma gradual e parcial. 

Acresce referir que no início do ano a UF1 tinha no seu conjunto 33 vagas disponíveis 

para preenchimento; 

 Em 2017, dos 207 beneficiários contactados para as UF2, um total de 51 aceitou a 

admissão; 

 Para as UF2, em janeiro de 2017 existiam 205 beneficiários em listas de candidatos, 

alguns dos quais inscritos desde o ano de 2009. No final de 2017 existiam 162 

beneficiários em espera, cuja inscrição mais antiga remonta ao ano de 2014. Houve 
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assim uma redução de 5 anos na espera para admissão. Para esta unidade, 30 

beneficiários optaram pelo reposicionamento na lista de 2017, ou seja 14,5%;      

 Em 2017, dos 168 beneficiários contactados para as UF1, um total de 35 aceitou a 

admissão; 

 Para as UF1, em janeiro de 2017 existiam 560 beneficiários em lista de candidatos, 

alguns dos quais inscritos desde o ano de 2008. No final de 2017 existiam 514 

beneficiários em espera, cuja inscrição mais antiga remonta ao ano de 2011. Houve 

assim uma redução de 3 anos na espera para admissão. Para esta unidade, 112 

beneficiários optaram pelo reposicionamento na lista de 2017, ou seja 66,6%;        

 Em janeiro de 2017 existiam 406 beneficiários em lista de candidatos, alguns dos quais 

inscritos desde o ano de 2009. No final de 2017 existiam 406 beneficiários em espera, 

cuja inscrição mais antiga remonta ao ano de 2011. Houve assim uma redução de 2 anos 

na espera para admissão. Para esta unidade, 62 beneficiários optaram pelo 

reposicionamento na lista de 2017, ou seja 54,8%; 

No decorrer de 2018 foram ainda determinadas e cumpridas as seguintes tarefas acrescidas: 

 A participação na Equipa de Ligação do Plano de Ação para Apoio aos Deficientes 

Militares – PADM sendo de destacar os contributos da ASC do IASFA, I.P. para o Manual 

de Informação para apoio aos organismos e profissionais intervenientes no PADM; 

 A participação na Comissão Técnica de normalização CT 186 - Respostas Sociais e 

Cuidados Continuados Integrados - do Instituto Português da Qualidade (I.P.Q.). No 

âmbito desta Comissão foi, no ano de 2017, editada pelo I.P.Q a norma NP4543/2017 

“Sistemas de Gestão de Respostas Sociais-Requisitos”. 

Os seguintes elementos de ação não foram totalmente desenvolvidos, por limitações de 

recursos e por estabelecimento de outras prioridades: 

 Propor regulamentação das colónias de férias e campos de férias a implementar; 

 Propor a regulamentação do Projeto Piloto de centros de convívio; 

 Desenvolver projetos de implementação de novas valências de infância e educação; 

 Desenvolver projeto piloto para implementação do serviço de apoio domiciliário; 

 Desenvolver projeto de criação de uma residencial assistida. 

 

3.1.1.2.1. Registo e Controlo dos Beneficiários do IASFA, I.P. 

O registo e controlo de beneficiários da ASC é um processo da responsabilidade da DAS, a ser 

reformulado por forma a haver atualizações específicas, com base na atualização dos dados dos 

beneficiários da ADM e com requerimentos e informação providenciada pelos Ramos. 
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Foi implementada a Base de Dados única de beneficiários da ADM e ASC, tendo a base de dados 

dos beneficiários da ADM sido expurgada daqueles que não são beneficiários da ASC e atualizada 

com os dados de inscrição nos casos em que é facultativa, dados esses recebidos dos CAS, dos 

Ramos das Forças Armadas, dos beneficiários e de outras entidades.  

No decorrer de 2017 foram efetuadas 6041 atualizações que incluem: abate de beneficiários, 

atualizações de dados de identificação, morada, inclusão de cônjuge, descendentes e 

ascendentes a cargo do BT e a emissão de 14 pareceres relativos a pedidos de inscrição na ASC 

de Deficientes das Forças Armadas, conforme previsto no nº 2 do Art.º 1 da Portaria nº 

1238/2010, de 14 de dezembro. 

A distribuição dos beneficiários da ASC era a seguinte, com referência ao sistema de informação 

SIASC, atualizado à data de 31 de dezembro de 2017: 

 BENEFICIÁRIOS TITULARES BENEFICIÁRIOS FAMILIARES 

 Militares QP Militarizados Deficientes Civis Total Cônjuges Descendentes Outros Total 

Marinha 15 660 374 2 112 35 18 181 13 801 11 683 205 25 689 

Exército 15 580 1 731 143 135 17 589 15 767 10 620 157 26 544 

Força Aérea 8 604  161 29 8 794 7 169 6 317 108 13 594 

IASFA, I.P.    138 138 22 1 0 23 

Total 39 844 2 105 2 416 337 44 702 36 759 28 621 470 65 850 

Tabela 2 - Distribuição de Beneficiários da ASC por Ramo e qualidade 

 

3.1.1.2.2. Apoio Financeiro: Comparticipações e Subsídios 

O valor global das verbas despendidas em Subsídio Complementar por Carência Económica 

(SCCE), Subsídio Complementar de Apoio de 3.ª Pessoa (SCAP), Subsídio Complementar para 

Gráfico 1 - Beneficiários Titulares da ASC por Ramo e qualidade 
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Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (SCERPI) e Subsídio Complementar Extraordinário 

(SCE) foi de 540.425,73€ €, traduzindo um decréscimo de cerca de 8,72% face a 2016. Este 

decréscimo correlaciona-se com a diminuição de candidaturas ao apoio financeiro e óbitos de 

beneficiários no decorrer ano de 2017. 

O total da despesa em comparticipações escolares (CE) atingiu os 114.090,00€ representando 

um decréscimo de 21%, relativamente ao valor registado em 2016. 

Ao longo do ano em apreço foram apoiados 48 beneficiários com comparticipação especial de 

apoio na deficiência (CEAD), cujo montante atribuído ascendeu a 50.084,50€, representando um 

acréscimo de cerca de 7,17%, na verba despendida em relação ao ano anterior. Este acréscimo 

correlaciona-se com o aumento de candidaturas no ano de 2017.  

Relativamente aos beneficiários das ERPI dos CAS de Oeiras, Runa e Porto, cujo encargo é 

inferior à mensalidade, o valor de Diferencial considerado no ano, foi de 136.319,31€. 

Nos gráficos seguintes é apresentada a distribuição do apoio financeiro com comparticipações 

e subsídios, por ramo e respetivos valores, ao longo do ano de 2017. Da sua leitura verifica-se 

que o apoio financeiro com maior expressão orçamental é o SCAP, seguido do SCERPI, 

Diferencial, CE, SCCE, CEAD e SCE. A forma como os subsídios e comparticipações se distribuem 

por ramos também varia, sendo que o Exército é o ramo que acumula maior valor em todos os 

subsídios e a Marinha nas comparticipações e diferencial. 
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Gráfico 2 - Distribuição do valor dos subsídios por Ramo 

Gráfico 3 - Distribuição do valor das comparticipações por Ramo 
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Gráfico 5 - Distribuição dos subsidiados por Ramo 

Gráfico 4 - Distribuição dos comparticipados por Ramo 
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O quadro seguinte traduz a distribuição das comparticipações financeiras por CAS, no ano de 

2017, verificando-se que é no CAS Alfeite que maioritariamente se situam os beneficiários 

apoiados financeiramente (comparticipações e subsídios), seguido pelo CAS Lisboa e CAS Tomar. 

Os CAS do Funchal e de Ponta Delgada são os que apresentam um número reduzido de 

beneficiários com apoio financeiro, destacando-se neste último CAS o apoio ao nível da CE. 

  

 

Uma análise da evolução da distribuição do apoio financeiro concedido pelo IASFA, I.P., ao nível 

das comparticipações e subsídios, no triénio 2015-2017, permite verificar que é para os 

subsídios que é disponibilizado o maior valor em euros, e que, paralelamente, este valor tem 

vindo a decrescer ao longo do triénio. 

Benf. Benf. Valor Benf. Benf. Valor Benf. Valor Benf Valor

ALFEITE 21 196 34 800,00 € 17 62 66 809,00 € 11 13 631,17 € 2 360,00 €

BRAGA 2 52 8 220,00 € 3 31 32 672,00 € 6 8 253,35 € 0 0,00 €

COIMBRA 0 37 5 760,00 € 6 22 25 701,00 € 2 2 561,52 € 0 0,00 €

ÉVORA 4 62 11 100,00 € 7 21 18 778,00 € 2 4 010,70 € 0 0,00 €

FUNCHAL 0 0 0,00 € 0 3 5 040,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

LISBOA 7 89 13 710,00 € 10 47 59 797,00 € 16 18 381,68 € 0 0,00 €

OEIRAS 2 11 1 320,00 € 4 6 8 292,00 € 3 1 457,40 € 2 860,00 €

PONTA DELGADA 2 17 3 330,00 € 0 6 6 160,00 € 3 1 110,48 € 0 0,00 €

PORTO 5 46 8 340,00 € 2 12 14 702,00 € 5 7 735,20 € 0 0,00 €

RUNA 4 30 4 650,00 € 1 9 7 890,00 € 0 0,00 € 1 1 200,00 €

TOMAR 1 140 21 000,00 € 10 25 28 752,00 € 14 21 897,15 € 0 0,00 €

VISEU 0 12 1 860,00 € 1 6 7 584,00 € 1 773,76 € 0 0

TOTAL: 48 692 114 090,00 € 61 250 282 177,00 € 63 79 812,41 € 5 2 420,00 €

1 540,00 € 5 878,74 €

687,00 € 0,00 €

5 113,93 € 6 476,05 €

4 556,61 € 1 350,00 €

1 500,00 € 29 367,42 €

0,00 € 4 649,40 €

50 084,50 € 176 016,32 €

5 911,79 € 16 988,86 €

0,00 € 0,00 €

6 155,30 € 34 390,25 €

22 543,87 € 50 071,80 €

2 076,00 € 9 934,08 €

0,00 € 16 909,72 €

CENTRO DE APOIO 

SOCIAL

COMPARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS SUBSÍDIOS

CEAD CE SCERPI SCAP SCCE SCE

Valor Valor

Tabela 3 - Distribuição das comparticipações financeiras por CAS no ano 2017 

Gráfico 6 - Evolução da distribuição das comparticipações e subsídios no período 2015-2017 
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3.1.1.2.3. Apoio financeiro: Concessão de empréstimos 

A concessão de empréstimos normais encontrava-se regulada pela IP: AS.12, alteração n.º 07, 

de 29-03-2012, e destinava-se a satisfazer carências sociais ocasionais dos beneficiários 

suscetíveis de serem solucionadas com o escalonamento do encargo respetivo em prestações 

mensais.  

Com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 35/2016, de 29 de junho, primeira alteração ao 

Decreto-Lei n.º 193/2012, de 23 de agosto, foi eliminada a possibilidade de o Instituto conceder 

empréstimos aos seus beneficiários. Como tal permanece a gestão das amortizações até ao ano 

de 2020 tal como previsto nas tabelas seguintes: 

 

 

 

3.1.1.2.4. Celebração de protocolos 

No ano de 2017, o IASFA, I.P., celebrou oito Protocolos de Colaboração. 

 No âmbito da saúde: 

o Centro Óticas- Duque Aveiro Ld.ª; 

o Ótica Sofia, Ld.ª; 

o Farmácia Gastromil-Sociedade farmacêutica Viseense, Ld.ª; 

o Dr. Henrique A G Oliveira, médico Dermatologista. 

 Na atividade de serviço de apoio domiciliário: 

o Associação Goltz de Carvalho – Instituição particular de Solidariedade Social; 

o Casa do Povo de Vila Nova de Anços – Instituição particular de Solidariedade Social; 

o Causa Positiva. 

 Na área do lazer: 

Número Total de 

Empréstimos Ativos 
Valor Total Concedido

Valor Total 

Amortizado

346 1 685 530,18 € 1 267 008,65 €

Tabela 4 - Empréstimos ativos 

Ano Amortizações

2018 370 554,77 €

2019 17 409,47 €

2020 208,33 €

Tabela 5 - Amortizações por ano 
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o Fado ao Centro - Associação Cultural e artística do Centro. 

Na área da Educação foi revisto o protocolo com o Colégio Oficina dos Sonhos. 

Encontram-se em análise/negociação 10 protocolos, incluindo a Universidade Europeia, o qual 

se encontra informalmente ao dispor dos beneficiários. 

 

3.1.1.2.5. Informações e pareceres 

Compete à DAS elaborar pareceres técnicos sobre as propostas apresentadas pelos CAS em 

matéria de: 

 Apoio financeiro, designadamente, comparticipações (Comparticipação Especial para 

Apoio na Deficiência - CEAD e Comparticipação Escolar - CE) e subsídios (Subsídio 

Complementar por Carência Económica – SCCE, Subsídio Complementar de apoio de 3.ª 

Pessoa – SCAP, Subsídio Complementar para ERPI – SCERPI e Subsídio Complementar 

Extraordinário – SCE e Diferencial.  

Foram analisados e elaborados, pela DAS, 48 pareceres referentes à atribuição de CEAD, 

692 processos de CE, 571 pareceres relativamente à atribuição de subsídios 

complementares e 120 processos referentes a Diferencial; 

 Candidatura às ERPI, tendo sido objeto de análise 299 candidaturas. 

Foram elaboradas 234 informações relativas a propostas de admissão às ERPI do IASFA, I.P., na 

modalidade de alojamento de utilização permanente ou de utilização temporária, nos casos de 

Internamento Temporário de Curta Duração (ITCD) ou Descanso do Cuidador (DC), transferência 

entre unidades funcionais, mudança de tipologia de quarto e por emergência social. Neste 

âmbito, as propostas de admissão às ERPI, foram distribuídas da seguinte forma: 201 para a ERPI 

do CAS Oeiras, 12 para a ERPI do CAS Porto e 21 para a ERPI do CAS de Runa, como se traduz na 

tabela seguinte: 

 

Transferência Transferência Transferência

UF1>UF2 UF2>UF1 Ap. Aut.>UF2

Oeiras 53 61 31 3 0 14 36 2 1 201

Porto 5 0 5 0 0 1 0 1 0 12

Runa 7 0 3 1 0 4 6 0 0 21

TOTAL 65 61 39 4 0 19 42 3 1 234

[1] Internamento Temporário de Curta Duração

[2] Descanso do Cuidador

CAS TOTAL

ERPI/UF

UF1 UF2

Mudança 

de 

Tipologia

ITCD[1] DC[2]
Emergênci

a . Socia l

Tabela 6 - Distribuição das informações relativas a propostas de admissão às ERPI em 2017 



 

 50 

3.1.1.2.6. Ações de âmbito social consagradas no estatuto do extinto 

CPFA 

O número de subscritores do antigo CPFA continua a diminuir e assim continuará até à sua 

extinção. No dia 31 de dezembro de 2017, existiam 25.138 subscritores, que correspondem a 

um total de subsídios existentes de €6.156.072,78. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor total de subsídios

(Subsídios e acréscimos)

Até 40 anos 0 0,00 €

41 a 50 anos 1767 187 485,98 €

51 a 60 anos 7209 1 389 574,68 €

61 a 70 anos 4482 1 150 642,16 €

71 a 80 anos 6585 1 775 879,76 €

81 a 90 anos 4704 1 523 153,80 €

91 a 100 anos 384 128 281,09 €

Mais de 100 anos 7 1 055,31 €

Total 25138 6 156 072,78 €

Grupo Etário
Número de 

subscritores

Tabela 7 - Distribuição do total de subsídios por grupos etários 
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O valor total de subsídios e acréscimos1, em 31 de dezembro de 2017, apresentou um 

decréscimo, comparativamente a 31 de dezembro de 2016 de €193.099,68. 

 

Durante o ano de 2017 verificou-se uma redução de 696 subscritores, em resultado de 

falecimentos ocorridos no ano em apreço e em anos anteriores, assim como de cancelamentos 

de inscrição. 

 Liquidação de subsídios por morte   

No cumprimento do disposto nos Artigos 24.º, 25.º e 26.º do Estatuto do antigo CPFA, durante 

o ano de 2017 foram liquidados 175.051,78€ em subsídios por morte aos respetivos 

beneficiários, dos quais 217,55€ dizem respeito a Liquidação de Encargos. 

                                                           
1 Importâncias que, nos termos dos Estatutos do Cofre da Previdência das Forças Armadas, devem ser acrescentadas 
anualmente aos subsídios, resultantes da distribuição de parte dos lucros líquidos da atividade do cofre. 

Gráfico 7 - Distribuição de subscritores por grupos etários em 2017 

Situação Ramo
Número de 

subscritores
Total Percentagem

Marinha 554

Exérci to 1474

Força  Aérea 1127

Marinha 495

Exérci to 1780

Força  Aérea 737

Marinha 4857

Exérci to 7436

Força  Aérea 3782

Suspensos de Direitos 2896 11,52%

25138

Reforma 16075 63,95%

Total

Ativo 3155 12,55%

Reserva 3012 11,98%

Tabela 8 - Distribuição dos subscritores por ramo e situação 
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De salientar que, da totalidade dos subscritores de que houve conhecimento do falecimento em 

2017, foram liquidados 434 subsídios, o que representa 62,36% do valor total. 

 

 

 Subsídios revertidos para o IASFA, I.P. 

No cumprimento do artigo 32.º dos estatutos do antigo CPFA, os subsídios que não puderam ser 

pagos, por carência de pessoas hábeis para os receber, nos termos do artigo 24.º, bem como as 

importâncias respeitantes aos subscritores falecidos em anos anteriores que não foram 

reclamados dentro de um ano, a contar da data do falecimento, depois de terem sido publicados 

Éditos de 30 dias no Diário da República, corresponderam a um total de 270 subscritores, o que 

resultou num valor de €36.967,02 em subsídios revertidos. 

 Empréstimos hipotecários concedidos pelo antigo CPFA 

No âmbito dos empréstimos hipotecários concedidos pelo antigo CPFA para aquisição de casa 

própria, com garantia de hipoteca do imóvel, existe, atualmente, um empréstimo ativo, no valor 

de 3 045,72€, e cuja última prestação ocorrerá em 4 de julho de 2020. 

 

Falecidos Beneficiários Valor Quant. Valor

1 73 79 20 726,90 €         20 726,90 €

2 67 76 34 933,20 €         34 933,20 €

3 50 54 20 210,57 €         20 210,57 €

4 48 50 18 028,98 €         18 028,98 €

5 47 58 19 342,99 €         19 342,99 €

6 61 66 17 853,54 €         17 853,54 €

7 57 64 21 404,41 €         1 217,55 € 21 621,96 €

8 31 34 22 333,64 €         22 333,64 €

Totais 434 481 174 834,23 €       175 051,78 €

OP
Liquidação de Subsídios por morte Liq. de Encargos

Total

Tabela 9 - Distribuição da liquidação de subsídios por morte por número de subscritores falecidos e beneficiários 
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3.1.1.2.7. Dados estatísticos relativos à atividade dos Postos Clínicos 

Os Postos Clínicos do IASFA, I.P., também designados por “Serviços de Apoio Médico”, 

encontram-se distribuídos pelo território nacional e arquipélagos dos Açores e da Madeira, para 

de uma forma descentralizada apoiarem complementarmente na área da saúde os beneficiários 

aí residentes. A Tabela 10 e o gráfico que precede mostram o número de consultas médicas 

disponibilizadas. 

 

 

A atividade dos Postos Clínicos do IASFA, I.P., está refletida na Tabela 11. 

 

CAS Nº Consultas Médicas

ALFEITE 681

BRAGA 0

COIMBRA 0

ÉVORA 0

FUNCHAL 0

LISBOA 1701

OEIRAS 11124

PONTA DELGADA 2344

PORTO 923

RUNA 3913

TOMAR 884

VISEU 835

TOTAIS 22405

Tabela 10 - Distribuição das consultas médicas por CAS 

Gráfico 8 - Distribuição das consultas médicas por especialidade, em 2017 
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Pelo seu peso em termos de procura do serviço por parte dos beneficiários, na Tabela 12 e 

gráfico precedente é caracterizada a consulta de Estomatologia e Medicina Dentária. 

 

CARDIOLOGIA 657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206 863

CLÍNICA GERAL 5832 1549 1701 2063 681 923 884 0 429 280 1978 16320

FISIATRIA 1150 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1371

GASTRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEDICINA INTERNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 555 0 555

OFTALMOLOGIA 978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 978

OTORRINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PNEUMOLOGIA 634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 634

PSICOLOGIA 805 1705 0 0 0 0 0 0 0 0 160 2670

REUMATOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S/Presença Utente 1068 438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1506

Total de Consultas 11124 3913 1701 2063 681 923 884 0 429 835 2344 24897

Total de Exames 

Auxiliares de 

Diagnóstico

3418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 677 4095

Total de Exames e 

Tratamentos de 

Enfermagem

2324 51531 0 0 775 7840 0 0 0 0 5172 67642

Total de Fisioterapia 64190 27130 0 0 0 6126 0 0 0 0 0 97446

Total de T. 

Ocupacional
10350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10350

Terapia da Fala 0 0 0 0 608 0 0 0 0 0 0 608

Total de atos 3013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3013

Total atos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Terapia Ocupacional

Psicologia/Neuropsicologia

Pequena Cirurgia

Exames Auxiliares de Diagnóstico

Exames e Tratamentos de Enfermagem

Fisioterapia

  P
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Tabela 11 - Assistência Médica Global 

Total

Parcial

CONSULTAS 157 767 306 287 1517

EXODONTIA 128 476 64 152 820

ENDONTIA 8 80 9 92 189

RESTAURAÇÃO 151 1506 112 318 2087

DESTARTARIZAÇÃO 14 853 105 261 1233

GENGIVECTOMIA 139 236 3 0 378

DIVERSOS 33 994 21 0 1048

Estomatologia e Medicina Dentária

Tratamento Alfeite Oeiras Olivais
Ponta 

Delgada

Tabela 12 - Consultas de Estomatologia e Medicina Dentária 
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3.1.2. Divisão de Infraestruturas (DIE) 

 

3.1.2.1. Competências 

Nos termos da alínea b) do nº 1. do Despacho n.º 9404/2013, de 18 de julho, do Conselho 

Diretivo do IASFA, I.P., compete à DIE: 

(1) Identificar as necessidades, elaborar o plano e respetivo programa da construção e 

conservação das infraestruturas para aprovação superior; 

(2) Promover, preparar e efetuar a construção de infraestruturas novas ou a remodelação 

das já existentes, bem como a sua conservação; 

(3) Gerir tecnicamente, incluindo programas de conservação e de manutenção, as 

infraestruturas e equipamentos nelas incorporados; 

(4) Elaborar regulamentação técnica em todas as áreas da sua competência; 

(5) Inspecionar a qualidade das infraestruturas e equipamentos a elas associados; 

(6) Manter atualizado o inventário das infraestruturas existentes e determinar as suas 

potencialidades; 

(7) Promover o acompanhamento das matérias relativas à propriedade dos prédios do 

IASFA, I. P. ou a ele afetos; 

(8) Promover a aceitação de todas as infraestruturas após a sua conclusão bem como a 

entrega aos órgãos do IASFA, I. P. que as vão utilizar; 

Gráfico 2 - Distribuição das consultas de Estomatologia e Medicina Dentária 

Gráfico 9 - Distribuição das consultas de Estomatologia e Medicina Dentária 
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(9) Promover o aumento e o abate à carga dos equipamentos considerados como fazendo 

parte integrante das infraestruturas e respetivos sobressalentes. 

3.1.2.2. Atividades 

 

3.1.2.2.1. Plano de Obras para 2017 

A DIE apresentou superiormente a lista de necessidades relativa às infraestruturas do IASFA, I.P., 

através da Informação DIE/002/17. 

De acordo com as orientações superiores, foram executados 10 projetos de execução, relativos 

a intervenções tidas como prioritários para 2017. 

 

3.1.2.2.2. Elaboração de programas de conservação das infraestruturas 

Com base nas prioridades definidas superiormente, a DIE elaborou 10 cadernos de encargos, 

incluindo projeto de execução e respetivas condições técnicas, distribuídos da seguinte forma: 

 PARQUE HABITACIONAL:  

Reabilitação de 10 fogos de habitação, a que corresponderam os respetivos processos de 

concurso e execução das empreitadas para, oportunamente se proceder ao seu arrendamento. 

 CASO:  

o Reparação de Fachadas no SAMED e RI2; 

o Demolição de Construções Precárias e Provisórias, no Ex-LAM; 

 CASR 

o Substituição do Sistema de Produção de Vapor para a Lavandaria; 

o Instalação do Sistema de Iluminação de Emergência e Segurança. 

Dos processos de intervenção em infraestruturas que passaram de 2016, por atraso nos 

respetivos procedimentos de concurso, foram lançados 14 concursos em 2017, sendo que 

apenas 4 deles prosseguiram para a respetiva obra. Os restantes processos transitaram para 

2018 devido aos prazos para lançamento e à componente processual associada à contratação 

pública. 

 

3.1.2.2.3. Intervenções pela equipa de manutenção da DIE 

Relativamente às ações de manutenção corrente levadas a efeito nos edifícios do parque 

habitacional da área da grande Lisboa, foram efetuadas 728 visitas a imóveis pela Equipa de 

Manutenção de Infraestruturas (EMI) desta Divisão, das quais resultaram 519 intervenções 

diretas, a que corresponderam 9248 Horas/Homem, de trabalho. 
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Para facilitar a operacionalização destas tarefas, foi desenvolvida uma aplicação, no âmbito da 

gestão do património, denominada SIPIASFA (Sistema de Informação do IASFA), a fim de gerir a 

elaboração de ordens de trabalho, desenvolvimento de indicadores da qualidade do serviço e 

controlo dos custos globais com estas intervenções. 

A despesa com materiais de construção para dar resposta e solucionar anomalias relativas às 

pequenas intervenções, foi de € 13.755,13. 

 

3.1.2.2.4. Pequenas intervenções através de aquisições de serviços 

Foram efetuadas 160 pequenas intervenções em frações arrendadas, sob o regime de aquisição 

de serviços com total controlo por parte do GRM até outubro de 2017, que atingiram o 

montante de 145.214,79€, distribuídas geograficamente de acordo com a tabela 13. 

 

3.1.2.2.5. Intervenções realizadas sob o regime de aquisição de serviços 

e empreitadas de obras públicas 

Os valores relativos às intervenções efetuadas sob o regime de empreitadas de obras públicas, 

ao longo de 2017, nas instalações em utilização pelos serviços do IASFA I.P., edifício da Sede e 

Centros de Apoio Social, atingiram o valor global de 97 603,97 €, distribuídos de acordo com a 

tabela em anexo. 

 

Zona Aquisição de Serviços de Reparações (€)

Lisboa 95 875,18 €

Sintra 22 484,44 €

Coimbra 5 290,01 €

Odivelas 215,02 €

Oeiras 1 521,76 €

Alfei te 19 828,38 €

Total 145 214,79 €

Tabela 13 - Reparações por aquisição de serviços em frações arrendadas 

Instalações

(CAS/Sede)

CAS Runa 45 686,80 €

CAS Oeiras 51 917,17 €

Total 97 603,97 €

Valor (€)

Tabela 14 - Reparações por aquisição de serviços na Sede e CAS 
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Os valores correspondentes às reparações efetuadas em partes comuns de edifícios, sob o 

regime de aquisição de serviços e de empreitadas de obras públicas atingiram o valor global de 

28 844,93 €, distribuídos de acordo com a tabela em anexo. 

