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1.

Nota Introdutória

No âmbito do planeamento de atividades para o ano de 2017, o IASFA deu prioridade a um conjunto de tarefas,
decorrentes do diagnóstico realizado durante 2016, bem como nos objetivos estratégicos decorrentes da Carta de
Missão do Presidente do Conselho Diretivo e do Plano Estratégico para a Ação Social 2015-2020.
As restrições orçamentais e financeiras, associada à carência de recursos humanos, de que é alvo o IASFA, têm
limitado a consecução plena dos objetivos traçados, nomeadamente, no investimento em sistemas de informação
e na recuperação do património.
No cumprimento de determinações superiores, o IASFA formulou uma proposta de Plano Estratégico para a ADM –
2017-2002, onde foi feito o levantamento, o mais exaustivo possível, da situação, foram elencadas as possibilidades
e os desafios que se colocam ao IASFA e foi apresentando um conjunto de medidas e ações que permitirão o
cumprimento rigoroso e objetivo da missão no âmbito da gestão da ADM.
Constitui pressuposto do planeamento para 2018, a resolução, durante o segundo semestre de 2017, do passivo da
ADM e a revisão do respetivo modelo jurídico e de financiamento.
Ao longo de 2017 tem vindo a ser estudadas e planeadas as medidas de âmbito orçamental e financeiro por forma
a vir a adotar uma contabilidade por custos, a partir de 1 de janeiro de 2018, que permita uma gestão mais racional
dos recursos disponíveis.
Assim o Plano de Atividades para 2018 procura dar continuidade aos objetivos estratégicos planeados para o
quadriénio 2016-2020, que serão alvo de atualização, continuando a centrar-se na adequação da estrutura orgânica
do IASFA I.P.; no desenvolvimento das atuais e novas respostas sociais adequadas às necessidades dos beneficiários,
com prioridade para os mais idosos e carenciados; na racionalização e investimento nos recursos humanos,
logísticos, financeiros e tecnológicos para apoio e controlo da sua gestão; no desenvolvimento do sistema de
controlo interno, com investimento em ferramentas de controlo de gestão; na requalificação, reabilitação e
rentabilização do património, procurando obter retorno financeiro; e desenvolver a comunicação institucional.

Lisboa, 25 de julho de 2017

O Presidente do Conselho Diretivo

Rui Xavier Matias
TGen
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2.

Caracterização do IASFA

2.1 Missão
O Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P. (IASFA, I. P.), é um instituto público integrado na administração
indireta do Estado, dotado de autonomia administrativa e financeira e património próprio, que prossegue
atribuições do Ministério da Defesa Nacional (MDN), sob superintendência e tutela do respetivo ministro, e que
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).

2.2 Atribuições
O Decreto-Lei n.º 193/2012, de 29 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 35/2016 de 29 de junho, define no
n.º 2 do artigo 3.º, as seguintes 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 propor medidas ou
instrumentos legais necessários;



Divulgar, anualmente, os resultados apurados, por atividade, no âmbito da gestão da ADM e da promoção
da ASC.

2.3 Recursos e Valências
A ASC dos beneficiários do IASFA, I.P., concretiza-se, genericamente, através dos seguintes recursos e valências:
1.

Equipamentos Sociais, prioritariamente de apoio à velhice;

2.

Apoio domiciliário;

3.

Apoio à Habitação concretizado, entre outros, através da promoção do arrendamento social;

4.

Comparticipações e subsídios financeiros nos âmbitos do apoio a situações de carência económica, no acesso
a respostas de natureza residencial, na deficiência e na área escolar.

2.4 Implantação Territorial
O IASFA, I.P., é um organismo central com cobertura e jurisdição nacional. Tem sede tripartida em Lisboa e Oeiras e
unidades em vários pontos do Continente e Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, denominados Centros de
Apoio Social (CAS).
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Este Instituto apresenta uma invulgar dispersão territorial, a qual, conferindo-lhe nítidas vantagens no âmbito da
ação social complementar preconizada para os seus beneficiários, constitui, simultaneamente, um desafio ao
exercício do controlo da sua atividade, toda ela assente numa execução descentralizada.

Para cumprimento da sua Missão e Atribuições o IASFA, I.P. baseia-se na seguinte estrutura orgânica:

1 - Organigrama
IASFA,I.P.
I.P. de
de acordo
a Portaria
nº 189/2013,
de 22de
de 22
maio
QuadroFigura
1 – Organigrama
dodoIASFA,
acordocom
com
a Portaria
nº 189/2013,
de maio

2.5 Beneficiários
Os beneficiários da Ação Social Complementar (ASC) do IASFA, I.P., e da Assistência na Doença aos Militares das
Forças Armadas (ADM) constituem os seus primeiros clientes e encontram-se caracterizados na Portaria n.º
1238/2010, de 14 de dezembro - Regulamento dos Beneficiários do IASFA, I.P., no Decreto-Lei n.º 167/2005, de 23
de setembro (alterado pela Lei n.º 53-D/2006, de 29 de dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 105/2013, de 30 de julho)
– Regime jurídico da ADM, e no Decreto-Lei n.º 81/2015, de 15 de maio – Beneficiários Associados, da seguinte
forma:

2.5.1 Beneficiários da ASC
De acordo com o art.º 1 da Portaria n.º 1238/2010, de 14 de dezembro, são beneficiários titulares:


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



O pessoal militarizado das Forças Armadas;
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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:
a)

Os alunos dos estabelecimentos de ensino destinados à formação dos militares dos quadros permanentes;

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

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

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

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:
a)

Os membros do agregado familiar do beneficiário titular, não perdendo esta qualidade pelo falecimento
do beneficiário titular;

b) 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:
a)

O cônjuge;

b)

Os filhos menores do beneficiário titular ou do cônjuge;

c)

Os filhos maiores do beneficiário titular ou do cônjuge a seu cargo;

d)

Os ascendentes ou adotantes do beneficiário titular ou do cônjuge a seu cargo;

e)

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.

2.5.2 Beneficiários ADM
De acordo com o art.º 4 do Decreto-Lei n.º 167/2005, de 23 de setembro (com as devidas alterações), são
beneficiários titulares:
a)

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

b) Os militares em regime de contrato ou de voluntariado, nos termos estabelecidos para os militares dos
quadros permanentes;
c)

Os alunos dos estabelecimentos de ensino militares que frequentem cursos de formação para ingresso
nos quadros permanentes;

d) O pessoal militarizado da Marinha e do Exército.
Podem ainda ser admitidos como beneficiários titulares:
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a)

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

b) Os beneficiários de pensão de invalidez e os antigos militares não pertencentes aos quadros permanentes
que tenham ficado diminuídos por motivo de acidente ocorrido em serviço ou doença adquirida ou
agravada em serviço, ou por motivo do mesmo;
c)

Os grandes deficientes do serviço efetivo normal a que se refere o Decreto-Lei n.º 250/99, de 7 de julho;

d) Os beneficiários da pensão de preço de sangue a que se referem as alíneas a) e c) do n.º 1 do artigo 2.º
do Decreto-Lei n.º 466/99, de 6 de novembro.
São beneficiários familiares:
a)

O cônjuge;

b) Os descendentes ou equiparados;
c)

Os ascendentes ou equiparados a cargo do beneficiário titular.

Pode igualmente inscrever-se como beneficiário familiar:
a)

A pessoa que vive com o beneficiário titular em união de facto, reconhecida nos termos da Lei n.º
7/2001, de 11 de maio;

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

Os cônjuges ou os unidos de facto dos beneficiários titulares da ADM, que não possuam vínculo de
emprego público e que não sejam beneficiários de outro subsistema público de assistência na doença e
que optem pela inscrição na ADM como beneficiários associados, como refere o Decreto-Lei n.º 81/2015,
de 15 de maio.

2.6 Tipificação dos Serviços fornecidos
De acordo com o n.º 3 do Decreto-Lei n.º193/2012 de 23 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 35/2016 de 29
de junho, a ação social complementar dos beneficiários do IASFA, I.P., concretiza-se através dos equipamentos
sociais, nomeadamente de apoio à velhice, apoio domiciliário, apoio à habitação, materializando-se, através da
promoção do arrendamento social, comparticipações financeiras e outras ações que visem assegurar o bem-estar
social dos seus beneficiários.
Relativamente ao apoio domiciliário previsto na alínea b) do número 3, do artigo 3.º, do Decreto-Lei n.º 193/2012,
de 23 de agosto, foi planeado em 2017 a sua implementação. Porém, pelo facto do IASFA, I.P., se encontrar numa
situação financeira delicada e ter limitações de recursos humanos, não foi possível implementar a referida resposta
social com meios próprios, tendo sido promovidos protocolos com entidades privadas. Assim, em 2018, pretendese iniciar a implementação do apoio domiciliário nos Centros de Apoio Social onde o diagnóstico das necessidades
efetuado aponta para a importância desta resposta social para o aumento da qualidade de vida da população
beneficiária sénior.
O IASFA, I.P., enquanto organismo público responsável pelo apoio social complementar e gestão do sistema de
assistência na doença no contexto da Defesa Nacional, tem vindo a desenvolver e a consolidar internamente,
estratégias que potenciem o florescimento de projetos e respostas sociais e de saúde que, manifestamente,
procurem dar resposta aos ensejos e necessidades dos seus beneficiários.

7

No tocante às atividades que não respondem diretamente às necessidades elementares dos seus beneficiários,
como são exemplo as atividades de turismo e lazer, alimentação, bares e alojamento não inseridos nas ERPI, de
acordo com o estabelecido no preâmbulo do Decreto-Lei N.º 35/2016, de 29 de junho, que procedeu à primeira
alteração do Decreto-Lei N.º 193/2012, de 23 de agosto – Orgânica do IASFA, são planeadas e executadas por forma
a que seja garantido o retorno financeiro positivo ou neutro, procurando assim a autossustentabilidade das mesmas.
Paralelamente, e de forma a converter o apoio prestado mais abrangente e diversificado, e na impossibilidade de
ser o prestador direto, propõe-se, o IASFA, I.P., a estabelecer parcerias e protocolos com entidades do setor social
que permitam aumentar o leque de respostas socias com ampla implantação geográfica.
O IASFA, I.P., em 2018 continuará empenhado na promoção da articulação e harmonização dos esquemas de apoio
social complementar, em colaboração com outras entidades, com especial relevância para aquelas que estão
integradas na tutela do MDN.
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2.7 Áreas de Intervenção e Valências
Áreas de
intervenção

Valências
Creche

Educação
Jardim-de-infância
Ação Social

Atendimento / Acompanhamento Social
Estabelecimento de parcerias na comunidade (Rede Social) para os vários domínios do apoio

Juventude

social
Residências Universitárias
Alojamento permanente ou temporário em Messe

Pessoas Adultas

Serviço de alimentação
Resposta Social ERPI:

Pessoas Adultas/Idosas



UF1 - Alojamento permanente



UF2 – Alojamento permanente e temporário

Centro de Convívio (a formalizar)
Apoio domiciliário
Residencial Assistida
Comparticipações: CE, CEAD
Apoio Financeiro
Subsídios: SCERPI, SCCE, SCAP, SCE; Extinto CPFA – Subsídio por Morte
Apartamentos autónomos
Habitação

Arrendamento Livre
Arrendamento Social/Renda Económica

Saúde

Serviços de Apoio Médico (SAMED), Centros Médicos /Postos Clínicos

Tempos Livres

Alojamento Temporário para Lazer, atividades culturais e recreativas

Apoio ao Beneficiário

Atendimento Geral (CAS) / Atendimento nos Ramos das FA
Gestão das prestações de cuidados de saúde abrangidas e efetuadas pelas seguintes entidades:
a) Estabelecimentos do Serviço de Saúde Militar;

Assistência na Doença
aos Militares (ADM)

b) Estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde;
c) Pessoas singulares ou coletivas com as quais tenham sido celebrados acordos;
d) Pessoas singulares ou coletivas da livre escolha dos beneficiários.

Figura 2 - Áreas de Intervenção e Valências do IASFA, I.P.

Registo, processamento e atribuição das comparticipações relativas a cuidados de saúde
prestados por entidades nacionais e ou estrangeiras no âmbito da legislação vigente e aplicável
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3.

Estratégia Institucional

3.1 Orientações Políticas Gerais
Para o ano de 2018, constitui prioridade do IASFA, I.P., desenvolver, junto da Tutela, as ações necessárias à solução
da situação financeira do IASFA, I.P., nomeadamente quanto ao passivo acumulado e ao modelo de financiamento
da ADM e ASC, por forma a garantir a sustentabilidade orçamental e financeira.
Mantêm-se também, para 2018, 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., destacando-se as seguintes
linhas gerais de intervenção:


Centrar a missão do IASFA no núcleo essencial da ASC;



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;



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;



Conhecer, controlar e reabilitar o património do IASFA;



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

3.2 Visão
“Melhor ação social e apoio na doença 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 e de gestão e financiamento da assistência na doença, por forma a fazer face a insuficiências de outros
serviços e sistemas de apoio nacional, na área do apoio social e saúde, suprindo necessidades resultantes,
essencialmente, da condição militar prevista na Lei e de outros apoios específicos, atribuídos caso a caso,
assegurando, no âmbito da saúde, a complementaridade em termos de cuidados diferenciados e de valor
acrescentado, em relação a outros sistemas de saúde.

3.3 Nível de Ambição


Liderança estratégica



Eficiência na utilização dos recursos



Eficácia no alcance dos resultados



Inovação e melhoria contínua
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3.4 Estado Final Desejado
A afirmação contínua do IASFA, I.P., como uma Instituição de referência no seio da família militar e de confiança na
área da ação social e de apoio na doença que garanta o apoio aos seus beneficiários, de uma forma sustentável,
com serviços de excelência, com responsabilidade social adequada, segundo critérios de rigor e de qualidade
máximos e promovendo a confiança no financiamento dos cuidados de saúde, de uma forma sustentável, com
serviços de excelência, segundo critérios de rigor e de qualidade.

3.5 Valores Institucionais


Humanização



Integração e coesão



Motivação



Modernização



Transparência e rigor



Conhecimento e inovação



Lealdade e responsabilidade



Credibilidade

3.6 Linhas e Princípios de Ação


Credibilizar e promover uma cultura de mérito;



Motivar, inovar e humanizar;



Oferta ajustada aos beneficiários e às suas necessidades;



Transparência e rigor.

11

4.

Objetivos

4.1 Centro de Gravidade Estratégico
Os beneficiários do IASFA, I.P..

4.2 Objetivos Estratégicos
Tendo por base a estratégia institucional referida anteriormente, foram definidos, para o quadriénio 2016-2020,
os seguintes objetivos estratégicos:
OE1 - Redefinir o conceito de apoio social à família militar e completar o modelo de governação adequado ao
IASFA;
OE2 - Garantir a sustentabilidade da ADM e promover a sua gestão;
OE3 - Gerir, de forma eficiente e eficaz, as respostas sociais do IASFA;
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.
Numa perspetiva de gestão apresentam-se, no Quadro seguinte, os objetivos estratégicos, delineados pelo
Conselho Diretivo do IASFA, I.P. segundo a perspetiva sob a qual os mesmos deverão ser percebidos e as áreas de
intervenção que procuram impactar.
PERSPETIVA

Interna

DESIGNAÇÃO

ÁREAS DE INTERVENÇÃO

OE1 - Redefinir o conceito de apoio social à
família militar e conferir o modelo de
governação adequado ao IASFA

Realização do diagnóstico sustentado das necessidades e expectativas
da ASC, revisão e implementação da (nova) estrutura orgânica,
potenciar relacionamento com os stakeholders,
- Propor medidas relativas ao financiamento da ADM

OE2 – Garantir a sustentabilidade da ADM e
promover a sua gestão

OE3 - Gerir, de forma eficiente e eficaz, as
respostas sociais do IASFA

Reestruturação das respostas sociais existentes, implementação de
novas respostas sociais, gestão eficiente do apoio social a idosos, à
infância e à juventude, apoio na saúde, apoio social em turismo e
lazer, apoio social de cariz financeiro; apoio jurídico,

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

Sistemas de controlo (interno) e de gestão, sistemas de informação
para apoio à gestão, avaliação da qualidade;

OE5 - Capitalizar os serviços prestados
maximizando os recursos

Gestão corrente do apoio logístico, Reabilitação do património para a
sua rentabilização, Gestão de recursos humanos e financeiros, revisão
de preçários, alargamento de utilização de serviços de alojamento,
alimentação e lazer a outros universos

Recursos

Financeiros

Clientes

- Gestão eficaz da ADM, uniformização dos procedimentos da ADM
com outros sistemas.

OE6 - Promover a participação ativa dos
beneficiários nas atividades do IASFA

Marketing, comunicação e relações públicas

Figura 3 - Objetivos Estratégicos (Balance Scorecard Array)
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No horizonte temporal dos próximos três anos são expectáveis os seguintes resultados da Estratégia Institucional
adotada:

PROCESSOS
Resultados para o IASFA,I.P.

Resultados para a Tutela

Ser claramente percebido a nível nacional como uma Instituição de
referência e de caráter único no âmbito da ação social
complementar e de apoio na doença.

Dispor de uma Instituição de excelência no âmbito da ação social
complementar e de apoio na doença.

PESSOAS
Resultados para os Funcionários

Resultados para os Clientes

- Melhoria da sua qualificação e capacitação,
- Interiorização e melhoria do espírito institucional,
- Melhoria da perceção do esforço individual e coletivo pela
respetiva tutela.

Melhoria percetível na quantidade e qualidade dos serviços prestados
pelo IASFA, I.P.
Acesso a um maior leque de respostas sociais.

Figura 4 - Resultados esperados no triénio 2017-2020

4.3 Objetivos Operacionais
A operacionalização dos objetivos estratégicos, traduzida nos objetivos operacionais para o ano de 2018, enquadrase nas orientações dos instrumentos de gestão emanados do QUAR/SIADAP que, em função das disponibilidades
dos recursos financeiros, humanos e materiais, poderá, em certa medida, ser reajustada nos momentos
considerados oportunos.

O quadro seguinte apresenta os objetivos operacionais, os seus indicadores de operacionalização e as respetivas
metas:
OBJETIVOS OPERACIONAIS

PARÂMETRO

OO1 - Adequar a estrutura orgânica do IASFA I.P. às
necessidades internas.

EFICÁCIA

OO2 - Promover novas respostas sustentáveis e
desenvolver 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 sua adequação às necessidades dos
beneficiários.
OO3 - 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.

EFICIÊNCIA

EFICÁCIA

INDICADORES
Data de finalização dos job descriptions.

Data de apresentação de proposta de
regulamento das colónias e campos de férias.

Data de apresentação do plano de continuidade
de Serviço e Disaster Recovery

META
PARA 2018
setembro
2018

outubro
2018

dezembro
2018

OO4 - Desenvolver o sistema de controlo interno,
auditoria e qualidade, e ferramentas de controlo de
gestão.

EFICÁCIA

% de unidades de restauração fiscalizadas de
acordo com check list da ficha técnica
implementada para avaliação da qualidade

90%

OO5 - Gerir e Reabilitar o património do IASFA I.P. com
vista à sua rentabilização.

EFICÁCIA

Data de apresentação da proposta de regulamento
interno de gestão do património habitacional

junho
2018

OO6 - Desenvolver a comunicação institucional com
vista à promoção do IASFA junto dos seus beneficiários
e restantes stakeholders.

QUALIDADE

Data de apresentação da proposta de ajuste do
Plano de Marketing e do PCIE

março
2018

Figura 5 - Objetivos operacionais para 2018

Nota: INDICADORES – listagem meramente indicativa
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UN ORGÂNICAS
OBJ

OBJ

ESTRATÉGICOS OPERACIONAIS

CD

X

GACD

OE1

OO1

X

OE2

OO3

OE3

OO2

X

OO3

X

OO4

X

OO3

X

OO5

X

GRH

X

GRM

X

GPGFO

X

GSIC

X

DSADM

X

DSASC

X

X
X
X

X

CAS

CAS

NIVEL 1

NÍVEL 2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OE4

X

X

X

X

X

X

X

X

OE5

OO2

X

OO6

X

X

X

X

OE6
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Figura 6 - Matriz de alinhamento dos vetores estratégicos e operacionais para 2017

Nota: OE1 e os OO1 e OO2 são pilotados pelo CD, com o apoio das outras unidades orgânicas
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5.