 

3.1.2.2.6. Despesas com contratos e manutenção de elevadores 

As despesas do IASFA com contratos de manutenção de elevadores dos PIASFA, perfizeram em 

2017 o valor de 90 984,26€, distribuídos geograficamente de acordo com a tabela seguinte: 

Zona 
Despesas com Elevadores 

Manutenção Reparações 

Grande Lisboa 52 009.86 € 11 591.83 € 

Sede do IASFA 1 527.66 €  

CAS Oeiras 12 339.36 €  

CEREPOSA 734.31 €  

CAS Lisboa 1 527.66 €  

CAS Runa 1.285.04 €  

CAS Coimbra 2 580 € € 4 200.45 € 

CAS Porto 2 401.27 €  

CAS Ponta Delgada 556.72 € 230.10 € 

Parcial: 74 961.88 € 16 022.38 € 

Total: 90 984.26 € 

Tabela 16 – Despesas com manutenção de elevadores - 2017 

3.1.2.2.7. Inventário das infraestruturas 

Desde o final de 2015, devido à ausência de colaboradores, a DIE não pode afetar recursos 

humanos à área do inventário das infraestruturas. 

A gestão do património tem reflexos em três áreas de atividade: manutenção e requalificação 

do património; gestão do arrendamento; gestão do imobilizado. 

Para o efeito, o CD do IASFA, I.P. decidiu desenvolver um sistema de informação para apoio 

destas três áreas, denominado Sistema de Informação Patrimonial do IASFA (SIPIASFA), descrito 

em fase subsequente neste documento, no âmbito das atividades dos Recursos Materiais. 

No âmbito da necessidade de atualização do inventário dos edifícios do IASFA, I.P., ao nível do 

seu estado de conservação, encontra-se em desenvolvimento pela DIE uma ficha de avaliação 

interna baseada no Método de Avaliação do Estado de Conservação de Imóveis (MAEC), 

elaborado pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil que, simultaneamente, permita o 

Zona Valor (€)

Lisboa 24 956,17 €

Almada 3 888,76 €

Total 28 844,93 €

Tabela 15 - Aquisição de serviços e obras em partes comuns dos edifícios 
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registo interno do estado de conservação dos edificado do IASFA, I.P. e respetivo locado, que 

possa refletir e caracterizar as anomalias dos seus elementos funcionais e das suas 

infraestruturas básicas, e ainda, disponibilizar outra informação necessária para efeitos da 

atualização de rendas e da definição de prioridades relativas às necessidades de reabilitação do 

referido património imobiliário. 

 

3.1.3. Divisão de Tempos Livres e Habitação (DTLH) 

 

3.1.3.1. Competências 

Nos termos da alínea c) do Nº 1. do Despacho N.º 9404/2013, de 18 de julho, do Conselho 

Diretivo do IASFA, I.P., compete à DTLH: 

(1) Organizar e dirigir a realização de atividades ocupacionais e de animação sociocultural; 

(2) Estudar e propor, em coordenação com os serviços competentes, programas de 

investimentos em equipamentos sociais; 

(3) Assegurar a gestão do parque habitacional; 

(4) Elaborar os normativos reguladores das condições de acesso aos diversos 

equipamentos. 

 

3.1.3.2. Atividades 

 

3.1.3.2.1. Atividades ocupacionais e de animação sociocultural 

Neste âmbito, a DTLH organizou atividades turísticas e de férias de grupos, com destinos 

nacionais e internacionais, e apoiou os beneficiários nesta atividade, a nível individual. 

Foi atingido o objetivo de dinamizar a utilização do CEREPOSA, bem como a utilização das 

infraestruturas existentes nos CAS Oeiras, Porto e Runa. 

Foi feito um trabalho de divulgação e dinamização da oferta nacional e dos destinos europeus 

disponibilizados pelo Comité de Ligação Internacional dos Organismos Militares Sociais (CLIMS), 

de forma a proporcionar aos beneficiários do IASFA, I.P. e das congéneres estrangeiras uma 

melhor opção de escolha. 

Foi efetuado o apoio à realização de eventos locais de caráter lúdico e cultural, tendo sido 

organizadas 3 semanas de tempos livres para jovens, conjuntamente com o CASL e efetuadas 3 

conferências relativas a temáticas de intervenção e ação social. 
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Foi assegurada a atribuição de alojamento temporário individual, com os valores absolutos de 

ocupação dos CAS e do CEREPOSA constantes da tabela seguinte. 
 

No âmbito do CLIMS, foram planeadas e executadas várias ações de intercâmbio de férias em 

grupos organizados, conforme tabela 17. 

Relativamente à utilização de instalações para férias e turismo, a nível individual, os dados 

relativos a 2017 são os que constam nas tabelas seguintes: 

Tabela 17 - Ocupação dos CAS e CEREPOSA para turismo e férias 

Tabela 18 - Intercâmbio de férias, no âmbito do CLIMS, em grupo organizado 

PAÍS / RAMO N.º PESSOAS N.º NOITES

ALEMANHA 3 21

BÉLGICA 15 133

FRANÇA 67 214

ESPANHA 321 1193

GRÉCIA 2 14

HUNGRIA 12 36

ITÁLIA 68 251

POLÓNIA 4 20

REP. CHECA 34 115

Total 526 1997

PAÍS INSCRITOS UTILIZADORES

ESPANHA 262 108

ITÁLIA 40 2

Total 302 110

Tabela 20 - Beneficiários IASFA, I.P,. na Europa em regime de turnos em 2017 

PERÍODO GRUPO Nº BENEF.

02JUL/09JUL HUNGRIA 30

20JUL/29JUL BULGÁRIA 30

14AGO/21AGO ESPANHA 24

26AGO/04SET ROMÉNIA 30

11SET/24SET BÉLGICA 30

144

24JUN/01JUL ALEMANHA 20

05JUN/12JUN GRÉCIA 1 28

31AGO/07SET GRÉCIA 2 30

07AGO/14AGO POLÓNIA 20

98

BENEFICIÁRIOS ESTRANGEIROS EM PORTUGAL

Total

BENEFICIÁRIOS DO IASFA, I.P., NA EUROPA

Total

Tabela 19 - Beneficiários IASFA, I.P,. na Europa em regime de turnos em 2017 
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No tocante ao número de estrangeiros que utilizaram as infraestruturas em Portugal, nas 

diferentes modalidades – grupo organizado, turnos e individualmente, os dados sobre a origem 

e distribuição são os que constam na tabela seguinte. 

 

A atividade de intercâmbio de grupos organizados, no âmbito do CLIMS, é geradora de receitas 

para o IASFA, I.P.. Na tabela seguinte, são apresentados os valores de 2017. 

 

 

Como membro do CLIMS, o IASFA, I.P., é o representante de Portugal, desde o ano 2000, 

participando nas suas reuniões bianuais (abril e setembro), em visitas de trabalho e no 

Intercâmbio de Férias em Grupo na Europa. 

Entre 25 e 28 de abril de 2017, decorreu a Reunião de Primavera do CLIMS em Budapeste, 

Hungria, em que estiveram presentes todas as Delegações dos países membros, sendo o IASFA, 

I.P. representado pela Vogal do CD, como Chefe de Delegação e a Chefe do GACD. 

Tabela 21 - Total de estrangeiros em Portugal 

Grupo RECEITA DESPESA ORÇAMENTADO RESULTADO FINAL

Grupo IASFA, I.P., na  Grécia  – Circuito Atenas  / I lhas  Gregas 48 200,00  46 004,24  46 357,24  2 195,76 €

Grupo IASFA, I.P., na  Grécia  – Circuito Skotina/ I lhas  Gregas 48 200,00  36 480,00  37 684,48  11 720,00 €

Grupo IASFA, I.P., na  Alemanha – Circuito Berl im 1 33 120,00  28 252,00  29 446,00  4 868,00 €

Grupo IASFA, I.P., na  Polónia  – Circuito Cracóvia  + Varsóvia 29 600,00  27 729,76  27 955,00  1 870,24 €

Grupo Roménia  em Portugal  17 320,00  15 236,00  16 150,00  2 084,00 €

Grupo Hungria  em Portugal  10 446,00  9,853.00€ 10,345.00€ 593,00 €

Grupo Bulgária  em Portugal  - Ci rcuito Porto + Lisboa 22 900,00  21 201,00  22 900,00  1 699,00 €

Grupo Espanha (FA) em Portugal  – Circuito Porto 14 888,00  14 113,00  14 890,00  775,00 €

Grupo Bélgica  em Portugal  - Ci rcuito Porto + Lisboa + Portimão 30 681,00  28 481,00  30 680,00  2 200,00 €

255 355,00  227 350,00  226 062,72  28 005,00 €

Tabela 22 - Execução orçamental - Intercâmbio de Grupos organizados (valores em euros) 
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Entre os dias 21 e 23 de julho de 2017, realizou-se em Santona, Espanha, o Visitor’s Day do ICC- 

CLIMS Camp no qual estiveram presentes em representação do IASFA, I.P. a Chefe e uma 

assessora do GACD. 

Entre os dias 25 e 28 de setembro de 2017, realizou-se em Berlim, Alemanha, a Reunião 

Presidencial de Outono do CLIMS, com a participação de todos os países membros, na qual 

estiveram presentes o Presidente do CD IASFA, I.P., a Vogal do CD IASFA, I.P., a Chefe do GACD 

e o Coordenador dos assuntos CLIMS. 

Foram discutidos os assuntos constantes da agenda oficial e concretizados os aspetos 

operacionais para a execução dos intercâmbios de Grupos para o verão de 2018 bem como 

confirmados todos os destinos europeus e nacionais disponíveis no âmbito das reservas a nível 

individual. Os custos associados à participação nas reuniões do CLIMS foram os seguintes: 

 

3.1.3.2.2. Gestão do parque habitacional 

O património imobiliário do IASFA, I.P. é constituído por 158 prédios, com datas de construção 

com idade média próxima dos 50 anos. Estes imóveis estão localizados no Continente, 

distribuídos pelos concelhos do Porto, de Águeda, de Coimbra, de Leiria, de Tomar, de Abrantes, 

de Vila Franca de Xira, de Odivelas, de Lisboa, da Amadora, de Sintra, de Queluz, da Moita, de 

Almada, de Évora e de Elvas e em Ponta Delgada situada no Arquipélago do Açores. 

Tabela 23 - Execução orçamental da participação das Delegações do IASFA, I.P. nas reuniões do CLIMS 
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A tabela e o gráfico seguintes contêm os dados sobre a tipologia e grau de ocupação, dos fogos, 

bem como de outras frações, para fins não habitacionais. 

 

Em termos de arrendamento para habitação, o parque é o seguinte: 

 

 

Em 31 de dezembro de 2017, encontravam-se arrendados 1.320 fogos habitacionais (T0 a T6), 

distribuídos da seguinte forma: 

 Renda económica – 1.102: 

A percentagem de imóveis arrendados com valor de renda inferior a 204€ é de 84% (distribuição 

dos valores de arrendamento em gráfico que precede); 

Ocup. Devol. Ocup. Devol. Ocup. Devol. Ocup. Devol. TOTAL

Antenas Comunicações --- --- 5 --- --- --- 5 --- 5

Arrecadação 5 --- 2 11 --- --- 7 11 18

Espaço Comercial --- --- 81 17 7 --- 88 17 105

Garagem 22 6 22 14 --- --- 44 20 64

Parqueamento 51 4 25 31 4 --- 80 35 115

Porteira --- --- 18 3 1 --- 19 3 22

Sótão --- --- 3 1 --- --- 3 1 4

T0 - Estúdio 4 5 3 5 --- --- 7 10 17

T1 - 2 Assoalhadas 39 8 31 16 --- --- 70 24 94

T2 - 3 Assoalhadas 257 59 78 37 1 --- 336 96 432

T3 - 4 Assoalhadas 546 168 47 27 1 --- 594 195 789

T4 - 5 Assoalhadas 143 43 38 36 --- --- 181 79 260

T5 - 6 Assoalhadas 95 28 17 36 --- --- 112 64 176

T6 - 7 Assoalhadas 18 2 4 2 --- --- 22 4 26

Apartamentos Autónomos 23 5 --- --- --- --- 23 5 28

1203 328 374 236 14 0 1591 564

2155

TIPOLOGIA
RENDA ECONÓMICA RENDA LIVRE PORTEIRAS/PROTOCOLOS TOTAL DE FRAÇÕES

Total 2155
1531 610 14

Tabela 24 - Quadro geral da ocupação patrimonial a 31DEZ2017 

Ocup. Devol. Ocup. Devol. Ocup. Devol.

T0 - Estúdio 4 5 3 5 7 10

T1 - 2 Assoalhadas 39 8 31 16 70 24

T2 - 3 Assoalhadas 257 59 78 37 335 96

T3 - 4 Assoalhadas 546 168 47 27 593 195

T4 - 5 Assoalhadas 143 43 38 36 181 79

T5 - 6 Assoalhadas 95 28 17 36 112 64

T6 - 7 Assoalhadas 18 2 4 2 22 4

TOTAL 1102 313 218 159 1320 472

TOTAIS

TIPOLOGIA
RENDA ECONÓMICA RENDA LIVRE TOTAL DE FRAÇÕES

1415 377 1792

Tabela 25 - Arrendamento para habitação 
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A percentagem de arrendatários com rendimento superior a 1.120€ (exclusivamente só do 

beneficiário) é de 74% (distribuição em gráfico que precede). 

 Renda livre – 218; 

 Devolutos – 472, sendo 313 de renda económica e 159 de renda livre. 

 

 

 

 

Gráfico 10 – Distribuição dos valores de arrendamento no regime de renda económica 
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Realça-se que no ano de 2017 houve um acréscimo de 27 fogos devolutos. Cerca de 95% do 

número total de devolutos não possuem condições mínimas de habitabilidade, sendo 

necessárias obras de recuperação ao nível das cozinhas e casas de banho, bem como a 

substituição das redes de águas, esgotos, gás e eletricidade.  

O IASFA, I.P. dispõe de 28 apartamentos em Regime do Direito de Utilização Vitalícia, da Unidade 

Habitacional dos Apartamentos Autónomos, integrados como Equipamento Social, no Centro de 

Apoio Social de Oeiras, que serão integrados numa Estrutura Residencial Assistida, a instituir, à 

medida que ficarem devolutos. 

Os contratos de arrendamento Habitacional/Comercial evoluíram no ano de 2017, conforme 

consta na tabela seguinte: 

Renda livre
Renda 

económica
Total Renda livre

Renda 

económica
Total

Habitacional 6 3 9 7 36 43

Comercial 9 N/A 9 2 N/A 2

Garagem/parqueam

ento
--- --- --- 5 6 11

TOTAL 15 3 18 14 42 56

TIPO DE CONTRATO

CONTRATOS CELEBRADOS CONTRATOS RESCINDIDOS

Tabela 26 - Contratos de arrendamento de fogos celebrados e rescindidos em 2017 

Gráfico 11 – Distribuição dos rendimentos de arrendatários em regime de renda económica 
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De acordo com a missão, os Delegados do Setor de Apoio Direto da Área de Habitação da DTLH 

efetuaram várias visitas ao Património Imobiliário do IASFA, I.P., durante o ano de 2017, com a 

finalidade de: 

 Confirmar no local as reclamações dos inquilinos; 

 Verificar o estado de habitabilidade dos fogos e sua legalidade ocupacional; 

 Verificar o estado de conservação dos fogos devolutos; 

 Verificar e confirmar se a utilização das lojas arrendadas respeita o definido no respetivo 

Contrato de Arrendamento; 

 Verificar as condições de utilização das garagens; 

 Acompanharem potenciais inquilinos em visitas a fogos e lojas comerciais que se 

encontravam devolutos, tendo em vista o seu eventual arrendamento; 

 Efetuaram visitas inopinadas aos prédios cuja limpeza se encontra a cargo das porteiras 

e da empresa “Interlimpe”, para verificação do cumprimento dos horários definidos 

para a execução das tarefas de limpeza, bem como o estado da limpeza das áreas 

comuns dos prédios, elevadores e condutas. 

No decurso de 2016, prosseguiu-se à atualização da informação existente no Sistema Integrado 

de Ação Social Complementar (SIASC). 

 

3.1.3.2.3. Receitas 

As receitas resultantes dos contratos de arrendamento celebrados geraram a quantia de 

2.657.902,55€ (dois milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, novecentos e dois euros e 

cinquenta e cinco cêntimos). 

 

3.1.3.2.4. Despesas 

Tal como em outras áreas, o IASFA, I.P., está a desenvolver um sistema de contabilidade analítica 

que permita contabilizar todos os custos diretos e indiretos das várias atividades à sua 

responsabilidade. 

O somatório dos custos diretos, elencados e relacionados com a gestão do parque habitacional, 

foi de 300.003,13€ (trezentos mil, três euros e treze cêntimos): 

No gráfico seguinte estão espelhados alguns dos custos diretos relacionados com a gestão do 

parque habitacional. 
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De acordo com as diretivas superiores, estão englobados no vencimento das porteiras, os abonos e 

descontos efetuados pelo IASFA, I.P.:  

Abonos = 53.416,16 € 
Descontos = 21.838,17 € 

 

A distribuição dos beneficiários arrendatários, em função da entidade processadora dos 

vencimentos ou pensões, é a seguinte: 

 

 

 

Gráfico 12 - Distribuição despesa inerente à gestão do Parque Habitacional 

Marinha Exército
Força 

Aérea
CGA Total

Habitação 51 81 38 933 1103

ÁREA

BENEFICIÁRIOS IASFA, I.P.

Tabela 27 - Beneficiários que usufruem de habitação do IASFA, I.P. 

Gráfico 13 - Distribuição dos Beneficiários que usufruem de habitação do IASFA, I.P. 
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3.2. Direção de Serviços de Assistência na Doença aos Militares das Forças Armadas 

(DSADM) 

A DSADM tem as competências definidas no Art.º 4 do Anexo à Portaria n.º 189/2013 de 22 de 

maio dos Ministérios das Finanças e da Defesa Nacional - Estatutos do Instituto de Ação Social 

das Forças Armadas, I.P.. 

 

3.2.1. Divisão de Assessoria (DA) 

 

3.2.1.1. Competências 

Nos termos da alínea a) do nº 2. do Despacho n.º 9404/2013, de 18 de julho, do Conselho 

Diretivo do IASFA, I.P., compete à DA: 

(1) Apoiar a Direção nas tomadas de decisão, no âmbito da assessoria médica; 

(2) Elaborar pareceres médicos nas diversas áreas abrangidas pelas comparticipações 

diretas a beneficiários e as entidades convencionadas; 

(3) Elaborar pareceres médicos relativos a pedidos de autorização para atos médicos, no 

âmbito do regime de livre escolha ou regime convencionado; 

(4) Elaborar pareceres médicos para cuidados de saúde em território nacional e 

estrangeiro; 

(5) Elaborar notas/circulares no âmbito do Regime de Livre Escolha e Regime 

Convencionado; 

(6) Propor a autorização de Tratamentos Médicos e, ou cirúrgicos no estrangeiro; 

(7) Propor a autorização de internamentos e ou pagamento de comparticipação de 

despesas em Lares ou Casas de Repouso; 

(8) Propor a autorização de tratamentos de Fisioterapia, para além dos limites da tabela; 

(9) Propor a autorização de pagamentos de despesas médicas em acidentes de serviço; 

(10) Propor a autorização de pagamento de comparticipações em tratamento de 

estomatologia além da tabela; 

(11) Manter e atualizar a base de dados da ADM; 

(12) Elaborar estudos e preparar dados estatísticos relativos à atividade da ADM; 

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

recolha dos dados estatísticos adequados; 

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

sistema de assistência; 
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(15) Proceder à elaboração de propostas orçamentais a apresentar ao conselho diretivo de 

modo a permitir a execução das modalidades de assistência; 

(16) Elaborar a proposta orçamental da DSADM; 

(17) Elaborar o relatório de atividades da ADM. 

 

3.2.1.2. Atividades 

No âmbito das suas competências a Divisão de Assessoria manteve atualizada a base de dados 

da ADM, colaborou na elaboração de dados estatísticos, na proposta orçamental e relatório de 

atividades da DSADM e apoiou ainda esta Direção de Serviços nos inúmeros estudos, pareceres 

e produção das correspondentes informações para decisão superior com vista às necessárias 

autorizações de comparticipações, internamentos e tratamentos médicos e/ou cirúrgicos. 

Quer no Regime Livre, quer no Regime Convencionado foram elaborados pareceres técnicos e 

administrativos nas diversas áreas abrangidas pelas comparticipações diretas a beneficiários tais 

como autorização de atos médicos e cuidados de saúde em território nacional (entre as ilhas e 

continente) e no estrangeiro por falta de meios técnicos em Portugal. 

Foram igualmente propostas autorizações para internamentos, tratamentos de fisioterapia e 

sessões de psicologia, para além dos limites da tabela, bem como, autorizações para meios de 

correção e compensação. 

De salientar ainda todo o processamento de cirurgias e certificação das mesmas bem como um 

levantamento sobre os atos de enfermagem e internamentos sem cirurgia, o que levou a uma 

diminuição nos custos com as comparticipações dos referidos atos. 

No quadro seguinte apresentam-se os quantitativos de processos tratados pela Divisão de 

Assessoria: 

Consultoria Médica - 2017 

Processos Regime Convencionado Regime Livre 

Análises 53 3 

Cirurgia 258 238 

Cobaltoterapia -   - 

Consulta urgente 2 3 

Enfermagem 3 159 

Estomatologia 6 7 

Falta de Meios Técnicos -  6 

Imagiologia 24 34 

Internamentos 46 185 

Medicamentos -  126 

Medicina Física e Reabilitação 4 6 

Meios de Correção e Compensação -  93 
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Psicologia -  2 

Radioterapia -  28 

Transportes 1 57 

Tratamentos Domicílio 401 -  

Totais 798 947 

Tabela 28 - Processos tratados pela Divisão de Assessoria 

No âmbito do Regime Convencionado o ano de 2017 ficou marcado pela cessação da 

obrigatoriedade do pedido de autorização prévia para a realização de exames de ressonância 

magnética e dos tratamentos por braquiterapia, pela devolução da faturação de episódios 

contendo cirurgias que podiam configurar cirurgias estéticas, e pela obrigatoriedade de um 

pedido de pré-autorização pelas entidades convencionadas acompanhado de relatório médico 

circunstanciado. 

Os pedidos de autorização excecionais, resultantes da devolução de faturação, corresponderam 

a 30% do total dos pedidos, sendo que as pré-autorizações para cirurgias programadas foram 

45% dos pedidos totais. É de destacar que em ambas as situações existiram faturas e 

procedimentos cirúrgicos, respetivamente, a serem não autorizados, comprovando a 

necessidade de controlo deste tipo de cirurgias e tendo como consequência imediata a 

poupança em atos cujos encargos, pelas regras da ADSE em vigor, não competem à ADM 

assumir. Por outro lado, os prestadores convencionados estão mais sensibilizados para o 

cumprimento dessas mesmas regras, tendo a ADM como objetivo final a deteção de faturação 

indevida e a proteção dos beneficiários de comportamentos menos corretos por parte dos 

prestadores. 

Gráfico 14 - Pedidos de autorização para a realização de atos médicos em 2017 
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A análise dos pedidos das Entidades prestadoras de cuidados de saúde convencionadas que 

necessitaram de autorização prévia, apresenta-se no gráfico seguinte: 

 

Da análise deste quadro constata-se que o grupo Luz Saúde foi aquele que mais pedidos efetuou, 

provenientes sobretudo das unidades Hospital da Luz Lisboa e Hospital da Luz Setúbal 

(ex-Hospital de Santiago, grupo HOSPOR). Destaca-se igualmente o Hospital da Cruz Vermelha 

Portuguesa responsável por 18% do total de pedidos efetuados o que juntos são responsáveis 

por 61% do total das cirurgias com necessidade de autorização prévia. 

Relativamente a internamentos prolongados com duração superior a 90 dias seguidos ou 

interpolados foram efetuados 35 pedidos de autorização para faturação de acordo com o 

estabelecido na cláusula de Tratamentos de Longa Duração constante dos acordos entre os 

prestadores e a ADM.  

Os pedidos encontram-se distribuídos por diversos prestadores, sendo que as unidades do 

grupo Trofa efetuaram cerca de metade do total dos pedidos (16 num total de 35). 

Comparativamente a 2016 o número deste tipo de pedidos quase que triplicou (13 para 35). 

Gráfico 15 - Pedidos de autorização prévia por Entidade 
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No que respeita aos serviços prestados pela Entidade prestadora de cuidados de saúde 

“Reabilitar em Casa”, vocacionada para prestação de cuidados de Medicina Física e Reabilitação 

(MFR), Terapia da Fala (TF) e Enfermagem (Enf), no domicílio, fomos confrontados com um total 

de 447 pedidos durante o ano de 2017, abrangendo 132 beneficiários, dos quais 41 já eram 

utilizadores destes serviços em 2016. De salientar que para este tipo de cuidados se continua a 

verificar a tendência de um aumento significativo tanto do número de pedidos como do número 

de beneficiários abrangidos. 

Gráfico 16 - Evolução dos pedidos para reabilitação no domicílio 
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Os tipos de cuidados de saúde prestados pela “Reabilitar Em Casa” na grande maioria dizem 

respeito a tratamentos de MFR sendo que relativamente a 2016 se verifica um aumento muito 

significativo da percentagem de pedidos para Consulta e Cuidados de Enfermagem no Domicílio, 

de 2% para 16%, mantendo-se a percentagem de pedidos para Terapia da Fala face ao ano de 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendo em consideração as “patologias” verifica-se ao nível da oncologia e dos AVC um aumento 

na ordem dos 100% o que naturalmente se reflete em custos acrescidos para a ADM. 

Gostaríamos igualmente de salientar a atividade da entidade convencionada “Clinicare” que 

presta cuidados de saúde a beneficiários da ADM em Maputo – Moçambique. 

Gráfico 18 - Processos tratados decorrentes do tipo de patologia 

Gráfico 17 - Comparativo da evolução dos tratamentos prestados pela Reabilitar em Casa (2016-2017) 
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Em 2017 foram efetuados 53 pedidos individuais, normalmente contendo mais do que um tipo 

de cuidado de saúde.  

A distribuição dos atos médicos solicitados foi a seguinte: 

  

De referir que relativamente a 2016 não se verificam grandes alterações no que diz respeito ao 

número de pedidos, número de beneficiários atendidos e áreas de cuidados de saúde mais 

frequentes nos pedidos. 

 

3.2.1.2.1. Sistema de Gestão ADM 

As atividades desenvolvidas pela DSADM são realizadas com recurso ao SGADM, sistema de 

gestão que dispõe de diversas funcionalidades, nomeadamente as relativas à gestão do regime 

livre, regime convencionado, farmácias e manutenção da base de dados. Este sistema tem vindo 

a responder, de uma forma geral, aos requisitos da ADM. No entanto, a plataforma na qual 

assenta (Oracle Forms6) é antiquada e está descontinuada. Está a ser feita a atualização para a 

versão 12c., o que permitirá a comunicação entre sistemas por webservices, assim como o 

interface com ferramentas de BI.  

Na DSADM é também utilizado o Gestor de Documentação (GESDOC) para registo do expediente 

e digitalização dos ofícios de cobertura da faturação rececionada, relativa ao regime 

convencionado, regime livre, farmácias, postos de atendimento e os enviados diretamente pelos 

beneficiários. 

Durante o ano de 2017, a manutenção corretiva e evolutiva do SGADM foi garantida através de 

contrato por avença tendo sido possível proceder a algumas melhorias do Portal ADM, 

facilitando a interação com as entidades prestadoras de cuidados de saúde de modo a facultar-

lhes informação útil e oportuna.  

Gráfico 19 - Atos médicos solicitados pela “Clinicare”, por áreas de cuidados de saúde - 2017 
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Foram ainda realizados estudos com vista à atualização do atual Sistema que possibilite: 

 Garantir a estabilidade do Sistema; 

 Assegurar a manutenção centralizada; 

 Instalar a aplicação num servidor aplicacional junto à base de dados; 

 Assegurar o suporte da aplicação por parte da Oracle; 

 A extração de relatórios em formatos trabalháveis. 