Planeamento de atividades das Unidades Orgânicas do IASFA, I.P.

5.1 Objetivos Operacionais e Elementos de Ação atribuídos às Unidades Orgânicas
5.1.1 Conselho Diretivo

Clientes

Interna

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Designação

Objetivos Operacionais

Designação

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

Determinar a
implementaçã
o do quadro
de
competências
funcionais dos
postos de
trabalho

Data de
finalização dos
job descriptions

Definir o
regime de
participação
voluntária
campanha
para
angariação de
uma bolsa de
voluntários do
IASFA

Data para a
definição do
regime de
participação
voluntária

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

OO1 - Adequar a
estrutura orgânica
do IASFA, I.P., às
necessidades
internas

Alterar a
estrutura
orgânica atual
em função
das
prioridades
definidas para
o
cumprimento
da missão

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

OO2 – Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver 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 sua
adequação às
necessidades dos
beneficiários

Promover a
participação
institucional
de
beneficiários
e atores
externos nas
atividades do
IASFA

Classificação
Designação

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Eficácia

Realização

Eficiência

Realização

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Data/ dias

set/18

30 dias

ago/18

100%

Documento
estrutura
orgânica

100%

Despacho do
CD/
Proposta de
regime de
participação
voluntária

Data/dias

dez/18

30 dias

nov/18
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Clientes

Clientes

Clientes

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Designação

Objetivos Operacionais

Designação

Áreas de
Intervenção/A
ções

Indicador
Elemento de
Ação

OO6 – Desenvolver
a comunicação
institucional com
vista à promoção do
IASFA junto dos seus
beneficiários e
restantes
stakeholders

Realizar
visitas de
contacto e de
estudo aos
órgãos do
IASFA

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

OO6 – Desenvolver
a comunicação
institucional com
vista à promoção do
IASFA junto dos seus
beneficiários e
restantes
stakeholders

Representar o
IASFA em
eventos
externos de
âmbito
nacional e
internacional

Participar nas
cerimónias
comemorativa
s da
Presidência da
República,
MDN, EMGFA
e Ramos

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

OO6 – Desenvolver
a comunicação
institucional com
vista à promoção do
IASFA junto dos seus
beneficiários e
restantes
stakeholders

Representar o
IASFA em
eventos
externos de
âmbito
nacional e
internacional

Participar nas
reuniões do
CLIMS

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

Participar em
eventos
comemorativo
s, culturais e
outros

Classificação
Designação
Nº de
participações em
eventos
(NPE)
Vs
Nº de Convites
recebidos
(NCR)
(Taxa de
participação)
Nº de
participações em
eventos
(NPE)
Vs
Nº de Convites
recebidos
(NCR)
(Taxa de
participação)
Nº de reuniões
CLIMS
(A)
Vs
Nº participações
em reuniões do
CLIMS
(B)
(Taxa de
Participação)

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

NPE/NCR
%

100%

5%

N/A

40%

Calendário de
visitas e
Convites

Qualidade

Realização

NCR/NPE
%

100%

5%

N/A

30%

Calendário de
visitas e
Convites

Qualidade

Resultado

B/A
%

100%

N/A

N/A

30%

Calendário de
Reuniões do
CLIMS

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Qualidade
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5.1.2 Gabinete de Apoio ao Conselho Diretivo

Recursos

Recursos

Interna

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Designação

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

OE3- Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

OE3- Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO1 - Adequar a
estrutura orgânica do
IASFA I.P. às
necessidades internas

OO2 - Promover novas
respostas sustentáveis
e desenvolver 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 sua adequação
às necessidades dos
beneficiários
OO2 - Promover novas
respostas sustentáveis
e desenvolver 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 sua adequação
às necessidades dos
beneficiários.

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

Alterar a
estrutura
orgânica atual
em função
das
prioridades
definidas para
o
cumprimento
da missão

Coordenar a
implementaçã
o do quadro
de
competências
funcionais dos
postos de
trabalho

Complementa
r as respostas
sociais e de
saúde do
sistema
militar

Coordenar as
avaliações e
emissão de
pareceres
sobre os
protocolos e
parcerias de
cariz social e
de saúde com
o sistema
militar

Garantir a
cobertura das
respostas
sociais em
todo o
Território
Nacional

Coordenar
e/ou
estabelecer
protocolos e
parcerias de
cariz social
com entidades
publicas e/ou
privadas na
área da
restauração.

Classificação
Designação

Data de
finalização dos
job descriptions

Nº protocolos
Submetidos
(A)
Vs
Nº Protocolos
avaliados
(B)

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Eficácia

Realização

Data/dias

mai/18

30 dias

abr/18

100%

Documento
estrutura
orgânica

Eficiência

Realização

B/A
%

100%

2%

N/A

Registo de
Protocolos
submetidos a
Despacho

25%

SIASC
SGADM

(Taxa de
Execução)

Nº protocolos
efetuados

Eficiência

Realização

N.º

15

2

17

Registo de
Protocolos
submetidos a
Despacho

25%
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Recursos

Recursos

Recursos

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Designação

OE3- Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

OE3- Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

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

Objetivos Operacionais

Designação

OO2 - Promover novas
respostas sustentáveis
e desenvolver 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 sua adequação
às necessidades dos
beneficiários
OO2 - Promover novas
respostas sustentáveis
e desenvolver 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 sua adequação
às necessidades dos
beneficiários.
OO3 - 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

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

Desenvolver
estudos por
resposta
social

Coordenar a
realização do
ICC

Garantir o
apoio jurídico

Assegurar e
Prestar o
apoio jurídico
nas matérias
em causa e
outras
relacionadas
com as
respetivas
atribuições.

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Assegurar a
operação e
manutenção
de viaturas

Classificação
Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Data de
apresentação do
projeto
detalhado

Eficiência

Realização

Data/dias

fev/18

30 dias

jan/18

25%

Proposta do
programa do
ICC

Nº de pareceres
solicitados
Vs
Nº de pareceres
realizados
%

Eficácia

Realização

%

95%

5%

100%

25%

Pareceres
jurídicos

20%

Doc’s Internos
produzidos /
Registo de
Controlo de
utilização /
RUVIASFA2016

Designação

Nº de viaturas
existentes (A)
VS
N.º de viaturas
operacionais (B)

Eficácia

Realização

%

100%
A=B

N/A

N/A

(Taxa de
operacionalidade
)

18

Designação

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

Assegurar o
apoio
administrativ
o ao CD

Classificação
Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Garantir o
adequado
suporte
documental e
gestão de
agenda do CD

Taxa de execução

Eficiência

Realização

%

90%

10%

100%

20%

Agenda CD

Assegurar a
gestão
documental

Garantir o
expediente
documental

Taxa de execução

Eficiência

Realização

%

90%

10%

100%

20%

GESDOC /
ordem de
serviço

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
Limpeza de
edifícios

Taxa de execução

Eficácia

Realização

%

90%

10%

100%

20%

10%

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

OO4 – Desenvolver o
sistema de controlo
interno, auditoria e
qualidade, e
ferramentas de
controlo de gestão

Consolidar a
auditoria
interna como
prática
corrente

Promover a
manutenção
de uma equipa
de auditoria
interna

Prazo para
apresentação da
proposta de
nomeação dos
elementos, após
a data do
despacho

Eficácia

Realização

Dias

10

2

5

15%

Proposta de
nomeação da
equipa de
auditoria

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

OO4 – Desenvolver o
sistema de controlo
interno, auditoria e
qualidade, e
ferramentas de
controlo de gestão

Consolidar a
auditoria
interna como
prática
corrente

Planear o
calendário das
auditorias
setoriais

Data para
apresentação do
Calendário

Eficácia

Realização

Data/dias

fev/18

30 dias

jan/18

15%

Proposta de
Calendário de
auditorias

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

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

Recursos

Recursos

Em função do
objeto

Recursos

Designação

Recursos

Designação

Objetivos Operacionais

Recursos

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

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

OO3 - 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
OO3 - 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
OO3 - 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
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Perspetiva

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

OO4 – Desenvolver o
sistema de controlo
interno, auditoria e
qualidade, e
ferramentas de
controlo de gestão

Consolidar a
auditoria
interna como
prática
corrente

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

OO4 – Desenvolver o
sistema de controlo
interno, auditoria e
qualidade, e
ferramentas de
controlo de gestão.

Consolidar a
avaliação da
qualidade
como prática
corrente

Recursos

Recursos

Designação

Recursos

Objetivos Operacionais

Recursos

Objetivos Estratégicos

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

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

Designação

OO4 – Desenvolver o
sistema de controlo
interno, auditoria e
qualidade, e
ferramentas de
controlo de gestão.

OO4 – Desenvolver o
sistema de controlo
interno, auditoria e
qualidade, e
ferramentas de
controlo de gestão.

Áreas de
Intervenção/A
ções

Consolidar a
avaliação da
qualidade
como prática
corrente

Consolidar a
avaliação da
qualidade
como prática
corrente

Indicador
Elemento de
Ação
Garantir a
inclusão no
P.F. a
formação à
equipa de
auditoria a
criar
Garantir a
execução do
rastreio de
análises
microbiológica
s nas unidades
de restauração
com gestão
própria.
Colaborar na
resolução das
recomendaçõe
s feitas na
auditoria de
follow-up à
restauração do
CAS Lisboa
Elaborar nova
Check list de
ficha técnica
de fiscalização
e aplicar em
todos os
equipamentos
de
restauração.

Classificação
Designação

Nº ações de
formação
necessárias

N.º de análises
efetuadas

N.º de
resoluções
efetuadas
VS
Nº de resoluções
autorizadas

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Eficácia

Realização

%

100%

5%

N/A

15%

Plano de
Formação do
GRH para 2018

Eficácia

Resultado

N.º

4

0

N/A

20%

Relatórios dos
resultados das
análises
efetuadas
trimestralmente

Qualidade

Realização

%

100%

10%

N/A

15%

Melhorias
efetuadas

Qualidade

Resultado

N.º

4

1

5

20%

Unidades com
check list
efetuada

(TX de
concretização)

N.º de unidades
analisadas
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Designação

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os recursos

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

Clientes

Clientes

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os recursos

Clientes

Financeira

Financeira

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

Objetivos Operacionais
Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

OO3 - 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.

Promover a
formação dos
trabalhadores
afetos à área
da
restauração

Colaborar no
levantamento
das
necessidades
de formação
na área
hoteleira, dos
trabalhadores
do IASFA.

Data para o
Levantamento
das necessidades

Qualidade

Realização

Data/dias

mar/18

30 dias

OO5 – Gerir e
Reabilitar o
património do IASFA
I.P. com vista à sua
rentabilização

Criar e
implementar
projetos de
reabilitação
de património
imóvel do
IASFA

Coordenar as
diligências
para
desenvolvimen
to e execução
do Projeto de
criação de
nova sede

Prazo para o
início das
diligências após
despacho
favorável

Eficácia

Realização

Dias

5 dias

2 dias

Promover a
comunicação
interna e
externa

Coordenar o
desenvolvimen
to do projeto –
Portal do
Beneficiário

Nº de Ações de
acompanhament
o
(mensais)

Promover a
comunicação
interna e
externa

Coordenar a
remodelação
do contact
center do
IASFA para a
ADM e ASC

Nº de Ações de
acompanhament
o
(mensais)

Qualidade

Realização

Nº

12

1

Promover a
comunicação
interna e
externa

Supervisionar
e garantir a
atualização
permanente
da página do
IASFA no
Facebook

Prazo para
efetuar as
alterações

Qualidade

Realização

Dias

2 dias

1 dia

Designação

OO6 – Desenvolver a
comunicação
institucional com vista
à promoção do IASFA
junto dos seus
beneficiários e
restantes stakeholders
OO6 – Desenvolver a
comunicação
institucional com vista
à promoção do IASFA
junto dos seus
beneficiários e
restantes stakeholders
OO6 – Desenvolver a
comunicação
institucional com vista
à promoção do IASFA
junto dos seus
beneficiários e
restantes stakeholders

Classificação
Designação

Em função do
objeto

Qualidade

Quanto à
natureza

Realização

Unidade

Nº

Meta

12

Tolerância

1

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

fev/18

20%

Informação/pro
posta dos
levantamentos
efetuados

3 dias

100%

Relatório das
diligências /
Ficha de projeto

10%

Relatórios
mensais das
ações de
acompanhamen
to/
Ficha de Projeto

N/A

10%

Relatórios
mensais das
ações de
acompanhamen
to/
Ficha de Projeto

1 dia

10%

PORTAL DO
IASFA

Superação

N/A

21

Designação

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

OO6 – Desenvolver a
comunicação
institucional com vista
à promoção do IASFA
junto dos seus
beneficiários e
restantes stakeholders

Promover a
comunicação
interna e
externa

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

OO6 – Desenvolver a
comunicação
institucional com vista
à promoção do IASFA
junto dos seus
beneficiários e
restantes stakeholders

Promover os
serviços
prestados
pelo IASFA

Clientes

Clientes

Clientes

Perspetiva

Objetivos Operacionais

Clientes

Objetivos Estratégicos

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

Designação

Áreas de
Intervenção/A
ções

OO6 – Desenvolver a
comunicação
institucional com vista
à promoção do IASFA
junto dos seus
beneficiários e
restantes stakeholders

Representar o
IASFA em
eventos
externos de
âmbito
nacional e
internacional

OO6 – Desenvolver a
comunicação
institucional com vista
à promoção do IASFA
junto dos seus
beneficiários e
restantes stakeholders

Representar o
IASFA em
eventos
externos de
âmbito
nacional e
internacional

Indicador
Elemento de
Ação
Supervisionar
e garantir a
atualização
permanente
dos conteúdos
no portal do
IASFA
Coordenar o
ajuste do
plano de
Marketing e o
Plano de
comunicação
Interna e
externa (PCIE)
Planear e
organizar a
participação
do CD nas
cerimónias
comemorativa
s da
Presidência da
República,
MDN, EMGFA
e Ramos
Planear e
organizar a
participação
do CD nas
reuniões do
CLIMS

Classificação
Designação

Prazo para
efetuar as
alterações

Data para a
proposta de
ajuste do Plano
de Marketing e
do PCIE
Nº de convites
recebidos
(A)
Vs
Nº Eventos
Planeados
(B)
(Taxa de
planeamento e
organização)
Nº reuniões
agendadas
(A)
Vs
Nº de reuniões
planeadas
(B)

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Qualidade

Realização

Dias

10 dias

2 dias

6 dias

20%

PORTAL DO
IASFA

30 dias

fev/
2018

25%

Relatório com
proposta de
ajustamento do
Plano de
Marketing

Qualidade

Realização

Data/dias

mar/
2018

Qualidade

Realização

B/A
%

100%

5%

N/A

5%

Calendário de
visitas e
Convites

Qualidade

Resultado

Nº

2

N/A

N/A

10%

Calendário de
Reuniões do
CLIMS
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Clientes

Clientes

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais
Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

OO6 – Desenvolver a
comunicação
institucional com vista
à promoção do IASFA
junto dos seus
beneficiários e
restantes
stakeholders.

Consolidar a
avaliação da
qualidade
como prática
corrente

Colaborar na
elaboração e
execução de
inquérito de
satisfação aos
serviços
prestados na
área hoteleira
do IASFA.

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

OO6 – Desenvolver a
comunicação
institucional com vista
à promoção do IASFA
junto dos seus
beneficiários e
restantes
stakeholders.

Promover a
realização de
eventos na
área da
restauração

Colaborar na
promoção da
dinamização
das unidades
de restauração
dos CAS

Designação

Designação

Classificação
Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização dos
inquéritos

Qualidade

Realização

N.º

2

0

N/A

5%

Realização dos
inquéritos

N.º de eventos

Qualidade

Resultado

N.º

12

2

14

5%

Eventos
realizados

Designação
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5.1.3 Gabinete de Recursos Humanos

Designação

Recursos

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

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

Financeiros

Interna

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

OE5-capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

Objetivos Operacionais

Designação

OO1 - Adequar
a estrutura
orgânica do
IASFA I.P. às
necessidades
internas

OO3 - 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
OO3 - 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

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Alterar a
estrutura
orgânica atual
em função
das
prioridades
definidas para
o
cumprimento
da missão

Coordenar a
implementação do
quadro de
competências
funcionais dos
postos de trabalho

Data de finalização
dos job descriptions
do IASFA

Realizar a
gestão
corrente dos
trabalhadores

Processar
vencimentos e
outros abonos

Percentagem de
processamentos de
despesas de
pessoal sem erros
imputáveis ao GRH

Gerir a
formação e a
carreira dos
trabalhadores

Promover a
Formação e
teambuilding

Execução do Plano
de Formação (PF)
2018

Classificação
Designação

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

DATA /%

set/18

5%

ago/18

100%

Relatório/Manual

Eficácia

Realização

%
de
processam
ento
corretos

95%

5%

100%

50%

Sistema de
Informação

Eficácia

Realização

%

60%

10%

75%

15%

Relatório

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Eficácia
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Financeiros

OE5-capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

Financeiros

Designação

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

Financeiros

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

Objetivos Operacionais

Designação

OO3 - 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
OO3 - 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
OO3 - 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

Áreas de
Intervenção/A
ções

Indicador
Elemento de Ação

Classificação
Designação

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

Escala 1 -5

1

N/A

4

15%

Inquérito

Eficácia

Realização

%

75%

10%

85%

10%

Relatório HSTT

Eficácia

Resultado

N/A

N/A

N/A

N/A

10%

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Gerir os processos
técnicoadministrativos do
RH

Grau de satisfação
dos colaboradores
como apoio
prestado pelo GRH
(assiduidade,
vencimentos,
instrumentos de
gestão)

Qualidade

Realizar a
gestão
corrente dos
trabalhadores

Assegurar a
aplicação do RSHT

Percentagem de
colaboradores
assistidos em
consulta médica no
âmbito dos serviços
de saúde no
trabalho

Realizar a
gestão
corrente dos
trabalhadores

Desenvolver uma
cultura de
commitment nos
trabalhadores

N/A

Realizar a
gestão
corrente dos
trabalhadores
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Clientes

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Designação

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO6 –
Desenvolver a
comunicação
institucional
com vista à
promoção do
IASFA junto dos
seus
beneficiários e
restantes
stakeholders

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Promover a
comunicação
interna e
externa

Garantir a
atualização
permanente dos
conteúdos no
portal do IASFA, na
sua área

Classificação
Designação

N.º de
instrumentos de
gestão publicitados
no site

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Qualidade

Realização

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

N.º

3

2

4

10%

Site
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5.1.4 Gabinete de Recursos Materiais

Designação

Financeira

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

OE5 – Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

Financeira

Interna

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

OE5 – Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

Objetivos Operacionais

Designação

OO1 - Adequar
a estrutura
orgânica do
IASFA I.P. às
necessidades
internas

OO3 - 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
OO3 - 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

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Alterar a
estrutura
orgânica atual
em função
das
prioridades
definidas para
o
cumprimento
da missão

Assegurar a
implementação do
quadro de
competências
funcionais dos
postos de trabalho
que lhe estão
afetos

Assegurar
gestão
corrente da
ERPI

Assegurar
gestão
corrente da
ERPI

Classificação
Designação

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

Data/dias

mai/18

30 dias

abr/18

100%

Documento de
estrutura orgânica

Eficácia

Resultados

%

100%

10%

N/A

10%

Relatório de
execução

Eficácia

Resultados

%

100%

10%

N/A

10%

Relatório de
execução

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Data de finalização
dos job descriptions

Eficácia

Abastecimento
específico e
prestação de
serviços UF1 e UF2

Taxa de execução

Limpeza de
edifícios/
instalações

Taxa de execução
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Financeira

OE5 – Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

Financeira

Designação

OE5 – Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

Financeira

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

OE5 – Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

Objetivos Operacionais

Designação

OO3 - 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
OO3 - 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
OO3 - 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

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Assegurar a
prestação de
cuidados de
saúde

Classificação
Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Resultados

%

100%

5%

N/A

5%

Relatório de
execução

Eficácia

Resultados

%

100%

10%

N/A

10%

Relatório de
execução

Eficácia

Resultados

%

100%

10%

N/A

10%

Relatório de
execução

Designação

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Prestação de
cuidados médicos,
de enfermagem e
outros cuidados de
saúde