 

3.2.2. Divisão de Gestão de Beneficiários e Benefícios (DGBB) 

 

3.2.2.1. Competências 

Nos termos da alínea b) do nº 2. do Despacho n.º 9404/2013, de 18 de julho, do Conselho 

Diretivo do IASFA, I.P., compete à DGBB: 

(1) Emitir e enviar o respetivo cartão de identificação da ADM, em conformidade com a 

inscrição efetuada pelos ramos das Forças Armadas;  

(2) Proceder à requisição dos Cartões Europeus de Seguro na Doença (CESD), requeridos 

pelos beneficiários da ADM;  

(3) Promover a atualização do ficheiro de beneficiário da ADM, em articulação com os 

ramos das Forças Armadas; 

(4) Registo da entrada, processamento e verificação das comparticipações diretas às 

despesas com cuidados médicos, enviadas pelos beneficiários da ADM; 

(5) Remeter ao GPGFO as notas de liquidação correspondentes à faturação processada no 

âmbito do regime de livre escolha;  

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

para efeitos de imposto sobre rendimento de pessoas singulares;  

(7) Gerir o contact center que procede ao registo e presta todos os esclarecimentos aos 

beneficiários, no âmbito das dúvidas e reclamações remetidas à ADM, nomeadamente 

através da linha telefónica de atendimento e por via eletrónica. 
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3.2.2.2. Atividades  

3.2.2.2.1. Gestão de beneficiários 

Os Beneficiários da ADM encontram-se enquadrados no Decreto-Lei nº 167/2005, de 23 de 

setembro, o qual prevê a existência de quatro categorias: Titulares; Familiares ou equiparados; 

Extraordinários; Associados. 

O número e distribuição destes beneficiários com cartão válido a 31 de dezembro de 2017 pelos 

Ramos das FFAA é o seguinte: 

 ARMADA EXERCITO FORÇA AÉREA 
TOTAL 

 Familiares Titulares Familiares Titulares Familiares Titulares 

Militares do QP 17369 14661 17503 14314 9970 7993 81810 

Acad. Militares 0 239 8 365 1 146 759 

Portaria 1034 516 676 5930 8971 454 646 17193 

Pess. Militarizado 3502 1628 199 296 0 0 5625 

Pessoal Civil 0 0 5 4 0 0 9 

Militares RC 34 974 386 6081 113 1771 9359 

Outros 10 13 114 189 4 0 330 

Total 21431 18191 24145 30220 10542 10556 115085 

Tabela 29 - beneficiários com cartão válido a 31DEZ17 por Ramos das FFAA 

 

De referir que, em 2017, houve uma redução muito significativa do universo de beneficiários 

com cartão ADM válido.  

Esta redução poderá no entanto não ser real uma vez que à data existiam cerca de 3.500 cartões 

caducados em fase de renovação. Há, no entanto, a salientar os beneficiários falecidos ao longo 

do ano, cerca de 800 e a redução do efetivo das Forças Armadas.  

A sua distribuição ordenada pelos distritos e regiões é a constante do quadro seguinte: 

DISTRITOS E REGIÕES 
TOTAL DE 

BENEFICIÁRIOS 

LISBOA 34593 

SETÚBAL 26067 

SANTARÉM 9142 

PORTO 9058 

LEIRIA 4637 

BRAGA 4097 

COIMBRA 3506 

AVEIRO 3398 

FARO 2844 

VISEU 2817 

AÇORES 2366 

ÉVORA 2103 

VILA REAL 1686 

CASTELO BRANCO 1423 

BEJA 1492 
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VIANA DO CASTELO 1489 

MADEIRA 1465 

PORTALEGRE 1194 

GUARDA 769 

BRAGANÇA 708 

ESTRANGEIRO 231 

TOTAL 115085 

Tabela 30 - Distribuição dos Beneficiários por Distrito/Regiões em 2017 

Os beneficiários da ADM continuam a apresentar uma forte concentração nos distritos de 

Lisboa, Setúbal e Santarém (60% do total dos beneficiários). 

A distribuição dos beneficiários da ADM por tipologia é a seguinte: 

 

Número de Beneficiários por Tipologia 

TITULARES 58.967 

Ativo e Reserva 29.891 

Reforma 29.076 

FAMILIARES 56.118 

Cônjuges e equiparados 23.545 

Extraordinários 3.579 

Associados 7.520 

Descendentes 21.271 

Ascendentes 201 

Outros 2 

TOTAL 115.085 

Tabela 31 - Distribuição dos Beneficiários da ADM por tipologia em 2017 

 

Os beneficiários titulares da ADM representam cerca de 51% do conjunto dos beneficiários, 

sendo que o grupo dos beneficiários familiares representa os restantes 49%. 

No quadro seguinte é possível constatar a redução progressiva e constante de beneficiários ao 

longo dos últimos 6 anos: 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

TITULARES 65 246 64 441 61 016 61 490 60 583 58 967 

No ativo e reserva 34 690 34 941 33 689 32 579 31 933 29 891 

Reforma 30 556 29 500 27 327 28 911 28 650 29 076 

FAMILIARES 66 774 65 965 62 806 60 652 58 594 56 118 

Cônjuges, Equiparados,  
Extraordinários e Associados  

41 919 41 579 39 251 37 825 36 315 34 644 

Descendentes 24 525 24 102 23 309 22 606 22 062 21 271 

Ascendentes 311 280 243 219 215 201 

Outros 19 4 3 2 2 2 

TOTAL 132 020 130 406 123 822 122 142 119 177 115 085 

Tabela 32 - Evolução anual dos beneficiários da ADM – Titulares e Familiares 
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Através do quadro seguinte é possível constatar-se o peso que o conjunto dos beneficiários mais 

idosos tem na ADM, verificando-se que os beneficiários com mais de 60 anos representam 

aproximadamente 45% do universo total. Tal facto decorre do facto da esperança média de vida 

ter vindo sucessivamente a aumentar ao longo dos últimos anos, sendo que o fator 

envelhecimento é estruturante nos sistemas de saúde, uma vez que implicam em média, 

maiores gastos com a saúde. 

ESCALÃO ETÁRIO 0 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 » 80 TOTAL 

2016 17.097 15.459 9.289 8.919 15.881 17.505 20.823 14.204 119.177 

2017 16.789 14.052 8.962 8.543 15.328 17.130 20.430 13.851 115.085 

Tabela 33 - Distribuição dos Beneficiários ADM por escalão etário 

 

3.2.2.2.2. Beneficiários Portaria 1034/2009 

Relativamente ao universo de beneficiários abrangidos pela Portaria nº 1034/2009, verifica-se 

que, esse universo, em 31 de dezembro de 2017 é composto por cerca de 10.293 beneficiários 

titulares registados, com cartão válido. Aos beneficiários titulares da Portaria n.º 1034/2009, 

importa ainda contabilizar cerca de 6.900 beneficiários familiares registados, o que perfaz um 

quantitativo de 17.193 beneficiários estreitamente relacionados com a Portaria n.º 1034/2009.  

São abrangidos por esta Portaria os seguintes grupos de beneficiários:  

D - Deficientes das Forças Armadas;  

S - Beneficiários de pensão de invalidez; 

G - Grandes Deficientes do serviço efetivo normal; 
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3.2.2.2.3. Gestão de cartões ADM 

A DGBB procedeu à emissão do cartão de identificação ADM, em conformidade com as 

inscrições/renovações efetuadas pelos Ramos das Forças Armadas.  

Em 2017 a DSADM emitiu 65.906 cartões de beneficiário, nas suas diversas tipologias, o que 

representa, desde a implementação do cartão de identificação de beneficiário da ADM, a 

emissão de 696.343 cartões. 

 

Titulares Familiares Titulares  Familiares Titulares Familiares

Ativo 0 0 1 1 21 23

Reforma 444 336 4561 3028 579 401

Reserva 0 0 0 0 4 4

Total 444 336 4562 3029 604 428

Titulares Familiares Titulares Familiares

Ativo 4 7 0 0

Aposentação 1 0 0 0

Reforma 62 52 4 3

Reserva 2 2 0 0

Total 69 61 4 3

Titulares Familiares Titulares  Familiares Titulares Familiares

Reforma 19 14 167 118 23 16

Total 19 14 167 118 23 16

Titulares Familiares Titulares  Familiares Titulares Familiares

Ativo 0 0 5 6 0 0

Aposentação 0 0 10 6 0 0

Reforma 144 105 4220 2769 15 7

Reserva 0 0 7 2 0 0

Total 144 105 4242 2783 15 7

Titulares Familiares Titulares  Familiares Titulares Familiares

Ativo 4 7 6 7 21 23

Aposentação 1 0 10 6 0 0

Reforma 669 507 8948 5915 621 427

Reserva 2 2 7 2 4 4

Total 676 516 8971 5930 646 454

Total Geral:
Titulares: 10293

Familiares: 6900

Situação
ARMADA EXÉRCITO FORÇA AÉREA

Situação
ARMADA EXÉRCITO FORÇA AÉREA

ARMADA FORÇA AÉREA

Situação
ARMADA EXÉRCITO FORÇA AÉREA

Beneficiário Deficiente das Forças Armadas

Beneficiário do Quadro Permanente

Beneficiário Grande Deficiente das Forças Armadas

Beneficiário Pensionista Pensão de Invalidez

Resumo

ARMADA EXÉRCITO FORÇA AÉREA
Situação

Situação

Tabela 34 - Distribuição de Beneficiários da Portaria 1034/2009 e respetivos familiares 
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Anos 
Cartões emitidos pela 

DSADM 

2007 (*) 150 000 

2007  22 298 

2008 51 635 

2009 57 026 

2010 45 200 

2011 36 474 

2012 88 402 

2013 45 771 

2014 43 159 

2015 49 431 

2016 41 041 

2017 65 906 

Tabela 35 - Emissão de Cartões aos Beneficiários da ADM 

 

3.2.2.2.4. Beneficiários Extraordinários 

O Decreto-Lei n.º 234/2005, de 30 de dezembro, consagrou a possibilidade dos beneficiários 

titulares de ADSE, cônjuges ou que vivam em união de facto com beneficiários titulares da ADM, 

poderem optar pela inscrição como Beneficiários Extraordinários neste Subsistema, situação 

regulada pela Portaria nº 1393/2007, que definiu os termos dessa opção. 

O número de beneficiários extraordinários da ADM em 31 de dezembro de 2017, registados e 

com cartão válido é de 3.579 beneficiários representando este número um crescimento de 

3,53% em relação ao número de beneficiários extraordinários apurados em 2016. 

 

ANO NÚMERO VARIAÇÃO 

2010 3 168 2,86% 

2011 3 089 -2,49% 

2012 3 081 -0,26% 

2013 3 088 0,23% 

2014 3 059 -0,94% 

2015 3 267 6,80% 

2016 3 457 5,82% 

2017 3 579 3,53% 

Tabela 36 - Variação dos Beneficiários Extraordinários 

 

3.2.2.2.5. Beneficiários Associados 

A publicação do Decreto-Lei Nº 81/2015, de 15 de maio, regulamentado através da Portaria 482-

A/2015 de 18 de junho, criou uma nova categoria de beneficiários da ADM designados 

por beneficiários associados, anteriormente designados por “protocolados”. A inscrição nesta 

tipologia de beneficiários pressupõe o processamento de um desconto no vencimento/pensão 
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do beneficiário titular, executado nos termos previstos nos n.ºs 4 a 7 do artigo 13.º do Decreto-

Lei n.º 167/2005, de 23 de setembro, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 81/2015, de 15 

de maio, incidindo sobre catorze remunerações. 

Relativamente ao universo de Beneficiários Associados, registado e com cartão válido em 31 de 

dezembro de 2017, foi apurado o número de 7.520, verificando-se pela primeira vez, desde que 

foi criada, a inversão do efetivo desta tipologia de beneficiários. 

 

Ano Número Variação 

Beneficiários “Protocolados” 

2010 11.876 -- 

2011 12.277 3,38% 

2012 12.427 1,22% 

2013 11.840 -4,72% 

2014 11.586 -2,15% 

Beneficiários Associados 

2015 5.352 -53,81% 

2016 4.824 -11,09% 

2017 7.520 +55,88% 

Tabela 37 - Variação dos Beneficiários Associados 

 

 

3.2.2.2.6. Receitas da ADM  

As receitas tiveram as seguintes origens: 52.753.650,62 € de receitas próprias relativas a 

quotizações dos beneficiários não isentos e 20.000.000,00€, das dotações inscritas no 

orçamento da Secretaria-Geral do MDN. Esta dotação, proveniente do OE, pela deliberação nº 

2/2016 de 1 de setembro do CD, passou a ser destinada, prioritariamente, a cobrir as despesas 

dos beneficiários abrangidos pela portaria 1034/2009. 

 

Origem 
Receitas 

2015 2016 2017 

CGA 21.449.542,58 € 21.931.877,16 € 22.679.241,63 € 

Exército 11.791.541,09 € 12.665.692,74 € 11.542.885,45 € 

Marinha 8.645.022,97 € 8.450.204,59 € 9.144.665,54 € 

Força Aérea 5.908.959,15 € 6.220.468,85 € 6.051.459,59 € 

EMGFA  ------ 906.748,49 € 1.492.539,45 € 

Outros 1.775.710,62 € 1.980.321,48 € 1.842.856,96 € 

Total parcial 49.570.776,41 € 52.155.223,31 € 52.753.650,62 € 

OE - SG/MDN 20.000.000,00 € 20.000.000.00 € 20.000.000.00 € 

Valores Transitados 3.800.000,00 € ------  

TOTAL 73.370.776,41 € 72.155.223,31 € 72.753.650,62 € 

Tabela 38 - Origem das receitas da ADM em 2017 
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3.2.2.2.7. Despesas de saúde pagas pela DSADM 

 

SUB-RUBRICA 

VALORES PAGOS  
VALORES COM 

FICHEIRO DE 
PAGAMENTO EM 

2017  
NÃO PAGOS  2015 2016 2017 

Comparticipações Diretas 12.468.517,98 € 12.014.830,93 € 13.126.868,05 € 993.385,81 € 

Entidades Convencionadas 41.649.659,63 € 34.390.321,04 € 50.085.952,97€ 21.870.619,42 € 

Medicamentos 
(Inclui LMPQF) 

7.792.894,85 € 8.134.918,49 € 7.944.086,92 € 2.524. 134,04 € 

Instituições Militares 6.009.074,10 € 6.828.746,16 € 8.164.703,94 € 7.542.008,94 € 

Centros de Apoio Social (CAS) 593.284,66 € 223.487,22 € 237.656,65 € 420.587,30 € 

Serviço Nacional de Saúde 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Segurança Social 10.219,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL 68.523.651,16 € 61.592.303,84 € 79.559.268,53 € 33.350.735,51 € 

Tabela 39 - Mapa de encargos ADM em 2017, por sub-rúbrica 

 

Salienta-se que em 2017 só foi possível proceder ao pagamento de despesas de saúde no valor 

de 79.559.268,53 € face à utilização extraordinária de 8.999.688,00€ de saldos que transitaram 

de 2016 para 2017. 

 

1) Encargos com comparticipações no Regime Livre Escolha (RLE)  

A comparticipação no pagamento das prestações ocorridas efetiva-se mediante reembolso ao 

beneficiário de acordo com as tabelas publicadas no Despacho 8738/2004 de 03 de maio do 

Secretário de Estado do Orçamento. 

Em 2017 já foi possível proceder à elaboração de ficheiros de pagamentos, desagregando as 

despesas dos beneficiários regime normal, dos beneficiários abrangidos pela Portaria 1034/2009 

e respetivos familiares. 

O quadro seguinte apresenta o montante da faturação após o registo da entrada, 

processamento e verificação das comparticipações diretas resultantes de despesas com 

cuidados de saúde, enviados pelos beneficiários da ADM, no Regime Livre Escolha, bem como 

os valores dos pagamentos efetuados: 

 

SUB-RUBRICA ANO 
VALOR PROCESSADO PELA  

DSADM  
VALOR PAGO  

Comparticipações 
Diretas (RLE) 

2016 13.020.839,76 € 12.014.830,93 € 

2017 14.120.253,86 € 13.126.868,05 € 

Tabela 40 - Faturação, Regime Livre Escolha 2016 e 2017 
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De referir que transitou, para pagamento em 2018, o montante de 993.385,81 € já com ficheiro 

de pagamento, e não pago em 2017. 

Regista-se que durante o ano de 2017, o tempo médio decorrente do processamento da 

faturação foi de 60 dias, tendo o IASFA, I.P., regra geral, efetuado os respetivos pagamentos aos 

beneficiários no mês seguinte (33 dias) à conclusão do processamento. 

 

2)  Gestão do “Contact Center” 

O Portal do IASFA I.P./Área ADM e o “site” da ADM na Internet contêm a informação 

considerada essencial para consulta dos beneficiários. Em área reservada, os beneficiários da 

ADM, têm ainda a possibilidade de consultar o estado dos movimentos relativo às respetivas 

comparticipações. 

No mês de janeiro de 2017, foi, extraída informação para o preenchimento do modelo 37 (cfr. 

Portaria 201-A/2015 de 10 de julho.), para envio à Autoridade Tributária (AT), identificando 

todos os montantes comparticipados e não comparticipados, no âmbito do RLE, a beneficiários 

ADM no ano de 2017, utilizando os serviços do colaborador por avença para a manutenção 

corretiva e evolutiva do SGADM. Foi ainda solicitado aos Ramos a sua colaboração para informar 

os beneficiários na situação de Ativo e Reserva, destas diligências. Neste âmbito releva-se a 

responsabilidade da DSADM no processamento e envio de cerca de 24 000 ofícios, para os 

beneficiários titulares na situação de Reforma.  

Durante o ano de 2017 foram ainda realizadas algumas ações de formação no back-office em 

Oeiras tendo em vista reduzir erros no processamento e garantir mais e melhor informação a 

prestar aos beneficiários. 

 

3.2.3. Divisão de Gestão de Prestadores (DGP)  

 

3.2.3.1. Competências 

Nos termos da alínea c) do nº 2. do Despacho n.º 9404/2013, de 18 de julho, do Conselho 

Diretivo do IASFA, I.P., compete à DGP: 

(1) Analisar, 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; 

(2) Garantir o cumprimento dos acordos celebrados; 

(3) Acompanhar e estudar novas áreas de intervenção de prestação de cuidados médicos; 
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(4) Registar, verificar e processar a faturação remetida pelas entidades convencionadas 

relativa à prestação de cuidados de saúde, no âmbito do regime convencionado, aos 

beneficiários da ADM; 

(5) Registar, verificar e processar a faturação remetida pelas farmácias relacionada com o 

fornecimento de medicamentos aos beneficiários da ADM; 

(6) Remeter ao GPGFO as notas de liquidação correspondentes à faturação processada no 

âmbito do regime convencionado e farmácias. 

 

3.2.3.2. Atividades  

 

3.2.3.2.1. O Sistema de Saúde Militar (SSM) 

O Sistema de Saúde Militar foi reorganizado pelo Despacho n.º 2943/2014 do MDN, de 31 de 

janeiro, que definiu a sua organização, composição, órgãos a criar e a extinguir. 

O Despacho n.º 511/2015, de 30 de dezembro, do MDN, para cumprimento do Artigo 19.º - 

Processo de Faturação, do Decreto Regulamentar n.º 2/2015 de 20 de fevereiro, estabeleceu 

um novo regime de faturação e liquidação de encargos relativamente aos cuidados de saúde 

prestados pelo HFAR e pelas demais estruturas do SSM aos beneficiários da ADM, a partir de um 

novo enquadramento conceptual entre “saúde operacional2” e “saúde assistencial3”.  

De acordo com o definido pelo referido despacho e nos termos estabelecidos para a saúde 

assistencial todos os encargos decorrentes da prestação de cuidados de saúde neste âmbito 

passaram a ser suportados pela Entidade Gestora da ADM. 

 

3.2.3.2.2. Hospital das Forças Armadas (HFAR) e restantes estruturas de 

saúde integradas no SSM.  

O processo de faturação, relativo aos cuidados de saúde prestados pelo HFAR e pelas restantes 

estruturas de saúde integradas no SSM, incluindo os centros de medicina especializada e as 

enquadráveis no conceito de Unidades de Tipo II e III, definidas no Despacho n.º 2943/2014 (2.ª 

série), de 31 de janeiro, do MDN, passou a ter por referência as regras e tabelas de preços em 

vigor para o regime convencionado da ADSE. 

Foi solicitado às entidades do SSM que a faturação entregue na DSADM, fosse segregada tendo 

a conta a seguinte tipologia: 

                                                           
2 Saúde Operacional - Engloba a prestação de cuidados de saúde por motivos operacionais, nomeadamente, os que 

concorrem para atividades de seleção/recrutamento, revisões e inspeções periódicas de militares na efetividade de 
serviço, preparação sanitária prévia à projeção de forças, avaliação sanitária de forças após a retração/rendição e 
apoio sanitário à atividade operacional. 

3 Saúde Assistencial - Engloba a prestação de cuidados de saúde necessários e imprescindíveis para a manutenção do 
estado de saúde do militar no seu ambiente socioprofissional, nomeadamente, os prestados aos militares 
individualmente considerados em consequência de doença, aos militares considerados/julgados incapazes por 
motivos de serviço, nomeadamente os deficientes militares, bem como aos respetivos familiares.  
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 Titulares QP na situação de Ativo; 

 Titulares, beneficiários da Portaria 1034/2009; 

 Titulares na situação de Reserva e Reforma; 

 Familiares. 

O quadro seguinte apresenta a faturação entregue na ADM, referente ao Hospital das Forças 

Armadas (HFAR) e ao Centro de Saúde Militar de Coimbra (CSMC), de 2014 a 2017. 

 

Entidade 
Volume de faturação 

2014 2015 2016 2017 

HFAR  Lisboa/Porto 4.690.358 € 3.919.016 € 12.737.160 € 17 591 924,81 € 

CSMC 1.130.468 € 1.009.327 € 345.477 € 301.357,60€ 

Tabela 41 - Faturação, HFAR e CSMC 2014 – 2017 

 

Pagamentos por Instituição           2016             2017 

HFAR 5.696.494,37 € 7.023.107,68 € 

LMPQF 4.081.875,16 € 3.290.492,29 € 

Medicamentos e produtos de apoio 3.542.385,63 € 3.251.711,67 € 

Análises Clinicas 539.489,53 € 38.780,62 € 

CSMC 434.052,13 € 757.179,82 € 

Outros 158.710,13 € 345.635,82 € 

Total 10.371.131,79 € 11.416.415,61 € 

Tabela 42 - Pagamentos a Instituições do SSM 2016 e 2017 

 

3.2.3.2.3. Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos 

(LMPQF) 

Os encargos do IASFA, I.P. relativos ao Laboratório Militar de Produtos Químicos e 

Farmacêuticos (LMPQF) decorrem das seguintes situações: 

(1) Encargos do IASFA, I.P. resultante da atividade comercial do LMPQF: 

 Nos termos do Despacho n.º 2943/2014, 31 de janeiro, do Ministro da Defesa 

Nacional, o Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos (LMPQF) foi 

instituido como único responsável pela aquisição, produção, armazenagem, 

distribuição e manutenção de material clínico, equipamento médico, 

medicamentoso e outros produtos de saúde necessários ao SSM e às Forças 

Armadas; 
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 As comparticipações às farmácias (medicamentos) por parte da ADM, passou a 

partir de 01ABR2013 a constituir encargo do SNS, no remanescente do suportado 

pelo beneficiário, conforme as Leis do Orçamento do Estado;  

 O Despacho n.º 4516/2013 dos Secretários de estado do Orçamento, Adjunto e da 

Defesa Nacional e da Saúde excluiu, do previsto no parágrafo anterior, a 

comparticipação de medicamentos dispensados por entidades integradas no 

Ministério da Defesa Nacional; 

 Até final de 2017 as despesas com medicamentos efetuadas em qualquer ponto de 

venda de medicamentos do LMPQF, implicaram assim a comparticipação das 

mesmas pela ADM quando esta mesma despesa caberia ser suportada pelo SNS; 

 Esta situação, que se manteve até ao final do corrente ano, foi, entretanto, 

corrigida e encontram-se já refletidos na Lei do Orçamento de Estado para 2018 os 

novos procedimentos e responsabilidades pela assunção das despesas com os 

medicamentos dispensados pelo LMPQF. 

(2) Protocolo de Cooperação entre o IASFA, I.P., EMGFA e HFAR, de 1 de outubro de 2014, 

sobre Medicamentos Hospitalares em Regime de Hospital de Dia: 

 No seu preâmbulo, postula-se o “Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I.P., 

como entidade gestora do subsistema de saúde “Assistência na Doença aos 

Militares das Forças Armadas” (ADM), é responsável pelo pagamento das despesas 

relativas ao fornecimento de medicamentos e material clínico de consumo 

hospitalar corrente, seja qual for a sua forma, desde que necessários e adequados 

ao diagnóstico, ao tratamento, ou ao restabelecimento do estado de saúde físico 

ou mental e da capacidade de trabalho ou de ganho dos militares beneficiários 

titulares da ADM, dos beneficiários titulares da ADM abrangidos pela Portaria nº 

1034/2009, e dos beneficiários familiares da ADM.”; 

 Na sua cláusula 3ª, o protocolo estabelece que os encargos com a aquisição de 

medicamentos hospitalares prescritos em regime de hospital de dia pelo HFAR, por 

parte do LMPQF, são suportados total e diretamente pela ADM. 

 Assim, durante o ano de 2017 a ADM suportou estes encargos na totalidade mas à 

semelhança do preconizado para os restantes medicamentos, julga-se que 

igualmente para os medicamentos dispensados em regime de hospital de dia 

deverão ser adotados os procedimentos e responsabilidades definidas pela Lei do 

Orçamento de Estado para 2018.  

(3) Protocolo de Cooperação entre o IASFA, I.P., EMGFA e o LMPQF, de 1 de outubro de 

2014, sobre Produtos de Apoio e Dispositivos Médicos:  
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 Neste protocolo definem-se as responsabilidades do LMPQF, em linha com o 

estipulado no Despacho n.º 2943/2014, 31 de janeiro, do MDN, como único 

responsável pela aquisição, produção, armazenagem, distribuição e manutenção 

de material clínico, equipamento médico, medicamentoso e outros produtos de 

saúde necessários ao SSM e às Forças Armadas; 

 O Protocolo define na sua Cláusula 6ª, que “Os encargos com a aquisição pelo 

LMPQF dos bens requisitados nos termos da cláusula 4.ª são suportados total e 

diretamente pela ADM”; 

 Tendo em consideração que a definição do que é ou deixa de ser um produto de 

apoio ou dispositivo médico não pode depender exclusivamente do critério do 

médico como se tem verificado até agora, neste momento importa legislar sobre 

este tipo de produtos, quais deverão ser objeto de comparticipação, bem como os 

procedimentos relacionados com as respetivas prescrições por parte dos 

profissionais de saúde ou das equipas multidisciplinares do HFAR; 

 Em 2017 a ADM, através das verbas da Secretaria Geral do MDN suportou estes 

encargos apenas com base no critério e nas respetivas prescrições dos profissionais 

de saúde do HFAR. Salienta-se, no entanto, que ao longo deste ano foi solicitado 

superiormente que este assunto fosse esclarecido, havendo a indicação de que 

estará a ser preparada legislação para o efeito a entrar em vigor já em 2018. 

(4) O quadro seguinte apresenta a faturação entregue na ADM, referente ao Laboratório 

Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos (LMPQF), de 2015 a 2017. 

 

LMPQF 
Faturação entregue na DSADM 

(1) 

Anos 

2015 2016 2017 

Medicamentos disponibilizados a 
Beneficiários ADM 

689.967,88 € 698.939,31 € 611.203,15 € 

Medicamentos e produtos de 
apoio disponibilizados a Benef. 
Port. 1034/2009. 
inclui medicamentos em regime 
de hospital de dia. 

 
4.167.556,13 € 

 

 
4.460.553,16 € 

 

3.396.743,28 
 

Análises Clinicas 64.423,89 € 17.031,52 € 85.842,84 € 

TOTAL 4.921.947,90 € 5.176.523,99 € 4 093 789,27 € 

Tabela 43 - Faturação do LMPQF em 2015 /2016 /2017 

(1) Inclui toda a faturação entregue, sem excluir eventuais devoluções ou abates. 
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3.2.3.2.4. Acordos com entidades prestadoras de cuidados de saúde 

Ao abrigo do n.º 8 da Portaria 1396/2007 de 25 de outubro, os preços e regras dos cuidados de 

saúde, no âmbito do regime convencionado, são os que constam nas tabelas acordadas pela 

ADSE. 