Taxa de execução

Eficácia

Assegurar a
prestação de
cuidados de
saúde

Assegurar o
abastecimento
específico

Taxa de execução

Assegurar a
prestação de
cuidados de
saúde

Limpeza de
edifícios/
instalações

Taxa de execução
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Financeira

OE5 – Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

Financeira

Designação

OE5 – Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

Financeira

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

OE5 – Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

Objetivos Operacionais

Designação

OO3 - 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
OO3 - 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
OO3 - 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

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Assegurar a
Gestão
corrente de
Creches e JI

Classificação
Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Resultados

%

100%

10%

N/A

10%

Relatório de
execução

Eficácia

Resultados

%

100%

10%

N/A

10%

Relatório de
execução

Eficácia

Resultados

%

100%

10%

N/A

5%

Relatório de
execução

Designação

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Assegurar o
abastecimento
específico

Taxa de execução

Eficácia

Assegurar a
Gestão
corrente de
Creches e JI

Limpeza de
edifícios/
instalações

Taxa de execução

Assegurar a
gestão
corrente de
residências
universitárias

Assegurar o
abastecimento
específico

Taxa de execução
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Financeira

OE5 – Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

Financeira

Designação

OE5 – Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

Financeira

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

OE5 – Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

Objetivos Operacionais

Designação

OO3 - 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
OO3 - 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
OO3 - 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

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Assegurar a
gestão
corrente de
residências
universitárias

Classificação
Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Resultados

%

100%

10%

N/A

5%

Relatório de
execução

Eficácia

Resultados

%

100%

10%

N/A

10%

Relatório de
execução

Eficácia

Resultados

%

100%

10%

N/A

10%

Relatório de
execução

Designação

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Limpeza de
edifícios/
instalações

Taxa de execução

Eficácia

Realizar o
abasteciment
o geral

Aquisição de bens
(imobilizado, uso
geral)

Taxa de execução

Realizar o
abasteciment
o geral

Aquisição de
serviços não
dedicados a um CC

Taxa de execução
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OE5 – Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OE5 – Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

Clientes

Financeira

Designação

Financeira

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO3 - 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
OO3 - 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
OO6 –
Desenvolver a
comunicação
institucional com
vista à promoção
do IASFA junto dos
seus beneficiários
e restantes
stakeholders

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Realizar o
abasteciment
o geral

Assegurar as
comunicações fixas
e móveis

Realizar o
abasteciment
o geral

Desenvolver Plano
de instalação de
contadores
parcelares para
água, gás e
eletricidade

Taxa de execução

Eficácia

Resultados

%

50%

10%

Promover a
comunicação
interna e
externa

Garantir a
atualização
permanente dos
conteúdos no
portal do IASFA, na
sua área

Prazo para as
atualizações

Qualidade

Realização

Dias

10 dias

2 dias

Classificação
Designação

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Taxa de execução

Eficácia

Resultados

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

%

100%

10%

N/A

5%

Relatório de
execução

75%

5%

Plano de
instalação de
contadores
parcelares

6 dias

100%

Site
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5.1.5 Gabinete de Planeamento, Gestão Financeira e Orçamento

Designação

Recursos

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

OE2- Garantir a
sustentabilidade da
ADM e promover a sua
gestão

Recursos

Interna

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

OE2- Garantir a
sustentabilidade da
ADM e promover a sua
gestão

Objetivos Operacionais

Designação

OO1- Adequar a
estrutura
orgânica do
IASFA I.P. às
necessidades
internas

OO3 - 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
OO3 - 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

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Alterar a
estrutura
orgânica atual
em função
das
prioridades
definidas para
o
cumprimento
da missão

Assegurar a
implementação do
quadro de
competências
funcionais dos
postos de trabalho
que lhes estão
afetos

Assegurar o
apuramento
dos valores
comparticipa
dos pela ADM

Assegurar o
apuramento
dos valores
comparticipa
dos pela ADM

Classificação
Designação

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

Data/dias

mai/18

30 dias

abr/18

100%

Doc. Estrutura
orgânica

Eficácia

Realização

Dias

30 dias

10 dias

25 dias

30%

SIGDN

Eficácia

Realização

Dias

30 dias

10 dias

25 dias

30%

SIGDN

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Data de finalização
dos job descriptions

Eficácia

Processar a
faturação do
regime livre

Prazo para
processamento

Processar a
faturação do
regime
convencionado e
medicamentos

Prazo para
processamento
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OE4-Criar e
implementar os
instrumentos de
gestão apropriados e
eficazes

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

Recursos

Clientes

Designação

Recursos

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

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

Objetivos Operacionais

Designação

OO3- 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
OO3- 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
OO4 –
Desenvolver o
sistema de
controlo
interno,
auditoria e
qualidade, e
ferramentas de
controlo de
gestão

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Aumentar o
nível de
exploração
das
aplicações do
CDD

Assegurar a
utilização do
módulo PS do
SIGDN

Iniciar a
aplicação da
contabilidade
analítica

Consolidar a
auditoria
interna como
prática
corrente

Classificação
Designação

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

N.º

6

2

8

20%

SIGDN

Eficácia

Realização

N.º

5

1

7

20%

Folha de registo
excel ou similar

Eficácia

Realização

Data/%

jun/18

10%

abr/18

100%

Despacho CD –
criação de equipa
de auditoria

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Nº de proc.
Realizados em
módulo PS

Eficácia

Desenvolver o
sistema de
imputação de
custos por
resposta social

Nº de imputações
de custos por
resposta social

Criar uma equipa
de auditoria
Interna para
controlo da
faturação e
arquivo dos CAS e
processamento
orçamental dos
CAS nível I

Data de
apresentação de
proposta
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Recursos

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Designação

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO6 –
Desenvolver a
comunicação
institucional
com vista à
promoção do
IASFA junto dos
seus
beneficiários e
restantes
stakeholders

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Promover a
comunicação
interna e
externa

Garantir a
atualização
permanente dos
conteúdos no
portal do IASFA, na
sua área

Classificação
Designação

Prazo de
atualização

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Qualidade

Realização

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Dias

10 dias

2 dias

6 dias

100%

Site IASFA
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5.1.6 Gabinete de Sistemas e Informação e Comunicações

Designação

Recursos

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

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

Recursos

Interna

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

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

Objetivos Operacionais

Designação

OO1- Adequar a
estrutura
orgânica do
IASFA I.P. às
necessidades
internas

OO3 - 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
OO3 - 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

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Alterar a
estrutura
orgânica atual
em função
das
prioridades
definidas para
o
cumprimento
da missão

Assegurar a
implementação do
quadro de
competências
funcionais dos
postos de trabalho
que lhes estão
afetos
Elaborar catálogo
de serviços TIC
(descrição dos
serviços
disponibilizados
pelo GSIC)

Aumentar a
capacidade
de resposta
do SIASC

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

Classificação
Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

Data/%

mar/18

5%

Jan/18

50%

Doc. Estrutura
orgânica

Qualidade

Realização

Data/%

jun/18

5%

mar/18

50%

Publicação no
portal interno

N. de novos
Módulos (A)
Vs
N. de Módulos
previstos (B)

Eficácia

Realização

A/B
%

20%

10%

30%

5%

Publicação no
portal interno

Data de celebração
do protocolo

Eficácia

Realização

Data /mês

mar/18

1 mês

jan/18

5%

Relatório

Designação

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Data de finalização
dos job descriptions

Eficácia

Data de finalização
do catálogo

Apoiar o
desenvolvimento
de novos módulos
e funcionalidades
de apoio à gestão

Implementar o
sistema de gestão
hospitalar em
parceria com o
HFAR
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Recursos

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

Recursos

Designação

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

Recursos

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

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

Objetivos Operacionais

Designação

OO3 - 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
OO3 - 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
OO3 - 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

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Garantir a
segurança
dos SI

Classificação
Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

Data/mês

jun/18

1 mês

mar/18

5%

Relatório

Qualidade

Realização

Data/mês

mar/18

1 mês

jan/18

5%

Relatório

Eficácia

Realização

Data/ mês

set/18

1 mês

ago/18

5%

Relatório

Designação

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Elaborar Plano de
Continuidade de
Serviço e Disaster
recovery

Data do Plano

Eficácia

Garantir a
segurança
dos SI

Realizar um
Assessment à
Organização
segundo as
Diretrizes GDPR

Data entrega do
relatório

Aumentar o
nível de
exploração
das
aplicações do
CDD

Apoiar a
adequação e
manutenção do
módulo de gestão
de RHV no SIGDN

Data de
implementação

36

Recursos

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

Recursos

Designação

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

Recursos

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

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

Objetivos Operacionais

Designação

OO3 - 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
OO3 - 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
OO3 - 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

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Aumentar o
nível de
integração
dos sistemas
de
informação

Desenvolver
plataforma BI

Aumentar o
nível de
integração
dos sistemas
de
informação

Aumentar o
nível de
integração
dos sistemas
de
informação

Classificação
Designação

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Resultado

%

50%

20%

70%

5%

Relatório

Eficácia

Realização

%

50%

20%

80%

10%

Relatório

Eficácia

Realização

%

50%

20%

80%

5%

Relatório

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Taxa de execução
para a
disponibilização do
sistema

Eficácia

Apoiar o
desenvolvimento
de uma Nova
ferramenta de
gestão da ADM

Taxa de execução

Calendarizar e
apoiar
tecnicamente a
aplicação de um
sistema BPM à
gestão dos vários
processos

Taxa de execução
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Recursos

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

Recursos

Designação

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

Recursos

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

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

Objetivos Operacionais

Designação

OO3 - 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
OO3 - 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
OO3 - 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

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Modernizar
as
infraestrutura
s TIC

Redefinir o modelo
de posto de
trabalho no IASFA,
prevendo rede wifi
e a utilização de
dispositivos móveis
e terminais IoT
para os
beneficiários da
ASC

Modernizar
as
infraestrutura
s TIC

Modernizar
as
infraestrutura
s TIC

Classificação
Designação

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Resultado

N.º

5

3

10

5%

Relatório

Eficácia

Realização

%

50%

20%

70%

5%

Relatório

Eficácia

Realização

%

50%

20%

70%

5%

Relatório

Em função do
objeto

Quanto à natureza

N.º de perfis e
protocolos de
acesso aos SI

Eficácia

Implementar o
Contact Center do
IASFA, integrando
a ADM e ASC

Taxa de execução

Desenvolver o
módulo de
habitação e lazer
do Portal do
Beneficiário

Taxa de execução
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Recursos

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

Recursos

Designação

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

Recursos

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

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

Objetivos Operacionais

Designação

OO3 - 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
OO3 - 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
OO3 - 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

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Modernizar
as
infraestrutura
s TIC

Classificação
Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

Data/dias

jun/18

60 dias

mai/18

10%

Relatório

Eficácia

Realização

Data/dias

mar/18

30 dias

fev/18

5%

Relatório

Eficácia

Realização

Data/dias

mar/18

30 dias

jan/18

10%

Relatório

Designação

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Implementar
service desk GSIC

Taxa de execução

Eficácia

Modernizar
as
infraestrutura
s TIC

Implementar
ambientes de
testes e qualidade
para todos os
sistemas em
produção no IASFA

Data de
implementação

Modernizar
as
infraestrutura
s TIC

Integrar os
domínios de Active
Directory (AD) e
System Center
Configuration
Manager (SCCM)

Data de
implementação
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Recursos

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

Recursos

Designação

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

Clientes

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO3 - 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
OO3 - 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
OO6 –
Desenvolver a
comunicação
institucional
com vista à
promoção do
IASFA junto dos
seus
beneficiários e
restantes
stakeholders

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Modernizar
as
infraestrutura
s TIC

Implementar uma
plataforma de
virtualização de
servidores no CDD

Modernizar
as
infraestrutura
s TIC

Promover a
comunicação
interna e
externa

Classificação
Designação

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

Data/dias

jun/18

30 dias

mar/18

10%

Relatório

Eficácia

Realização

Data/dias

jan/18

30 dias

N/A

10%

Relatório

Qualidade

Realização

Dias

3

2

1

100%

Lst pedidos de
serviço

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Data de
implementação

Eficácia

Implementar
plataforma de
correio eletrónico

Data de
implementação

Garantir a
atualização
permanente dos
conteúdos no
portal do IASFA, na
sua área

Prazo para
atualizações
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5.1.7 Direção de Serviços da Ação Social Complementar
5.1.7.1 Divisão de Assuntos Sociais

Designação

Recursos

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

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Recursos

Interna

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO1- Adequar a
estrutura
orgânica do
IASFA I.P. às
necessidades
internas

OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Alterar a
estrutura
orgânica atual
em função
das
prioridades
definidas para
o
cumprimento
da missão

Assegurar a
implementação do
quadro de
competências
funcionais dos
postos de trabalho
que lhes estão
afetos

Data de finalização
dos job descriptions

Eficácia

Realização

Data/dias

dez/18

30 dias

Criar Novas
valências
sociais e
reestruturar
as existentes

Propor
regulamentação
das colónias de
férias e campos de
férias a
implementar

Data de
apresentação da
proposta

Eficiência

Realização

Data/dias

set/18

Criar Novas
valências
sociais e
reestruturar
as existentes

Desenvolver
estudos para
projetos de
implementação de
novas valências de
infância e
educação

N.º de estudos
efetuadas
vs
N.º de estudos
solicitadas
(Taxa de
desempenho)

Eficiência

Realização

%

90%

Classificação
Designação

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Unidade

Meta

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

nov/18

100%

- Quadro de
competências
- Descrição
funcional dos
postos de
trabalho

30 dias

ago/18

10%

Regulamento de
Colónias e
Campos de Férias

10%

100%

10%

Estudos e
pareceres

Tolerância

Superação
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Designação

Recursos

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

OE3 – Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Recursos

Recursos

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

OE3 – Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…), tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
beneficiários

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Criar Novas
valências
sociais e
reestruturar
as existentes

Desenvolver
estudos para o
projeto de criação
de uma Residencial
Assistida

Gerir o apoio
financeiro

Planear, propor
atribuição e
remeter para
pagamento os
subsídios
complementares,
comparticipações

Prazo para
atribuição

Gerir o apoio
financeiro

Atribuir apoio
financeiro
extraordinário AFE

Prazo de envio
GPGFO para
atribuição

Classificação
Designação

N.º de estudos
efetuadas
vs
N.º de estudos
solicitadas
(Taxa de
desempenho)

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Eficiência

Realização

Eficiência

Eficiência

Realização

Realização

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

%

90%

10%

100%

10%

Estudos e
pareceres

10%

Mapa de
atribuições,
alterações e
cancelamentos,
Mapas
demonstrativos e
Mapas de
movimentos
bancários

10%

Informações
aprovadas e Mapa
de apoios
financeiros

Dia(s)

Dia(s)

Dia 30

Dia 30

5 dias

5 dias

Dia 26

Dia 26
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OE3 – Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

OE3 – Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Recursos

Recursos

Designação

Recursos

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

OE3 – Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…), tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Gerir o apoio
financeiro

Gestão dos
empréstimos
concedidos,
subsídios e
comparticipações

Gerir o apoio
financeiro

Sistemas de
controlo
(interno) e de
gestão,
sistemas de
informação
para apoio à
gestão

Classificação
Designação

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

Dia(s)

Dia 5

5 dias

Dia 1

10%

Controle de
receitas, Mapas
Demonstrativos

Eficiência

Realização

Dias

45 dias

10 dias

30 dias

10%

Ordens de
Pagamento

Eficiência

Realização

Dias

30 dias

15 dias

15 dias

10%

Data de registo no
SIASC

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Data do Envio ao
GPGFO para
atribuição

Eficiência

Gestão do ex-CPFA

Data do pagamento
do subsídio por
morte (após
elegibilidade e
processo completo)

Gerir e atualizar as
listas de
candidatos às ERPI

Prazo para inclusão
(após candidatura
elaborada pelo CAS)
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Recursos

Recursos

Recursos

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Designação

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

OE3 – Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

OE4 – Criar e
implementar os
instrumentos de
gestão apropriados e
eficazes

Objetivos Operacionais

Designação

OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários
OO3 - 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

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Criar Novas
valências
sociais e
reestruturar
as existentes

Elaborar estudo de
reorganização das
ERPI

Reestruturaçã
o das
respostas
sociais
existentes,
Gestão
eficiente do
apoio social
(…)

Sistemas de
controlo
(interno) e de
gestão,
sistemas de
informação
para apoio à
gestão

Classificação
Designação

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

Data/dias

dez/18

30 dias

nov/18

10%

Estudos e
pareceres

Eficiência

Realização

%

50%

10%

60%

10%

Protocolos
propostos ao CD

Eficácia

Realização

Data/dias

dez/18

30 dias

nov/18

50%

Estudos e
pareceres

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Data de
apresentação do
estudo

Eficiência

Estudo, avaliação,
proposta e
acompanhamento
para celebração de
novos protocolos

N.º de protocolos
propostos ao CD
vs
N.º de protocolos
considerados
viáveis
(Taxa de
desempenho)

Proposta para
desenvolver Novos
módulos e
funcionalidades de
apoio à gestão no
SIASC

Data de
apresentação da
proposta
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OE4 – Criar e
implementar os
instrumentos de
gestão apropriados e
eficazes

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

Clientes

Recursos

Designação

Clientes

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO3 - 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
OO6 –
Desenvolver a
comunicação
institucional
com vista à
promoção do
IASFA junto dos
seus
beneficiários e
restantes
stakeholders
OO6 –
Desenvolver a
comunicação
institucional
com vista à
promoção do
IASFA junto dos
seus
beneficiários e
restantes
stakeholders

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Sistemas de
controlo
(interno) e de
gestão,
sistemas de
informação
para apoio à
gestão

Registar e
controlar os BT/BF
da ASC

Promover a
comunicação
interna e
externa

Participar na
realização de uma
ação de campanha
para angariação de
uma bolsa de
voluntários do
IASFA

Promover a
comunicação
interna e
externa

Apoiar o
desenvolvimento
do projeto – Portal
do Beneficiário

Classificação
Designação

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

Dias

2 dias

1 dia

1 dia

50%

Data de registo no
SIASC

Eficiência

Realização

Data/dias

dez/18

30 dias

nov/18

20%

Campanha de
angariação

Qualidade

Realização

%

90%

10%

100%

30%

Estudos e
pareceres

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Tempo de registo
ou comunicação de
alterações (após
processo completo)

Eficácia

Data de execução

Nº Tarefas
desempenhadas
(TD)
vs
Nº Tarefas
atribuídas
(TA)
(Taxa de
desempenho)
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Clientes

Clientes

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Designação

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO6 –
Desenvolver a
comunicação
institucional
com vista à
promoção do
IASFA junto dos
seus
beneficiários e
restantes
stakeholders
OO6 –
Desenvolver a
comunicação
institucional
com vista à
promoção do
IASFA junto dos
seus
beneficiários e
restantes
stakeholders

Áreas de
Intervenção/A
ções

Promover a
comunicação
interna e
externa

Indicador
Elemento de Ação

Apoiar a
remodelação do
contact center do
IASFA para a ASC

Classificação
Designação
Nº Tarefas
desempenhadas
(TD)
vs
Nº Tarefas
atribuídas
(TA)

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

%

90%

10%

100%

30%

Estudos e
pareceres

Realização

Dias

10 dias

3 dias

5 dias

20%

Informação
produzida

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Qualidade

Qualidade

(Taxa de
desempenho)

Promover a
comunicação
interna e
externa

Garantir a
atualização
permanente dos
conteúdos no
portal do IASFA, na
sua área

Prazo para efetuar
as alterações
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5.1.7.2 Divisão de Tempos Livres e Habitação

Recursos

Recursos

Interna

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Designação

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

OE3-Gerir de forma
eficiente e eficaz das
respostas sociais do
IASFA

OE3-Gerir de forma
eficiente e eficaz das
respostas sociais do
IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO1- Adequar a
estrutura
orgânica do
IASFA I.P. às
necessidades
internas

OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais (…)
tendo em vista
a sua
adequação às
necessidades
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais (…)
tendo em vista
a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Alterar a
estrutura
orgânica atual
em função
das
prioridades
definidas para
o
cumprimento
da missão

Assegurar a
implementação do
quadro de
competências
funcionais dos
postos de trabalho
que lhes estão
afetos

Assegurar a
gestão
corrente de
atividades
para grupos

CLIMS - Preparar e
apoiar a realização
de passeios e
convívios em
território nacional
e internacional

Assegurar a
gestão
corrente de
atividades
para grupos

CEREPOSA Preparar e apoiar a
realização de
Turnos de Férias

Classificação
Designação

Data de finalização
dos job descriptions

N.º de passeios e
convívios realizados
vs
N.º de passeios e
convívios planeados

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Eficácia

Realização

Data/dias

dez/18

30 dias

nov/18

100%

- Quadro de
competências Descrição
funcional dos
postos de
trabalho

Eficácia

Realização

%

80%

20%

100%

20%

Registos de
passeios e
convívios

Eficácia

Realização

%

80%

20%

100%

20%

Registos de turnos

(Taxa de execução)

N.º de turnos
realizados
vs
N.º de turnos
planeados
(Taxa de execução)
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Recursos

Recursos

Recursos

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Designação

OE3-Gerir de forma
eficiente e eficaz das
respostas sociais do
IASFA

OE3-Gerir de forma
eficiente e eficaz das
respostas sociais do
IASFA

OE3-Gerir de forma
eficiente e eficaz das
respostas sociais do
IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais (…),
tendo em vista
a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais (…),
tendo em vista
a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Assegurar a
gestão
corrente do
alojamento
temporário

Assegurar a
atribuição de
alojamento
temporário
individual

Classificação
Designação

N.º de solicitações
tratadas
vs
N.º de solicitações
recebidas

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

%

80%

20%

100%

15%

Registos de
alojamento

Realização

%

80%

20%

100%

10%

Eventos realizados
pelos CAS com
apoio da DTLH

10%

Proposta de
revisão do
Regulamento de
arrendamento em
Regime Livre

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Eficácia

Eficácia

(Taxa de execução)

Promover a
participação
ativa dos
beneficiários
nas atividades
do IASFA

Promover a
participação ativa
dos beneficiários
nas atividades do
IASFA

N.º de eventos em
apoio dos CAS
vs
N.º de eventos com
solicitação de apoio
pelos CAS
(Taxa de execução)

Desenvolver
estudos por
resposta
social

Apoiar a Revisão
do regulamento de
arrendamento em
regime livre

Data de
apresentação da
proposta

Eficácia

Realização

Data/dias

dez/18

30 dias

nov/18
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Objetivos Operacionais

Atualizar os
preçários dos
serviços
prestados no
IASFA

Implementar Novo
regime de rendas

Criar e
implementar
projetos de
reabilitação
de património
imóvel

Apoiar os Projetos
de criação de
unidade hoteleira
no ex-LAM, forte
das Maias e
palácios CAS
Lisboa

OE5- capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OO5 – Gerir e
Reabilitar o
património do
IASFA I.P. com
vista à sua
rentabilização

Realizar
diagnóstico
do património
imóvel do
IASFA

Realizar relatório
com diagnóstico
do património
imobiliário do
IASFA com
valorização
patrimonial e de
exploração

Data de
apresentação do
relatório

OE5- capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OO5 – Gerir e
Reabilitar o
património do
IASFA I.P. com
vista à sua
rentabilização

Rentabilizar o
parque
habitacional
do IASFA

Criar regulamento
interno de gestão
do parque
habitacional

Data de
apresentação da
proposta de
regulamento

Financeira

Recursos

Elemento de Ação

Financeira

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Financeira

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Designação

OE3-Gerir de forma
eficiente e eficaz das
respostas sociais do
IASFA

OE5- capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

Designação

OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários
OO5 – Gerir e
Reabilitar o
património do
IASFA I.P. com
vista à sua
rentabilização

Classificação
Designação

Prazo para
implementação do
novo regime

Nº Tarefas
desempenhadas
(TD)
vs
Nº Tarefas
atribuídas (TA)

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

Data/dias

dez/18

30 dias

Nov/18

25%

Novo Regime de
Rendas
Implementado

Realização

%

90%

10%

100%

25%

Solicitações
formalizadas

25%

Regulamento
Interno de Gestão
do Parque
Habitacional

25%

Regulamento
Interno de Gestão
do Parque
Habitacional

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Eficácia

Eficácia

(Taxa de
desempenho)

Eficácia

Eficácia

Realização

Realização

Data/dias

Data/dias

dez/18

dez/18

30 dias

30 dias

nov/18

nov/18
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Clientes

Financeira

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Designação

OE5- capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OE5- capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

Objetivos Operacionais
Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

OO5 – Gerir e
Reabilitar o
património do
IASFA I.P. com
vista à sua
rentabilização

Rentabilizar o
parque
habitacional
do IASFA

Garantir a
manutenção do
parque
habitacional do
IASFA

OO6 –
Desenvolver a
comunicação
institucional
com vista à
promoção do
IASFA junto dos
seus
beneficiários e
restantes
stakeholders

Promover a
comunicação
interna e
externa

Designação

Garantir a
atualização
permanente dos
conteúdos no
portal do IASFA, na
sua área

Classificação
Designação
N.º de intervenções
solucionadas
vs
N.º de intervenções
solicitadas

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

%

80%

20%

100%

25%

Lista de
intervenções
resolvidas

Realização

Data/dias

dez/18

30 dias

nov/18

100%

Informação
produzida

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Eficácia

Qualidade

(Taxa de
desempenho)

Prazo para efetuar
as atualizações
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5.1.7.3 Divisão de Infraestruturas

Recursos

Recursos

Interna

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Designação

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

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz das
respostas sociais do
IASFA

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz das
respostas sociais do
IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO1- Adequar a
estrutura
orgânica do
IASFA I.P. às
necessidades
internas

OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais (…),
tendo em vista
a sua
adequação às
necessidades
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais (…)
tendo em vista
a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Alterar a
estrutura
orgânica atual
em função
das
prioridades
definidas para
o
cumprimento
da missão

Assegurar a
implementação do
quadro de
competências
funcionais dos
postos de trabalho
que lhes estão
afetos

Criar Novas
valências
sociais e
reestruturar
as existentes

Apoiar o
desenvolvimento e
implementação de
colónias e campos
de férias

Classificação
Designação

Data de finalização
dos job descriptions

Nº Tarefas
desempenhadas
(TD)
vs
Nº Tarefas
atribuídas (TA)

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Eficácia

Realização

Data/dias

dez/18

30 dias

nov/18

100%

- Quadro de
competências Descrição
funcional dos
postos de
trabalho

Eficiência

Realização

%

90%

10%

100%

50%

Solicitações
formalizadas

Eficiência

Realização

%

90%

20%

100%

50%

Solicitações
formalizadas

(Taxa de
desempenho)

Criar Novas
valências
sociais e
reestruturar
as existentes

Apoiar o
desenvolvimento
de projetos de
implementação de
Novas ERPI

Nº Tarefas
desempenhadas
(TD)
vs
Nº Tarefas
atribuídas (TA)
(Taxa de
desempenho)
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Designação

OO3 - 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

Áreas de
Intervenção/A
ções

Indicador
Elemento de Ação

Classificação
Designação

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

%

90%

20%

100%

50%

Solicitações
formalizadas

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Eficácia

Garantir a
manutenção/explo
ração outros bens
e equipamentos

OE5- Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OO3 - 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

Garantir a
manutenção
corretiva das
infraestrutura
s do IASFA

No âmbito das
capacidades
internas de
intervenção,
desenvolver
procedimentos
técnicos, apoiados
em rotinas de
fichas de
reclamação e
diagnóstico rápido
que permitam
obter respostas
céleres para a
solução de
anomalias dos
elementos ou
sistemas afetados.

N.º de intervenções
efetuadas
vs
N.º de intervenções
solicitadas

Eficiência

Realização

%

70%

10%

80%

50%

Intervenções
efetuadas

OE5- Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OO5 – Gerir e
Reabilitar o
património do
IASFA I.P. com
vista à sua
rentabilização

Criar e
implementar
projetos de
reabilitação
de património
imóvel do
IASFA

Apoiar o Projeto
de requalificação
do ex-LAM, Forte
das Maias e
palácios CAS
Lisboa

Data de conclusão
de Peças de Projeto
solicitadas

Eficácia

Realização

Data/dias

jun/18

30 dias

mai/18

30%

Documentos
produzidos

Financeira

Garantir a
manutenção
preventiva,
proactiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Recursos

Designação

Objetivos Operacionais

Financeira

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

OE5- Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

N.º de intervenções
efetuadas
vs
N.º de intervenções
solicitadas
(Taxa de
desempenho)
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Clientes

Financeira

Financeira

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais
Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Garantir a
manutenção
pró-ativa das
infraestrutura
se
instalações do
IASFA

Garantir a
reabilitação das
infraestruturas
(edifícios) de
acordo com o
Plano de Obras
aprovado

OE5- Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OO5 – Gerir e
Reabilitar o
património do
IASFA I.P. com
vista à sua
rentabilização

Realizar
diagnóstico
do património
imóvel do
IASFA

Realizar relatório
com diagnóstico
do património
imobiliário do
IASFA com
valorização
patrimonial e de
exploração

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

OO6 –
Desenvolver a
comunicação
institucional
com vista à
promoção do
IASFA junto dos
seus
beneficiários e
restantes
stakeholders

Promover a
comunicação
interna e
externa

Garantir a
atualização
permanente dos
conteúdos no
portal do IASFA, na
sua área

Designação

OE5- Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

Designação

OO5 – Gerir e
Reabilitar o
património do
IASFA I.P. com
vista à sua
rentabilização

Classificação
Designação

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

%

80%

20%

100%

40%

Plano de obras
aprovado e obras
executadas

Eficácia

Realização

Data/dias

nov/18

60 dias

set/18

30%

Instalações
diagnosticadas

Qualidade

Realização

Dias

10 dias

5 dias

5 dias

100%

Informação
produzida

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Eficácia

Data de
apresentação do
relatório

Prazo para efetuar
as atualizações

N.º de reabilitações
efetuadas
vs
N.º de reabilitações
planeadas
(Taxa de
desempenho)
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5.1.8 Direção de Serviços da Assistência na Doença aos Militares

Designação

Recursos

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

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

Recursos

Interna

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

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

Objetivos Operacionais

Designação

OO1 - Adequar
a estrutura
orgânica do
IASFA I.P. às
necessidades
internas

OO4 –
Desenvolver o
sistema de
controlo
interno,
auditoria e
qualidade, e
ferramentas de
controlo de
gestão
OO4 –
Desenvolver o
sistema de
controlo
interno,
auditoria e
qualidade, e
ferramentas de
controlo de
gestão

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Alterar a
estrutura
orgânica atual
em função
das
prioridades
definidas para
o
cumprimento
da missão

Assegurar a
implementação do
quadro de
competências
funcionais dos
postos de trabalho
que lhes estão
afetos

Aumentar o
controlo
interno dos
processos da
ADM

Aumentar o
nível de
exploração do
sistema de
gestão da
ADM

Classificação
Designação

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

Data/dias

mai/18

30 dias

abr/18

100%

Data de conclusão
Documento

Eficácia

Realização

Data/dias

ago/18

30 dias

jul/18

50%

Data do
Documento

Eficácia

Realização

Data/dias

jul/18

30 dias

jun/18

50%

Data de
concretização das
ações

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Data de finalização
dos job descriptions

Eficácia

Criar manual
procedimentos
para
comparticipações
do regime livre da
ADM

Data de
apresentação da
proposta de manual

Garantir a
formação aos
utilizadores ADM
dos Ramos e dos
CAS

Data de conclusão
das ações de
formação
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Financeira

OE5 – Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

Clientes

Designação

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

Clientes

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO3 - 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
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…), tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários
OO6 –
Desenvolver a
comunicação
institucional
com vista à
promoção do
IASFA junto dos
seus
beneficiários e
restantes
stakeholders

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Assegurar
Gestão
corrente dos
serviços da
ADM

Apoiar a
Implementação de
um Novo Sistema
de Gestão para a
ADM

Promover a
participação e
interatividade
dos
beneficiários
no IASFA

Promover a
comunicação
interna e
externa

Classificação
Designação

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

Data/dias

jan/19

60 dias

nov/18

100%

Data de
implementação
do Sistema

Eficiência

Resultado

Nº

4

1

N/A

100%

Visualização do
documento

Qualidade

Realização

Dias

30 dias

5 dias

20 dias

30%

Visualização do
portal e data da
concretização

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Data de
implementação do
novo SGADM

Eficácia

Divulgar e difundir
via newsletters as
atividades da ADM

N.º de Newsletters
(quadrimestrais)

Garantir a
atualização
permanente dos
conteúdos no
portal do IASFA, na
sua área

Prazo para efetuar
atualização

55

Clientes

Clientes

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Designação

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO6 –
Desenvolver a
comunicação
institucional
com vista à
promoção do
IASFA junto dos
seus
beneficiários e
restantes
stakeholders
OO6 –
Desenvolver a
comunicação
institucional
com vista à
promoção do
IASFA junto dos
seus
beneficiários e
restantes
stakeholders

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Promover a
comunicação
interna e
externa

Remodelar o
contact center da
ADM

Promover a
comunicação
interna e
externa

Apoiar o
desenvolvimento
do projeto – Portal
do Beneficiário

Classificação
Designação

Data da conclusão
do projeto

Nº Tarefas
desempenhadas
(TD)
Vs
Nº Tarefas
atribuídas
(TA)

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

Data/dias

jun/18

30 dias

mai/18

40%

Data da
concretização do
elemento de ação

Realização

TD/TA
%

90%

10%

100%

30%

data de
concretização do
projeto

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Qualidade

Qualidade

(Taxa de
desempenho)
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5.1.9 Centros de Apoio Social – Nível I
5.1.9.1 Centro de Apoio Social do Alfeite

Recursos

Interna

Interna

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Designação

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

OE2 - Garantir a
sustentabilidade da
ADM e promover a sua
gestão

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO1 - Adequar
a estrutura
orgânica do
IASFA I.P. às
necessidades
internas

OO3- 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
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Alterar a
estrutura
orgânica atual
em função
das
prioridades
definidas para
o
cumprimento
da missão

Assegurar a
implementação do
quadro de
competências
funcionais dos
postos de trabalho
que lhes estão
afetos

Gestão eficaz
da área da
ADM

Processar a
faturação do
Regime Livre

Assegurar a
gestão do
apoio social
complementa
r

Garantir o
atendimento
social, no CAS e no
domicílio, aos
beneficiários no
âmbito da ASC

Classificação
Designação

Unidade

Meta

Tolerânci
a

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

Data/dias

jul/18

30 dias

jun/18

100%

Data Despacho

Eficácia

Realização

Dias

8

2

5

20%

Doc´s produzidos

Eficiência

Realização

%

90%

10%

100%

25%

Doc`s produzidos

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Data de finalização
dos job descriptions

Eficácia

Prazo para
faturação

Nº de pedidos
Recebidos
(NPR)
vs
Nº de respostas
Efetuadas
(NRE)
(Taxa de execução)
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OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Recursos

Recursos

Designação

Recursos

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais (…)
tendo em vista
a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Atualizar os
preçários dos
serviços
prestados no
IASFA

Garantir a
atualização do
preçário dos
postos clínicos

Criar Novas
valências
sociais e
reestruturar
as existentes

Implementar
Projeto de Centro
de Convívio

Assegurar a
gestão
corrente de
atividades
para grupos

Promover Passeios
e convívios em
território nacional
com ou sem
alojamento

Classificação
Designação

Unidade

Meta

Tolerânci
a

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

Data/dias

abr/18

30 dias

mar/18

25%

Data Despacho

Eficiência

Realização

Data/dias

dez/18

30 dias

nov/18

25%

Data Despacho

Eficiência

Realização

%

60%

10%

70%

25%

Doc´s produzidos

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Data de
apresentação da
proposta

Eficiência

Data apresentação
do projeto

Nº eventos
planeados
(NP)
Vs
Nº eventos
realizados
(NR)
(Taxa de execução)
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Financeira

Financeira

Financeira

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Designação

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

Objetivos Operacionais

Designação

OO3 - 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
OO3 - 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
OO3 - 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

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Aplicar contadores
e outras formas de
registo para
determinação
específica da
despesa (Ex. Água,
Luz, Gás,
combustíveis e
outros
consumíveis)

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Assegurar
operação e
manutenção de
viaturas

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Criar mecanismos
e metodologias
para imputação de
custos por
resposta social

Classificação
Unidade

Meta

Tolerânci
a

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

%

90%

10%

100%

10%

Doc´s produzidos

Eficácia

Realização

%

100%

10%

95%

10%

D0c's produzidos

Eficácia

Realização

%

90%

10%

100%

10%

Doc´s produzidos

Designação

Em função do
objeto

Quanto à natureza

% de controlos

Eficácia

Nº viaturas
operacionais
(NVO)
Vs
Nº Viaturas
existentes
(NVE)
(Taxa de
operacionalidade)

% de controlos por
resposta social
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Financeira

Financeira

Financeira

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Designação

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

Objetivos Operacionais

Designação

OO3 - 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
OO3 - 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
OO3 - 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

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
inspeção
atempada de
equipamentos

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a Limpeza
de edifícios

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
manutenção e
operacionalidade
de equipamentos
de ventilação e
aquecimento,
infraestruturas
(edifícios e outros)

Classificação
Designação

Nº inspeções
previstas (A)
Vs
Nº Inspeções
Realizadas (B)

Unidade

Meta

Tolerânci
a

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

%

100%
(A=B)

10%

N/A

10%

Comprovativos da
inspeções

Eficácia

Realização

%

90%

10%

100%

10%

Doc´s produzidos

Eficácia

Realização

%

100%
(A=B)

10%

N/A

10%

Comprovativos da
manutenção

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Eficácia

(Taxa de execução)

Taxa de execução

Nº de
equipamentos (A)
Vs
Nº equipamentos
Operacionais (B)
(Taxa de
operacionalidade)
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Financeira

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

Clientes

Designação

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

Clientes

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO3 - 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
OO6 –
Desenvolver a
comunicação
institucional
com vista à
promoção do
IASFA junto dos
seus
beneficiários e
restantes
stakeholders
OO6 –
Desenvolver a
comunicação
institucional
com vista à
promoção do
IASFA junto dos
seus
beneficiários e
restantes
stakeholders

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Classificação
Unidade

Meta

Tolerânci
a

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

%

100%

N/A

N/A

20%

Comprovativos da
manutenção

Qualidade

Realização

Dias

30 dias

10 dias

20 dias

50%

Doc´s produzidos

Qualidade

Realização

Dias

30 dias

10 dias

20 dias

50%

Doc´s
produzidos

Designação

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Garantir a
manutenção/explo
ração de outros
bens e
equipamentos

Taxa de realização

Eficácia

Promover a
comunicação
interna e
externa

Garantir a
atualização
permanente dos
conteúdos no
portal do IASFA, na
sua área

Prazo para
atualização dos
instrumentos de
gestão publicitados
no site

Promover a
comunicação
interna e
externa

Contribuir para a
atualização da
página do IASFA no
Facebook

Prazo para efetuar
as alterações
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5.1.9.2 Centro de Apoio Social de Lisboa
Perspetiva
Interna

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

OE2- Garantir a
sustentabilidade da
ADM e promover a sua
gestão

Recursos

Designação

Interna

Objetivos Estratégicos

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO1 - Adequar
a estrutura
orgânica do
IASFA I.P. às
necessidades
internas
OO3 - 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
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
beneficiários

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Alterar a
estrutura
orgânica atual
em função
das
prioridades
para o
cumprimento
da missão

Assegurar a
implementação do
quadro de
competências
funcionais dos
postos de trabalho
que lhes estão
afetos

Gestão eficaz
da área da
ADM

Atualizar os
preçários dos
serviços
prestados no
IASFA

Classificação
Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Data de finalização
dos job descriptions

Eficácia

Realização

Datas/Dias

mai/18

30 dias

mar/18

100%

Documento de
Estrutura
Orgânica

Processar a
faturação do
Regime Livre

Prazo para
faturação

Eficácia

Realização

Dias

3

1

2

100%

SIGDN SGADM

Garantir a
atualização do
preçário dos
postos clínicos

Data de
apresentação da
proposta

Eficiência

Realização

Datas/Dias

mar/18

30 dias

fev/18

20%

Proposta de
Tabela a Vigorar

Designação
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Recursos

Recursos

Recursos

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Designação

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais (…)
tendo em vista
a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários

Áreas de
Intervenção/A
ções

Assegurar a
gestão do
apoio social
complementa
r

Indicador
Elemento de Ação

Garantir o apoio
social, no CAS e no
domicílio, aos
beneficiários no
âmbito da ASC

Classificação
Designação

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Nº de pedidos
Recebidos
(NPR)
vs
Nº de respostas
Efetuadas
(NRE)

Eficiência

Realização

%

90%

10%

100%

30%

Número de
repostas
domiciliárias
efetuadas

Eficiência

Realização

%
(TE/TAAP)

100%

10%

N/A

20%

Ficha Projeto

Eficiência

Realização

100%

10%

100%

30%

Diretivas para os
eventos

(Taxa de execução)

Criar Novas
valências
sociais e
reestruturar
as existentes

Assegurar a
gestão
corrente de
atividades
para grupos

Apoiar o
desenvolvimento
de projeto piloto
para
implementação do
serviço de apoio
domiciliário

Promover e
Realizar eventos
locais de carater
lúdico e cultural

Tarefas atribuídas
no âmbito do
projeto (TAAP)
VS
Tarefas Executadas
(TE)
(Taxa de execução)

Nº eventos
solicitados (NES)
VS
N.º eventos
realizados (NER)

%
(NER/NES)

(Taxa de Execução)
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Financeira

Financeira

Financeira

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Designação

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

Objetivos Operacionais

Designação

OO3 - 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
OO3 - 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
OO3 - 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

Áreas de
Intervenção/A
ções

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Indicador
Elemento de Ação

Classificação
Designação

Em função do
objeto

Assegurar
operação e
manutenção de
viaturas

Nº viaturas
operacionais
(NVO)
Vs
Nº Viaturas
existentes
(NVE)
(Taxa de
operacionalidade)

Eficácia

Criar mecanismos
e metodologias
para imputação de
custos por
resposta social

Nº de controlos por
resposta social

Garantir a
inspeção
atempada de
equipamentos

Nº inspeções
previstas (A)
VS
N.º de inspeções
efetuadas (B)

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

NVO/NVE
%

100%

10%

90%

15%

Registo e
Manutenção e
Operacionalidade
e das viaturas

Eficácia

Realização

N.º

12

N/A

N/A

15%

Faturação Mensal

Eficácia

Realização

B/A
%

100%

10%

95%

15%

Comprovativos
das inspeções

(Taxa de
operacionalidade)
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Financeira

Financeira

Financeira

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Designação

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

Objetivos Operacionais

Designação

OO3 - 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
OO3 - 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
OO3 -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

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Classificação
Designação

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Garantir a Limpeza
de edifícios

Taxa de execução

Eficácia

Realização

%

80%

10%

90%

15%

Registo
comprovativo da
limpeza

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Aplicar contadores
e outras formas de
registo para
determinação
específica da
despesa (Ex. Água,
Luz, Gás,
combustíveis e
outros
consumíveis)

% de controlos

Eficácia

Realização

%

90%

10%

100%

15%

Documentos
Produzidos

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Aplicar contadores
e outras formas de
registo para
determinação
específica da
despesa
(Ex.Vigilância)

% de controlos

Eficácia

Realização

%

90%

10%

100%

10%

Documentos
Produzidos
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Financeira

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

Clientes

Designação

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

Clientes

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO3 - 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
OO6 –
Desenvolver a
comunicação
institucional
com vista à
promoção do
IASFA junto dos
seus
beneficiários e
restantes
stakeholders
OO6 –
Desenvolver a
comunicação
institucional
com vista à
promoção do
IASFA junto dos
seus
beneficiários e
restantes
stakeholders

Áreas de
Intervenção/A
ções

Indicador
Elemento de Ação

Classificação
Designação

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

B/A
%

100%

10%

N/A

15%

Mapa de Registo
de Manutenção e
Operacionalidade

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Eficácia

Nº de
equipamentos
operacionais (A)
Vs

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
manutenção/explo
ração de outros
bens e
equipamentos

Promover a
comunicação
interna e
externa

Garantir a
atualização
permanente dos
conteúdos no
portal do IASFA, na
sua área

Prazo para efetuar
alterações

Qualidade

Realização

Dias

10 dias

2 dias

6 dias

40%

Portal do IASFA

Promover a
comunicação
interna e
externa

Garantir a
publicação de
conteúdos no
portal do IASFA, na
sua área

Prazo para
atualização dos
instrumentos de
gestão publicitados
no site

Qualidade

Realização

Dias

10 dias

2 dias

6 dias

40%

Portal do IASFA

Nº equipamentos
(B)
(Taxa de
operacionalidade)
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Clientes

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Designação

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO6 –
Desenvolver a
comunicação
institucional
com vista à
promoção do
IASFA junto dos
seus
beneficiários e
restantes
stakeholders

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Promover a
comunicação
interna e
externa

Contribuir para a
atualização da
página do IASFA no
Facebook

Classificação
Designação

Prazo para efetuar
as alterações

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Qualidade

Realização

Dias

10 dias

2 dias

6 dias

30%

Portal do IASFA

67

5.1.9.3 Centro de Apoio Social de Oeiras

Recursos

Interna

Interna

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Designação

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

OE2-Garantir a
sustentabilidade da
ADM e promover a sua
gestão

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO1- Adequar a
estrutura
orgânica do
IASFA I.P. às
necessidades
internas

OO3 - 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
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Alterar a
estrutura
orgânica atual
em função
das
prioridades
definidas para
o
cumprimento
da missão

Assegurar a
implementação do
quadro de
competências
funcionais dos
postos de trabalho
que lhes estão
afetos

Gestão eficaz
da área da
ADM

Processar a
faturação do
Regime Livre

Classificação
Designação

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Documentos
Produzidos
Data de finalização
dos job descriptions

Prazo para
faturação

Eficácia

Eficácia

Realização

Realização

Data/dias

Data/dias

dez/18

dez/18

30 dias

60 dias

nov/18

out/18

100%

15%

Validação do
processo pelo
Conselho Diretivo

Redução do
tempo de
reembolso da
comparticipação
Validação pela
DSAM

Assegurar a
gestão do
apoio social
complementa
r

Garantir o
atendimento
social, no CAS e no
domicílio, aos
beneficiários no
âmbito da ASC

Nº de pedidos
Recebidos
(NPR)
vs
Nº de respostas
Efetuadas
(NRE)

Eficiência

Realização

%

90%

10%

100%

Número de
repostas
domiciliárias
efetuadas

10%

(Taxa de execução)
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Recursos

Recursos

Recursos

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Designação

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais (…)
tendo em vista
a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Atualizar os
preçários dos
serviços
prestados no
IASFA

Garantir a
atualização do
preçário dos
postos clínicos

Criar Novas
valências
sociais e
reestruturar
as existentes

Assegurar o pleno
funcionamento do
Centro de Convívio

Classificação
Designação

Data de
apresentação da
proposta

N.º de atividades
desenvolvidas
VS
N.º de atividades
planeadas

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Eficiência

Realização

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Data/dias

abr/18

30 dias

mar/18

10%

Em curso

Eficiência

Realização

%

90%

10%

100%

10%

Número de
Atividades
desenvolvidas e
número de
Inscrições

Eficiência

Realização

%

90%

10%

100%

10%

Data do Despacho

(Taxa de execução)

Criar Novas
valências
sociais e
reestruturar
as existentes

Apoiar o
desenvolvimento
de projeto piloto
para
implementação do
serviço de apoio
domiciliário

Tarefas atribuídas
no âmbito do
projeto (TAAP)
VS
Tarefas executadas
(TE)
(Taxa de execução)
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Recursos

Recursos

Recursos

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Designação

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais (…)
tendo em vista
a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários

Áreas de
Intervenção/A
ções

Criar Novas
valências
sociais e
reestruturar
as existentes

Indicador
Elemento de Ação

Apoiar o estudo de
reorganização das
ERPI

Classificação
Designação

Tarefas atribuídas
no âmbito do
projeto
(TAAP)
Vs
Tarefas executadas
(TE)

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

%

90%

10%

100%

10%

Relatório

Eficiência

Realização

%

90%

10%

100%

10%

Emissão de
Pareceres
/Informações

Eficiência

Realização

%

90%

10%

100%

10%

Implementação
de cuidados
domiciliários

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Eficiência

(Taxa de execução)

Criar Novas
valências
sociais e
reestruturar
as existentes

Criar Novas
valências
sociais e
reestruturar
as existentes

Apoiar e colaborar
no projeto de
requalificação do
ex-LAM

Colaborar no
Projeto de
residencial
assistida

Tarefas atribuídas
no âmbito do
projeto
(TAAP)
Vs
Tarefas executadas
(TE)
(Taxa de execução)

Tarefas atribuídas
no âmbito do
projeto (TAAP)
VS
Tarefas executadas
(TE)
(Taxa de execução)
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Recursos

Recursos

Recursos

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Designação

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

OE3-Gerir de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

OE3-Gerir de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
beneficiários

Áreas de
Intervenção/A
ções

Assegurar a
gestão
corrente de
atividades
para grupos

Indicador
Elemento de Ação

Promover eventos
locais de carater
lúdico e cultural

Classificação
Designação
Nº eventos
planeados
(NEP)
Vs
Nº eventos
Realizados
(NER)

Em função do
objeto

Eficiência

Quanto à natureza

Realização

Unidade

%

Meta

95%

Tolerância

5%

Superação

100%

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

10%

Relatórios
Número de
Eventos realizados
relativamente ao
ano anterior

(Taxa de execução)

Assegurar a
gestão
corrente de
atividades
para grupos

Promover Passeios
e convívios em
território nacional

Nº eventos
planeados
(NEP)
Vs
Nº eventos
Realizados
(NER)

Eficiência

Realização

%

95%

5%

100%

10%

Relatórios
Número de
Passeios e
Convívios
realizados
relativamente ao
ano anterior

Eficiência

Realização

%

90%

10%

100%

10%

Taxa de Ocupação
Reservas
Efetuadas

(Taxa de execução)

Assegurar a
gestão
corrente do
alojamento
temporário

Garantir
alojamento
temporário
individual

Nº pedidos de
reserva
(NPR)
Vs
Nº de reservas
aceites
(NRA)
(Taxa de ocupação)
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Financeira

Financeira

Financeira

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Designação

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

Objetivos Operacionais

Designação

OO3 - 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
OO3 - 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
OO3 - 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

Áreas de
Intervenção/A
ções

Indicador
Elemento de Ação

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Assegurar
operação e
manutenção de
viaturas

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Criar mecanismos
e metodologias
para imputação de
custos por
resposta social

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Classificação
Designação
Nº viaturas
operacionais
(NVO)
Vs
Nº Viaturas
existentes
(NVE)

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

%

100%
NVO=N
VE

15%

N/A

15%

Número de
Intervenções
registadas

Eficácia

Realização

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Eficácia

Realização

%

100%
A=B

10%

N/A

15%

Comprovativos da
Manutenção

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Eficácia

(Taxa de
operacionalidade)

Garantir a
inspeção
atempada de
equipamentos

Nº de controlos por
resposta social

Nº inspeções
previstas (A)
VS
N.º de inspeções
realizadas (B)
(Taxa de
operacionalidade)
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Financeira

Financeira

Financeira

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Designação

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

Objetivos Operacionais

Designação

OO3 - 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
OO3 - 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

OO3 - 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

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a Limpeza
de edifícios

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
manutenção e
operacionalidade
de equipamentos
de ventilação e
aquecimento,
infraestruturas
(edifícios e outros)

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Aplicar contadores
e outras formas de
registo para
determinação
específica da
despesa (Ex. Água,
Luz, Gás,
combustíveis e
outros
consumíveis)

Classificação
Designação

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Taxa de execução

Eficácia

Resultados

%

80%

10%

90%

15%

Supervisão
Relatórios
Comprovativos da
Limpeza

Nº de
equipamentos (A)
Vs
Nº equipamentos
Operacionais (B)

Eficácia

Realização

%

100%
A=B

10%

N/A

15%

Comprovativos da
Manutenção

15%

Tem se vindo a
proceder à
colocação de mais
contadores no
sentido de
corresponder às
necessidades. A
zona da Cozinha e
da Lavandaria
deverão ser
munidas com
contadores
próprios.
Elemento de Ação
em curso

(Taxa de
operacionalidade)

Prazo para
colocação de
dispositivos de
controlo

Eficácia

Realização

Data/dias

dez/18

30 dias

nov/18
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Clientes

Clientes

Financeira

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Designação

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO3 - 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
OO6 –
Desenvolver a
comunicação
institucional
com vista à
promoção do
IASFA junto dos
seus
beneficiários e
restantes
stakeholders
OO6 –
Desenvolver a
comunicação
institucional
com vista à
promoção do
IASFA junto dos
seus
beneficiários e
restantes
stakeholders

Áreas de
Intervenção/A
ções

Indicador
Elemento de Ação

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
manutenção/explo
ração de outros
bens e
equipamentos

Promover a
comunicação
interna e
externa

Garantir a
atualização
permanente dos
conteúdos no
portal do IASFA, na
sua área

Promover a
comunicação
interna e
externa

Contribuir para a
atualização da
página do IASFA no
Facebook

Classificação
Designação

Nº equipamentos
operacionais (A)
vs
Nº equipamentos
(B)

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

%

90%

10%

100%
A=B

10%

Comprovativos da
Manutenção

Realização

Data/dias

dez/18

30 dias

N/A

50%

Portal do IASFA
Intranet CASO

50%

Número de
informação
enviada
consubstanciada
em Artigos,
Fotografias,
Cartazes para
divulgação, entre
outra.

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Eficácia

Qualidade

(Taxa de
operacionalidade)

Prazo para efetuar
as atualizações

Prazo para efetuar
as alterações

Qualidade

Realização

Data/dias

dez/18

30 dias

N/A
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5.1.9.4 Centro de Apoio Social do Porto

Designação

Interna

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

OE2-Garantir a
sustentabilidade da
ADM e promover a sua
gestão

Recursos

Interna

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas Sociais do
IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO1- Adequar a
estrutura
orgânica do
IASFA I.P. às
necessidades
internas

OO3 - 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
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Alterar a
estrutura
orgânica atual
em função
das
prioridades
definidas para
o
cumprimento
da missão

Apoiar a
implementação do
quadro de
competências
funcionais dos
postos de trabalho
do CASP

Gestão eficaz
da área da
ADM

Atualizar os
preçários dos
serviços
prestados no
IASFA

Classificação
Designação

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

Data/dias

set/18

30 dias

ago/18

100%

Documento com
os Job description

Eficácia

Realização

Dias

7 dias

2 dias

5 dias

100%

Notas envio proc
ADM para DSP

Eficiência

Realização

Data/dias

dez/18

30 dias

N/A

100%

Resposta a
solicitação CD

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Data de finalização
dos job descriptions

Eficácia

Processar a
faturação do
Regime Livre

Prazo para
faturação

Apoiar a
atualização do
preçário dos
postos clínicos

Data de
apresentação da
proposta
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Recursos

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas Sociais do
IASFA

Recursos

Designação

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas Sociais do
IASFA

Recursos

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades/
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
beneficiários

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Criar Novas
valências
sociais e
reestruturar
as existentes

Estudo de
viabilidade de
expansão da
capacidade da ERPI
do CASP

Criar Novas
valências
sociais e
reestruturar
as existentes

Criar Novas
valências
sociais e
reestruturar
as existentes

Classificação
Designação

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

Data/dias

fev/18

30 dias

jan/18

3%

Documento
produzido

Eficiência

Realização

Data/dias

mar/18

30 dias

fev/18

3%

Documento
produzido

Eficiência

Realização

Data/dias

mar/18

30 dias

fev/18

3%

Documentos
produzidos

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Data de
apresentação do
projeto

Eficiência

Apoiar o
desenvolvimento
de projetos de
implementação de
novas unidades
hoteleiras e de
lazer

Data de
apresentação do
projeto

Desenvolver
documentação de
suporte à
implementação de
um serviço de
voluntariado

Data de conclusão
da documentação
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Recursos

Recursos

Recursos

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Designação

OE3-Gerir de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades/
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Criar Novas
valências
sociais e
reestruturar
as existentes

Implementar um
serviço de
voluntariado ativo
direcionado para o
apoio aos
residentes da ERPI

Assegurar a
gestão
corrente de
atividades
para grupos

Promover festa de
Natal para
residentes,
funcionários do
CASP e outros BF

Assegurar a
gestão
corrente de
atividades
para grupos

Promover um
passeio de barco
no rio Douro.
Passeio exclusivo
para BF, incluindo
BF de outros CAS,
nomeadamente
CAS Braga e CAS
Coimbra

Classificação
Designação

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

Data/dias

jun/18

30 dias

mai/18

3%

Documento
Comunicação
Interna

Eficiência

Realização

%

100%

10%

N/A

3%

Diretivas para os
eventos

Eficiência

Realização

%

100%

N/A

N/A

3%

Diretivas para os
eventos

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Data de início do
Serviço

Eficiência

Nº eventos
planeados
(NEP)
Vs
Nº eventos
realizados
(NER)
(Taxa de execução)

Nº eventos
planeado
(NEP)
Vs
Nº eventos
realizados
(NER)
(Taxa de execução)
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Recursos

Recursos

Recursos

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Designação

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

OE3-Gerir de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

OE3-Gerir de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais (…)
tendo em vista
a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades/
beneficiários

Áreas de
Intervenção/A
ções

Assegurar a
gestão
corrente de
atividades
para grupos

Indicador
Elemento de Ação

Garantir
alimentação aos
grupos no âmbito
dos CLIMS

Classificação
Designação

Nº eventos
planeado
(NEP)
Vs
Nº eventos
realizados
(NER)

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

%

100%

N/A

N/A

3%

Diretivas para os
eventos

Eficiência

Realização

%

60%

10%

70%

3%

Documento Mapa
de Reservas

Eficiência

Realização

%

95%

5%

N/A

3%

Documentos
administrativos

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Eficiência

(Taxa de execução)

Assegurar a
gestão
corrente do
alojamento
temporário

Garantir
alojamento
temporário
individual

Capacidade
Alojamento
(CA)
Vs
Nº Reservas Aceites
(NRA)
(Taxa de ocupação)

Assegurar a
gestão
corrente do
alojamento
temporário

Assegurar o
abastecimento de
produtos de
higiene e limpeza
para o alojamento
temporário

Taxa de execução
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Recursos

OE3-Gerir de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Recursos

Designação

OE3-Gerir de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Recursos

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

OE3-Gerir de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades/
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades/
beneficiários

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Assegurar a
gestão
corrente do
alojamento
temporário

Classificação
Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

%

100%

N/A

N/A

3%

Documentos
administrativos

Eficiência

Realização

%

95%

5%

100%

3%

Documentos
administrativos

Eficiência

Realização

%

95%

5%

100%

2%

Documentos
administrativos

Designação

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Garantir
alimentação aos
utentes do
alojamento
temporário

Taxa de execução

Eficiência

Assegurar a
gestão
corrente do
alojamento
temporário

Garantir o serviço
de limpeza de
roupa do
Alojamento
temporário

Taxa de execução

Assegurar a
gestão
corrente do
alojamento
temporário

Garantir o serviço
de limpeza das
instalações da
Messe Residencial

Taxa de execução
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Recursos

OE3-Gerir de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Recursos

Designação

OE3-Gerir de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Recursos

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

OE3-Gerir de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades/
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades/
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades/
beneficiários

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Assegurar a
gestão
corrente do
alojamento
temporário

Classificação
Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

%

95%

5%

100%

2%

Documentos
administrativos

Eficiência

Realização

%

95%

5%

100%

2%

Documentos
administrativos

Eficiência

Realização

%

90%

5%

100%

2%

Documentos
administrativos

Designação

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Garantir o
abastecimento de
material de
consumo hoteleiro

Taxa de execução

Eficiência

Assegurar a
gestão
corrente do
alojamento
temporário

Assegurar o
serviço de
pagamentos por
multibanco

Taxa de execução

Assegurar a
gestão
corrente do
alojamento
temporário

Garantir o
abastecimento de
bens de consumo
diário para utentes
do alojamento
temporário