A comparticipação no pagamento das prestações ocorridas, efetiva-se mediante pagamento 

direto à entidade prestadora de cuidados de saúde.  

Nos serviços prestados pelas entidades com acordo, o montante a suportar pelo beneficiário é 

determinado, tendo em conta o tipo de ato médico praticado e de acordo com as tabelas da 

ADSE. 

À semelhança do ocorrido com as entidades do Sistema de Saúde Militar, também foi reiterado, 

junto das entidades convencionadas, a necessidade de envio de faturação segregando os 

beneficiários da Portaria 1034/2009, permitindo desta forma a sua individualização e 

canalização para a Secretaria-Geral/MDN por forma a serem suportadas através do OE/MDN. 

O quadro seguinte quantifica as entidades privadas de prestação de cuidados de saúde, por 

distrito, com acordo celebrado com o IASFA, I.P., que nos últimos 4 anos apresentaram faturação 

à ADM. 

 

DISTRITOS E REGIÕES 
ENTIDADES COM FATURAÇÃO ENTREGUE NA DSADM (1) 

2011 2012  2013 2014 2015 2016 2017 

AÇORES 9 9 9 16 16 17 17 

AVEIRO 40 38 39 38 37 35 36 

BEJA 12 13 11 10 11 10 10 

BRAGA  42 43 39 37 37 35 37 

BRAGANÇA 5 7 9 11 8 7 7 

CASTELO BRANCO 15 15 12 12 10 10 13 

COIMBRA 27 28 30 35 34 30 30 

ÉVORA 22 21 22 17 17 17 17 

FARO 41 41 43 41 40 38 42 

GUARDA 6 6 5 4 5 5 5 

LEIRIA 41 33 32 28 28 25 25 

LISBOA 268 262 242 249 238 219 220 

MADEIRA 9 12 10 12 11 11 12 

PORTALEGRE 11 9 7 8 7 7 7 

PORTO 94 97 96 82 83 76 76 

SANTARÉM  53 50 45 43 41 37 37 

SETÚBAL 148 142 140 134 131 126 127 

VIANA DO CASTELO 17 18 15 15 16 13 13 

VILA REAL 17 19 16 19 18 16 16 

VISEU 24 24 27 29 30 30 31 

MAPUTO -- -- -- -- 2 2 2 

TOTAL 901 887 849 840 820 766  780 

(1) Apenas inclui as entidades, sem sucursais e não inclui Instituições Militares, nem as Farmácias. 

Tabela 44 - Entidades com faturação entregue na DSADM 
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Este número não engloba as sucursais, sendo que estas, maioritariamente compostas por 

dependências de laboratórios de análises clinicas, alguns com implantação em todo o território 

nacional, são compostas por várias dezenas de filiais.  

 

3.2.3.2.5. Encargos – regime convencionado e farmácias 

Compete à DGP registar, verificar e processar a faturação remetida pelas entidades 

convencionadas relativa à prestação de cuidados de saúde no âmbito do regime convencionado, 

bem como a remetida pelas farmácias relacionada com o fornecimento de medicamentos aos 

beneficiários da ADM. 

As comparticipações às farmácias (medicamentos) por parte da ADM, passou a partir de 

01ABR2013 a constituir encargo do SNS, no remanescente do suportado pelo beneficiário, 

conforme as Leis do Orçamento do Estado, excecionando, ainda em 2017, as farmácias das 

Regiões Autónomas e pontos de dispensa de medicamentos do LMPQF . 

Exceptuam-se as comparticipações referentes aos copagamentos dos beneficiários da Portaria 

1034/2009, que, decorrente da alínea b) do n.º 2 do art.º 1.º e do n.º 1 do art.º 3.º da referida 

Portaria, são da respossabilidade do IASFA, I.P., enquanto entidade gestora da ADM. 

 

SUB-RUBRICA VALOR 

Entidades Convencionadas 50.085.952,97€ 

Medicamentos 7.944.086,92 € 

Instituições Militares 8.164.703,94 € 

CAS - Centros de Apoio Social 237.656,65 € 

Serviço Nacional de Saúde 0,00 € 

Segurança Social 0,00 € 

TOTAL 66.432.400,48 € 

Tabela 45 - Mapa das Despesas ADM em 2017, por sub-rúbrica, excluídas as comparticipações diretas 

 

No âmbito do Regime Convencionado, durante o ano de 2017, o tempo médio de 

processamento, desde a data de entrada da fatura no SGADM até à emissão do Ficheiro de 

Pagamento a enviar para o Gabinete de Planeamento, Gestão Orçamental e Financeira do IASFA, 

I.P. foi de 60 dias, acrescido de mais 290 dias até ao pagamento às entidades, totalizando um 

tempo médio de 239 dias. De salientar ainda o delay na ordem dos 45 dias desde a receção da 

faturação até à data de entrada no SGADM. 

 

As entidades que mais faturaram à ADM são as constantes do quadro seguinte: 
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ENTIDADE 2016 2017 

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS  12.737.160 € 17 591 924,81 € 

HOSPITAL DA LUZ - LISBOA 7.201.196 € 6 547 826,48 € 

LMPQF 4.977.377 € 4 093 789,27 € 

ASSOC NACIONAL DE FARMACIAS 4.846.415 € 4 942 613,25 € 

CENTRO CLINICO CHAMPALIMAUD 3.532.953 € 4 491 244,05 €  

HOSPITAL LUSIADAS - LISBOA 3.366.857 € 3 124 728,48 € 

HOSPITAL DA CVP 3.314.503 € 4 916 126,52 € 

HOSPITAL DA LUZ - SETUBAL 2.344.383 € 1 227 065,06 € 

HOSPITAL CUF INFANTE SANTO -LISBOA 1.958.190 € 1 871 892,48 € 

HOSPITAL DA LUZ ARRABIDA – GAIA 1.709.455 € 1 227 065,06 € 

HOSPITAL DA LUZ – OEIRAS 1.325.986 € 1 072 418,74 € 

HOSPITAL CUF DESCOBERTAS – LISBOA 1.089.974 € 1 122 285,15 € 

CLISA – CLINICA SANTO ANTONIO – AMADORA 1.000.997 € 871 868,66 € 

HOSPITAL PRIVADO DE BRAGA 984.234 € 1 028 737,84 € 

HOSPITAL CUF TORRES VEDRAS, S.A. 753.628 € 472.915,16 € 

HOSPITAL PARTICULAR DO ALGARVE - GAMB 750.208 € 626 793,30 € 

CLINICA CUF - CASCAIS 739.895 € 627 143,40 € 

SANFIL – CASA DE SAUDE STª FILOMENA  627.750 € 1 394 624,25 € 

HOSPITAL CUF - PORTO 624.232 € 802 467,38 € 

HOSP DA ORDEM TERCEIRA - LISBOA 592.683 € 497 266,24 € 

GAIARTS, HOSPITAL PRIVADO DE GAIA 572.367 € 321.734,22 €  

LINDE CENTRAL 554.906 € 523 996,95 € 

HOSPITAL PARTICULAR DE ALMADA 545.591 € 512 395,99 € 

BRITISH HOSPITAL LISBON XXI SA 531.696 € 386.188,04 € 

CENTRO HOSPITALAR S. FRANCISCO 519.611 € 547.337,92 € 

STª CASA DA MISERICÓRDIA DE ÉVORA 516.204 € 289.935,20 € 

HOSPITAL PRIVADO DA TROFA 497.405 € 375.204,00 € 

HOSPITAL PRIVADO DE ALFENA, SA 467.648 € 435 073,48 € 

HOSPITAL PARTICULAR DO ALGARVE 457.628 € 455 048.37 € 

HOSPITAL DA LUZ - AVEIRO 455.503 € 512 884,73 € 

Tabela 46 - Entidades que mais faturaram à ADM em 2016 e 2017 

 

Da análise desde quadro destaca-se em 2017, o aumento significativo da faturação 

do HFAR, do Centro Clinico Champalimaud, do Hospital da CVP, da SANFIL e da Casa 

de Saúde de Stª Filomena. 
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3.2.3.2.6. Acordos com entidades convencionadas 

No decurso de 2017 a ADM, de acordo com as orientações superiores, deu continuidade aos 

procedimentos administrativos com vista à melhoria da rede convencionada, tendo sido 

celebrados novos acordos e elaborados alguns aditamentos a acordos já existentes. 

 

Entidades Concelhos 

Corclínica - Centro de Diagnóstico de Cardiologia Lda Lisboa 

Hospital Lusíadas Albufeira - Lusíadas, S.A. Albufeira 

Santa Casa da Misericórdia de Amares  Amares 

Hospital Privado da Trofa - São João da Madeira Aveiro 

Clinisul - Centro Médico Ecográfico, Lda - Cova da Piedade Almada 

Radis - Radiologia E Técnicas De Imagem, Lda – Olhão Olhão 

VM - Serviços Médicos, Lda Quarteira 

Clínica Médica e Dentária das Tílias, Lda. Castelo Branco 

Zelaprasi - Clínica Médica, Lda Castelo Branco 

Hospital da Luz Guimarães, S.A. Guimarães 

Núcleo de Imagem Diagnóstica Funchal 

Santa Casa da Misericórdia de Mortágua Viseu 

Simoram, Lda Castelo Branco 

Clínica Lusíadas Faro  Faro 

Tabela 47 - Novos acordos celebrados com a ADM em 2017 
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3.3. Gabinete de Apoio ao Conselho Diretivo (GACD) 

 

3.3.1. Competências 

O GACD tem as competências definidas no Art.º 5 do anexo à Portaria N.º 189/2013 de 22 de 

maio dos Ministérios das Finanças e da Defesa Nacional - Estatutos do Instituto de Ação Social 

das Forças Armadas, I. P.. 

(1) Secretariar as reuniões do Conselho Diretivo;  

(2) Secretariar as reuniões do Conselho Consultivo;  

(3) Gerir a agenda e a correspondência especificamente dirigida ao Conselho Diretivo. 

(4) Emitir pareceres, elaborar informações e proceder a estudos de natureza jurídica;  

(5) Participar na análise e preparação de projetos de diplomas legais e regulamentares;  

(6) Elaborar ou apreciar minutas de contratos, acordos, protocolos e despachos;  

(7) Prestar apoio jurídico aos serviços do IASFA, I.P.;  

(8) Instruir processos, nomeadamente de averiguações, de inquérito ou disciplinares;  

(9) Assegurar a atividade de contencioso do IASFA, I.P., nomeadamente no que diz 

respeito à ligação aos mandatários judiciais e ao acompanhamento da respetiva 

atividade;  

(10) Apoiar o conselho diretivo no exercício das suas competências de controlo e avaliação; 

(11) Programar ações que visem o melhor conhecimento da ação do IASFA, I.P., aos seus 

beneficiários e à sociedade em geral;  

(12) Assegurar uma adequada comunicação interna entre os órgãos, os serviços e os 

equipamentos sociais do IASFA, I.P.;  

(13) Estabelecer relações com os órgãos equivalentes do Ministério da Defesa Nacional e 

dos ramos das Forças Armadas e com os órgãos de comunicação social;  

(14) Garantir a atualização dos conteúdos do portal do IASFA, I.P., e promover a publicação 

do boletim informativo;  

(15) Assegurar as atividades de protocolo;  

(16) Organizar e gerir os arquivos documentais do IASFA, I. P.;  

(17) Assegurar a receção, registo, distribuição e expedição de toda a correspondência, bem 

como o registo da informação interna; 

(18) Assegurar o secretariado dos membros do Conselho Diretivo. 
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3.3.2. Atividades 

O GACD cumpre a sua função no apoio direto ao Conselho Diretivo, priorizando a gestão dos 

fluxos informacionais internos e externos e na assessoria técnica nas seguintes áreas funcionais: 

planeamento estratégico e operacional, controlo e avaliação; comunicação interna e externa, 

gestão e apoio documental e de secretariado. 

Para além da concretização de objetivos já referidos no Capítulo II, o GACD cumpriu ainda tarefas 

no âmbito das funções supra referenciadas, a saber: 

 Coordenação e elaboração de pareceres, estudos, memorandos e outras informações, 

nas áreas da Ação Social Complementar e na Assistência na Doença aos Militares das 

Forças Armadas, com vista ao apoio à decisão superior, nomeadamente: Memorando 

relativo ao aumento das mensalidades das Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas 

(ERPI); memorando relativo à análise diagnóstica da situação financeira, contratação de 

serviços e recursos humanos do IASFA, I.P. e colaboração na elaboração do memorando 

relativo à manutenção do pagamento do suplemento d condição militar; 

 Coordenação, articulação com as demais unidades orgânicas e elaboração dos 

instrumentos de gestão que transmitem as opções estratégicas do Conselho Diretivo, 

nomeadamente: Plano de Atividades de 2018, Relatório de Atividades de 2016, 

elaboração das monitorizações no âmbito Sistema de Avaliação do Desempenho dos 

Serviços da Administração Pública (SIADAP 1) - Quadro de Avaliação e Responsabilização 

(QUAR) em coordenação estreita com a Secretaria-Geral do MDN; 

 Coordenação do secretariado do Conselho Diretivo, apoio na definição da agenda e 

respetiva preparação das reuniões de coordenação semanais com as unidades orgânicas 

centrais, e demais reuniões com entidades externas, bem como a elaboração das 

respetivas atas. Em 2017 foram realizadas cerca de 40 reuniões de coordenação 

semanal, 1 reunião geral com os diretores dos CAS nível I e 15 reuniões com entidades 

externas, a saber: Reuniões de apresentação das auditorias a realizar no Instituto com 

a Inspeção geral da Defesa Nacional, Inspeção Geral de Finanças, Tribunal de Contas, e 

reuniões com órgãos da tutela, prestadores de serviços vários e outros stakeholders; 

 Gestão da agenda e correspondência dirigida ao Conselho Diretivo, bem como 

coordenação do protocolo referente aos atos oficiais e de representação do Conselho 

Diretivo, como foi exemplo a planificação da Visita Presidencial ao CAS Oeiras, da visita 

da Delegação Romena a Portugal, articulação com os órgãos da tutela para a 

coordenação da participação do CD em cerimónias de tomadas de posse, imposições de 

condecorações, eventos religiosos e de cariz cultural; 

 Coordenação das atividades de turismo e lazer no âmbito dos compromissos assumidos 

no Comité Internacional de Ligação dos Organismos Militares Sociais (CLIMS) e no 
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âmbito das respostas sociais e de lazer preconizadas em território nacional em estreita 

articulação com a DTLH; 

 Organização e participação nas duas reuniões anuais do CLIMS como membros 

integrantes da Delegação Portuguesa e como staff de apoio à Presidência do Comité; 

 Supervisão do Fundo de Maneio da Sede; 

 Orientação da política de comunicação interna e externa, em estreita colaboração com 

as restantes unidades orgânicas, e de acordo com as diretrizes do Conselho diretivo, 

potenciando o conhecimento do Instituto por parte dos seus beneficiários e, em 

simultâneo visando a promoção do engagement e motivação dos seus colaboradores, 

nomeadamente através da comunicação interativa pela página de Facebook do IASFA, 

atualização do site, disponibilização da revista Info IASFA e articulação com os órgãos 

de comunicação social; 

 Coordenação das relações interinstitucionais, nomeadamente com os restantes órgãos 

da tutela, organismos do setor público e do setor terceiro setor (social) e restantes 

stakeholders; 

 Coordenar a gestão documental nomeadamente a receção, registo, classificação, 

distribuição e expedição de toda a correspondência dos órgãos e serviços do Instituto, 

bem como o respetivo arquivo, e a elaboração e divulgação da ordem de serviço e 

demais informações internas; 

 Gestão dos transportes e parque automóvel do IASFFA, I.P.; 

 Integração do Conselho Coordenador de Avaliação do IASFA, I.P.; 

 Coordenação de grupos de trabalho para implementação de projetos específicos, 

nomeadamente: Regulamento Geral de Proteção de Dados, Regulamento Interno do 

IASFA, I.P.; Regulamentos Internos dos Centros de Apoio Social; regulamento de 

utilização dos equipamentos de restauração; 

 Coordenação da candidatura do IASFA, I.P., ao aviso n.º 2/SAMA2020/2017, com vista à 

implementação do Projeto IASFA+ - sistema de gestão, interoperabilidade, 

racionalização e otimização de recursos com vista à desmaterialização dos seus 

procedimentos e a disponibilização de um novo portal do Beneficiário que permita 

implementar o conceito de “Balcão Único”, no qual se pretende disponibilizar 

informação institucional e de apoio ao beneficiário e permitir o acesso a serviços, 

consultar informação pessoal, genérica, ou específica, relativa às respostas sociais 

disponíveis, entregar documentação e comprovativos, requerimentos, reclamações ou 

sugestões, inscrição em concursos, fazer marcações/reservas, acompanhar o 

processamento, etc., de forma desmaterializada. 
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Em 2017, para além das atividades planeadas e das atividades de gestão corrente, inerentes à 

missão que lhe foi atribuída, o GACD, teve especial intervenção no apoio direto na elaboração 

de memorandos e estudos de apoio à decisão superior, na condução e habilitação das respostas 

a entidades externas, nomeadamente no que respeita ao pedido de informações da tutela e 

outros stakeholders, em especial aqueles que intervêm diretamente na área da Assistência na 

Doença aos Militares das Forças Armadas (ADM), relativamente aos atrasos de pagamentos de 

serviços prestados por entidades com convenção com a ADM e no apoio direto às auditorias 

internas e externas que aconteceram de forma extraordinária, como foi o caso da auditoria 

interna ao CAS Runa para avaliação do arranque/ corte de arvores florestais efetuado, 

decorrente do Despacho n.º10/2017, de 28 de agosto, do Conselho Diretivo do IASFA, I.P. e da 

auditoria externa extraordinária da IGDN n.º45/2017 relativa ao processo de faturação, 

pagamento e controlo de despesas no âmbito do sistema de saúde militar. 

No âmbito da preparação do ICC com realização prevista em território nacional, em 2019, foram 

realizadas pelo GACD visitas a colónias de férias nacionais, nomeadamente ao My Camp 

(Cartaxo) e ao Campo Aventura (Óbidos), em junho, e ao Internacional CLIMS Camp (ICC), em 

Santona, Espanha, nos dias 21 a 24 de julho.  

O GACD coordena, em matéria de apoio administrativo, a Secretaria Central que assume as 

ações afins à gestão corrente, englobando três áreas distintas:  Gestão documental; Gestão da 

frota automóvel e a segurança, manutenção e limpeza das instalações. 

No âmbito da gestão documental, a plataforma digital de distribuição de documentos, 

consolidou-se como principal ferramenta de distribuição, de protocolo e de seguimento do fluxo 

de documentos, para todas Unidades Orgânicas do IASFA, tendo sido processados conforme se 

mostra na tabela 48. 

 

 

 

 

 

Tabela 48 – Registo Anual de Entradas e Saídas da secretaria Central 

A organização do arquivo de copiador, passou a ser essencialmente em formato digital. 

A Secção de Transportes da Sede executa a gestão da frota automóvel do IASFA nos seguintes 

aspetos: 

 Transmite a informação mensal dos dados das viaturas à ANCP; 

 Distribuição e redistribuição das viaturas de acordo com as necessidades apresentadas 

pelos CAS e Serviços / Órgãos; 

REGISTO DE ENTRADAS ANUAL DA SECRETARIA CENTRAL 

2015 2016 2017 

9245 9236 8860 

REGISTO DE SAÍDAS ANUAL DA SECRETARIA CENTRAL 

2015 2016 2017 

5910 4633 5255 
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 Certificação e registo das despesas respeitantes a combustíveis e portagens; 

 Providencia a substituição dos cartões de abastecimento de combustível e 

identificadores via verde (portagens); 

 Controla a utilização e manutenção de todas as viaturas do IASFA incluindo os AOV 

(Aluguer Operacional de Viatura); 

 Propõe, analisa e encaminha as propostas de abate de viaturas e procede à sua entrega 

na   ANCP, quando abatidas; 

 Recebe e encaminha as participações de acidentes rodoviários; 

 Estabelece contacto com as firmas reparadoras e outras entidades relacionadas com   

transportes; 

 Assegura a boa gestão das viaturas; 

 Assegura os serviços de transporte solicitados pelos Órgãos e Serviços; 

 Assegura o apoio necessário no âmbito dos acordos celebrados com os organismos de 

apoio social estrangeiros; 

 Elabora diariamente uma escala de serviço; 

 Controla os cartões de acesso ao parqueamento da empresa contratada. 

 

 

3.4. Gabinete de Recursos Materiais (GRM) 

3.4.1. Competências 

O GRM tem as competências definidas no artigo 8º do anexo à Portaria nº189/2013, de 22 de 

maio dos Ministérios das Finanças e da Defesa Nacional – Estatuto do Instituto Social das Forças 

Armadas, I.P.: 

(1) Executar os procedimentos administrativo-logísticos conducentes à aquisição de bens e 

serviços, incluindo os respeitantes a obras e empreitadas; 

(2) Proceder à aquisição, armazenagem e distribuição dos bens consumíveis; 

(3) Manter atualizado o cadastro dos bens inventariáveis, que constituem o património do 

IASFA, I.P.. 

 

3.4.2. Atividades 

O GRM contém duas áreas funcionais sobre as quais desenvolve as suas atividades: 

(1) Contratação pública; 
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(2) Património. 

No que se refere à Contratação Pública, o GRM desenvolve as suas atividades, tendo por base o 

Código dos Contratos Públicos e a Deliberação nº4/2016, de 12 de setembro. 

Das atividades desenvolvidas pelo GRM, destacam-se as seguintes: 

 Aquisição de serviços no âmbito da manutenção corretiva e evolutiva do SIASC, SIGEC, 

SINGAP e SIGADM; 

 Aquisição de serviços no âmbito do e-mail; 

 Aquisição de serviços no âmbito da manutenção das centrais telefónicas do IASFA, I.P.; 

 Aquisição de serviços no âmbito de empreitada para recuperação de 9 imóveis 

devolutos com o objetivo de os colocar no mercado para arrendamento; 

 Aquisição de serviços no âmbito de empreitada para remodelação do piso 1 da UF2 do 

CAS Oeiras, com o objetivo de aumentar a capacidade da mesma e consequentemente 

diminuir a lista de espera; 

 Aquisição de mobiliário para a MR2, no sentido de a capacitar de maior conforto e, 

consequentemente obter maior rentabilização da mesma; 

 Aquisição de serviços médicos para os CAS Lisboa, Oeiras, Runa, Porto e CAS de nível II, 

através de contratação em regime de avença, o que permite aos utentes uma rede 

próxima de cuidados médicos; 

 Aquisição de material de incontinência e dispositivos médicos para o CAS Lisboa, Oeiras, 

Porto, Runa e Ponta Delgada; 

 Aquisição de géneros para refeições para o CAS Lisboa, Alfeite, Runa e Oeiras para 12 

meses; 

 Aquisição de serviços no âmbito do fornecimento de refeições confecionadas para o CAS 

Porto, e em estudo o Concurso Público Internacional para a implementação desta 

metodologia de refeições confecionadas para o CAS Oeiras; 

 Preparação do procedimento de aquisição de serviços no âmbito da enfermagem e 

auxiliares de ação médica para o CAS Oeiras e CAS Runa por 3 anos através de um 

Concurso Público com Publicação de Anúncio no Jornal Oficial da União Europeia; 

 Aquisição de serviços no âmbito de empreitada no âmbito do sistema de produção AQS 

e preparação do procedimento para a aquisição de um sistema de iluminação de 

emergência e segurança; 

 Aquisição de serviços no âmbito jurídico, nomeadamente no patrocínio judiciário; 

 Aquisição de serviços no âmbito do parqueamento da SEDE e CAS Lisboa; 
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 Aquisição de serviços no âmbito do fornecimento de gás propano para CEREPOSA; 

 Aquisição de serviços no âmbito dos seguros automóveis e pessoais; 

 Aquisição de serviços no âmbito de avaliação de imóveis e de certificação energética; 

 Aquisição de serviços no âmbito das centralizações, nomeadamente limpeza dos 

edifícios, vigilância e segurança, eletricidade, economato quer para a Sede quer para 

todos os CAS; 

 Aquisição de serviços no âmbito do apoio à candidatura SAMA; 

 Elaboração de 2271 processos de despesa, do tipo logístico (1451) e financeiro (820). 

 

No que se refere ao Património, e resultante da Auditoria nº6/2017 – Processo de Gestão e 

Inventários de Bens Móveis do Estado – IGDN, o GRM, com a colaboração de todos os CAS, tem 

desenvolvido um esforço no sentido de verificar o imobilizado existente em cada CAS e proceder 

ao respetivo abate dos materiais inexistentes, mas que ainda se fazem constar em SIG. 

Por outro lado, está-se a proceder à regularização da localização física de bens imóveis das várias 

unidades e equipamentos sociais “carregados” no edifício da sede. Este trabalho está a ser 

desenvolvido em colaboração estreita com o Centro de Dados da Defesa da SGMDN. 

 

 

3.5. Gabinete de Recursos Humanos (GRH) 

3.5.1. Competências 

O GRH tem as competências definidas no Art.º 7 do anexo à portaria n.º 189/2013 de 22 de maio 

dos Ministérios das Finanças e da Defesa Nacional - Estatutos do Instituto de Ação Social das 

Forças Armadas, I. P.: 

(1) Assegurar a execução da política de gestão de recursos humanos; 

(2) Promover a gestão dos recursos humanos, designadamente no que respeita a 

recrutamento, afetação, formação, avaliação, registo e controlo, mantendo para o 

efeito a ligação com os restantes serviços do IASFA, I.P., e, no que respeita aos militares, 

com os órgãos competentes dos ramos das forças armadas; 

(3) Organizar e manter atualizado o ficheiro e o mapa de pessoal; 

(4) Processar os vencimentos e outras prestações pecuniárias; 

(5) Elaborar o balanço social do IASFA, I.P.. 

 

 



 

 99 

3.5.2. Atividades 

O Gabinete de Recursos Humanos exerce a sua ação no domínio do planeamento e da 

administração e gestão de recursos humanos, nos termos do artigo 7.º da Portaria n.º 189/2013, 

de 22 de maio. Neste âmbito e durante o ano de 2017 no domínio do planeamento e gestão de 

recursos humanos, durante o ano de 2017 desenvolveram-se os seguintes Programas:  

 Planeamento e Desenvolvimento Organizacional;  

 Gestão Administrativa dos Recursos Humanos;  

 Avaliação e Formação; 

 Gestão Integrada de Vencimentos, Assiduidade e Cadastro;  

 Segurança e Saúde no Trabalho. 

Do cumprimento de objetivos já referidos no capítulo II, o GRH destaca ainda o cumprimento 

das seguintes atividades: 

 O plano de formação atingiu os 100% tendo em conta que foram planeadas 53 ações de 

formação e verificou-se a realização efetiva de 33. No entanto foram realizadas 50 ações 

não planeadas que somadas às efetivamente realizadas perfaz um total de 83 ações de 

formação. Participaram nas ações de formação planeadas 100 formandos, 

correspondendo a 70,4% do planeado, e nas ações não planeadas 72 formandos. No 

total participaram 172 formandos em 83 ações de formação. 



 

 100 

 

 

 

 

 

Gráfico 20 - Formandos 2017 

Gráfico 21 -  Indicadores de execução do plano de formação 
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As áreas temáticas sobre as quais incidiram as ações de formação foram: 

 Assuntos Jurídicos 

 Gestão Organizacional  

 Formação Dirigentes 

 Gestão Financeira e Contabilidade 

Gráfico 22 -  Formações realizadas não-planeadas 

Gráfico 23 -  Formações realizadas 
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 Recursos Humanos 

 Formação Utilizadores SIGDN 

Através da parceria com a empresa Significado, foi realizada formação nas instalações da SEDE 

para 15 trabalhadores no âmbito do SNCP/AP e formação interna em Excel avançado, para 10 

trabalhadores. 

No âmbito da parceria com a Secretaria Geral do MDN, foram realizadas diversas ações de 

formação, nomeadamente nas áreas de Segurança e Higiene, Recursos Humanos, SIGDN, RVCC. 