Taxa de execução
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Recursos

OE3-Gerir de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Recursos

Designação

OE3-Gerir de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Recursos

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

OE3-Gerir de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades/
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades/
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades/
beneficiários

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Assegurar a
gestão
corrente do
alojamento
temporário

Classificação
Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

%

90%

5%

100%

2%

Documentos
administrativos

Eficiência

Realização

%

95%

5%

100%

2%

Documentos
administrativos

Eficiência

Realização

%

95%

5%

100%

2%

Documentos
administrativos

Designação

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Garantir a
aquisição de
uniformes de
serviço

Taxa de execução

Eficiência

Assegurar a
gestão do
Apoio Social
Complementa
r

Assegurar o
abastecimento de
produtos de
higiene e limpeza
para a ERPI

Taxa de execução

Assegurar a
gestão do
Apoio Social
Complementa
r

Garantir
alimentação aos
Residentes da ERPI
- UF1

Taxa de execução
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Recursos

OE3-Gerir de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Recursos

Designação

OE3-Gerir de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Recursos

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

OE3-Gerir de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades/
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades/
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades/
beneficiários

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Assegurar a
gestão do
Apoio Social
Complementa
r

Classificação
Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

%

95%

5%

100%

2%

Documentos
administrativos

Eficiência

Realização

%

95%

5%

100%

2%

Documentos
administrativos

Eficiência

Realização

%

95%

5%

100%

2%

Documentos
administrativos

Designação

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Garantir
alimentação aos
Residentes da ERPI
- UF2

Taxa de execução

Eficiência

Assegurar a
gestão do
Apoio Social
Complementa
r

Assegurar o
serviço de limpeza
de roupa da ERPI UF1

Taxa de execução

Assegurar a
gestão do
Apoio Social
Complementa
r

Assegurar o
serviço de limpeza
de roupa da ERPI UF2

Taxa de execução
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Recursos

OE3-Gerir de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Recursos

Designação

OE3-Gerir de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Recursos

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

OE3-Gerir de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades/
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Assegurar a
gestão do
Apoio Social
Complementa
r

Classificação
Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

%

95%

5%

100%

2%

Documentos
administrativos

Eficiência

Realização

%

95%

5%

100%

2%

Documentos
administrativos

Eficiência

Realização

%

95%

5%

100%

2%

Documentos
administrativos

Designação

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Garantir a
aquisição de
serviços relativos à
manutenção e
atividade corrente
da ERPI

Taxa de execução

Eficiência

Assegurar a
gestão do
Apoio Social
Complementa
r

Garantir o
abastecimento de
material de
consumo clinico

Taxa de execução

Assegurar a
gestão do
Apoio Social
Complementa
r

Garantir o serviço
de limpeza das
instalações da ERPI
- UF1

Taxa de execução
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Recursos

OE3-Gerir de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Recursos

Designação

OE3-Gerir de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Recursos

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

OE3-Gerir de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades/
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Assegurar a
gestão do
Apoio Social
Complementa
r

Classificação
Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

%

95%

5%

100%

2%

Documentos
administrativos

Eficiência

Realização

%

95%

5%

100%

2%

Documentos
administrativos

Eficiência

Realização

%

95%

5%

100%

2%

Documentos
administrativos

Designação

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Garantir o serviço
de limpeza das
instalações da ERPI
- UF2

Taxa de execução

Eficiência

Assegurar a
gestão do
Apoio Social
Complementa
r

Garantir o
abastecimento de
material de
consumo clinico
urgente

Taxa de execução

Assegurar a
gestão do
Apoio Social
Complementa
r

Garantir a
terapêutica
médica e de
enfermagem
urgente

Taxa de execução
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Recursos

OE3-Gerir de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Recursos

Designação

OE3-Gerir de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Recursos

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

OE3-Gerir de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Assegurar a
gestão do
Apoio Social
Complementa
r

Classificação
Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

%

95%

5%

100%

2%

Documentos
administrativos

Eficiência

Realização

%

95%

5%

100%

2%

Documentos
administrativos

Eficiência

Realização

%

95%

5%

100%

2%

Documentos
administrativos

Designação

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Garantir o serviço
de receção e
vigilância

Taxa de execução

Eficiência

Assegurar a
gestão do
Apoio Social
Complementa
r

Garantir o Material
de escritório

Taxa de execução

Assegurar a
gestão do
Apoio Social
Complementa
r

Garantir a
expedição de
correspondência

Taxa de execução
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Recursos

Recursos

Recursos

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Designação

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários

Áreas de
Intervenção/A
ções

Assegurar a
gestão do
Apoio Social
Complementa
r

Indicador
Elemento de Ação

Garantir
deslocações ao
domicílio para
avaliação social

Classificação
Designação

Nº de pedidos
apoiados
(NPA)
Vs
Pedidos recebidos
(NPR)

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

%

95%

5%

100%

2%

Relatórios das
visitas

Eficiência

Realização

%

95%

5%

100%

2%

Relatórios das
visitas

Eficiência

Realização

%

95%

5%

100%

2%

Documentos
controlo
administrativo

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Eficiência

(Taxa de execução)

Assegurar a
gestão do
Apoio Social
Complementa
r

Garantir o
atendimento social
no âmbito da ASC

Nº de pedidos
apoiados
(NPA)
Vs
Pedidos recebidos
(NPR)
(Taxa de execução)

Assegurar a
gestão do
Apoio Social
Complementa
r

Garantir a
aquisição de
equipamento de
natureza
hospitalar para a
ERPI - UF2,
nomeadamente
cadeiras de banho,
coluna de
suspensão, etc.

Nº Equipamentos
Necessários
(NEN)
Vs
Nº de
Equipamentos
Adquiridos
(NEA)
(Taxa de execução)

86

Recursos

Recursos

Recursos

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Designação

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Assegurar a
gestão do
Apoio Social
Complementa
r

Garantir os
encargos com
Telefones,
Televisão e
Internet

Assegurar a
gestão do
Apoio Social
Complementa
r

Assegurar o
abastecimento de
combustíveis e
lubrificantes

Classificação
Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

%

100%

N/A

N/A

2%

Documentos
Controlo
Administrativos

Eficiência

Realização

%

90%

5%

100%

2%

Documentos
Controlo
Administrativos

Eficiência

Realização

%

90%

5%

100%

2%

Relatórios de
Manutenção

Designação

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Taxa execução

Eficiência

Nº Abastecimentos
Necessários
(A)
Vs
Nº de
Abastecimentos
efetuados
(B)
(Taxa de execução)

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Assegurar
operação e
manutenção de
viaturas (Material
de Transporte e
peças)

Nº Reparações
Necessárias
(A)
Vs
Nº de reparações
efetuadas
(B)
(Taxa de execução)
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Recursos

Recursos

Recursos

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Designação

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Criar mecanismos
e metodologias
para imputação de
custos por
resposta social

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Classificação
Designação

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

%

90%

5%

100%

2%

Documentos
Controlo
Administrativos

Eficiência

Realização

%

98%

2%

100%

2%

Documentos
Controlo
administrativo

Eficiência

Realização

%

98%

2%

100%

2%

Documentos
Controlo
administrativo

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Controlos
Necessários
(CN)
Vs
Nº Controlos
Implementados
(CI)
(Taxa de execução)

Eficiência

Garantir a Limpeza
dos edifícios
PIASFA

Trabalhos limpeza
Necessários
(A)
Vs
Nº Controlos
implementados
(B)
(Taxa de execução)

Garantir os
encargos com as
instalações (água,
luz e eletricidade)

Taxa execução
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Recursos

Recursos

Recursos

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Designação

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
aquisição de
serviços para a
conservação de
edifícios e
equipamentos

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Classificação
Designação

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

%

98%

2%

100%

2%

Documentos
Controlo
administrativo

Eficiência

Realização

%

98%

2%

100%

2%

Relatórios das
intervenções

Eficiência

Realização

%

98%

100%

2%

Documentos
Controlo
administrativo

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Trabalhos
Necessários
(A)
Vs
Trabalhos
Realizados)
(Taxa de execução)

Eficiência

Garantir a
aquisição de
outros bens para a
manutenção/funci
onamento das
infraestruturas e
equipamentos

Trabalhos
Necessários
(A)
Vs
Trabalhos
Realizados)
(Taxa de execução)

Garantir a
aquisição de
serviços para o
funcionamento da
ERPI e Messe
(Desratização,
Fornecimento de
Oxigénio, Recolha
de Resíduos)

Aquisições
Necessárias
(A)
Vs
Aquisições
Efetuadas)
(Taxa de execução)

2%
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Designação

Recursos

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Clientes

Recursos

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários
OO6 –
Desenvolver a
comunicação
institucional
com vista à
promoção do
IASFA junto dos
seus
beneficiários e
restantes
stakeholders

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
aquisição de bens
(outro material peças) para a
conservação e
manutenção de
outros bens e
equipamentos

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Promover a
comunicação
interna e
externa

Classificação
Designação

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

%

98%

2%

100%

2%

Documentos
Controlo
administrativo

Eficiência

Realização

%

98%

2%

100%

2%

Relatórios das
Inspeções

Qualidade

Realização

Dias

A < 30

10 dias

A < 15

30%

Rede Social
Facebook-IASFA

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Trabalhos
Necessários
(A)
Vs
Trabalhos
Realizados)
(Taxa de execução)

Eficiência

Garantir a
manutenção dos
elevadores

Taxa execução

Contribuir para a
atualização da
página do IASFA no
Facebook

Intervalo entre
atualizações (A)
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Clientes

Clientes

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Designação

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO6 –
Desenvolver a
comunicação
institucional
com vista à
promoção do
IASFA junto dos
seus
beneficiários e
restantes
stakeholders
OO6 –
Desenvolver a
comunicação
institucional
com vista à
promoção do
IASFA junto dos
seus
beneficiários e
restantes
stakeholders

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Promover a
comunicação
interna e
externa

Manter atualizada
a lista de contactos
de beneficiários
para divulgação de
atividades de lazer,
protocolos, oferta
CLIMS, e outras
informações de
interesse para os
beneficiários

Promover a
comunicação
interna e
externa

Garantir a
atualização
permanente dos
conteúdos
relativos ao CASP
no portal do IASFA

Classificação
Designação

Nº Beneficiários
CASP
(A)
Vs
Nº Contactos
desatualizados (B)

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

%

90%

10%

95%

30%

Base dados
Contactos
Beneficiários

Realização

Dias

A<30

10 dias

A < 15

40%

Site do IASFA na
Internet

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Eficiência

Eficiência

(Taxa contactos
atualizados)

Intervalo entre
atualizações (A)
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5.1.9.5 Centro de Apoio Social de Runa

Recursos

Interna

Interna

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Designação

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

OE2-Garantir a
sustentabilidade da
ADM e promover a sua
gestão

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO1- Adequar a
estrutura
orgânica do
IASFA I.P. às
necessidades
internas

OO3 - 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
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Alterar a
estrutura
orgânica atual
em função
das
prioridades
definidas para
o
cumprimento
da missão

Assegurar a
implementação do
quadro de
competências
funcionais dos
postos de trabalho
que lhes estão
afetos

Gestão eficaz
da área da
ADM

Processar a
faturação do
Regime Livre

Assegurar a
gestão do
apoio social
complementa
r

Garantir o
atendimento
social, no CAS e no
domicílio, aos
beneficiários no
âmbito da ASC

Classificação
Designação

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

Data/%

dez/18
75%

5%

nov/18
80%

100%

Documento
estrutura orgânica

Eficácia

Realização

%

100%

5%

N/A

20%

Documentos
produzidos

Eficiência

Realização

%

90%

10%

100%

30%

Mapa de Controlo

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Data de finalização
dos job descriptions

Eficácia

Taxa de faturação
processada

Nº de pedidos
Recebidos
(NPR)
vs
Nº de respostas
Efetuadas
(NRE)
(Taxa de execução)
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Recursos

Recursos

Recursos

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Designação

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

OE3-Gerir de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Atualizar os
preçários dos
serviços
prestados no
IASFA

Garantir a
atualização do
preçário dos
postos clínicos

Assegurar a
gestão
corrente de
atividades
para grupos

Promover eventos
locais de carater
lúdico e cultural

Classificação
Designação

Data de
apresentação da
proposta

Nº eventos
planeados
(NEP)
Vs
Nº eventos
realizados
(NER)

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

Data/dias

dez/18

30 dias

nov/18

25%

Data despacho

Eficiência

Realização

NEP/NER
%

100%

5%

N/A

15%

Diretivas para a
realização de
eventos

Eficiência

Realização

NEP/NER
%

100%

5%

N/A

15%

Diretivas para a
realização de
eventos

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Eficiência

(Taxa de execução)

Assegurar a
gestão
corrente de
atividades
para grupos

Promover Passeios
e convívios em
território nacional

Nº eventos
planeados
(NEP)
Vs
Nº eventos
realizados
(NER)
(Taxa de execução
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Financeira

Financeira

Recursos

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Designação

OE3-Gerir de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

Objetivos Operacionais

Designação

OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários
OO3 - 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
OO3 - 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

Áreas de
Intervenção/A
ções

Assegurar a
gestão
corrente do
alojamento
temporário

Indicador
Elemento de Ação

Garantir
alojamento
temporário
individual

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Assegurar
operação e
manutenção de
viaturas

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Criar mecanismos
e metodologias
para imputação de
custos por
resposta social

Classificação
Designação

Nº pedidos de
reserva
(NPR)
Vs
Nº de reservas
aceites
(NRA)
(Taxa de ocupação)

Nº viaturas
operacionais
(NVO)
Vs
Nº Viaturas
existentes
(NVE)

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

NPR/NRA
%

100%

5%

N/A

15%

Mapa de reservas
de alojamento

Eficácia

Realização

NVO/NVE
%

100%

10%

N/A

15%

Documentos
produzidos

Eficácia

Realização

%

100%

5%

N/A

20%

Mapa de
execução
orçamental

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Eficiência

(Taxa de
operacionalidade)

% de controlos por
resposta social
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Financeira

Financeira

Financeira

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Designação

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

Objetivos Operacionais

Designação

OO3 - 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
OO3 - 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
OO3 - 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

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
inspeção
atempada de
equipamentos

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a Limpeza
de edifícios

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
manutenção e
operacionalidade
de equipamentos
de ventilação e
aquecimento,
infraestruturas
(edifícios e outros)

Classificação
Designação

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

%

100%
A=B

10%

N/A

10%

Comprovativos
inspeção

Eficácia

Realização

%

100%

10%

N/A

10%

Comprovativos
limpeza

Eficácia

Realização

%

100%
A=B

10%

N/A

10%

Comprovativos
inspeção

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Nº inspeções
previstas (A)
Vs
Nº Inspeções
Realizadas (B)
(Taxa de execução)

Eficácia

Taxa de execução

Nº equipamentos
(A)
Vs
Nº equipamentos
Operacionais (B)
(Taxa de
operacionalidade)
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Designação

Financeira

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

Clientes

Financeira

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO3 - 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
OO3 - 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
OO6 –
Desenvolver a
comunicação
institucional
com vista à
promoção do
IASFA junto dos
seus
beneficiários e
restantes
stakeholders

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Classificação
Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

%

100%

5%

N/A

5%

Mapa de controlo
de registo

Eficácia

Realização

%

100%
A=B

10%

N/A

10%

Comprovativos da
manutenção

Qualidade

Realização

Dias

30 dias

10

15 dias

50%

Documentos
produzidos

Designação

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Aplicar contadores
e outras formas de
registo para
determinação
específica da
despesa (Ex. Água,
Luz, Gás,
combustíveis e
outros
consumíveis)

% de controlos

Eficácia

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
manutenção/explo
ração de outros
bens e
equipamentos

Nº equipamentos
(A)
Vs
Nº equipamentos
Operacionais (B)
(Taxa de
operacionalidade)

Promover a
comunicação
interna e
externa

Garantir a
atualização
permanente dos
conteúdos no
portal do IASFA, na
sua área

Prazo para efetuar
as alterações
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Clientes

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Designação

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO6 –
Desenvolver a
comunicação
institucional
com vista à
promoção do
IASFA junto dos
seus
beneficiários e
restantes
stakeholders

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Promover a
comunicação
interna e
externa

Contribuir para a
atualização da
página do IASFA no
Facebook

Classificação
Designação

Prazo para efetuar
as alterações

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Qualidade

Realização

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Dias

30 dias

10

15 dias

50%

Documentos
produzidos
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5.1.10 Centros de Apoio Social – Nível II
5.1.10.1 Centro de Apoio Social de Braga

Designação

Interna

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

OE2-Garantir a
sustentabilidade da
ADM e promover a sua
gestão

Recursos

Interna

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO1- Adequar a
estrutura
orgânica do
IASFA I.P. às
necessidades
internas

OO3 - 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
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Alterar a
estrutura
orgânica atual
em função
das
prioridades
definidas para
o
cumprimento
da missão

Assegurar a
implementação do
quadro de
competências
funcionais dos
postos de trabalho
que lhes estão
afetos

Gestão eficaz
da área da
ADM

Atualizar os
preçários dos
serviços
prestados no
IASFA

Classificação
Designação

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

Data/Dias

mai/18

30 dias

abr/18

100%

Doc´s Produzidos

Eficácia

Realização

Dias

10 dias

2 dias

8 dias

15%

Análise processos
enviados

Eficiência

Realização

Data/Dias

dez/18

30 dias

nov/18

25%

Data envio
proposta

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Data de finalização
dos job descriptions

Eficácia

Processar a
faturação do
Regime Livre

Prazo para
faturação após
receção da
documentação

Garantir a
atualização do
preçário dos
postos clínicos

Data de
apresentação da
proposta
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Recursos

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Recursos

Designação

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Recursos

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Criar Novas
valências
sociais e
reestruturar
as existentes

Implementar
Projeto de Centros
de Convívio

Criar Novas
valências
sociais e
reestruturar
as existentes

Apoiar o
desenvolvimento
de projeto para
implementação do
serviço de apoio
domiciliário

Assegurar a
gestão
corrente de
atividades
para grupos

Promover eventos
locais de carater
lúdico e cultural

Classificação
Designação

Data apresentação
do projeto

Data de
apresentação do
projeto

Nº eventos
planeados

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

Data/Dias

jul/18

30 dias

jun/18

25%

Data
apresentação do
projeto

Eficiência

Realização

Data/Dias

out/18

30 dias

set/18

25%

Data
apresentação do
projeto

Eficiência

Resultado

Nº

2

1

3

25%

Relatório eventos

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Eficiência
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Financeira

Financeira

Financeira

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Designação

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

Objetivos Operacionais

Designação

OO3 - 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
OO3 - 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
OO3 - 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

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Assegurar
operação e
manutenção de
viaturas

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Classificação
Designação

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

Dias

330
dias

20 dias

350 dias

15%

Mapa utilização
Viatura

Realização

Data/Dias

dez/18

30 dias

nov/18

10%

Data envio
proposta

10%

Análise
reparações
efetuadas e
relatórios

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Nº dias/ano viatura
operacional

Eficácia

Criar mecanismos
e metodologias
para imputação de
custos por
resposta social

Data de
implementação de
sistema de
controlos por
resposta social

Eficácia

Garantir a
inspeção
atempada de
equipamentos

Nº inspeções
previstas
(A)
Vs
Nº Inspeções
Realizadas (B)

Eficácia

Realização

%

90%

5%

95%

(Taxa de execução)

100

Financeira

Financeira

Financeira

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Designação

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

Objetivos Operacionais

Designação

OO3 - 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
OO3 - 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
OO3 - 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

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a Limpeza
de edifícios

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
manutenção e
operacionalidade
de equipamentos
de ventilação e
aquecimento,
infraestruturas
(edifícios e outros)

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Aplicar contadores
e outras formas de
registo para
determinação
específica da
despesa (Ex. Água,
Luz, Gás,
combustíveis e
outros
consumíveis)

Classificação
Designação

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Taxa de execução

Eficácia

Resultados

N.º de
equipamentos (A)
VS
N.º equipamentos
operacionais (B)

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

%

90%

5%

95%

10%

Mapa controlo
limpeza

Eficácia

Realização

%

90%

5%

95%

15%

Análise
reparações
efetuadas e
relatórios

Eficácia

Realização

%

90%

5%

95%

10%

Mapa Consumos

(Taxa de
operacionalidade)