Ao nível da qualificação dos trabalhadores, destaca-se a conclusão do processo de 

Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências, (RVCC), sistema que reconhece e 

valida saberes e competências adquiridas ao longo da vida.  

Na sequência do processo de RVCC, concluíram o processo: 

 11 trabalhadores do CAS/Alfeite; 

 6 trabalhadores do CAS/Runa. 

Iniciaram o RVCC, no ano de 2017, treze trabalhadores do CAS/Oeiras, cujo término decorrerá 

durante o primeiro semestre de 2018.  

 

No âmbito da Segurança e Saúde no Trabalho, foram executadas as seguintes ações: 

 Iniciaram-se as consultas médicas de saúde ocupacional no Centro de Apoio Social do 

Alfeite, tendo sido abrangidos 30 trabalhadores; 

 Nomeada a Equipa multidisciplinar para acompanhamento do Programa de Saúde 

Ocupacional, constituída por Técnicos de Higiene e Segurança, Enfermeiros, Médico do 

Trabalho e Psicólogos, o IASFA, IP., pautou-se no envolvimento dos Psicólogos na saúde 

ocupacional, por forma a detetar precocemente sinais de burnout, stress, desequilíbrios 

psicossociais. 

 Foi criado o Gabinete de Saúde Ocupacional e Primeiros Socorros no edifício da SEDE, 

onde são realizadas as consultas de rotina e exames complementares, nomeadamente, 

audiometria, ECG, rastreio da visão, espirometria. Nomeação dos trabalhadores da SEDE 

com certificação de socorristas; 

 No âmbito de Higiene e Segurança Alimentar, foi promovido um Workshop no 

CAS/Alfeite, para cerca de 20 trabalhadores. 

 De salientar também os resultados alcançados no âmbito da gestão administrativa:  
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213 Declarações emitidas  

30 Processos de inscrição/renovação/cessação de cartões de ADSE 

20 Registo de Candidaturas Espontâneas 

102 Atos Publicados em Diário da República 

60 Tratamento de Processos de Mobilidade 

6 Desenvolvimento e conclusão de Procedimentos Concursais 

28 Concessão Jornada Contínua 

Tabela 50 – Resultados da gestão administrativa 

 

 

3.6. Gabinete de Sistemas de Informação e Comunicação (GSIC) 

3.6.1. Competências 

O GSIC tem as competências definidas no Art.º 9 do anexo à Portaria N.º 189/2013 de 22 de 

maio dos Ministérios das Finanças e da Defesa Nacional - Estatutos do Instituto de Ação Social 

das Forças Armadas, I. P.: 

(1) Conceber, implementar e administrar os sistemas de informação e comunicações, bem 

como as correspondentes infraestruturas; 

(2) Analisar as necessidades informacionais de forma a implementar soluções Integradas; 

(3) Estabelecer planos, normas e procedimentos visando a correta utilização de 

equipamentos e sistemas de informação; 

(4) Promover a compatibilização, normalização, identificação e registo de todos os 

materiais e serviços no âmbito dos sistemas de informação e comunicações no IASFA, 

I.P.. 

 

3.6.2. Atividades 

Relativamente aos objetivos operacionais e respetivos elementos de ação anteriormente 

referidos, o GSIC realizou as seguintes atividades: 

 Na sequência das saídas em 2016 de pessoal a desempenhar funções no GSIC, o ano 

2017 foi marcado pela entrada de um chefe de gabinete, um especialista de informática 

e um assistente técnico. O quadro de competências funcionais dos postos de trabalho 

afetos ao GSIC foi elaborado de acordo com a orgânica existente, assumindo o deficit 

de pessoal face às exigências da missão. Ainda sobre as competências necessárias, por 
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não ter encontrado técnico com o perfil equivalente que substituísse na função de 

gestão das redes de comunicações, foi necessário o recurso a outsourcing. Assim, foram 

identificadas as tarefas a realizar fora, a respetiva articulação com o serviço e realizou-

se o procedimento de contratação; 

 O GSIC apoiou ativamente a implementação de novos módulos no SIASC, 

concretamente: SIPIASFA, Módulo de Gestão Habitacional, Prestação de Apoio Escolar, 

Gestão de empréstimos; 

 Devido às disponibilidades no orçamento do IASFA, I.P. este objetivo foi revisto, 

substituindo o sistema hospitalar em funcionamento no HFAR pelo upgrade do sistema 

SIGEC em funcionamento no IASFA, I.P.. Em 2017 foram executados todos os 

procedimentos para a entrada em produção da nova solução em 2018; 

 Foram analisadas diversas alternativas e apresentadas propostas para uma estratégia 

de evolução do SGADM. Foi estabelecido um plano de upgrade da solução existente por 

via da migração da atual solução numa arquitetura cliente-servidor para arquitetura 

web; 

 Foi feito o estudo de uma infraestrutura tecnológica para o SIPIASFA – Sistema de 

Informação do Património do IASFA, I.P., que possa alojar outras aplicações in house; 

 Foi apresentada uma candidatura ao SAMA para a execução do projeto relacionado com 

a aplicação de um sistema de BPM à gestão; 

 Dada a urgência de implementar uma nova plataforma de correio eletrónico, por 

rescisão unilateral do fornecedor, o serviço de e-mail foi migrado no inicio do ano para 

o operador NOS. Verificada a ineficiência da solução, foi planeada a migração do serviço 

para Office 365, o processo ficou proto para proceder à nova migração em janeiro de 

2018. No âmbito deste processo foi racionalizado o processo de aprovisionamento de 

serviço de e-mail; 

 O GSIC deu o apoio necessário à publicação atempada de todos os conteúdos do website 

do IASFA; 

 O desenvolvimento do novo portal do beneficiário foi integrado na candidatura 

apresentada ao SAMA. 

 

3.7. Gabinete de Planeamento de Gestão Financeira e Orçamental (GPGFO) 

3.7.1. Competências 

O GPGFO tem as competências definidas no Art.º 6 do anexo à Portaria N.º 189/2013 de 22 de 

maio dos Ministérios das Finanças e da Defesa Nacional - Estatutos do Instituto de Ação Social 

das Forças Armadas, I. P.: 
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(1) Elaborar o plano e o relatório anual de atividades; 

(2) Criar instrumentos de apoio à gestão e de suporte à decisão e ao planeamento; 

(3) Proceder à recolha, tratamento e divulgação da informação de gestão e de atividade; 

(4) Analisar os dados estatísticos relativos à atividade dos serviços do IASFA, I. P. e propor 

as necessárias medidas corretivas; 

(5) Elaborar estudos, análises económico-financeiras e projetos de planeamento 

estratégico e operacional, bem como acompanhar a sua implementação; 

(6) Garantir ferramentas de apoio à decisão no âmbito da gestão de recursos;  

(7) Emitir pareceres e garantir a assessoria técnica especializada nas áreas de 

planeamento e informação para a gestão; 

(8) Assegurar a gestão dos recursos financeiros e patrimoniais; 

(9) Proceder à elaboração do orçamento privativo do Instituto; 

(10) Gerir os orçamentos aprovados, praticando e promovendo todos os atos necessários 

para o efeito, mantendo permanentemente disponível e atualizada a informação de 

gestão relativa aos diferentes níveis de execução; 

(11) Processar as receitas e despesas do Instituto; 

(12) Coordenar e supervisionar a execução orçamental dos centros de apoio social (CAS); 

(13) Acompanhar a evolução da situação orçamental, propondo superiormente os 

reajustamentos necessários; 

(14) Executar as operações de tesouraria; 

(15) Organizar a conta de gerência anual. 

 

3.7.2. Atividades 

O GPGFO contém quatro áreas funcionais sobre as quais desenvolve as suas atividades:  

 Área de Auditoria; 

 Área de Gestão Orçamental; 

 Área de Gestão Financeira e de Contabilidade; 

 Área de Planeamento. 

 

No que se refere à Gestão Orçamental, o GPGFO desenvolveu várias atividades das quais se 

destacam as seguintes: 
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 Reportes mensais, trimestrais e anuais à Direção Geral de Orçamento (DGO) de acordo 

com os prazos definidos no anexo I da Circular nº 1385 de 14 de março de 2017 da DGO; 

 Vários reportes mensais solicitados pela Entidade Coordenadora, Secretaria Geral do 

Mistério da Defesa Nacional (SG/MDN); 

 As alterações orçamentais solicitadas pelos CAS, bem como as alterações necessárias á 

execução do orçamento; 

 Pedidos autorização para aplicação em despesa dos saldos de Gerência de 2016, bem 

como o pedido da dispensa por parte do Ministro das Finanças do cumprimento da regra 

de equilíbrio a que alude o n.º 1 e n.º 2 do Artigo 25.º da Lei n.º 41/2014, de 10 de julho; 

 Preparação dos dados para elaboração dos relatórios trimestrais de execução 

orçamental. 

No que se refere à Gestão Financeira e de Contabilidade, o GPGFO desenvolveu várias atividades 

das quais se destacam: 

 Elaboração da conta de Gerência de 2016 dentro dos prazos legalmente estabelecidos; 

 Apuramento da divida da ADM a 31 de dezembro de 2016, em conjunto com o Gabinete 

do Ministro da Defesa e o Gabinete do Secretário de Estado do Orçamento; 

 Reabertura das contas de 2016 para espelhar nas contas os novos valores apurados da 

divida da ADM, procedendo novamente ao seu encerramento e prestação de 

informação junto ao Tribunal de Contas; 

 Elaboração do Relatório de Gestão de 2016; 

 Durante o ano de 2017 foram feitas 4 Auditorias ao IASFA, I.P., três à ADM (IGDN, IGF e 

TC) e uma ao processo de despesa (IGDN), tendo o GPGFO acompanhando as mesmas, 

fornecendo os vários dados que foram solicitados no decorrer das auditorias. A auditoria 

da IGF e do TC ainda se encontram a decorrer com trabalhos de campo durante o ano 

de 2018. 

 

No que se refere ao Planeamento, o GPGFO desenvolveu várias atividades das quais se destacam 

as seguintes: 

 Elaboração e colaboração com o GACD do Plano de Atividades para 2018 (PA2018); 

 Elaboração da Proposta de Orçamento para 2018, tendo por base o RA.  
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3.8. Equipamentos Sociais 

3.8.1. Competências 

O IASFA, I.P. dispõe de diferentes tipologias de equipamentos sociais, conforme Art.º 10.º do 

anexo à Portaria N.º 189/2013 de 22 de maio dos Ministérios das Finanças e da Defesa Nacional 

- Estatutos do Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I.P., com diferentes valências, que 

contemplam instalações destinadas a servir como centros de dia, de acolhimento, de 

recuperação e de residência temporária, bem como postos clínicos, creches, jardins-de-infância 

e residências para estudantes. 

(1) São equipamentos sociais de Nível I os Centros de Apoio Social (CAS) de Alfeite, Lisboa, 

Oeiras, Porto e Runa. 

(2) São equipamentos sociais de Nível II os Centros de Apoio Social (CAS) de Braga, Coimbra, 

Évora, Funchal, Ponta Delgada, Tomar e Viseu, assim como o Centro de Repouso de 

Porto Santo (CEREPOSA). 

 

3.8.2. Atividades 

As principais atividades desenvolvidas pelos CAS e CEREPOSA são as constantes das tabelas 

seguintes. 

3.8.2.1. Atividades comuns aos CAS 

CAS 
Nº 

Benefic 

Atendimento de 
Beneficiários 

Visitas 
Domiciliárias 

Info. Socio 
Económica 

Estudos 
Admissã

o aos 
Eqtos 

Sociais 
/Outros 

Contactos 
Outras 

Instituições 

Outras  
Atividades 

Nº 
Funcionários 
Envolvidos ASC 

ADM 

Atend Proc 

Alfeite 27 938 432 23 674 33 744 96 186 191 1228 2 9 

Braga 7 200 83 4 287 4 404 1 71 1 6 0 4 

Coimbra 5 540 1 205 4 950 10 885 48 50 4 196 4 8 

Évora 7 420 108 6 435 150 25 2 15 27   4 

Funchal 1 528   3 500 1 850 0   0 9   3 

Lisboa  26 117 3 450 9 865 13 837 98 155 71 470   5 

Oeiras 16 548 1 460 15 088 11 730 54 100   30 40 5 

P. Delgada 2 342   2 015 3 339 6   0     2 

Porto 6 649  2 000 3 975 8 024 20 172 10 300   5 

Runa 6134   2 187 4369  9934   27  94  6  328   2 

Tomar 12 712 5 186 6 218 9 297 140 287 14 35 4 7 

Viseu 2 219 607 3 711 4 743 46 11 0 60 4 8 

TOTAL 109 564 14531 83 718 102 003 534 1034 306 2361 54 62 

Tabela 51 - Atividades dos CAS em 2017 
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3.8.2.2. Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI) 

A capacidade de alojamento das UF das ERPI depende do número de quartos em estado de 

utilização e a existência de efetivos em pessoal qualificado, dentro dos ratios legalmente em 

vigor. 

Nas UF2 existe sempre um número de camas de reserva, para internamentos temporários 

urgentes. 

UF's Capacidade Residentes 
Lugares por 

ocupar 

Fila de 

espera 

Global 

Ano de 

Candidatura 

UF1 – CAS Oeiras 187 166 21 900 2011 

UF2 – CAS Oeiras 171 142 29 162 2014 

UF1 – CAS Porto 24 21 3 5 2017 

UF2 – CAS Porto 16 14 2 12 2015 

UF1 – CAS Runa 57 54 3 81 2015 

UF2 – CAS Runa 42 31 11 52 2014 

Total 497 428 69 1 212 - 

UF1 Unidade Funcional para beneficiários autónomos 

UF2 Unidade Funcional para beneficiários não autónomos 

Tabela 52 - Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI) - Dados a 31DEZ2017 
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TIPO 
Nº Pedidos de 
Admissão em 

2017 

Nº 
Admissões 
em 2017 

Nº Saídas 
em 2016 

Pedidos de 
2017 a 

aguardar 
admissão 

Pedidos anteriores 
a 2017 que 
aguardam 
admissão 

Fila de 
espera 
Global 

UF1 – Oeiras a) 221 52 37 221 679 900 

UF2 - Oeiras 41 160 91 41 121 162 

UF1 - Porto 4 4 4 4 0 5 

UF2 - Porto 2 5 4 2 10 12 

UF1 - Runa 30  - -  30 51 81 

UF2 - Runa 6  -  - 6 46 52 

TOTAL 304 221 136 304 907 1 212 

a) Inclui UF1 A e UF1 B 

Tabela 53 - Movimentos nas ERPI 

 

3.8.2.3. Alojamento disponibilizado nos CAS e CEREPOSA 

 

TIPO 

CAS Oeiras CAS Porto CAS Runa CEREPOSA CAS Coimbra 
TOTAL 

utentes 
TOTAL 
Noites Nº 

Benef 
Nº 

Noites 
Nº 

Benef 
Nº 

Noites 
Nº 

Benef 
Nº 

Noites 
Nº 

Benef 
Nº 

Noites 
Nº 

Benef 
Nº 

Noites 

Turnos - - 113 194 - - 138 1 537 - - 251 1 731 

Regime de 
Messe 

1 860 12 650 1 923 2 194 124 506 351 2 720 7 2 555 4 265 20 625 

Estudantes 
Universitários 

1 - 2 - - - - - 26 - 29 - 

Estrangeiros 702 3 553 339 949 21 70 8 88 - - 1 070 4 660 

TOTAL 2 563 16 467 2 377 3337 145 576 497 4 345 33 2 653 5 615 27 016 

Tabela 54 - Alojamento disponibilizado nos CAS e CEREPOSA 

 

3.8.2.4. Alimentação fornecida 

 

Número de Refeições 

Eqto Social 2016 2017 Variação 

Alfeite 195 808 176 145 -19 663 

CEREPOSA 11 939 11 462 -477 

Lisboa 11 265 11 281 16 

Oeiras 380 885 408 518 27 633 

Porto 25 624 24 219 -1 405 

Runa 96 610  99 970  3 360  

Total 625 521 631 625 6 104 

Tabela 55 - Refeições fornecidas pelos Equipamentos Sociais 
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 AFETAÇÃO REAL E PREVISTA DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS 

4.1. Recursos Humanos 

Os dados existentes a nível dos recursos humanos do IASFA, I.P., dados do QUAR 2017, 

demostram o prosseguimento da tendência verificada nos últimos 5 anos: a pontuação realizada 

situa-se abaixo da pontuação planeada (Tabela 56). 

Da análise da tabela que se segue verifica-se uma vez mais que, a nível global, o desvio entre a 

pontuação planeada e a realizada é negativo, o que significa que o IASFA, I.P. continuou a 

trabalhar com menos recursos relativamente ao estipulado em sede de planeamento. 

 

 

Tabela 56 - Pontuação Efetivos Planeados para 2017 

A 31 de dezembro de 2017, o número de trabalhadores do IASFA, I.P, encontrava-se distribuído 

da seguinte forma. 

 540 colaboradores e dirigentes civis; 

 118 militares, 10 dos quais em funções dirigentes. 
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Tabela 57 - Colaboradores Civis  

 

 

Tabela 58 – Colaboradores militares 
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Gráfico 24 - Nº Militares Posto/Ramo 

 

 

Gráfico 25 – Nº de colaboradores, dirigentes e Militares, 2012-2017 

 

No seguimento do desafiante contexto de complexidade de gestão dos recursos humanos 

devido à diversidade de carreiras coexistentes no IASFA, I.P. (Dirigente, Geral, Informática, 

Docentes, Enfermeiros, Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica), o GRH tem procurado 

corresponder às diversas solicitações decorrentes sobretudo da monitorização do fluxo de 
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pessoal, tendo-se registado 27 entradas de trabalhadores contrapondo com 43 saídas, pelos 

motivos que a seguir se destacam:  

Entradas:  

 quinze por mobilidade interna;  

 doze designados em comissão de serviço como dirigentes;  

 oito por procedimento concursal;  

 um regresso de Licença sem Remuneração, 

 um reinicio de funções. 

 

Saídas:  

 dezassete por mobilidade interna;  

 onze por situação de doença superior a seis meses;  

 duas por licenças sem remuneração;  

 doze por aposentação, 

 sete por procedimento concursal,  

 duas denúncias de contrato em período experimental,  

 uma por falecimento. 

 

4.2. Recursos Financeiros 

Os dados existentes a nível dos recursos financeiros do IASFA, I.P., dados do QUAR 2017 

demostram, ao contrário de anos anteriores, um aumento dos recursos financeiros executados 

em comparação com os planeados. Os dados que a seguir se apresentam resultam do 

encerramento de contas, finalizado em finais de abril de 2018, contendo todos os lançamentos 

dos pagamentos que, entretanto, foram formalizados. Na elaboração dos QUAR anteriores ao 

de 2017, a metodologia utilizada levou a que fossem consideradas, no orçamento de 

funcionamento, apenas as despesas relativas ao pagamento das comparticipações ADM, não 

espelhando, assim, o montante total da despesa planeada e executada, que se traduz no total 

da despesa planeada de 79.084.519€, e executada de 78.113.151,89€. 

Recursos Financeiros - QUAR   

DESIGNAÇÃO PLANEADOS EXECUTADOS DESVIO % Desvio 

  
Orçamento de funcionamento 

          52 000 000 €  60 018 988,73 €     8 018 988,73 €  15,42% 

  
Despesas c/Pessoal 

          11 557 900 €  9 042 091,07 € -  2 515 808,93 €  -21,77% 
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Aquisições de Bens e Serviços 

          12 354 966 €  7 411 765,21 € -  4 943 200,79 €  -40,01% 

  
Outras despesas correntes 

               229 308 €  43 992,49 € -     185 315,51 €  -80,82% 

  
PIDDAC 

     

  
Outros valores 

            2 942 345 €  1 596 314,39 € -  1 346 030,61 €  -45,75% 

  
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros) 
  

          54 942 345 €  61 615 303,12 €     6 672 958 €  12,15% 

Tabela 59 - Recursos Financeiros - QUAR 

A tabela seguinte expõe os dados que foram vertidos na última monotorização do QUAR de 

2017, e que por defeito não espelham os lançamentos dos pagamentos entretanto efetuados, 

como é referido no parágrafo anterior. 

 

Recursos Financeiros - RA 

DESIGNAÇÃO PLANEADOS EXECUTADOS DESVIO 

  

Orçamento de funcionamento           52 000 000 €  59 925 284,00 €     7 925 284 €  

  

Despesas c/Pessoal           11 557 900 €  9 042 091,00 € -  2 515 809 €  
  

Aquisições de Bens e Serviços 
          12 354 966 €  7 382 594,00 € -  4 972 372 €  

  
Outras despesas correntes 

               229 308 €  43 983,00 € -     185 325 €  

  

PIDDAC    

  

Outros valores             2 942 345 €  1 596 743,00 € -  1 345 602 €  

  

TOTAL (OF+PIDDAC+Outros) 
            54 942 345 €  61 522 027,00 €     6 579 682 €  

Tabela 60 - Recursos Financeiros - RA 

 

Da análise da tabela n.º 59 verifica-se que, a nível global, o desvio entre os recursos financeiros 

planeados e os executados é positivo, originado maioritariamente pelos seguintes 

acontecimentos: 

 

 O orçamento planeado para 2017 em despesas com pessoal previa a orçamentação para 

abertura dos procedimentos concursais necessários para o preenchimento do quadro 

orgânico aprovado, os quais acabaram por não se realizar e outros acabaram por ficar 

desertos, tais como os procedimentos abertos para Assistentes Operacionais e 
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Enfermeiros, explicando-se assim o desvio existente entre o planeado e o executado em 

despesas com pessoal. 

 

 O desvio entre o planeado e o executado em aquisição de bens e serviços deveu-se ao 

ajuste feito entre o orçamento proposto e o aprovado pela DGO, bem com as verbas 

que foram descativadas por iniciativa do Secretário de Estado e Orçamento (SEO), em 

que uma parte foi descativada no agrupamento de bens e serviços, obrigando o 

despacho do SEO a que as mesmas fossem transferidas para a rúbrica de despesas com 

a ADM. 

 

 O desvio entre o planeado e o executado no orçamento de funcionamento prendeu-se 

com o facto de ter sido autorizada a aplicação dos saldos de gerência de 2016, no 

montante de 11 381 654€, e a isenção do cumprimento da regra do equilíbrio no ano de 

2017, autorizados pelos despachos do SEO nº 517/2017/SEO, nº 572/2017/SEO e nº 

589/2017/SEO. A integração do saldo de 2016 provocou um desvio de cerca de 12% 

entre o montante planeado e o executado no orçamento de funcionamento. 

 

 O desvio entre o planeado e o executado nos outros valores deve-se a verbas que foram 

descativadas pelo SEO relativas à reserva, obrigando o mesmo despacho que este 

montante fosse transferido para a rúbrica de despesas com a ADM. 

 

4.2.1. Enquadramento 

O Relatório de Execução Orçamental do IASFA, I.P., referente ao ano de 2017, é elaborado tendo 

presente as disposições de disciplina orçamental estabelecidas na Lei nº 46/2016, de 28 de 

dezembro, que aprovou o Orçamento de Estado para 2017, bem como do Decreto-Lei n.º 

25/2017, de 3 de março, Decreto de Execução Orçamental, que estabeleceu as disposições 

necessárias à execução do Orçamento de Estado para 2017. 

Cumulativamente, foram tidos em consideração os princípios e regras orçamentais 

estabelecidos na Lei de Enquadramento Orçamental, aprovada pela Lei nº 91/2001, de 20 de 

agosto, com as alterações introduzidas e republicadas até à Lei nº 41/2014, de 10 de julho, assim 

como as normas associadas ao Decreto-lei n.º 155/92, de 28 de julho, que regulamenta a Lei de 

Bases da Contabilidade Pública aprovada pela Lei nº 8/90, de 20 de fevereiro. 

Foram ainda consideradas as orientações estabelecidas no Decreto-lei n.º 232/97, de 3 de 

setembro, que aprova o POC-P e as disposições constantes do Decreto-lei n.º 26/2002, de 14 de 

fevereiro, que estabelece o novo classificador económico. 
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A análise irá ser desenvolvida na perspetiva da execução financeira do orçamento aprovado, 

bem como das alterações que o mesmo sofreu durante o ano de 2017. 

 

4.2.2. Recursos Financeiros (Orçamento 2017) 

As dotações orçamentais corrigidas do IASFA, I.P. para o ano de 2017 ascenderam a 91 672 790 

euros para a receita e de 87 545 817 euros para a despesa. 

A dotação inicial da despesa foi de 80 291 136 euros, tendo a aplicação dos cativos diminuído o 

orçamento da despesa em 14 695 525 de euros. Por iniciativa do Gabinete do Secretário de 

Estado do Orçamento (SEO), pelo seu despacho 742/2017/SEO, foi descativado o montante de 

14 695 525€, obrigando a que o montante total das descativações fosse aplicado na sua 

totalidade em despesas da ADM.  

Foi também autorizada a aplicação dos saldos de gerência de 2016 no montante de 11 381 654€ 

e a isenção do cumprimento da regra do equilíbrio no ano de 2017, autorizados pelos despachos 

do SEO nº 517/2017/SEO, nº 572/2017/SEO e nº 589/2017/SEO. 

Tabela 61 – Alterações Orçamentais 2017 (em euros) 

 

4.2.3. Execução Orçamental / Financeira – Receita 

Para a execução da sua atividade o IASFA, I.P. em 2017 utilizou as Fontes de Financiamento “311 

– Receitas Gerais” , “510 – Auto Financiamento”, e “520 – Saldos de gerência RP”. 
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O Total da Receita cobrada em 2017, excluindo as receitas de Capital, sofreu um acréscimo 

residual (0,4%) em relação a 2016, tendo as receitas cobradas sido quase idênticas, 66,45 M€ 

em 2016 e 66,73 M€ em 2017. A receita dos descontos da ADM evidenciou um aumento de 5%, 

a prestação de serviços teve uma diminuição de 9%, a venda de bens teve um aumento de 9%, 

as rendas com uma diminuição de 2% e as outras receitas correntes com uma diminuição de 

35%, face a 2016. As transferências do Orçamento de Estado tiveram um aumento de 12% 

relativamente ao ano de 2016, no entanto, pese embora este aumento das transferências, 

alerta-se para o facto das mesmas, comparativamente a 2010, terem tido uma diminuição de 

52%. 

A tabela seguinte mostra a evolução das transferências efetivamente realizadas do Orçamento 

do Estado de 2010 a 2017. 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

10.237.500 € 8.312.858 € 6.459.281 € 7.812.181 € 5.191.505 € 5.185.750 € 4.337.618 € 4.893.007 € 

 Tabela 63 - Evolução das transferências do Orçamento do Estado de 2010 a 2017 

As Receitas Correntes representaram 84,93% da Receita Total de 2017, sendo que as receitas 

correntes que mais concorreram para este peso foram os “Descontos da ADM” com 67,12%, as 

“Prestações de Serviços” com 6,79%, as “Transferências do MDN – Fonte Financiamento 311 

Receitas Gerais” com 6,22% e as “Rendas de Imóveis” com 3,37%.  

 

 Tabela 62 - Evolução das receitas cobradas, 2013-2017 (em euros) 

 

 

 

 

 

 

Tabela 60 - Evolução das receitas cobrad 1 

 

44 986 526,27          91,70% 58 315 139,29          96,95% 63 980 577,00          91,92% 66 453 684,00          94,72% 66 757 702,35 84,93%

Multas e outras 

Penalidades - - - - - - - -

Juros – Famílias 135 289,76              0,28% 138 606,83              0,23% 171 568,00              0,25% 161 129,47 0,23% 95 063,39 0,12%

Transferência MDN 7 812 181,00           15,92% 5 191 504,93           8,63% 5 185 750,00           7,45% 4 351 879,44 6,20% 4 893 007,00 6,22%

Quotas IASFA, I.P. 76 831,98                0,16% 84 873,69                0,14% 98 761,00                0,14% 77 167,65 0,11% 71 411,98 0,09%

Descontos ADM 27 121 664,43          55,28% 44 049 000,15          73,23% 49 559 310,00          71,20% 52 155 867,45 74,34% 52 759 181,79 67,12%

Vendas de Bens 929 622,52              1,89% 626 673,80              1,04% 551 702,00              0,79% 505 748,92 0,72% 554 612,46 0,71%

Prestação de Serviços 5 770 168,72           11,76% 4 896 304,64           8,14% 5 321 649,00           7,65% 5 886 197,06 8,39% 5 336 097,57 6,79%

Rendas de Imóveis 2 842 875,54           5,79% 2 836 036,56           4,72% 2 570 732,00           3,69% 2 711 916,89 3,87% 2 650 213,89 3,37%

Outras Receitas 

Correntes 297 892,32              0,61% 492 138,69              0,82% 521 105,00              0,75% 603 777,12 0,86% 398 114,27 0,51%

RECEITAS CAPITAL 4 073 729,50           8,30% 1 832 590,55           3,05% 5 620 559,00           8,08% 3 701 087,27 5,28% 11 849 843,25 15,07%

Amortizações de 

Empréstimos 1 946 209,00           3,97% 1 832 590,55           3,05% 1 957 269,00           2,81% 1 818 816,52 2,59% 1 060 582,63 1,35%

Saldo da Gerência 

Anterior 2 127 520,50           4,34% 0,00% 3 663 290,00           5,26% 1 882 270,75 2,68% 10 789 260,62 13,73%

TOTAL DA RECEITA 49 060 255,77          100,00% 60 147 729,84          100,00% 69 601 136,00          100,00% 70 154 771,27 100,00% 78 607 545,60 100,00%

2015 2016 2017

RECEITAS CORRENTES

2013 2014
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As Receitas de Capital representaram 15,08% da Receita Total, quer por força da autorização da 

utilização do saldo de gerência de 2016 que representa 13,73%, quer pelas receitas com as 

“Amortizações de Empréstimos” com uma contribuição de 1,35%. 

  
  
  

  
 Gráfico 27 - Estrutura da receita cobrada, 2013-2016 

 

 

 Gráfico 26 - Evolução da receita cobrada, 2013-2016 (em euros)  
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4.2.4. Execução Orçamental / Financeira – Despesa 

 

Em 2017 verificou-se um aumento da despesa total no montante de 19 340 070€ face a 2016, 

correspondendo a uma variação de 32,92%. 

No entanto é de realçar que este aumento se deveu a duas situações distintas: à utilização dos 

Saldos de Gerência de 2016, e ao facto da despesa de 2015 ter sido abaixo do expectável devido 

a constrangimentos na concretização de pagamentos a serem realizados no final do ano e devido 

à falta de pessoal e vacatura do cargo de chefe do GPGFO. 

Salienta-se, ainda, que as despesas com maior peso relativo, face ao total da despesa 

apresentada pelo IASFA, I.P., são os “Encargos com a Saúde”, as “Despesas com Pessoal”, a 

“Aquisição de Serviços Correntes”, a “Aquisição de Bens” e a “Aquisição de Bens de Capital”, 

com 76,84%, 11,58%, 6,80%, 2,69% e 1,24%, respetivamente. A inexistência de despesas em 

“Ativos Financeiros” deveu-se às alterações das atribuições do IASFA, I.P. introduzidas com o 

Decreto-Lei nº 35/2016 de 26 de junho, que acabou com a atribuição de empréstimos aos 

beneficiários. 

 

Tabela 64 - Evolução da despesa, 2014-2017 (em euros) 

  Tabela 62 – Evolução da despesa, 2013-2017 (em euros) 

 

Despesas com o Pessoal 9 815 293 16,63% 9 419 241 13,91% 9 018 265 15,34% 9 042 091 11,58%

Encargos com a Saúde 38 696 443 65,56% 48 438 433 71,53% 41 851 713 71,21% 60 018 989 76,84%

Aquisição de Bens 2 087 373 3,54% 2 348 611 3,47% 1 882 608 3,20% 2 102 920 2,69%

Aquisição de Serviços 

Correntes 3 643 267 6,17% 3 914 283 5,78% 4 142 681 7,05% 5 308 845 6,80%

Transf. Correntes 1 405 329 2,38% 1 254 460 1,85% 926 181 1,58% 972 070 1,24%

Outras Despesas 

Correntes 79 082 0,13% 41 076 0,06% 89 406 0,15% 43 992 0,06%

Aquisição de Bens de 

Capital 1 258 017 2,13% 249 857 0,37% 814 462 1,39% 624 244 0,80%

Ativos Financeiros 2 043 650 3,46% 2 049 691 3,03% 47 800 0,08% 0 0,00%

59 028 454 100,00% 67 715 651 100,00% 58 773 114 100,00% 78 113 152 100,00%

2014 2015 2016 2017
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 Gráfico 28 - Estrutura da despesa paga, 2013-2017 

  
 Gráfico 29 - Estrutura da despesa paga, 2013-2017 
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2013

2014

2015

2016

2017

2013 2014 2015 2016 2017

Despesas com o Pessoal 21,88% 16,63% 13,91% 15,34% 11,58%

Encargos com a Saúde 48,45% 65,56% 71,53% 71,21% 76,84%

Aquisição de Bens 6,83% 3,54% 3,47% 3,20% 2,69%

Aquisição de Serviços Correntes 10,04% 6,17% 5,78% 7,05% 6,80%

Transf. Correntes 2,77% 2,38% 1,85% 1,58% 1,24%

Outras Despesas Correntes 0,15% 0,13% 0,06% 0,15% 0,06%

Aquisição de Bens de Capital 5,43% 2,13% 0,37% 1,39% 0,80%

Ativos Financeiros 4,45% 3,46% 3,03% 0,08% 0,00%
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4.2.5.  Resultados 

No que respeita à análise aos resultados por natureza, é possível verificar que os Resultados 

Correntes foram negativos em 10 731 237€. 

Quanto aos Resultados de Capital, cifraram-se em 11 225 599€ positivos, por força da inclusão 

do saldo de gerência de 2016 e as amortizações de empréstimos de 2017. 

Os resultados que transitam para a gerência seguinte são de 494 362€. 
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  Gráfico 30 - Resultados correntes, 2013-2017 (em euros) 

  Gráfico 31 - Resultados de Capital, 2013-2017 (em euros) 
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 Gráfico 32 – Resultado Global 

  

  

 Em termos de resultados, a execução orçamental de 2017 registou um saldo positivo de 469 

501€, sendo que o mesmo é relativo a ativos financeiros. 

  
  
  

4.2.6. Situação Orçamental e Financeira 

Da análise efetuada à execução orçamental e financeira do IASFA, I.P., é de realçar que em 2017 

se verificou, tal como nos anos anteriores, que o valor da Receita Global é superior ao da 

Despesa Global, gerando um resultado positivo. 

Receitas Correntes 66 732 842 €

Despesas Correntes 77 488 940 €

RESULTADOS CORRENTES -10 756 098 €

Receitas de Capital 11 849 843 €

Despesas de Capital 624 244 €

RESULTADOS DE CAPITAL 11 225 599 €

Total da Receita 78 582 685 €

Total da Despesa 78 113 184 €

Saldo que transita para a 

gerência seguinte
469 501 €

0

10 000 000

20 000 000

30 000 000

40 000 000

50 000 000

60 000 000

70 000 000

80 000 000

2013 2014 2015 2016 2017

4
8

 9
1

1
 0

1
0

6
0

 1
4

7
 7

3
0

6
9

 6
0

1
 1

3
6

7
0

 1
5

4
 7

7
1

7
8

 6
0

7
 5

4
6

4
6

 0
2

8
 0

5
1

5
9

 0
2

8
 4

5
4

6
7

 7
1

5
 6

5
1

5
8

 7
7

3
 1

1
4 7

8
 1

1
3

 1
8

4

2
 8

8
2

 9
5

8

1
 1

1
9

 2
7

6

1
 8

8
5

 4
8

5

1
1

 3
8

1
 6

5
7

4
9

4
 3

6
2

Total da Receita Total da Despesa Saldo da Gerência
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A despesa total, excluindo a ADM, foi de 18,4 milhões de euros, a qual foi financiada por receitas 

próprias pelo montante de 10,16 milhões de euros, transferências do Orçamento de Estado no 

montante de 4,24 milhões de euros, 1,7 de saldos da gerência anterior e receitas das 

quotizações dos beneficiários (ADM) no montante de 1,94 milhões de euros. 

 

FINANCIAMENTO IASFA, I.P. 
(em milhões euros) 

Despesa Total 18,04 

Financiamento    

ADM 1,94 

OE 4,24 

Receitas Próprias 10,16 

Saldos 1,7 

Tabela 66 – Financiamento IASFA / Despesa total (exclui ADM) em 2017 

 

 

Relativamente ao financiamento da ADM importa referir que as transferências da SG/MDN têm 

vindo a diminuir de forma acentuada, como mostra o gráfico 34. 

 

 

 

 

 

Gráfico 33 -  Financiamento IASFA / Despesa Total (exclui ADM) em 2017 
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4.2.7. Situação Patrimonial – Demonstração de Resultados 

Tendo em conta que se encontram a decorrer os trabalhos para o encerramento das contas de 

2017, os dados relativos à situação patrimonial do IASFA serão incorporados à posteriori.  

 

 

 AUTO-AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA 

5.1. Autoavaliação da execução do Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) 

A autoavaliação da execução do quadro de avaliação e responsabilização do IASFA, I.P., relativa 

ao ano de 2017, teve por base o estipulado na Lei nº 66-B/2007, que define que a avaliação do 

desempenho de cada serviço, no âmbito do SIADAP 1 – Subsistema de Avaliação do 

Desempenho dos Serviços da Administração Pública – assenta na metodologia QUAR (Quadro 

de Avaliação e Responsabilização), constituindo um “referencial sobre a razão de ser e de 

existência dos serviços (missão), dos seus propósitos de ação (objetivos estratégicos), da 

aferição da sua concretização e da explicitação sumária dos desvios apurados no fim do ciclo de 

gestão”.  

A escolha dos objetivos a incluir no QUAR foi efetuada tendo por princípio o disposto na lei 

quanto à necessidade de considerar três (3) parâmetros: eficácia, eficiência e qualidade. Os 

parâmetros e respetivos objetivos foram selecionados conforme demonstra a tabela 63.  

 

 

Gráfico 34 - Financiamento ADM 
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OBJECTIVO PARÂMETROS 

OO1. Rever a estrutura orgânica do IASFA, I.P.; 

OO2. Implementar um sistema de controlo interno de auditoria e qualidade; 

OO3. Gerir, desenvolver e potenciar os RH, logísticos e financeiros, bem como os sistemas de 

informação do IASFA para apoio e controlo da sua gestão; 

OO4. Gerir, reabilitar e rentabilizar o património do IASFA. 

Eficácia 

50% 

OO5. Realizar o diagnóstico da rede convencionada da ADM; 

OO6. Reestruturar as respostas sociais atuais no apoio financeiro, a idosos, na infância e 

juventude, na saúde, no turismo e lazer e no apoio domiciliário, tendo em vista a participação 

dos diversos stakeholders; 

Eficiência 

30% 

OO7. Desenvolver as áreas de marketing, comunicação e relações públicas potenciando o 

relacionamento com os stakeholders. 

Qualidade 

20% 

 Tabela 67 - Distribuição dos OO para 2016 pelos parâmetros previstos no SIADAP 

 

Para além dos objetivos operacionais o QUAR distingue igualmente os indicadores que serviram 

de referência para a autoavaliação da organização. Em 2017, o Conselho Diretivo do IASFA, I.P., 

definiu um indicador para o objetivo operacional 1 (OO1), dois indicadores para o OO2, dois 

indicadores para o OO3,  um indicador para cada um dos Objetivos operacionais que se seguem: 

o OO4, OO5, OO6, e OO7. 

 

EFICÁCIA 50.0 

O1. Rever a estrutura orgânica do IASFA, I.P. 

INDICADORES META 2017 TOLERÂNCIA 

VALOR 

CRÍTICO INCIDÊNCIA RESULTADO TAXA REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

1. Data de finalização do 

quadro de competências 

funcionais dos postos de 

trabalho 

31/05/17 30 30/05/17 100% 08/04/17 135% Superou 

O2. Implementar um sistema de controlo interno de auditoria e qualidade 

INDICADORES META 2017 TOLERÂNCIA 
VALOR 

CRÍTICO INCIDÊNCIA RESULTADO TAXA REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

2. Data para apresentação de 

um calendário de auditorias 

internas 

28/02/17 30 31/01/17 50% 27/01/2017 128,57% Superou 



 

 126 

INDICADORES META 2017 TOLERÂNCIA 
VALOR 

CRÍTICO INCIDÊNCIA RESULTADO TAXA REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

3. n.º dias para a apresentação 

da proposta para a criação de 

uma equipa de auditoria 

interna 

10 2 5 dias 50% 10 100% Atingiu 

O3. Gerir, desenvolver e potenciar os RH, logísticos e financeiros, bem como os sistemas de informação do IASFA para apoio e 

controlo da sua gestão 

INDICADORES META 2017 TOLERÂNCIA 
VALOR 

CRÍTICO INCIDÊNCIA RESULTADO TAXA REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

4. Data de implementação do 

módulo de gestão RHV no 

SIGDN 

30-03-17 30 28/02/17 50% 03/01/17 135% Superou 

INDICADORES META 2017 TOLERÂNCIA 
VALOR 

CRÍTICO INCIDÊNCIA RESULTADO TAXA REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

5. N.º de processos realizados 

em módulo PS 
6 2 10 50% 0 0% Não atingiu 

O4. Gerir, Reabilitar e rentabilizar o património do IASFA 

INDICADORES META 2017 TOLERÂNCIA 

VALOR 

CRÍTICO INCIDÊNCIA RESULTADO TAXA REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

6. Data de apresentação do 

relatório com diagnostico do 

património imobiliário do 

IASFA com valorização 

patrimonial e de exploração 

31/12/17 30 30/11/17 100% 10/10/17 135% Superou 

EFICIÊNCIA 30.0 

 

O5. Realizar o diagnóstico da rede convencionada da ADM 

INDICADORES META 2017 TOLERÂNCIA 
VALOR 

CRÍTICO INCIDÊNCIA RESULTADO TAXA REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

7. Data de Apresentação do 

Relatório sobre o estudo da 

rede convencionada da ADM 

31/01/17 15 15/01/17 100% 31/01/17 100% Atingiu 

O6. Reestruturar as respostas sociais atuais no apoio financeiro, a idosos, na infância e juventude, na saúde, no turismo e lazer e 

no apoio domiciliário, tendo em vista a participação dos diversos stakeholders 

INDICADORES META 2017 TOLERÂNCIA 
VALOR 

CRÍTICO INCIDÊNCIA RESULTADO TAXA REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

8. Data de apresentação da 

proposta de um novo 

regulamento de 

arrendamento e de um novo 

DL sobre o arrendamento 

económico 

30/04/17 30 31/03/17 100 12/04/17 100% Atingiu 
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QUALIDADE  20.0 

O7. Desenvolver as áreas de marketing, comunicação e relações públicas potenciando o relacionamento com os stakeholders 

INDICADORES META 2017 TOLERÂNCIA 
VALOR 

CRÍTICO INCIDÊNCIA RESULTADO TAXA REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

9. Data para a apresentação 

da proposta para o Plano de 

Comunicação interna e 

externa (PCIE) 

31/07/17 30 30/06/17 100% 31/07/17 100% Atingiu 

 Tabela 68 - Avaliação dos resultados do QUAR 2017 pelos parâmetros previstos no SIADAP 

 

Em 2017, a maior parte dos objetivos operacionais escolhidos para o QUAR foram atingidos, 

como reflete o quadro que se segue, à exceção do objetivo operacional 03 onde se verifica a não 

concretização de um dos elementos de ação que o constituem. Assim, o indicador n.º 5 do 

objetivo operacional n. º3 "Gerir, desenvolver e potenciar os RH, logísticos e financeiros, bem 

como os sistemas de informação do IASFA para apoio e controlo da sua gestão", que remete 

para o n.º de processos realizados em módulo PS não foi atingido na medida em que não foram 

realizados quaisquer processos em módulo PS do SIGDN. Tal situação, que comprometeu a 

concretização integral do objetivo operacional n.º 3, deveu-se ao facto do IASFA estar numa fase 

de reformulação dos centros financeiros, centros de custos e suas divisões e por tal não poder 

associar os projetos à nova estrutura financeira constituída. 

 

AVALIAÇÂO FINAL GLOBAL             100,00% 

Eficácia  40%               Resultado 40% 

O1. Rever a estrutura orgânica do IASFA, I.P.; Superou 135% 

O2. Implementar um sistema de controlo interno de auditoria e qualidade; 

Superou 128,57% 

Atingiu 100% 

O3. Gerir, desenvolver e potenciar os RH, logísticos e financeiros, bem como os sistemas de 

informação do IASFA para apoio e controlo da sua gestão; 

Superou 135% 

Não 

Atingiu 
0% 

O4. Gerir, reabilitar e rentabilizar o património do IASFA; Superou 135% 

Eficiência 30%               Resultado 30,00% 

O5. Realizar o diagnóstico da rede convencionada da ADM; Atingiu 100,00% 

06. Reestruturar as respostas sociais atuais no apoio financeiro, a idosos, na infância e 

juventude, na saúde, no turismo e lazer e no apoio domiciliário, tendo em vista a 

participação dos diversos stakeholders; 

Atingiu 100% 
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Qualidade 30%               Resultado 30% 

O7. Desenvolver as áreas de marketing, comunicação e relações públicas potenciando 

o relacionamento com os stakeholders. 
Atingiu 100,00% 

 Tabela 69 - Avaliação global da execução do QUAR 2016 

 

5.2. Apreciação qualitativa e quantitativa dos resultados alcançados 

O Conselho Diretivo do IASFA, I.P., definiu para 2017 um planeamento congruente com a 

atividade já desenvolvida ou iniciada em 2016. Neste sentido, e mantendo-se os 

constrangimentos, herdados dos anos anteriores, relacionados com a escassez de recursos tanto 

ao nível financeiro e logístico, como ao nível dos recursos humanos, 2017 foi um período 

pautado pelo esforço constante para “fazer mais com menos”, de forma a que fosse possível 

prosseguir integralmente todas as atividades planeadas e, em última instância, conseguir 

cumprir integralmente a missão do IASFA, I.P., quer no âmbito da Ação Social Complementar 

(ASC) dos seus beneficiários, quer na gestão do sistema de Assistência na Doença aos Militares 

das Forças Armadas (ADM).  

O IASFA, I.P., iniciou o ano com o encerramento da Auditoria n.º 40/2016 relativa ao processo 

de gestão de armazéns no âmbito da assistência médica das FAR, uma das cinco auditorias que 

foram realizadas e/ou concluídas pela IGDN durante 2017, a saber: Auditoria n.º 16/2017 

referente ao processo de gestão de armazéns e controlo de existências; Auditoria n.º6/2017 

referente ao processo de gestão e inventário de bens móveis do Estado, Auditoria n.º 24/2017 

referente ao processo de realização de despesa e a Auditoria Extraordinária n.º 45/2018 

referente ao processo de faturação, pagamento e controlo de despesas no âmbito dos SSM. 

Apesar do carácter pedagógico que todas revelaram e que foi apreciado por toda a estrutura 

organizacional, todas as auditorias realizadas tiveram impacto na afetação dos recursos 

humanos às atividades nucleares do IASFA, requerendo um grande empenhamento da parte de 

todas as unidades orgânicas envolvidas.  

Acresceu a esta situação a realização simultânea de mais duas auditorias: a auditoria da IGF para 

apreciação do sistema de controlo interno instituído e a fidedignidade dos registos orçamentais 

e contabilísticos entre 2014 e 2017 e a auditoria do Tribunal de Contas aos subsistemas de saúde 

ADM, SAD-PSP e SAD-GNR, que viria a ser cancelada em abril de 2018 para dar lugar a uma 

Auditoria de Resultados ao IASFA, I.P.. 

Decorrente dos constrangimentos financeiros que assolaram o IASFA, I.P., foi necessário 

reforçar a comunicação institucional com os stakeholders. Neste sentido, em 2017, o IASFA, I.P., 

através do GACD e com o apoio da DSADM e das restantes unidades orgânicas, respondeu a 

centenas de solicitações oriundas da Tutela e entidades com convenção com o IASFA, I.P., no 

âmbito da Assistência na Doença aos Militares das Forças Armadas 
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Concomitantemente, a execução integral do Plano de Atividades de 2017 enfrentou os 

constrangimentos, já referidos, no âmbito dos recursos humanos, logísticos e financeiros, não 

obstante, foi possível desenvolver uma ação concertada de todas as unidades orgânicas do 

IASFA, I.P., que permitiu a concretização generalizada dos objetivos estratégicos definidos no 

plano estratégico para a ação social complementar e na Carta de Missão do Presidente do IASFA, 

I.P..  

A estabilidade da estrutura dirigente superior e intermédia permitiu adotar metodologias de 

trabalho diferenciadas e adaptadas a cada tipo de atividade, utilizar de forma mais eficiente os 

parcos recursos humanos disponíveis, aprimorar e desenvolver os processos e instrumentos de 

gestão utilizados, delinear projetos plurianuais de grande envergadura e com impacto 

significativo nas respostas sociais e de saúde disponibilizadas aos beneficiários, potenciando a 

concretização da missão do IASFA, I.P.. 

Tal como aconteceu em 2016, também o relato das atividades desenvolvidas em 2017 tem de 

ser interpretado num contexto de grandes limitações e escassez de recursos, sendo certo, 

contudo, que continua a ser o atual capital humano do IASFA,I.P., ainda que em número 

manifestamente reduzido, por via das dificuldades inerentes à contratação interna, da 

insuficiente disponibilização de recursos humanos, por parte dos Ramos das Forças Armadas, e 

da impossibilidade do recurso à contratação externa à função pública, que permite o 

cumprimento da missão do IASFA, I.P.. 

Assim, em 2017, todas as unidades orgânicas efetuaram ajustamentos no que respeita à 

implementação da nova estrutura orgânica, iniciada em 2016. Para tal, foram redefinidos os 

quadros de competências funcionais dos postos de trabalho tendo por base os desafios 

impostos pela conjuntura já referenciada. Foram ainda implementadas as medidas decorrentes 

dos estudos efetuados no ano transato, nomeadamente o desenvolvimento do Núcleo de 

Auditoria e Qualidade, o Núcleo de Relações Públicas, Marketing e Comunicação, iniciada a 

revisão dos regulamentos internos dos Centros De Apoio Social de acordo com as instruções do 

Conselho Diretivo, e apresentado à tutela , em 29 de setembro, o memorando referente à 

proposta de alteração dos Estatutos do IASFA, I.P., imbuído no conceito de criação de unidades 

orgânicas dotadas de um conjunto coerente de competências que possibilitem e garantam uma 

gestão eficiente e ágil. 

Ainda neste plano, foi efetuada implementação de um modelo de gestão administrativa que 

centralizou os processos de realização de despesa no GPGFO. Este modelo inovador, iniciado 

como projeto piloto no CAS Lisboa e CAS Runa, permitiu aligeirar a estrutura administrativa dos 

CAS envolvidos e, em simultâneo, contribuiu para uma otimização dos recursos humanos 

envolvidos. 

O grande desafio do IASFA, I.P., em 2017, foi indubitavelmente a gestão da ADM tendo em conta 

os pressupostos herdados, dos anos anteriores, e confirmados, de que o desequilíbrio financeiro 

deste subsistema decorre do facto das receitas próprias não cobrirem as despesas, acrescido do 
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crescimento das despesas ser maior que o crescimento das receitas próprias “estabilizadas”, 

provenientes dos descontos dos beneficiários.  

Neste sentido, e de forma a poderem ser aferidos os custos reais com a gestão da ADM, o IASFA, 

I.P., solicitou, em janeiro de 2017 apoio da SG/MDN para o desenvolvimento de um modelo de 

contabilidade analítica. Empreendeu ainda um estudo diagnóstico relativo à rede 

convencionada da ADM, tendo sido concluído que deverá ser equacionado o seu alargamento 

numa perspetiva de aumento de oferta nas regiões mais carenciadas, rever os convénios sem 

expressão financeira ou vazios de uso e privilegiar convénios em entidades que oferecem maior 

valor acrescentado. No mês seguinte, o Instituto remeteu à Tutela um projeto legislativo para a 

definição de Normas Técnicas para processamento dos descontos dos beneficiários titulares da 

ADM, uma proposta de nova medida legislativa para imposição de procedimentos que permitam 

instituir e manter permanentemente atualizado um sistema de informação que garanta uma 

adequada gestão das receitas, publicado através da Portaria n.º 56/2018 de 23 de fevereiro, 

atualmente em implementação. Em março de 2017, o IASFA, I.P. submeteu à Tutela um 

memorando com uma proposta de redefinição dos conceitos de saúde operacional e saúde 

assistencial e respetivo financiamento, estabelecidos pelo Despacho n.º 511/2015 do Ministro 

da Defesa Nacional, de 30 de dezembro de 2014.  

Em meados do ano, em coordenação com o Gabinete de S. Exª o MDN, procedeu-se a 

atualização da dívida do IASFA, I.P. junto da Secretaria de Estado do Orçamento (58.196.627,45 

€ referida a 31 de dezembro de 2016), visando a especialização por ano económico, e 

subsequentemente, foi aberta a conta de gerência de 2016, junto do Tribunal de Contas, para a 

respetiva correção. Consequentemente, em julho de 2017, através do despacho n.º 599/2017, 

de S.Exª o Secretário de Estado do Orçamento, de 21 de julho de 2017, foi determinada uma 

auditoria da Inspeção Geral de Finanças (IGF) ao IASFA, I.P., com a finalidade de avaliar o sistema 

de controlo interno instituído e a fidedignidade dos registos orçamentais e contabilísticos, 

incidindo sobre o período 2014-2017,e em 20 de novembro de 2017, tiveram início os trabalhos 

preparatórios da Auditoria do Tribunal de Contas (TdC) aos Subsistemas de Saúde ADM, SAD-

PSP e SAD-GNR. Em 3 de abril de 2018, o IASFA, I.P. foi informado de que a referida auditoria 

tinha sido cancelada e que, tinha sido aceite a execução de uma auditoria de resultados ao 

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

Em novembro de 2017, conforme Despacho de S. Exª o MDN, a Inspeção Geral de Defesa 

Nacional (IGDN) iniciou a Auditoria Extraordinária nº 45 de 2017, ao Processo de Faturação, 

Pagamento e Controlo da Despesas no âmbito do SSM, ao IASFA, I.P.. O respetivo relatório, após 

contraditório, foi submetido a despacho de S. Exª o MDN, para homologação. 

Todas as iniciativas referidas anteriormente tiveram como objetivo a definição concreta da 

situação financeira do IASFA, I.P., e em particular do subsistema ADM, marcada pela 

insuficiência de recursos financeiros para liquidar a faturação apresentada pelos prestadores de 
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serviços convencionados e as apresentadas ao nível do regime de livre escolha, de que resultou 

um aumento dos atrasos nos pagamentos.  

No que respeita à regularização dos pagamentos da faturação da ADM, como já anteriormente 

referido, durante o ano de 2017, no âmbito do Regime Convencionado, o tempo médio de 

processamento, desde a data de entrada da fatura no SGADM até à emissão do Ficheiro de 

Pagamento a enviar para o Gabinete de Planeamento, Gestão Orçamental e Financeira do IASFA 

foi de 60 dias, acrescido de mais 230 dias até ao pagamento às entidades, totalizando um tempo 

médio de 290 dias. De salientar ainda o delay na ordem dos 45 dias desde a receção da faturação 

até à data de entrada no SGADM.  

Os efeitos decorrentes da situação financeira, que se agrava há dois anos, traduzem-se numa 

incapacidade da ADM de assumir os compromissos com os seus beneficiários e com as entidades 

prestadoras de cuidados de saúde, e efeito perversos no funcionamento da DSADM, 

nomeadamente: 

 Solicitações constantes de reuniões, reclamações e exposições de extremo desagrado;  

 Denúncia dos acordos estabelecidos, por parte de algumas Entidades, face às 

dificuldades económicas e financeiras insustentáveis ou mesmo dramáticas;  

 Discriminação e degradação dos serviços prestados aos beneficiários da ADM; 

 Solicitação por parte de algumas entidades, a partir do início de 2018, do pagamento de 

juros de mora; 

 Ameaças de ações judiciais, por incumprimento contratual;  

 Aumento extraordinário do serviço da DSADM, derivado do esclarecimento, através de 

correspondência e reuniões, de assuntos relacionados com a dívida; a. 