% de leituras
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Designação

Clientes

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

Clientes

Financeira

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO3 - 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
OO6 –
Desenvolver a
comunicação
institucional
com vista à
promoção do
IASFA junto dos
seus
beneficiários e
restantes
stakeholders
OO6 –
Desenvolver a
comunicação
institucional
com vista à
promoção do
IASFA junto dos
seus
beneficiários e
restantes
stakeholders

Áreas de
Intervenção/A
ções

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Indicador
Elemento de Ação

Garantir a
manutenção/explo
ração de outros
bens e
equipamentos

Classificação
Designação
Nº de
equipamentos
operacionais
(NAI)
Vs
Nº de
equipamentos/bens
a inspecionar
(NBEI)

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Eficácia

Realização

%

90%

10%

100%

15%

Análise
reparações
efetuadas e
relatórios

(Taxa de
operacionalidade)

Promover a
comunicação
interna e
externa

Garantir a
atualização
permanente dos
conteúdos no
portal do IASFA, na
sua área

Prazo para efetuar
as alterações

Qualidade

Realização

Dias

5 dias

2 dias

3 dias

50%

Tempo decorrido
entre evento e
sua publicação

Promover a
comunicação
interna e
externa

Contribuir para a
atualização da
página do IASFA no
Facebook

Prazo para efetuar
as alterações

Qualidade

Realização

Dias

5 dias

2 dias

3 dias

50%

Tempo decorrido
entre evento e
sua publicação
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5.1.10.2 Centro de Apoio Social de Coimbra

Recursos

Interna

Interna

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Designação

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

OE2-Garantir a
sustentabilidade da
ADM e promover a sua
gestão

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO1- Adequar a
estrutura
orgânica do
IASFA I.P. às
necessidades
internas

OO3 - 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
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Alterar a
estrutura
orgânica atual
em função
das
prioridades
definidas para
o
cumprimento
da missão

Assegurar a
implementação do
quadro de
competências
funcionais dos
postos de trabalho
que lhes estão
afetos

Data de finalização
dos job descriptions

Gestão eficaz
da área da
ADM

Processar a
faturação do
Regime Livre

% de
processamento de
faturação

Assegurar a
gestão do
apoio social
complementa
r

Garantir e
melhorar o apoio
social
complementar
(inclui Visitas
domiciliárias)

Classificação
Designação

Em função do
objeto

Eficácia

Quanto à natureza

Realização

Unidade

Data/Dias

Meta

jan/18

Tolerância

30

Superação

dez/17

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

100%

Doc´s
Produzidos/Doc’s
estrutura
Orgânica/
REG_INT
(proposta)

Eficácia

Realização

%

100%

5%

N/A

10%

Doc´s
Produzidos/Data
de saída dos
documentos
enviados

Eficiência

Realização

%

90%

10%

100%

30%

Doc`s produzidos

Nº de pedidos
Recebidos
(NPR)
vs
Nº de respostas
Efetuadas
(NRE)
(Taxa de execução)
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Recursos

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Recursos

Designação

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Recursos

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

OE3- Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Assegurar a
gestão
corrente de
atividades
para grupos

Promover eventos
locais de carater
lúdico e cultural

Nº eventos
planeados

Eficiência

Resultado

Nº

1

1

Assegurar a
gestão
corrente de
atividades
para grupos

Passeios e
convívios em
território nacional

Nº eventos
planeados

Eficiência

Resultado

Nº

3

Garantir a
cobertura das
respostas
sociais em
todo o
Território
Nacional

Implementar
protocolos/
acordos e
parcerias com
outras entidades

Nº de contactos
efetuados

Eficiência

Realização

Nº

10

Classificação
Designação

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Unidade

Meta

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

2

10%

Plano de
atividades
2018
CAS

1

4

20%

Doc`s produzidos

9

11

10%

Registo de
contactos
realizados

Tolerância

Superação
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Financeira

Processos

Processos

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Designação

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

Objetivos Operacionais

Designação

OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários
OO3 - 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

Áreas de
Intervenção/A
ções

Assegurar a
gestão
corrente do
alojamento
temporário

Assegurar a
gestão
corrente de
residências
universitárias

Indicador
Elemento de Ação

Alojamento
temporário

Classificação
Designação

Nº pedidos (A)
VS
Nº de reservas (B)

Em função do
objeto

Eficiência

Quanto à natureza

Realização

Unidade

Meta

%

100%
A=B

Tolerância

N/A

Superação

N/A

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

15%

Registo Interno de
pedidos/Relatório
de atividades
CAS/IP OR 04

15%

Registo Interno de
pedidos/Relatório
de atividades
CAS/IP NG 14

10%

Doc’s Internos
produzidos /
Registo de
Controlo de
utilização /
RUVIASFA2016

(Taxa de execução)

Residência
Universitária

Nº pedidos de
reserva
(NPR)
Vs
Nº de reservas
aceites
(NRA)

Eficiência

Realização

%

100%

N/A

N/A

(Taxa de ocupação)

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Assegurar
operação e
manutenção de
viaturas

Nº de viaturas
existentes (A)
VS
N.º de viaturas
operacionais (B)

Eficácia

Realização

%

100%
A=B

N/A

N/A

(Taxa de
operacionalidade)
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Financeira

Financeira

Financeira

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Designação

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

Objetivos Operacionais

Designação

OO3 - 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
OO3 - 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
OO3 - 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

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
inspeção
atempada de
equipamentos

Nº inspeções
previstas (A)
Vs
Nº Inspeções
Realizadas (B)
(Taxa de execução)

Eficácia

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a Limpeza
de edifícios

Taxa de execução

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
manutenção e
operacionalidade
de equipamentos
de ventilação e
aquecimento,
infraestruturas
(edifícios e outros)

Classificação
Designação

Nº
equipamentos(A)
vs
Nº equipamentos
Operacionais (B)

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

N/A

10%

Relatórios
Internos/ Controlo
das realizações
efectuadas

10%

100%

5%

Mapa controlo
limpeza

10%

N/A

10%

Relatórios de
inspeção

Unidade

Meta

Realização

%

100%
A=B

5%

Eficácia

Resultados

%

90%

Eficácia

Realização

%

100%
A=B

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Tolerância

Superação

(Taxa de
operacionalidade)
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Financeira

Financeira

Financeira

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Designação

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OE5- capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OE5- capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

Objetivos Operacionais

Designação

OO3 - 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
OO3 - 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
OO3 - 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

Áreas de
Intervenção/A
ções

Indicador
Elemento de Ação

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
manutenção/
exploração de
outros bens e
equipamentos

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Encargos das
instalações (água,
eletricidade e Gás)

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Classificação
Designação
Nº de
equipamentos
operacionais
(NAM)
Vs
Nº de Bens e
equipamentos
(NBE)

Em função do
objeto

Eficácia

Quanto à natureza

Realização

Unidade

%

Meta

100%

Tolerância

10%

Superação

N/A

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

10%

Relatórios
Internos/ Controlo
das realizações
efetuadas

20%

Relatórios
Internos/
Controlo das
realizações
efetuadas

25%

Plano de
atividades/
Comprovativo
manutenções

(Taxa de
operacionalidade)

Manutenção de
infraestruturas
(outros)

Taxa de execução

Nº de ações de
manutenção
(NAM)
Vs
Nº de
infraestruturas
(outros) a
inspecionar
(NII)

Eficácia

Eficácia

Resultados

Realização

%

%

100%

90%

5%

10%

N/A

100%

(Taxa de execução)
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Clientes

Designação

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

Clientes

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO6 –
Desenvolver a
comunicação
institucional
com vista à
promoção do
IASFA junto dos
seus
beneficiários e
restantes
stakeholders
OO6 –
Desenvolver a
comunicação
institucional
com vista à
promoção do
IASFA junto dos
seus
beneficiários e
restantes
stakeholders

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Promover a
comunicação
interna e
externa

Garantir a
atualização
permanente dos
conteúdos no
portal do IASFA, na
sua área

Promover a
comunicação
interna e
externa

Contribuir para a
atualização da
página do IASFA no
Facebook

Classificação
Designação

Prazo para efetuara
as atualizações

Prazo para efetuar
as alterações

Em função do
objeto

Qualidade

Qualidade

Quanto à natureza

Realização

Realização

Unidade

Dias

Dias

Meta

20 dias

20 dias

Tolerância

5 dias

5 dias

Superação

15 dias

15 dias

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

50%

Confirmação da
informação
disponibilizada em
tempo real e
atualizada / portal
do IASFA, na área
de ação

50%

Confirmação da
informação
disponibilizada em
tempo real e
atualizada /
página do IASFA
no Facebook
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5.1.10.3 Centro de Apoio Social de Évora

Recursos

Interna

Interna

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Designação

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

OE2-Garantir a
sustentabilidade da
ADM e promover a sua
gestão

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO1 - Adequar
a estrutura
orgânica do
IASFA I.P. às
necessidades
internas

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
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Alterar a
estrutura
orgânica atual
em função
das
prioridades
definidas para
o
cumprimento
da missão

Assegurar a
implementação do
quadro de
competências
funcionais dos
postos de trabalho
que lhes estão
afetos

Gestão eficaz
da área da
ADM

Processar a
faturação do
Regime Livre

Assegurar a
gestão do
apoio social
complementa
r

Garantir o
atendimento
social, no CAS e no
domicílio, aos
beneficiários no
âmbito da ASC

Classificação
Designação

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

Data/dias

mai/18

30 dias

abr/18

100%

Documento
estrutura orgânica

Eficácia

Realização

Dias

3 dias

1 dia

2 dia

10%

SIGDN SGADM

Eficiência

Realização

%

90%

10%

100%

100%

Doc`s produzidos

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Data de finalização
dos job descriptions

Eficácia

Prazo para
faturação

Nº de pedidos
Recebidos
(NPR)
vs
Nº de respostas
Efetuadas
(NRE)
(Taxa de execução)

109

Financeira

Financeira

Financeira

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Designação

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

Objetivos Operacionais

Designação

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
OO3 - 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
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

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Assegurar
operação e
manutenção de
viaturas

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Aplicar contadores
e outras formas de
registo para
determinação
específica da
despesa (Ex. Água,
Luz, Gás,
combustíveis e
outros
consumíveis)

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
inspeção
atempada de
equipamentos

Classificação
Designação

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

Dias

330
dias

20 dias

350 dias

10%

Registo de
manutenção e
operacionalidade

Eficácia

Realização

Nº

12

N/A

N/A

10%

Faturação mensal

Eficácia

Realização

%

100%

N/A

N/A

10%

Comprovativo de
inspeções

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Nº de dias/ano
viatura operacional

Eficácia

Nº de Controlos

Nº inspeções
previstas (A)
Vs
Nº de inspeções
efetuadas (B)
(Taxa de execução)
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Financeira

Financeira

Financeira

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Designação

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

Objetivos Operacionais

Designação

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
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
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

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a Limpeza
de edifícios

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
manutenção e
operacionalidade
equipamentos de
ventilação e
aquecimento e
infraestruturas
(edifícios e outros)

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
manutenção/explo
ração de outros
bens e
equipamentos

Classificação
Designação

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Taxa de execução

Eficácia

Resultados

Nº equipamentos
(A)
Nº equipamentos.
Operacionais (B)

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

%

90%

10%

100%

20%

Comprovativo da
limpeza

Eficácia

Realização

%

90%

10%

100%

20%

Comprovativo da
manutenção e
Relatórios de
Inspeção

Eficácia

Realização

%

90%

10%

100%

20%

Registo de
manutenção e
operacionalidade

(Taxa de
operacionalidade)

Nº equipamentos
(A)
Nº equipamentos.
Operacionais (B)
(Taxa de
operacionalidade)
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Clientes

Designação

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

Clientes

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO6 –
Desenvolver a
comunicação
institucional
com vista à
promoção do
IASFA junto dos
seus
beneficiários e
restantes
stakeholders
OO6 –
Desenvolver a
comunicação
institucional
com vista à
promoção do
IASFA junto dos
seus
beneficiários e
restantes
stakeholders

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Promover a
comunicação
interna e
externa

Garantir a
atualização
permanente dos
conteúdos no
portal do IASFA, na
sua área

Promover a
comunicação
interna e
externa

Contribuir para a
atualização da
página do IASFA no
Facebook

Classificação
Designação

Prazo para efetuar
as alterações

Prazo para efetuar
as alterações

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Qualidade

Realização

Qualidade

Realização

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Dias

10 dias

2 dias

6 dias

50%

Portal do IASFA

50%

Tempo decorrido
entre a
necessidade de
alteração e a sua
publicação

Dias

5 dias

2 dias

3 dias
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5.1.10.4 Centro de Apoio Social do Funchal

Designação

Interna

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

OE2-Garantir a
sustentabilidade da
ADM e promover a sua
gestão

Recursos

Interna

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO1- Adequar a
estrutura
orgânica do
IASFA I.P. às
necessidades
internas

OO3 - 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
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Alterar a
estrutura
orgânica atual
em função
das
prioridades
definidas para
o
cumprimento
da missão

Assegurar a
implementação do
quadro de
competências
funcionais dos
postos de trabalho
que lhes estão
afetos

Gestão eficaz
da área da
ADM

Criar Novas
valências
sociais e
reestruturar
as existentes

Classificação
Designação

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

Data/dias

Dez/1
8

30 dias

Nov/18

100%

Documento
estrutura orgânica

Realização

%

100%

N/A

N/A

20%

Docs Produzidos

30%

Relatório mensal
das Visitas e
Quilómetros
percorridos

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Data de finalização
dos job descriptions

Eficácia

Lançamento da
faturação do
Regime Livre

% de faturas
processadas

Eficácia

Garantir as
necessidades de
combustível para
as Visitas de apoio
domiciliário.

N.º de visitas
domiciliárias

Eficiência

Resultado

N.º

24

N/A

N/A
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OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Financeira

Recursos

Designação

Recursos

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

Objetivos Operacionais

Designação

OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários
OO3 - 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

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Criar Novas
valências
sociais e
reestruturar
as existentes

Garantir apoio
social no CAS e no
Domicílio aos
beneficiários no
âmbito do ASC

Assegurar a
gestão
corrente de
atividades
para grupos

Aluguer de viatura
para eventos locais
de carater lúdico e
cultural

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Assegurar
operacionalidade/
manutenção de
viaturas

Classificação
Designação

Número de
beneficiários
apoiados

N.º de viaturas

N.º de viaturas
existentes (A)
VS
N.º de viaturas
operacionais (B)

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Eficiência

Realização

Eficiência

Eficácia

Resultado

Realização

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Nº

15

3

18

40%

Relatório mensal
das Visitas/Apoios
prestados

30%

Controlo do
Estado da viatura
quando ao serviço
do CAS

10%

Relatório semanal
da
operacionalidade
da viatura

N.º

%

2

100%

N/A

10%

N/A

N/A

(Taxa de
operacionalidade)
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OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

Financeira

Financeira

Designação

Financeira

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

Objetivos Operacionais

Designação

OO3 - 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
OO3 - 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
OO3 - 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

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Classificação
Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

%

100%

N/A

N/A

10%

Controlo mensal
dos consumos

Realização

%

100%

N/A

N/A

10%

Relatório
detalhado da
visita

10%

Relatório mensal
da
operacionalidade
dos meios

Designação

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Garantir/regular o
consumo de Água,
Luz e Gás

% de Controlos

Eficácia

Assegurar a
gestão
corrente de
atividades
para grupos

Pagamento de
entradas nos locais
a visitar

% de Controlos por
resposta social

Eficácia

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir o bom
funcionamento
dos equipamentos
informáticos e
outros, através da
manutenção
preventiva

Nº inspeções
previstas (A)
VS
N.º de inspeções
realizadas (B)

Eficácia

Realização

%

75%

25%

100%

Taxa de
operacionalidade
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Designação

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

Financeira

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

Financeira

Clientes

Financeira

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

Objetivos Operacionais

Designação

OO3 - 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
OO3 - 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
OO3 - Gerir,
Desenvolver e
Potenciar os RH,
logísticos e
financeiros,
necessários ao
funcionamento
do CAS.
OO3 - Gerir,
Desenvolver e
Potenciar os RH,
logísticos e
financeiros,
necessários ao
funcionamento
do CAS.

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a Limpeza
de edifícios

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir as
necessidades de
combustível da
viatura para o
cabal
cumprimento da
missão do CAS

Taxa de execução

Eficácia

Realização

%

100%

N/A

Garantir a
existência de
material de
economato/escritó
rio necessário ao
cumprimento da
missão do CAS

Taxa de execução

Eficácia

Realização

%

100%

N/A

Garantir as
necessidades
de material
de escritório,
necessários
ao bom
funcionament
o do CAS.
Garantir as
necessidades
de material
de escritório,
necessários
ao bom
funcionament
o do CAS.

Garantir a
existência de
material de
escritório Papel,
necessário ao
cumprimento da
missão do CAS

Classificação
Designação

Taxa de execução

Taxa de execução

Em função do
objeto

Eficácia

Eficácia

Quanto à natureza

Resultados

Realização

Unidade

%

%

Meta

90%

100%

Tolerância

10%

N/A

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

10%

Controlo aturado
da limpeza e
higiene das
instalações

N/A

10%

Relatório mensal
dos Kilometros
percorridos e
respetivos
consumos

N/A

10%

Verificação e
controlo mensal
do consumo

10%

Verificação do
consumo
tentando
minimiza-lo ao
estritamente
necessário

Superação

100%

N/A
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Clientes

Designação

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

Clientes

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO6 –
Desenvolver a
comunicação
institucional
com vista à
promoção do
IASFA junto dos
seus
beneficiários e
restantes
stakeholders
OO6 –
Desenvolver a
comunicação
institucional
com vista à
promoção do
IASFA junto dos
seus
beneficiários e
restantes
stakeholders

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Promover a
comunicação
interna e
externa

Garantir as
comunicações CTT
e a atualização
permanente dos
conteúdos no
portal do IASFA.