 Aumento das necessidades de resposta às inúmeras questões apresentadas pela 

Provedoria de Justiça, pelos Grupos Parlamentares, pelo Gab de SExa o MDN e pela Casa 

Militar da Presidência da República, entre muitos outros, a que se somam as solicitações 

das equipas das auditorias da Inspeção Geral da Defesa Nacional, da Inspeção Geral das 

Finanças e do Tribunal de Contas, que decorreram em simultâneo. 

No âmbito da ação social complementar, o trabalho desenvolvido foi realizado tendo por base 

uma perspetiva de continuidade com os projetos iniciados em 2016. Assim é de referir o estudo 

relativo à rentabilização dos imóveis próprios e dos cedidos para acolher respostas sociais, 

elaborado em 10 de outubro de 2017; o memorando sobre o controlo do património, elaborado 

em 19 de setembro de 2017 que preconizou o desenvolvimento de um sistema de informação 

para o controlo do património imobiliário, que tivesse interoperabilidade com os sistemas em 

uso atual e que permitisse concentrar todos os dados sobre os prédios, tipologia, arrendatários, 

valor patrimonial, estado de conservação, atendimento de anomalias, intervenções e efetuadas 

e valor, rendas, cauções, litígios e outras funcionalidades adequadas à gestão dos vários 
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processos à responsabilidade da DIE, DTLH e GPGFO; o memorando que, decorrente das 

orientações estratégicas e das ações concretas estabelecidas pela Tutela, estabeleceu o 

aumento das mensalidades das Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI); e o 

memorando que propõe nova redação ao Decreto-Lei n.º380/97, de 30 de dezembro, com o 

intuito de adaptar o regime de arrendamento das casas de renda económica do IASFA, I.P., ao 

regime de arrendamento apoiado previsto na lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, alterada pela 

Lei n.º32/2016, de 24 de agosto, onde subjazem preocupações de equidade e equilíbrio social. 

Na concretização destes estudos e memorandos esteve subjacente a preocupação de oferecer 

respostas socias justas e equitativas aos beneficiários do IASFA, procurando, simultaneamente 

potenciar os recursos existentes numa ótica de rentabilização e economia. 

Numa outra perspetiva, nomeadamente a de procurar novas respostas sociais que preencham 

as expectativas dos beneficiários do Instituto, foram realizados os seguintes estudos: estudo de 

avaliação para implementação de uma Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) no 

Centro de Apoio Social Alfeite (CASA); estudo sobre novas funcionalidades para os 

Apartamentos Autónomos (APA); estudo relativo à possível inclusão de RV/RC como 

beneficiários da ASC; emissão de parecer relativo ao preçário das valências de infância e 

educação (respostas sociais da área da infância) desenvolvidas no CASA; proposta de IP relativa 

à criação do Mecanismo de Comparticipação Financeira Extraordinária como novo apoio da ASC, 

e metodologia para cálculo do valor de renda livre na licitação de imóveis, em sede de concurso. 

Por motivos de escassez de recursos humanos e logísticos não foi possível concluir em 2017, 

alguns projetos, em curso, nomeadamente, o dos centros de convívio, serviço de apoio 

domiciliário, voluntariado e o projeto para a implementação das residências assistidas. 

Do ponto de vista do turismo e lazer, o Instituto pugnou por rentabilizar as infraestruturas que 

detém para este tipo de resposta social. Assim foram realizados estudos para a requalificação 

das infraestruturas do PM 05/Oeiras (Ex-Lar Académico) para Messe Residencial e para colónia 

de férias; foi ainda desenvolvido o Projeto de Arquitetura e Caderno de Encargos para a 

elaboração das especialidades de engenharia relativo à reconstrução da Messe Residencial no 

Forte S. João das Maias.  

O IASFA, I.P., em 2017, manteve a oferta de destinos de férias a nível nacional, nos Centros de 

Apoio Social e de Repouso (CAS/CEREPOSA) do IASFA, I.P., (Oeiras, Porto, Runa e Porto Santo) e 

nas unidades hoteleiras protocoladas, bem como a oferta de destino de férias a nível 

internacional, através da sua participação no CLIMS.  

A gestão e o desenvolvimento dos recursos humanos, logísticos e financeiros foi outro objetivo 

destacado na estratégia do Conselho Diretivo para 2017. Assim, e ao nível específico dos RH, 

registou-se uma preocupação com a elevação das competências dos trabalhadores através da 

vertente formativa, potenciando, desta forma, a implementação de uma cultura de mérito e de 

exigência tendo como objetivo último a melhoria do desempenho profissional dos trabalhadores 
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do IASFA, I.P.. De relevar a manutenção do desequilíbrio entre os recursos planeados e os 

realizados, verificando-se assim, tal como vem acontecendo nos últimos anos transatos, que o 

Instituto voltou a perder colaboradores sendo o desvio entre a pontuação planeada e a realizada 

negativo, o que significa que continua a desempenhar as suas atribuições com menos recursos 

relativamente ao planeado. 

No que respeita aos recursos logísticos, denotou-se uma preocupação pela normalização dos 

procedimentos, tendo sido realizados 2271 processo de despesa, sendo 1451 do tipo logístico e 

820 do tipo financeiro.  

Ao nível financeiro, as dotações orçamentais corrigidas do IASFA, I.P., para o ano de 2017 

ascenderam a 91 672 790€ de receita e a 87 545 817€ de despesa. A dotação inicial da despesa 

foi de 80 291 136€, tendo a aplicação dos cativos, autorizada pelo Gabinete do Secretário de 

Estado do Orçamento (SEO), diminuído o orçamento da despesa em 14 695 525€, verba que foi 

direcionada por ordem direta deste Gabinete para colmatar as despesas da ADM. Foi ainda 

autorizada a aplicação dos saldos de gerência de 2016, no montante de 11 381 654€ e a inserção 

do cumprimento da regra do equilíbrio no ano de 2017. 

De relevar o esforço efetuado no desenvolvimento de ferramentas de controlo de gestão, 

nomeadamente a implementação de contabilidade analítica, que permitirá a aferição correta e 

concreta dos custos por atividade e consequentemente a decisão superior informada e a 

eventual correção de desvios. 

Em 2017 continuou-se o trabalho iniciado em 2016 no âmbito da regularização das falhas e 

fragilidades na área dos sistemas de informação. Foi desenvolvida a aplicação para o controlo 

do património – SIPIASFA, foi definida intervenção prioritária na a atualização do SGADM, 

reforçando os mecanismos de controlo e supervisão e concretizando o upgrade da atual versão 

deste sistema, a interoperabilidade entre o SGADM e o SIASC, a implementação de uma 

plataforma de correio eletrónico, o apoio do desenvolvimento de novos módulos e 

funcionalidades de apoio à gestão e a resolução dos problemas e falhas com os comutadores 

telefónicos. 

A promoção de uma cultura de responsabilização e melhoria contínua na realização dos 

processos que permitem a concretização da missão do IASFA I.P., foi continuada em 2017, 

através do desenvolvimento dos mecanismos de controlo interno. Neste contexto, e tendo 

como objetivo a concretização integral de um dos objetivos operacionais preconizados para o 

Instituto, foi efetuado um planeamento e posterior realização integral das seguintes auditorias 

internas: auditoria no âmbito da Gestão e Controlo do processo de alimentação – Follow up, no 

CAS Lisboa, tendo como objetivo a verificação do grau de implementação das recomendações 

preconizadas no relatório da auditoria anterior; auditoria no âmbito da Gestão e Controlo dos 

processos admissão e integração dos Residentes nas ERPI do IASFA, I.P. - avaliação de boas 

práticas no tratamento aos residentes pelo pessoal responsável – Follow up, no CAS Oeiras, 

tendo como objetivo a verificação do grau de implementação das correções preconizadas no 
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relatório da auditoria anterior e das medidas corretivas definidas pela unidade orgânica 

auditada; auditoria no âmbito da Gestão e controlo das Listas de candidatos às ERPI do IASFA, 

I.P. – Listas de Candidatos às ERPI, na DAS, tendo como objetivo a Verificação do cumprimento 

das recomendações de prevenção no âmbito do PGRIC (Plano de Gestão de Riscos de Corrupção 

e Infrações Conexas); e auditoria no âmbito da Gestão e controlo dos processos de receita e 

despesa – controlo da faturação, no CAS Runa, tendo como objetivo avaliação do sistema de 

controlo interno implementado.  

Neste contexto, foi ainda assegurado o apoio interno às sete auditorias externas realizadas ao 

IASFA, I.P., durante 2017, como já foi referido no início deste capítulo. 

A rentabilização do património do IASFA, I.P., foi outro objetivo operacional herdado do plano 

de atividades do ano anterior, na medida em que continua e deverá continuar a ser uma das 

áreas com maior necessidade de intervenção nos próximos anos, na medida em que o estado 

de conservação do edificado tem-se deteriorado, havendo necessidade de uma intervenção, 

planeada plurianualmente, para a sua correta e eficaz rentabilização. Realça-se que no ano de 

2017 registou-se um acréscimo de 27 fogos devolutos, sendo que 95% não possuem condições 

mínimas de habitabilidade. 

Em 2017, foram efetuados os estudos prévios para o projeto de requalificação dos Palácios da 

Rua São José para nova sede – projeto já com mais de uma década, o estudo prévio para a 

requalificação do EX-LAM e as especialidades de engenharia para a requalificação da messe 

residencial no Forte de S. João das Maias. Foram ainda desenvolvidos os projetos de execução 

e respetivos cadernos de encargos para obras de reabilitação no CAS Runa, no bairro social do 

Alfeite e em parte do edificado do CAS Oeiras. 

No que respeita ao diagnóstico do património imobiliário do IASFA, I.P., em complemento do 

desenvolvimento da aplicação SIPIASFA, foi estabelecida uma metodologia, com caracter 

evolutivo, para avaliação do estado de conservação do edificado do IASFA, I.P., baseado no 

Manual de Avaliação do Estado de Conservação de Imóveis (MAEC), que permitiu a avaliação de 

100 locados. 

A par com o que aconteceu em 2016, também em 2017 o IASFA, I.P. potenciou, no 

desenvolvimento das suas atividades, o relacionamento com os seus stakeholders. Neste 

âmbito, participou em cerimónias e eventos organizadas pelos órgãos do MDN, colaborou no 

envio de informação solicitada pela tutela, nomeadamente nos pedidos de informação 

efetuados no âmbito do atraso dos pagamentos às entidades convencionadas com a ADM, 

participou em reuniões de trabalho com outras entidades da administração pública e com outros 

dos clientes externos do IASFA, I.P., organizou a visita oficial da Congénere Romena a Portugal 

para visita dos equipamentos socias do IASFA e a Visita Presidencial ao CAS Oeiras. 

A comunicação organizacional continuou a deter um papel estratégico no plano de 

desenvolvimento institucional do IASFA, I.P.. Neste contexto, foi criada a página no Facebook, 
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assegurada a constante atualização de conteúdos no website e foi efetuada a retoma da 

publicação do Boletim Informativo Info IASFA e da separata de férias. 

A apreciação qualitativa e quantitativa dos resultados alcançados, com base na execução do 

QUAR, como resultado da medição dos objetivos da eficácia (40%), da qualidade (30%) e da 

eficiência (30%), oferece uma avaliação positiva, apesar da não concretização de um dos 

indicadores selecionados para avaliação no âmbito deste instrumento. Assim, a não 

concretização do indicador n.º 5 do objetivo operacional n.º 3 "Gerir, desenvolver e potenciar 

os RH, logísticos e financeiros, bem como os sistemas de informação do IASFA para apoio e 

controlo da sua gestão", que remete para o número de processos realizados em módulo PS não 

foi atingido na medida em que não foram realizados quaisquer processos em módulo PS do 

SIGDN. Tal situação, que comprometeu a concretização integral do objetivo operacional n.º 3, 

devendo-se ao facto do IASFA estar numa fase de reformulação dos centros financeiros, centros 

de custos e suas divisões e por tal não poder associar os projetos à nova estrutura financeira 

constituída. 

 

Com base no exposto, e tendo por base todos os constrangimentos apresentados e justificados, 

consideramos que em 2016 o IASFA, I.P. apresentou um nível de desempenho “Bom”. 

 

5.3. Participação e auscultação dos Clientes Externos e Internos 

5.3.1. Conselho Consultivo 

Nos termos do Artigo 9.º do Decreto-lei 193/2012 de 23 Ago, o IASFA, I.P., dispõe de um 

Conselho Consultivo, órgão de consulta, apoio e participação na definição das linhas gerais de 

atuação do IASFA, I.P., e nas tomadas de decisão do Conselho Diretivo, composto pelo 

Presidente do Conselho Diretivo, que preside, dois representantes do MDN, um representante 

do Estado-Maior- General das Forças Armadas (EMGFA) e de cada um dos ramos das Forças 

Armadas e um representante de cada associação profissional de militares legalmente 

constituída.  

O Conselho Consultivo reuniu nas seguintes datas, com as respetivas ordens de trabalhos: 

 11 de abril de 2017 

o Discussão do Projeto de Revisão do Arrendamento Económico. 

 18 de maio de 2017 

o Análise e discussão do relatório de atividades do IASFA, I.P., referente ao ano de 

2016. 

 31 de agosto de 2017 

o Parecer sobre o Plano de Atividades do IASFA, I.P., para o ano de 2018 (PA2018). 
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 03 de outubro de 2017 

o Parecer sobre o Plano de Atividade do IASFA, I.P., para o ano de 2018 (PA2018). 

 07 de novembro de 2017 

o Parecer sobre o Plano Estratégico para a ADM 2017-2022. 

 

5.3.2. Colégio de Governo dos Subsistemas Públicos de Saúde 

Durante o ano de 2017, o Colégio de Governo dos Subsistemas Públicos de Saúde (CGSPS) 

continuou a discussão sobre as matérias relacionadas com as despesas que os subsistemas 

públicos de saúde (SPS) suportam e que devem ser da responsabilidade do Serviço Nacional de 

Saúde (SNS). Na 8ª reunião do CGSPS, realizada a no dia 10 de outubro de 2017, foi reforçado 

não só as recomendações do Tribunal de Contas em relação à ADSE, como também do Parecer 

n.º 37/2016, do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, em relação à SAD/GNR 

e SAD/PSP, solicitado pela Exa. Senhora Ministra da Administração Interna, no qual em síntese 

refere “os subsistemas públicos de saúde, enquanto entidades públicas que comparticipam 

financeiramente em encargos com prestações de saúde dos respetivos beneficiários”. Refere 

ainda que “o direito constitucional a ser tratado como beneficiário do SNS abrange os 

beneficiários dos SAD/GNR e SAD/PSP por força da universalidade do SNS consagrada no artigo 

64º, n. º2, da Constituição.” (…) “os beneficiários dos SAD/GNR e SAD/PSP são também para 

todos os efeitos beneficiários do SNS”.  

Referiu ainda que “os subsistemas do SAD/GNR e do SAD/PSP funcionam em 

complementaridade com o SNS e não são legalmente corresponsáveis pelo financiamento dos 

encargos que devem ser assegurados pelo SNS aos respetivos beneficiários enquanto 

beneficiários do SNS.”  

Adicionalmente e não menos importante, o parecer referiu ainda que “(…) os princípios sobre a 

universalidade do SNS e a complementaridade dos SAD/GNR e SAD/PSP relativamente ao SNS, 

abrangem as regiões autónomas, pelos que os serviços regionais de saúde não podem 

discriminar utentes pelo mero fato de serem beneficiários” dos subsistemas públicos de saúde, 

“e, sem norma legal especial que o preveja ou convenção celebrada com esses subsistemas de 

saúde, não podem transferir para o SAD/GNR e o SAD/PSP a responsabilidade financeira por 

encargos e prestações de saúde que devem ser asseguradas aos beneficiários do SNS”.  

O CGSPS tem a responsabilidade de, nomeadamente, “garantir a efetiva relação de 

complementaridade” dos subsistemas públicos de saúde “relativamente ao SNS e serviços 

regionais de saúde, 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”.  
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As conclusões apresentadas pelo Parecer n.º 37/2016, do Conselho Consultivo da Procuradoria-

Geral da República são consentâneas com os relatórios de auditoria nº12/2015 – 2ª Secção e 

nº8/2016 – 2ª Secção do Tribunal de Contas, e vão ao encontro do diagnóstico e conclusões do 

relatório realizado pelo CGSPS sobre a “Articulação entre os Subsistemas Públicos de Saúde e o 

Serviço Nacional de Saúde e Serviços Regionais de Saúde”, em 2016 e enviado às respetivas 

tutelas dos subsistemas com propostas de resolução.  

Tanto quanto é do conhecimento do IASFA, I.P., nenhuma das tutelas dos subsistemas públicos 

de saúde, assim como do SNS e SRS homologou quer o relatório com propostas de medidas do 

CGSPS, quer o parecer da PGR. 

Contudo, a Entidade Reguladora da Saúde (ERS) emitiu uma deliberação em 2 de novembro de 

2017, em que emite uma recomendação às Administrações Regionais de Saúde, informando a 

ACSS, I.P., no sentido de: 

“ (i) Adotarem os procedimentos internos necessários, para que seja respeitado o direito de 

acesso de todo e qualquer utente ao SNS - aos serviços integrados no SNS e aos convencionados 

com o mesmo – incluindo o acesso à Rede de Cuidados Continuados Integrados; 

(ii) Adotarem os procedimentos internos necessários, para que o acesso ao SNS por parte de 

utentes, que sejam simultaneamente beneficiários de subsistemas públicos de saúde, seja 

efetuado em condições de igualdade com os demais utentes do SNS. 

(iii) Assegurarem que os utentes do SNS, que sejam simultaneamente beneficiários de um 

qualquer subsistema público de saúde, usufruem dos mesmos direitos e estão obrigados ao 

cumprimento dos mesmos deveres que qualquer outro utente do SNS, no estrito cumprimento 

do direito fundamental previsto na CRP, de acesso universal e equitativo ao SNS. 

(iv) Assegurarem que os utentes do SNS, que sejam simultaneamente beneficiários de um 

qualquer subsistema público de saúde, não sejam prejudicados no acesso ao SNS, nem 

porventura limitados na sua liberdade de escolha e opção pelo regime de beneficiário do SNS; 

No seu ponto 83, estabelece “A instrução ora emitida constitui decisão da ERS, sendo que a 

alínea b) do n.º 1 do artigo 61.º dos Estatutos da ERS, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 126/2014, 

de 22 de agosto, configura como contraordenação punível, in casu com coima de 1000,00 EUR 

a 44 891,81 EUR, “[….] o desrespeito de norma ou de decisão da ERS que, no exercício dos seus 

poderes regulamentares, de supervisão ou sancionatórios, determinem qualquer obrigação ou 

proibição, previstos nos artigos 14º, 16º, 17º, 19º, 20º, 22º e 23º.”. 

 

5.3.3. Outras Interações 

O ano de 2017, pela conjuntura vivida no IASFA, I.P., e por forma a mitigar os constrangimentos 

decorrentes do insuficiente financiamento da ASC e ADM, foram elevadas as interações externas 

com entidades internas e externas à Tutela. Assim, e no âmbito da atividade do IASFA, I.P. foram 
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conduzidas reuniões de trabalho com diversas entidades tuteladas pelo MDN, nomeadamente, 

Gabinete do MDN, Ramos das Forças Armadas, EMGFA, HFAR, LMPQF, SG/MDN, DGRDN, CVP. 

O IASFA, I.P., dinamizou ainda contactos com organismos da Administração Pública por forma a 

facilitar o cumprimento da sua missão, tendo organizado reuniões com a Direção Geral do 

Património cultural, Câmara Municipal de Oeiras, Câmara Municipal de Almada, Câmara 

Municipal de Torres Vedras, entre outras. 

Foram ainda promovidas reuniões de trabalho com os restantes stakeholders, nomeadamente 

entidades com protocolos, acordos e convenções com o IASFA, I.P. 

 

5.4. Avaliação do Sistema de Controlo Interno 

O Sistema de Controlo Interno é um instrumento de grande interesse e utilidade para qualquer 

organização, atua preventivamente na deteção de irregularidades, sendo igualmente um 

auxiliar do controlo de gestão. Desenvolver um eficiente e eficaz Sistema de Controlo Interno 

significa proteger todo o património, prevenir e detetar irregularidades e erros, permitindo um 

autocontrolo por parte da organização. 

Na tabela seguinte é apresentada a avaliação do Sistema de Controlo Interno do IASFA, I.P: 

Procedimentos 
Aplicado 

Fundamentação 
S N NA 

1.1 A fiscalização interna do sistema de controlo interno é regida por lei?  X   

1.2 Estão claramente definidas as especificações técnicas do sistema de 

controlo interno? 
 X   

1.3 Os elementos da equipa de controlo e auditoria possuem a habilitação 

necessária para o exercício da função? 
 x   

1.4 Estão claramente definidos valores éticos e de integridade que regem 

o serviço (ex. códigos de ética e de conduta, princípios de bom governo)? 
X    

1.5 Existe uma política de formação do pessoal que garanta a adequação 

do mesmo às funções e complexidade das tarefas? 
X    

1.6 Estão claramente definidos e estabelecidos contactos regulares entre 

a direção e os dirigentes das unidades orgânicas? 
X    

1.7 O arquivo de documentos é organizado e permite a fácil localização? X    

2 – Estrutura organizacional 

2.1 A estrutura organizacional estabelecida obedece às regras definidas 

legalmente? 
X    
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Procedimentos 
Aplicado 

Fundamentação 
S N NA 

2.2 Os colaboradores do serviço foram avaliados de acordo com o SIADAP 

2 e 3? 
X    

3 – Atividades e procedimentos de controlo administrativo implementados no serviço 

3.1 Existe manual de procedimentos interno e/ou de contabilidade? X    

3.2 A competência para autorização da despesa está claramente definida 

e formalizada? 
X    

3.3 A realização de despesa ocorre sempre atendendo aos limites das 

dotações disponíveis? 
X    

3.4 É elaborado anualmente um plano de compras? X    

3.5 Está implementado um sistema de rotação de funções entre 

trabalhadores? 
 X   

3.6 As responsabilidades funcionais pelas diferentes tarefas, conferências 

e controlos estão claramente definidas e formalizadas? 
X    

3.7 Há descrição dos fluxos dos processos, centros de responsabilidade por 

cada etapa e dos padrões de qualidade mínimos? 
X    

3.8 Os circuitos dos documentos estão claramente definidos de forma a 

evitar redundâncias? 
X    

3.9 Existe um plano de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas? X    

3.10 O plano de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas é 

executado e monitorizado? 
X    

4 – Fiabilidade dos sistemas de informação 

4.1 Existem aplicações informáticas de suporte ao processamento de 

dados, nomeadamente, nas áreas de contabilidade, gestão documental e 

tesouraria? 

X   SIGDN e GESDOC 

4.2 As diferentes aplicações estão integradas permitindo o cruzamento de 

informação? 
 X  

Está a ser 

trabalhada a 

interoperabilidade 

dos sistemas 

4.3 Encontra-se instituído um mecanismo que garanta a fiabilidade, 

oportunidade e utilidade dos outputs dos sistemas? 
X    
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Procedimentos 
Aplicado 

Fundamentação 
S N NA 

4.4 A informação extraída dos sistemas de informação é utilizada nos 

processos de decisão? 
X    

4.5 Estão instituídos requisitos de segurança para o acesso de terceiros a 

informação ou ativos do serviço? 
X    

4.6 A informação dos computadores de rede está devidamente 

salvaguardada (existência de backups)?  
X    

4.7 A segurança na troca de informações e software está garantida?  X    

 Tabela 70 - Avaliação do Sistema de Controlo Interno 

 

O IASFA, I.P. utiliza o Sistema SAP/R3 na Defesa Nacional, denominado Sistema Integrado de 

Gestão da Defesa Nacional (SIGDN), que suporta o processamento de dados nas áreas da 

contabilidade e da tesouraria. No âmbito da gestão documental o IASFA, I.P., dispõe de um 

sistema de gestão documental, GESDOC, que não responde totalmente às necessidades 

internas, e dispõe ainda de um sistema de Recursos Humanos e um Sistema de Informação 

Patrimonial que controla o património imobiliário do IASFA, I.P., com interoperabilidade com os 

sistemas em uso no Instituto e que concentra todos os dados sobre os prédios, nomeadamente 

tipologias, identificação do arrendatário, valor patrimonial, estado de conservação, 

atendimento de anomalias, intervenções efetuadas e despesas associadas, rendas, cauções, 

litígios e outras funcionalidades adequadas à gestão dos vários processos. 

No âmbito da sua atividade principal, o IASFA I.P. possui ainda um Sistema de Informação da 

ASC (SIASC) e o Sistema de Gestão da Assistência na Doença aos Militares (SGADM). Ambos os 

sistemas têm sido objeto de estudo no sentido de ser possível a concretização da 

desmaterialização de alguns processos associados às respetivas áreas.  

Relativamente à salvaguarda da informação, importa referir que, neste contexto, os outputs dos 

sistemas são objeto de auditoria e análise pelos responsáveis das áreas funcionais e de sistemas 

de informação face à informação que os suporta, realizados de forma regular e inopinada. 

O Sistema de backups instalado no IASFA I.P. realiza, centralmente, cópia de segurança diária da 

informação dos servidores centrais e remotos. 

Existem ainda procedimentos de proteção e salvaguarda face a ameaças externas, 

nomeadamente usando encriptação nos troços de comunicações realizados no domínio público. 

No caso do Instituto, os Centros de Apoio Social de Braga, Viseu, Coimbra, Tomar (e instalações 

de Abrantes), Runa, Évora, Ponta Delgada e Funchal, bem como o Centro de Repouso de Porto 

Santo e o Posto Clínico dos Olivais, através de equipamento que protegem e encriptam as 



 

 141 

comunicações. De forma análoga mas com uma implementação diferenciada, o Centro de Apoio 

Social de Lisboa tem comunicações protegidas e encriptadas no troço que o liga ao edifício do 

Estado-Maior General das Forças Armadas.   

 

5.5. Balanço Social 

De acordo com o Balanço Social 2017, como principal caracterização dos recursos humanos 

destacam-se os seguintes indicadores  

 taxa de feminização de 75,2%;  

 No nível etário dos 50 aos 59 anos 39,80%, no nível etário dos 60 aos 64 anos 12,7% e 

no nível etário dos 65-69 3%; 

 58% na área Operacional. 

Destes indicadores podemos aferir que a estrutura etária do IASFA, I.P., encontra-se 

envelhecida, 55% dos trabalhadores do IASFA, I.P. tem idade superior a 50 anos, devido aos 

constrangimentos no recrutamento de trabalhadores, não é possível haver uma renovação de 

gerações que permitam incutir uma nova dinâmica à organização, nomeadamente aos que 

asseguram as tarefas que se relacionam com idosos, a quem a doença e a própria idade afligem, 

ou seja, o seu cuidado, a sua alimentação, a sua higiene e a limpeza. 

 

 

CAPÍTULO III – AVALIAÇÃO FINAL 

 

 CONCLUSÕES GENÉRICAS 

O ano de 2017 foi seguramente um período probatório para o IASFA, I.P., que se pautou, por um 

lado, pela rutura com o passado através da afirmação convicta da necessidade de encontrar uma 

solução para o atual problema do financiamento da ASC e da ADM., e, por outro, pela 

continuação da estratégia delineada e iniciada em 2016, prosseguindo uma ação orientada pelas 

seguintes linhas de intervenção: 

• Centrar a missão do IASFA, I.P., no núcleo essencial da ASC e na gestão do sistema da 

ADM; 

• Garantir o equilíbrio financeiro, através de uma gestão otimizada dos recursos, 

reforçando os mecanismos de controlo;  

• Promover uma gestão mais rigorosa e transparente adotando uma contabilidade 

analítica;  
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• Garantir a resposta ao maior número de beneficiários, salvaguardando o apoio e a 

dignidade daqueles que estão em situações de maior vulnerabilidade e apelando à sua 

participação nas atividades do IASFA, I.P.; 

• Conhecer, controlar e reabilitar o património do IASFA, I.P.;  

• Reestruturar a ADM, no âmbito da rentabilização dos serviços e valência orgânicas do 

IASFA, I.P., na adequação da rede convencionada para uma melhor cobertura nacional, na 

melhoria da rede de atendimento dos beneficiários e na adequação da Gestão da ADM, de 

acordo com o novo modelo de governação dos subsistemas públicos de saúde; 

Tendo por base a conjuntura atual do IASFA, I.P., deverá relevar-se ainda a seguinte linha de 

intervenção: 

 A adequação do modelo de financiamento do IASFA, I.P. que permita assegurar a 

sustentabilidade da ASC e da ADM a longo prazo. 

Constituiu uma prioridade a introdução de alterações estruturais a nível do SIGDN para 

implementação da contabilidade analítica, tendo sido desenvolvidos estudos para a redefinição 

dos centros financeiros, centros de custos, que permitirão a imputação por resposta social e 

unidade orgânica. Dada a impossibilidade de alterar a execução orçamental, a meio de um ciclo, 

foram desenvolvidos os trabalhos necessários para a implementação do novo modelo que 

entrará em produtivo em janeiro de 2018. 

Os resultados atingidos evidenciam um reconhecido esforço coletivo para o prosseguimento, 

ainda que por vezes parcial, da grande parte das atividades planeadas, que se refletiu no 

cumprimento da missão do IASFA, I.P., quer no âmbito da Ação Social Complementar (ASC) dos 

seus beneficiários, quer na gestão do sistema de Assistência na Doença aos Militares das Forças 

Armadas (ADM). De referir o aumento significativo do volume de trabalho devido ao apoio às 

sete auditorias desenvolvidas durante este período, bem como a dificuldade em prosseguir as 

atividades planeadas tendo em conta a gradual redução de recursos que têm vindo a ser 

disponibilizados para a concretização da missão. 

Assim, a apreciação qualitativa e quantitativa dos resultados alcançados é boa, sobretudo, tendo 

em consideração o contexto de grande escassez de recursos, bem como as limitações estruturais 

à ação do Conselho Diretivo. 

 

 PRINCIPAIS LIMITAÇÕES ESTRUTURAIS 

2.1. Financiamento 

Em 2017, o IASFA, I.P., apresentou um aumento residual, na ordem dos 0,4%, do volume global 

de receitas cobradas em relação ao realizado em 2016, neste sentido o IASFA, I.P. cobrou, em 

2016, 66,45M€ e em 2017 66,73€ M€, em que avultam cerca de 52,7M€ provenientes dos 

descontos para a ADM, cerca 5,3 M€ de prestação de serviços, cerca de 2,6M€ de rendas de 
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imóveis, cerca de 1,1 M€ de amortização de empréstimos e cerca de 10M€ de transição de 

saldos. Acrescem cerca de 4,9 M€ de transferência do MDN. 

Esteve ainda disponível uma verba extraorçamental, de cerca de 20 M€, oriunda do orçamento 

da SG/MDN, para fazer face às despesas de saúde com os beneficiários no âmbito da Portaria 

1034/2009. 

No domínio da receita, é de salientar que as transferências do Orçamento de Estado, que em 

2010 se cifravam em 10.237.500 €, foram diminuindo ao longo dos anos, tendo em 2016 se 

situado em cerca de 4,34 M€. Em 2017 registou-se um ligeiro aumento das transferências 

oriundas do orçamento do Estado, no valor total de cerca de 4,9M€, que, no entanto, não 

suprem as necessidades identificadas ao nível do financiamento. De referir que a suspensão das 

quotas dos beneficiários para o IASFA, I.P., no valor de 0,8%, representou uma perda de receitas 

na ordem dos 10M€. 

Uma análise da estrutura da despesa permite constatar que em 2017 foi verificado um aumento 

da despesa total, no montante de 19M€, correspondendo a uma variação na ordem dos cerca 

de 33%. Os encargos com a saúde são aqueles que maior peso têm na estrutura da despesa, na 

ordem dos 77%, seguindo-se as despesas com pessoal na ordem dos 12%. A inexistência de 

despesas em “ativos financeiros” deveu-se às alterações das atribuições do IASFA, I.P., 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 35/2016, de 26 de junho, que determinou a cessação da 

atribuição de empréstimos aos beneficiários. 

 

 

 

Uma análise macro permite constatar uma tendência verificada dos últimos anos, uma 

insuficiência das receitas para fazer face às despesas com a ADM, de que resultou num passivo 

que se estima ser de cerca de 64M € à data de 31 de dezembro de 2017. A acumulação do 

passivo, por inexistência dos fundos necessários, teve como consequência, em 2017, um 

aumento dos prazos médios de pagamento que, no caso do regime convencionado, atingiu os 

330 dias, no regime livre 120 dias e às farmácias de 90 dias, entre a entrada da fatura e o 

respetivo pagamento.  

Em 2017, e apesar da posição do IASFA, I.P. ser diferente da formalmente entendida pelos 

restantes intervenientes, a ADM continuou a suportar as despesas com os medicamentos 

fornecidos pelas farmácias do LMPQF, e as despesas com o diagnóstico e medicamentos 

fornecidos no âmbito do regime de hospital de dia do HFAR, que deveriam ser suportadas pelo 

Serviço Nacional de Saúde (SNS). Todavia, e após apresentação de argumentação válida e 

coerente por parte do Instituto, foi efetuada alteração legislativa que possibilitou a imputação 

destes custos ao SNS, a partir de 2018. 
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De igual forma, contribuem para o aumento da despesa os conceitos em vigor de saúde 

operacional e saúde assistencial estabelecidos pelo Despacho n.º 511/2015 do Ministro da 

Defesa Nacional, de 30 de dezembro de 2014, que determina que a ADM suporta as despesas 

com a saúde assistencial, praticada pelo Serviço de Saúde Militar. De referir que a faturação do 

HFAR relativa a 2017 deverá atingir um valor na ordem dos 17 M€. 

Do ponto de vista financeiro urge encontrar soluções para a definição de um modelo de 

financiamento da ADM e ASC que possibilite a concretização da missão de forma regular e 

equilibrada.  Neste sentido, existe a necessidade urgente de sanear o passivo acumulado, por 

forma a serem cumpridos os compromissos com as entidades prestadoras de serviços e 

beneficiários. 

 

2.2. Pessoal 

O IASFA, I.P., debateu-se, ao longo do ano em análise, pela estabilização dos seus recursos 

humanos, na medida em que a tendência registada nos últimos anos tem vindo a agravar-se e, 

assim sendo, as saídas de trabalhadores têm sido superiores às entradas, o que promove o 

desequilíbrio e a dificuldade na concretização integral da missão que lhe está acometida.  

Assim, ao longo de 2017, registaram-se 52 saídas de trabalhadores, a maior parte por 

mobilidade interna para outras instituições, por motivos diversos, e verificaram-se apenas 36 

entradas, sendo 15 por mobilidade interna, oriundos de outros organismos, 12 designados em 

comissão de serviço como dirigentes, 8 por procedimento concursal e 2 em situação de regresso 

de licença sem remuneração e reinício de funções, mantendo-se a tendência de redução de 

efetivos, ao longo dos últimos dez anos. 

Para a manutenção dos equipamentos sociais, o IASFA, I.P. dispunha de capital humano no seu 

mapa de pessoal para colmatar as necessidades nas diferentes áreas, no entanto a aposentação, 

rescisões, mobilidades internas para outros serviços, entre outras razões, têm vindo a concorrer, 

de forma cada vez mais acentuada, para a diminuição dos efetivos deste organismo. Desta 

forma, e com o objetivo de atenuar o impacto negativo que a escassez de recursos humanos 

tem no funcionamento e manutenção destas respostas sociais, recorreu o IASFA, I:P. em 2017, 

aos seguintes mecanismos: 

• À requalificação no âmbito do INA, que se tem revelado um expediente sem adesão; 

• Aos procedimentos concursais, que evidenciam de forma explícita não serem uma 

alternativa viável, pela morosidade do procedimento (das exigências legais referidas 

- Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e Portaria n.º 83-A/2009, de 22 janeiro, alterada e 

republicada pela Portaria n.º 145-A/20144, de 6 de abril e dos condicionalismos 

inerentes a cada concurso, resulta um desfasamento temporal variável, de difícil 

previsão, mas seguramente longo) e pelo facto de não existir, no caso do 
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recrutamento de assistentes operacionais, candidatos suficientes para as vagas 

colocadas a concurso. 

Uma instituição que tem como atribuição a garantia da realização das atividades de vida diária 

(ACD´s) a idosos acamados ou com grandes dependências, ou que garante a educação de 

crianças, não pode aguardar indiferentemente pela possibilidade de preencher regularmente os 

postos de trabalho do seu mapa de pessoal das áreas como a saúde, bem como os das áreas de 

apoio de limpeza, confeção e serviço de refeições, manutenção de instalações, por pessoal com 

vínculo de trabalho em funções públicas, por força dos morosos mecanismos que estão 

associados a essas admissões.  

Perante tantos condicionalismos, sobressai como solução para resolução das carências descritas 

– e que acarretam, pelas razões expostas, responsabilidades acrescidas – a constituição de 

relações jurídicas de emprego público, a candidatos que não possuam uma relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado previamente constituída. A possibilidade do 

IASFA,I.P constituir relações jurídicas de emprego público está, porém, sujeita a emissão de 

parecer prévio previsto no n.º 6, do artigo 6º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27/02, e de acordo com 

o n.º 2.º do artigo 9.º da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de junho, alterada pelas Leis n.º 64-B/2011, 

de 30 de dezembro e Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, para que estejam reunidos o 

conjunto de requisitos necessários para a obtenção de autorização de abertura do referido 

procedimento concursal, torna-se necessário parecer prévio favorável do membro do Governo 

de que depende o órgão ou serviço. Face ao exposto, e perante os constrangimentos descritos, 

o IASFA; I.P. procedeu ao pedido de autorização para abertura de procedimentos concursais 

para a constituição de relações jurídicas de emprego público por tempo indeterminado, a 

candidatos que não possuam essa relação jurídica previamente estabelecida.  

Os atuais desenvolvimentos ao abrigo do programa de regularização extraordinária dos vínculos 

precários na Administração Pública (PREVPAP), poderão permitir ultrapassar esta questão 

estrutural. 

Concomitantemente, o número de militares colocados pelos Ramos das Forças Armadas no 

IASFA, I.P. tem igualmente vindo a diminuir ao longo destes últimos três anos, uma vez que 

deixou de ser possível a colocação de militares nos regimes de voluntariado e contrato (RV/RC) 

em entidades fora da estrutura orgânica das Forças Armadas, nos termos do artigo 43.º, do 

Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio. Têm sido feitos contactos com as chefias militares, 

visando a colocação de militares com as competências técnicas, perfil e a motivação necessária 

para o desempenho das funções no IASFA. Constata-se, porém, que os Ramos manifestam 

dificuldades, por não disporem dos efetivos necessários para dar resposta a todas as 

solicitações, promovendo colocações à medida das suas possibilidades, que se manifestam 

insuficientes para as necessidades atuais deste Instituto. 
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2.3. Modelo de Governação 

O IASFA, I.P., tem um modelo de instituto público de regime comum. A experiência recolhida 

permite identificar limitações em diversas áreas, nomeadamente, ao nível da contratação de 

recursos humanos, que constituem um elemento crítico nas atividades do IASFA, I.P., 

nomeadamente, nas ERPI, creche e jardim-de infância, postos clínicos, messes residenciais, onde 

se prestam serviços de pessoas para pessoas, em que a qualidade é fundamental no âmbito do 

recrutamento. 

Pelo facto de terem sido eliminadas importantes fontes de financiamento, nomeadamente no 

que respeita à suspensão das receitas provenientes das quotas dos beneficiários para a ASC, na 

ordem dos 10M€, e também às transferências do orçamento de Estado que, desde 2010, foram 

reduzidas em cerca de 50%, atualmente, o modelo de financiamento do IASFA, I.P., não é 

sustentável, na perspetiva de médio e longo prazo. Concomitantemente registou-se um 

aumento de encargos na despesa, sem a devida compensação em sede de receitas, próprias ou 

por transferência do orçamento de estado. 

De relevar ainda que a ação do IASFA, I.P. tem sido limitada por condicionantes decorrentes da 

imposição de normas legais e procedimentos instituídos desadequados à realidade do Instituto. 

Foi efetuada uma análise cuidada de todos estes elementos, tendo sido solicitada à tutela 

colaboração ativa para a resolução dos mesmos. Considera o IASFA, I.P. que solucionadas as 

referidas questões, terá este instituto maior capacidade para cumprir a sua missão dentro do 

enquadramento legal que lhe foi atribuído, potenciando uma imagem de credibilidade e 

confiança do Instituto e por inerência do Ministério da Defesa Nacional. 

 

 

 

 

 SÍNTESE 

 Conforme referido ao longo do relatório e na avaliação efetuada, considera-se que o 

desempenho do IASFA, I.P., foi bom, apesar da incapacidade na realização do elemento de 

ação selecionado para a avaliação em sede do SIADAP I – Quadro de Avaliação e 

Responsabilização, sacrificado pelo facto de ter sido dada prioridade à implementação de 

novos dos centros financeiros, centros de custos e suas divisões e por tal não poder ser 

possível associar os projetos à nova estrutura financeira constituída. 

 Os objetivos foram, na maioria, atingidos e até superados, tendo sido produzidos estudos 

estruturantes para informação e decisão superior, delineados novos projetos para efetivar 

a garantia aos beneficiários de ação social complementar a que têm direito e solicitado o 
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apoio à tutela para a resolução das questões que têm vindo a agravar a situação financeira 

da ADM e consequentemente do IASFA, I.P..  

 Neste sentido e dando continuidade à ação dos anos anteriores, deram-se passos 

significativos para o desenvolvimento e efetivação de uma mudança de paradigma ao nível 

da gestão, duma utilização mais racional dos recursos disponíveis, de uma melhor qualidade 

nos serviços prestados e de uma progressiva adequação dos processos de gestão.  

 De relevar e registar o apreço pelo esforço, empenhamento e dedicação de todos os 

colaboradores do IASFA, I.P., militares e civis, que em 2017 foram desafiados, pelos 

constrangimentos já enunciados, a fazer mais com menos, permitindo dessa forma, que o 

cumprimento da missão pudesse ser concretizado, garantindo assim o apoio social 

complementar e a assistência na doença aos seus beneficiários. 
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SIGLAS 

ABVD – Atividades Básicas da Vida Diária 

AIVD – Atividades Instrumentais da Vida Diária 

ASC - Ação Social Complementar 

CAS / SS – Centro Apoio Social/Serviço Social 

CE – Comparticipação Escolar 

CEAD – Comparticipação Especial de Apoio à Deficiência 

CEREPOSA - Centro de Repouso de Porto Santo  

CGA – Caixa Geral de Aposentações 

CLIMS - Comité de Ligação Internacional dos Organismos Militares Sociais  

CPFA – Cofre de Previdência das Forças Armadas 

CVP – Cruz Vermelha Portuguesa 

DAS - Divisão de Assuntos Sociais  

DIE – Divisão de Infraestruturas 

DTLH-AH – Divisão de Tempos Livres e Habitação- Área de Habitação 

ERPI - Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas  

GACD - Gabinete de Apoio ao Conselho Diretivo   

GRH - Gabinete de Recursos Humanos  

GRM – Gabinete de Recursos Materiais 

GSIC - Gabinete de Sistemas de Informação e Comunicações  

IP - Instruções Permanentes  

LC – Liga dos Combatentes 

OE - Objetivos Estratégicos  

OO - Objetivos Operacionais  

POPH - Programa Operacional de Potencial Humano 

RLE - Regime Livre Escolha  

SCNP – Subsídio Complementar Normal de Pensões 

SEAP – Subsídio Especial de Apoio à 3ª Pessoa 

SEL – Subsídio Especial de Lar 
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SER - Subsídio Especial de Residente 

SGADM- Sistema de Gestão da Assistência na Doença aos Militares das Forças Armadas  

SIASC - Sistema de Informação da Ação Social Complementar   

SIG – Sistema Integrado de Gestão 

UERHE – Unidade Equivalente de Recursos Humanos Executados 

UERHP - Unidade Equivalente de Recursos Humanos Planeados 

UF – Unidade Funcional 
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ANEXO A – Quadro QUAR de 2017 

 

M ET A  2017
T A XA  

R EA LIZ A ÇÃ O

OE 1 

OE 2

OE 3

OE 4

OE 5

OE 6

Peso 50
Peso: 20

2016 M ET A  2017 T o lerância
Valo r 

crí t ico
P ESO M ês R ESULT A D O T A XA   R EA LIZ A ÇÃ O

C LA SSIF IC A ÇÃ

O

1

D ata de f inalização  do  quadro  de 

co mpetências funcio nais do s 

po sto s de trabalho

31/ 05/ 2017 30 30/ 04/ 2017 100% dez 08/ 04/ 2017 135,00% Supero u

P eso : 10

2016 M ET A  2017 T o lerância
Valo r 

crí t ico
P ESO M ês R ESULT A D O T A XA   R EA LIZ A ÇÃ O

C LA SSIF IC A ÇÃ

O

2
D ata para a apresentação  de um 

calendário  de audito rias internas 
28/ 02/ 2017 30 31/ 01/ 2017 50% dez 27/ 01/ 2017 128,57% Supero u

2016 M ET A  2017 T o lerância
Valo r 

crí t ico
P ESO M ês R ESULT A D O T A XA   R EA LIZ A ÇÃ O

C LA SSIF IC A ÇÃ

O

3

N .º dias para a apresentação  da 

pro po sta para a criação  de uma 

equipa de audito ria interna 

10 2 5 dias 50% dez 10 100,00% A tingiu

P eso : 40

2016 M ET A  2017 T o lerância
Valo r 

crí t ico
P ESO M ês R ESULT A D O T A XA   R EA LIZ A ÇÃ O

C LA SSIF IC A ÇÃ

O

4
D ata de implementação  do  mó dulo  

de gestão  R H V no  SIGD N
30/ 03/ 2017 30 28/ 02/ 2017 50% dez 03/ 01/ 2017 135,00% Supero u

2016 M ET A  2017 T o lerância
Valo r 

crí t ico
P ESO M ês R ESULT A D O T A XA   R EA LIZ A ÇÃ O

C LA SSIF IC A ÇÃ

O

5
N .º  de pro cesso s realizado s em 

mó dulo  P S
6 2 10 50% dez 0 0,00% N ão  at ingiu

P eso : 30

2016 M ET A  2017 T o lerância
Valo r 

crí t ico
P ESO M ês R ESULT A D O T A XA   R EA LIZ A ÇÃ O

C LA SSIF IC A ÇÃ

O

6

D ata de apresentação  do  relató rio  

co m o  diagnó st ico  do   patrimó nio  

imo biliário  do  IA SF A  co m 

valo rização  patrimo nial e  de 

explo ração

31/ 12/ 2017 30 30/ 11/ 2017 100% dez 10/ 10/ 2017 135,00% Supero u

Peso 30
P eso : 50

2016 M ET A  2017 T o lerância
Valo r 

crí t ico
P ESO M ês R ESULT A D O T A XA   R EA LIZ A ÇÃ O

C LA SSIF IC A ÇÃ

O

7

D ata de apresentação  do  R elató rio  

so bre o  estudo  da rede 

co nvencio nada da A D M

31/ 01/ 2017 15 15/ 01/ 2017 100% dez 31/ 01/ 2017 100,00% A tingiu

P eso : 50

2016 M ET A  2017 T o lerância
Valo r 

crí t ico
P ESO M ês R ESULT A D O T A XA   R EA LIZ A ÇÃ O

C LA SSIF IC A ÇÃ

O

8

D ata de apresentação  da pro po sta 

de um no vo  regulamento  de 

arrendamento  e de um no vo  D L 

so bre o  arrendamento  eco nó mico

30/ 04/ 2017 30 31/ 03/ 2017 100% dez 12/ 04/ 2017 100,00% A tingiu

Peso 20
P eso : 100

O6. Reestruturar as respostas sociais atuais no apoio financeiro, a idosos, na infância e juventude, na saúde, no turismo e lazer e no apoio 

domiciliário, tendo em vista a participação dos diversos stakeholders

Gerir a ADM de acordo com o novo modelo de governação dos subsistemas públicos de saúde

Promover a participação ativa dos beneficiários nas atividades do IASFA

IN D IC A D OR ES

IN D IC A D OR ES

O2. Implementar um sistema de controlo interno de auditoria e qualidade

Gerir, de forma eficiente e eficaz, as respostas sociais do IASFA

Criar e implementar os instrumentos de gestão apropriados e eficazes

Capitalizar os serviços prestados maximizando os recursos

IN D IC A D OR ES

Eficiência

Qualidade

IN D IC A D OR ES

IN D IC A D OR ES

O4. Gerir, Reabilitar e rentabilizar o património do IASFA

IN D IC A D OR ES

IN D IC A D OR ES

O5. Realizar o diagnóstico da rede convencionada da ADM

O3. Gerir, desenvolver e potenciar os RH, logísticos e financeiros, bem como os sistemas de informação do IASFA para apoio e controlo da sua 

gestão

O7. Desenvolver as áreas de marketing, comunicação e relações públicas potenciando o relacionamento com os 

stakeholders

IN D IC A D OR ES

ANO:2017

Instituto de Ação Social das Forças Armadas

O1. Rever a estrutura orgânica do IASFA, I.P.

Eficácia

Objetivos Estratégicos

MISSÃO:   Garantir e promover a acção social complementar dos seus beneficiários e gerir o sistema de Assistência na Doença aos Militares das Forças Armadas 

(ADM).

Objetivos Operacionais

D ESIGN A ÇÃ O

Redefinir o conceito de apoio social à família militar e completar o modelo de governação adequado ao IASFA
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P LA N EA D OS R EA LIZ A D OS D ESVIO

20 60 40 -20

16 288 288 0

Técnico Superior 12 636 603 -33

11 88 71 -17

9 63 63 0

8 904 838 -66

6 18 18 0

5 2145 1750 -395

Terapeuta 10 130 119 -11

10 310 267 -43

4642 4057 -585

P LA N EA D OS EXEC UT A D OS D ESVIO

Orçamento de funcionamento
     52 000 000 € 59 925 284,00 €       7 925 284 € 

Despesas c/Pessoal
     11 557 900 € 9 042 091,00 € -     2 515 809 € 

Aquisições de Bens e Serviços
     12 354 966 € 7 382 594,00 € -     4 972 372 € 

Outras despesas correntes
           229 308 € 43 983,00 € -        185 325 € 

PIDDAC
                     -   € 

Outros valores
       2 942 345 € 1 596 743,00 € -     1 345 602 € 

T OT A L (OF +P ID D A C +Outro s)

     54 942 345 € 61 522 027,00 €       6 579 682 € 

P LA N EA D OS EXEC UT A D OS D ESVIO

Orçamento de funcionamento
     52 000 000 € 60 018 988,73 €       8 018 989 € 

Despesas c/Pessoal
     11 557 900 € 9 042 091,07 € -     2 515 809 € 

Aquisições de Bens e Serviços
     12 354 966 € 7 411 765,21 € -     4 943 201 € 

Outras despesas correntes
           229 308 € 43 992,49 € -        185 316 € 

PIDDAC
                     -   € 

Outros valores
       2 942 345 € 1 596 314,39 € -     1 346 031 € 

T OT A L (OF +P ID D A C +Outro s)

     54 942 345 € 61 615 303,12 €       6 672 958 € 

Relatório sobre o diagnóstico da rede convencionada da 

ADM

Recursos Financeiros RA

Assistente Técnico (inclui técnicos de informática)

Data de finalização do quadro de competências funcionais dos postos de trabalho

D ESIGN A ÇÃ O

Assistente operacional

Dirigentes - Direção Superior

Data para a apresentação da proposta para o Plano de Comunicação interna e externa (PCIE) PCIE

Data para a apresentação de um calendário de auditorias internas

Data de implementação do módulo de gestão RHV no SIGDN 

Nº de processos realizados em módulo PS SIGDN

Proposta de Calendário de auditorias

Proposta de nomeação da equipa de auditoria

SIGDN

Data de apresentação da proposta de um novo regulamento de arrendamento e de um novo DL sobre o 

arrendamento económico

Proposta de Regulamento e de DL

Data de apresentação do relatório com o diagnóstico do  património imobiliário do IASFA com valorização 

patrimonial e de exploração

Prazo para a presentação da proposta para a criação de uma equipa de auditoria interna 

Relatório com o diagnóstico do património imobiliário 

do IASFA

Data de apresentação do Relatório sobre o estudo da rede convencionada da ADM

Documento estrutura orgânica

Enfermeiro

Indicadores _ Fonte de Verificação

O montante planeado e executado no orçamento de funcionamento apenas contempla as despesas com as comparticipações da ADM, não estando contempaldas as despesa de 

pessoal, aquisição de bens e serviços e outras despesas correntes no montante de 16.497.848,77€, apresentando assim o total do orçamento executado uma diferença neste 

montante. O total da despesa planeada foi de 79.084.519€, e a executada foi de 78.113.151,89€.

Encarregado operacional

D ESIGN A ÇÃ O

Docentes

Dirigentes - Direção intermédia e chefes de equipa

Coordenador Técnico 

P ON T UA ÇÃ O

Recursos Financeiros QUAR

D ESIGN A ÇÃ O

Como se pode verificar na tabela supra , verifica-se o aumento dos recursos financeiros entre os montantes planeados e os montantes executados, devendo-se, esta situação, ao facto 

de ter sido concedida autorização de integração dos saldos de Gerência de 2016 para pagamento de despesas com a ADM.

Total

Recursos Humanos
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ANEXO B – Legislação 

 

LEGISLAÇÃO ESTRUTURANTE 

Lei nº 3/2004 de 15 de Janeiro, Lei-Quadro dos Institutos Públicos; 

Decreto-Lei n.º 35/2016 de 29 de junho - Orgânica do Ministério da Defesa Nacional;  

Decreto-Lei n.º 183/2014 de 29 de dezembro - Orgânica do Ministério da Defesa Nacional;  

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 - Estatutos do IASFA, I.P.; 

Despacho n.º 9142/2010, de 28 de maio, dos Ministérios das Finanças e da Administração 

Pública e da Defesa Nacional - Nomeação do fiscal único do IASFA, I.P.; 

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

Orgânicas Flexíveis do IASFA I.P.; 

 

AÇÃO SOCIAL COMPLEMENTAR  

Portaria n.º 1238/2010, de 14 de dezembro - Regulamento dos Beneficiários do IASFA, I.P..  

Decreto-Lei n.º 380/97, de 30 de dezembro - Arrendamento dos fogos de renda económica do 

IASFA, I.P.; 

Portaria n.º 7/98, de 7 de janeiro – Regulamento para a Atribuição das Casas de Renda 

Económica do IASFA, I.P. 

 

ASSISTÊNCIA NA DOENÇA AOS MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS  

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

dezembro) – Regime jurídico da ADM; 

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

Militares das Forças Armada; 

Portaria n.º 331/2007, de 19 de março (2.ª série) - Cartão de beneficiário da ADM; 

Portaria n.º 1393/2007, de 25 de outubro - Estabelece o regime aplicável aos beneficiários 

extraordinários da ADM;  

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); 

Portaria n.º 482-A/2015, de 18 de Junho, aprova o regime aplicável aos Beneficiários Associados;  
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Portaria n.º 1395/2007, de 25 de outubro - Regula a assistência na doença aos beneficiários 

titulares da ADM colocados no estrangeiro, bem como aos beneficiários familiares que com eles 

se encontrem. 

Portaria n.º 1396/2007, de 25 de outubro - Regula o regime de acordos para prestação de 

cuidados de saúde aos beneficiários da ADM. 

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. 

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; 

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; 

Decreto-Lei 154/2005 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. 

 

 

                                                           