Promover a
comunicação
interna e
externa

Dotar o CAS com
material para
oferta/lembrança
aquando da visita
de Entidades ao
CAS

Classificação
Designação

Prazo para efetuar
as alterações

N.º de ofertas
requisitadas (A)
VS
N.º de ofertas
adquiridas (B)

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

Dias

30 dias

10 dias

15 dias

50%

Receção e
verificação da
faturação mensal

Realização

%

100%

N/A

N/A

50%

Verificação do
material adquirido

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Qualidade

Eficácia

(Taxa de execução)
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5.1.10.5 Centro de Apoio Social de Ponta Delgada

Designação

Interna

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

OE2-Garantir a
sustentabilidade da
ADM e promover a sua
gestão

Recursos

Interna

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO1 - Adequar
a estrutura
orgânica do
IASFA I.P. às
necessidades
internas

OO3 - 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
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Alterar a
estrutura
orgânica atual
em função
das
prioridades
definidas para
o
cumprimento
da missão

Assegurar a
implementação do
quadro de
competências
funcionais dos
postos de trabalho
que lhes estão
afetos

Gestão eficaz
da área da
ADM

Atualizar os
preçários dos
serviços
prestados no
IASFA

Classificação
Designação

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

Data/Dias

dez/18

30 dias

nov/18

100%

Doc´s estrutura
orgânica

Eficácia

Realização

Dias

10 dias

2 dias

8 dias

10%

Análise processos
enviados

Eficiência

Realização

Data/Dias

dez 18

30 dias

nov/18

30%

Data envio
proposta

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Data de finalização
dos job descriptions

Eficácia

Processar a
faturação do
Regime Livre

Prazo para
faturação (após
receção no Posto
ADM)

Garantir a
atualização do
preçário dos
postos clínicos

Data de
apresentação da
proposta
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Recursos

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Recursos

Designação

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Recursos

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Criar Novas
valências
sociais e
reestruturar
as existentes

Implementar
Projeto de Centro
de Convívio

Criar Novas
valências
sociais e
reestruturar
as existentes

Assegurar a
gestão
corrente de
atividades
para grupos

Classificação
Designação

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

Data/Dias

out/18

30 dias

jun/18

25%

Data envio
proposta

Eficiência

Realização

Data/Dias

jul/18

30 dias

jun/18

25%

Data envio
proposta

Eficiência

Resultado

N.º

2

1

3

20%

Relatórios eventos
realizados

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Data apresentação
do projeto

Eficiência

Apoiar o
desenvolvimento
de projeto para
implementação do
serviço de apoio
domiciliário

Data de
apresentação do
projeto

Promover eventos
locais de carater
lúdico e cultural

Nº eventos
planeados
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Financeira

Financeira

Financeira

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Designação

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

Objetivos Operacionais

Designação

OO3 - 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
OO3 - 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
OO3 - 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

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Assegurar
operação e
manutenção de
viaturas

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Classificação
Designação

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

N.º de dias

320
dias

30 dias

350 dias

10%

Estatística
efetuada

Eficácia

Resultado

N.º

8

4

12

10%

Estatística
efetuada

Eficácia

Resultado

N.º

4

1

5

10%

Relatórios

Em função do
objeto

Quanto à natureza

N.º de dias
operacional das
viaturas existentes

Eficácia

Aplicar contadores
e outras formas de
registo para
determinação
específica da
despesa (Ex. Água,
Luz, Gás,
combustíveis e
outros
consumíveis)

Nº de controlos

Criar mecanismos
e metodologias
para imputação de
custos por
resposta social

Nº de controlos por
resposta social
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Financeira

Financeira

Financeira

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Designação

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

Objetivos Operacionais

Designação

OO3 - 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
OO3 - 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
OO3 - 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

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
inspeção
atempada de
equipamentos

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a Limpeza
de edifícios

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
manutenção e
operacionalidade
de equipamentos
de ventilação e
aquecimento,
infraestruturas
(edifícios e outros)

Classificação
Designação

Nº inspeções
previstas (A)
VS
N.º de inspeções
realizadas (B)

Taxa de execução

Nº equipamentos
existentes (A)
VS
N.º de
equipamentos
operacionais (B)

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Resultado

N.º

4
A=B

1

5

10%

Relatórios
Inspeções

Resultado

%

90%

10%

100%

10%

Inquéritos de
satisfação

10%

Análise
reparações
efetuadas e
relatórios

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Eficácia

Eficácia

Eficácia

Realização

%

90%

10%

100%

(Taxa de
operacionalidade)
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Designação

Financeira

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OE5 – Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

Financeira

Financeira

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

OE5 – Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

Objetivos Operacionais

Designação

OO3 - 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
OO3 - 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
OO3 - 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

Áreas de
Intervenção/A
ções

Indicador
Elemento de Ação

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
manutenção/explo
ração de outros
bens e
equipamentos

Assegurar a
prestação de
cuidados de
saúde

Prestação de
cuidados médicos,
de enfermagem e
outros cuidados de
saúde

Assegurar a
prestação de
cuidados de
saúde

Assegurar o
abastecimento
específico

Classificação
Designação

Nº equipamentos
existentes (A)
VS
Nº de
equipamentos
operacionais (B)

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Eficácia

Realização

%

90%

10%

100%

10%

Análise
reparações
efetuadas e
relatórios

Taxa de execução

Eficácia

Resultados

%

90%

10%

100%

10%

Análise estatística
efetuada

Taxa de execução

Eficácia

Resultados

%

90%

10%

100%

10%

Análise estatística
efetuada

(Taxa de
operacionalidade)
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Clientes

Designação

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

Clientes

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO6 –
Desenvolver a
comunicação
institucional
com vista à
promoção do
IASFA junto dos
seus
beneficiários e
restantes
stakeholders
OO6 –
Desenvolver a
comunicação
institucional
com vista à
promoção do
IASFA junto dos
seus
beneficiários e
restantes
stakeholders

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Promover a
comunicação
interna e
externa

Garantir a
atualização
permanente dos
conteúdos no
portal do IASFA, na
sua área

Prazo para efetuar
as atualizações

Promover a
comunicação
interna e
externa

Contribuir para a
atualização da
página do IASFA no
Facebook

Prazo para efetuar
as alterações

Classificação
Designação

Em função do
objeto

Qualidade

Qualidade

Quanto à natureza

Realização

Realização

Unidade

Dias

Dias

Meta

10 dias

10 dias

Tolerância

8 dias

8 dias

Superação

5 dias

5 dias

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

50%

Análise tempo
decorrido entre o
acontecimento e a
sua publicação

50%

Análise tempo
decorrido entre o
acontecimento e a
sua publicação
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5.1.10.6 Centro de Apoio Social de Tomar

Designação

Interna

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

OE2-Garantir a
sustentabilidade da
ADM e promover a sua
gestão

Recursos

Interna

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO1- Adequar a
estrutura
orgânica do
IASFA I.P. às
necessidades
internas

OO3 - 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
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Alterar a
estrutura
orgânica atual
em função
das
prioridades
definidas para
o
cumprimento
da missão

Assegurar a
implementação do
quadro de
competências
funcionais dos
postos de trabalho
que lhes estão
afetos

Gestão eficaz
da ADM

Atualizar os
preçários dos
serviços
prestados no
IASFA

Classificação
Designação

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

Data/Dias

mai/18

30 dias

abr/18

100%

Doc`s produzidos

Eficiência

Realização

Dias

6 dias

2 dias

5 dias

15%

Data de saída dos
documentos

Eficiência

Realização

Dias

2 dias

1 dia

1 dia

25%

Data da receção
da alteração

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Data de finalização
dos job descriptions

Eficácia

Processar a
faturação do
Regime Livre

Prazo para
processamento da
faturação

Garantir a
atualização do
preçário dos
postos clínicos

Data de
apresentação da
proposta
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Designação

Recursos

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Recursos

Recursos

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários

Áreas de
Intervenção/A
ções

Assegurar a
gestão do
apoio social
complementa
r

Indicador
Elemento de Ação

Garantir resposta
no âmbito do
apoio social
complementar
(inclui
atendimento social
e visitas
domiciliárias)

Classificação
Designação

Nº de pedidos
recebidos
(NPR)
Nº de pedidos
processados
(NPP)

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

%

100%
NPR=N
PP

10%

N/A

25%

Doc`s produzidos

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Eficiência

(Taxa de execução)

Assegurar a
gestão
corrente de
atividades
para grupos

Promover eventos
locais de carater
lúdico e cultural

Nº eventos

Eficiência

Realização

N.º

3

1

N/A

25%

Doc`s produzidos

Assegurar a
gestão
corrente de
atividades
para grupos

Promover passeios
e convívios em
Território nacional

Nº eventos

Eficiência

Realização

N.º

3

1

N/A

25%

Doc`s produzidos
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Financeira

Financeira

Financeira

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Designação

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

Objetivos Operacionais

Designação

OO3 - 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
OO3 - 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
OO3 - 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

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Assegurar
operação e
manutenção de
viaturas

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Classificação
Designação

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

Dias

365

N/A

N/A

15%

Doc`s produzidos

Eficácia

Realização

%

95%

5%

100%

15%

Resultados
alcançados

Eficácia

Realização

Data

fev/18

15 dias

jan/18

15%

Doc`s produzidos

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Nº dias/ano viatura
operacional

Eficácia

Efetuar um
rigoroso controlo
dos encargos das
instalações (água,
eletricidade e gás)

% de controlos

Criar mecanismos
e metodologias
para imputação de
custos por
resposta social

Data de
apresentação de
proposta dos
controlos por
resposta social
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Financeira

Financeira

Financeira

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Designação

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

Objetivos Operacionais

Designação

OO3 - 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
OO3 - 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
OO3 - 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

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
inspeção
atempada de
equipamentos

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a Limpeza
de edifícios

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
manutenção e
operacionalidade
de equipamentos
de ventilação e
aquecimento e
infraestruturas
(edifícios e outros)

Classificação
Designação

Nº inspeções
previstas (A)
Vs
Nº Inspeções
realizadas (B)

Taxa de execução

Nº equipamentos
(A)
VS
N.º de
equipamentos
operacionais (B)

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

N.º

2(A)

N/A

N/A

10%

Comprovativo
inspeção

Eficácia

Realização

%

100%

N/A

N/A

10%

Comprovativo das
limpezas

Eficácia

Realização

%

80%

10%

90%

10%

Comprovativo
manutenção

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Eficácia

(Taxa de
operacionalidade)
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Designação

Financeira

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

Clientes

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

Clientes

Financeira

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO3 - 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 – Gerir e
Reabilitar o
património do
IASFA I.P. com
vista à sua
rentabilização
OO6 –
Desenvolver a
comunicação
institucional
com vista à
promoção do
IASFA junto dos
seus
beneficiários e
restantes
stakeholders
OO6 –
Desenvolver a
comunicação
institucional
com vista à
promoção do
IASFA junto dos
seus
beneficiários e
restantes
stakeholders

Áreas de
Intervenção/A
ções

Indicador
Elemento de Ação

Classificação
Designação

Nº equipamentos
(A)
VS
N.º de
equipamentos
operacionais (B)

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

%

100%
A=B

10%

N/A

10%

Comprovativo
manutenção

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Eficácia

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
manutenção/explo
ração de outros
bens e
equipamentos

Reabilitação
do património
para a sua
rentabilização

Realizar relatório
com o diagnóstico
do património
imobiliário

Data de
apresentação do
relatório

Eficácia

Realização

Data/dias

mar/18

15 dias

fev/18

100%

Doc`s produzidos

Promover a
comunicação
interna e
externa

Garantir a
atualização
permanente dos
conteúdos no
portal do IASFA, na
sua área

Prazo para efetuar
as atualizações

Qualidade

Realização

Dias

30 dias

10 dias

15 dias

50%

Site IASFA

Promover a
comunicação
interna e
externa

Contribuir para a
atualização da
página do IASFA no
Facebook

Prazo para efetuar
as alterações

Qualidade

Realização

Dias

15 dias

5 dias

10 dias

50%

Página do
facebook

(Taxa de
operacionalidade)
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5.1.10.7 Centro de Apoio Social de Viseu

Designação

Interna

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

OE2-Garantir a
sustentabilidade da
ADM e promover a sua
gestão

Recursos

Interna

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO1- Adequar a
estrutura
orgânica do
IASFA I.P. às
necessidades
internas

OO3 - 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
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Alterar a
estrutura
orgânica atual
em função
das
prioridades
definidas para
o
cumprimento
da missão

Assegurar a
implementação do
quadro de
competências
funcionais dos
postos de trabalho
que lhes estão
afetos

Gestão eficaz
da área da
ADM

Atualizar os
preçários dos
serviços
prestados no
IASFA

Classificação
Designação

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

Data/dias

dez/18

30 dias

nov/18

100%

Documentos
produzidos

Eficácia

Realização

Data/ dias

dez/18

30

nov/18

35%

Documentos
produzidos

Eficiência

Realização

Data/ dias

dez/18

30 dias

nov/18

10%

Data do despacho

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Data de finalização
dos job descriptions

Eficácia

Processar a
faturação do
Regime Livre

Prazo para
faturação

Garantir a
atualização do
preçário dos
postos clínicos

Data de
apresentação da
proposta
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Recursos

Recursos

Recursos

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Designação

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Criar Novas
valências
sociais e
reestruturar
as existentes

Apoiar o
desenvolvimento
de projeto para
implementação do
serviço de apoio
domiciliário

Assegurar a
gestão
corrente de
atividades
para grupos

Passeios e
convívios em
território Nacional
e com ou sem
alojamento

Classificação
Designação

Data de
apresentação do
projeto

Nº eventos
planeados
(A)
Vs
Nº eventos
realizados
(B)

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

Data/dias

dez/18

30 dias

nov/18

10%

Documentos
Produzidos

Eficiência

Realização

%

95%

5%

100%

20%

Documentos
Produzidos

Eficiência

Realização

%

95%

5%

100%

20%

Documentos
Produzidos

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Eficiência

(Taxa de execução)

Assegurar a
gestão
corrente de
atividades
para grupos

Passeios e
convívios em
território
internacional com
ou sem alojamento

Nº eventos
planeados
(A)
Vs
Nº eventos
realizados
(B)
(Taxa de execução)
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Financeira

Recursos

Recursos

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Designação

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

Objetivos Operacionais

Designação

OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários
OO3 - 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

Áreas de
Intervenção/A
ções

Assegurar a
gestão
corrente do
Alojamento
temporário

Indicador
Elemento de Ação

Alojamento
temporário
individual

Classificação
Designação

Nº pedidos de
reserva
(NPR)
Vs
Nº de reservas
aceites
(NRA)

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

%

90%

10%

100%

20%

Documentos
produzidos

Eficiência

Realização

%

95%

5%

100%

20%

Relatórios

Eficácia

Realização

%

90%

10%

100%

20%

Documentos
produzidos

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Eficiência

(Taxa de ocupação)

Garantir a
ASC na
respetiva área
de ação

Atendimento
visitas
domiciliárias,
contacto com
instituições

Nº de visitas
planeadas (A)
Vs
Nº visitas realizadas
(B)
(Taxa de execução)

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Assegurar
operação e
manutenção de
viaturas

N. de viaturas
existentes (A)
VS
N.º de viaturas
operacionais (B)
(Taxa de
operacionalidade)
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Financeira

Financeira

Financeira

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Designação

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

Objetivos Operacionais

Designação

OO3 - 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
OO3 - 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
OO3 - 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

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Aplicar contadores
e outras formas de
registo para
determinação
específica da
despesa (Ex. Água,
Luz, Gás,
combustíveis e
outros
consumíveis)

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
inspeção
atempada de
equipamentos

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a Limpeza
de edifícios

Classificação
Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

%

90%

10%

100%

10%

Documentos
produzidos

Eficácia

Realização

%

85%

10%

95%

10%

Comprovativo das
inspeções

Eficácia

Resultados

%

80%

10%

90%

10%

Comprovativo das
limpezas

Designação

Em função do
objeto

Quanto à natureza

% de controlos

Eficácia

Nº inspeções
previstas (A)
Vs
Nº Inspeções
Realizadas (B)
(Taxa de execução)

Taxa de execução
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Designação

Financeira

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

Clientes

Financeira

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO3 - 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
OO3 - 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
OO6 –
Desenvolver a
comunicação
institucional
com vista à
promoção do
IASFA junto dos
seus
beneficiários e
restantes
stakeholders

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
manutenção e
operacionalidade
de equipamentos
de ventilação e
aquecimento,
infraestruturas
(edifícios e outros)

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
manutenção/explo
ração de outros
bens e
equipamentos

Promover a
comunicação
interna e
externa

Garantir a
atualização
permanente dos
conteúdos no
portal do IASFA, na
sua área

Classificação
Designação

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

%

100%
A=B

10%

N/A

10%

Documentos
produzidos

Eficácia

Realização

%

100%
A=B

10%

N/A

10%

Documentos
produzidos

Qualidade

Realização

Dias

30 dias

10 dias

15 dias

50%

Documentos
produzidos

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Eficácia

Nº equipamentos
(A)
Vs
Nº equipamentos
Operacionais (B)
(Taxa de
operacionalidade)

Prazo para efetuar
as atualizações

Nº equipamentos
(A)
Vs
Nº equipamentos
Operacionais
(B)
(Taxa de
operacionalidade)
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Clientes

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Designação

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO6 –
Desenvolver a
comunicação
institucional
com vista à
promoção do
IASFA junto dos
seus
beneficiários e
restantes
stakeholders

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Promover a
comunicação
interna e
externa

Contribuir para a
atualização da
página do IASFA no
Facebook

Classificação
Designação

Prazo para efetuar
as alterações

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Qualidade

Realização

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Dias

30 dias

10 dias

15 dias

50%

Documentos
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5.1.10.8 Centro de Repouso de Porto Santo

Recursos

Recursos

Interna

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Designação

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

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO1- Adequar a
estrutura
orgânica do
IASFA I.P. às
necessidades
internas

OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Alterar a
estrutura
orgânica atual
em função
das
prioridades
definidas para
o
cumprimento
da missão

Assegurar a
implementação do
quadro de
competências
funcionais dos
postos de trabalho
que lhes estão
afetos

Assegurar a
gestão
corrente do
Alojamento
temporário
(CEREPOSA)

Assegurar o
fornecimento de
gás para
aquecimento e
confeção de
alimentação

Assegurar a
gestão
corrente do
Alojamento
temporário
(CEREPOSA)

Assegurar a
aquisição de bens
para a
manutenção da
higiene e limpeza
das instalações

Classificação
Designação

Data de finalização
dos job descriptions

Nº de unidades
requisitadas (A)
VS
N.º de unidades
adquiridas (B)

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

Data/dias

jun/18

30 dias

mai/18

100%

Doc´s Finalizados

Eficácia

Realização

%

100%

N/A

N/A

10%

Gás Fornecido

Eficácia

Realização

%

100%

N/A

N/A

10%

Bens Fornecidos

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Eficácia

(Taxa de
concretização)

Nº de unidades
requisitadas (A)
VS
N.º de unidades
adquiridas (B)
(Taxa de
concretização)
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Recursos

Recursos

Recursos

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Designação

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários

Áreas de
Intervenção/A
ções

Assegurar a
gestão
corrente do
Alojamento
temporário
(CEREPOSA)

Indicador
Elemento de Ação

Gestão de géneros
para confecionar

Classificação
Designação

Nº de unidades
requisitadas (A)
VS
N.º de unidades
adquiridas (B)

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

%

100%

N/A

N/A

15%

Bens Fornecidos

Eficácia

Realização

%

90%

10%

100%

10%

Bens Fornecidos

Eficácia

Realização

%

95%

5%

100%

10%

Inquéritos de
satisfação

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Eficácia

(Taxa de
concretização)

Assegurar a
gestão
corrente do
Alojamento
temporário
(CEREPOSA)

Proceder à
aquisição de
uniformes para
trabalhadores

Assegurar a
gestão
corrente do
Alojamento
temporário
(CEREPOSA)

Garantir o
funcionamento
administrativo

Nº de Uniformes
requisitados (A)
VS
N.º de uniformes
adquiridos (B)
(Taxa de
concretização)

% de
processamentos
administrativos
isentos de erros
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Designação

Recursos

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Recursos

Recursos

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários

Áreas de
Intervenção/A
ções

Assegurar a
gestão
corrente do
Alojamento
temporário
(CEREPOSA)

Indicador
Elemento de Ação

Renovação e
completamento de
material hoteleiro

Classificação
Designação

N.º de
equipamentos
requisitados (A)
VS
N.º de
equipamentos
adquiridos (B)

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

%

90%

10%

100%

10%

Material
Fornecido

Eficácia

Resultado

%

90%

10%

100%

15%

Inquéritos de
Satisfação

Eficácia

Realização

%

90%

10%

100%

10%

Bens Fornecidos

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Eficácia

(taxa de
operacionalidade)

Assegurar a
gestão
corrente do
Alojamento
temporário
(CEREPOSA)

Assegurar o
funcionamento do
Bar

Assegurar a
gestão
corrente do
Alojamento
temporário
(CEREPOSA)

Permitir a oferta
de lembranças a
AE que visitam o
Centro

% de atendimentos
sem reclamações
associadas

N.º de ofertas
requisitadas (A)
VS
Nº de ofertas
adquiridas (B)
(Taxa de execução)
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Financeira

Recursos

Recursos

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Designação

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

Objetivos Operacionais

Designação

OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários
OO2 - Promover
novas respostas
sustentáveis e
desenvolver as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a sua
adequação às
necessidades
dos
beneficiários
OO3 - 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

Indicador

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Assegurar a
gestão
corrente do
Alojamento
temporário
(CEREPOSA)

Assegurar a
aquisição de outos
bens que não se
enquadrem em
qualquer outra
rubrica

Assegurar a
gestão
corrente do
Alojamento
temporário
(CEREPOSA)

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Permitir o
deslocamento
inter ilhas (Porto
Santo-MadeiraPorto Santo)

Assegurar
operação e
manutenção de
viaturas

Classificação
Designação

N.º de Bens
Requisitados (A)
VS
N.º de bens
adquiridos (B)

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

%

90%

10%

100%

10%

Bens Fornecidos

Eficácia

Realização

%

100%

10%

N/A

10%

Nº de deslocações
realizadas com
sucesso

Eficácia

Realização

%

90%

10%

100%

30%

Inspeções
realizadas

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Eficácia

(Taxa de
concretização)

N.º de deslocações
planeadas (A)
VS
Nº de deslocações
realizadas (B)
(Taxa de
concretização)

Nº Viaturas
existentes
(A)
Vs
Nº viaturas
operacionais (B)
(Taxa de
operacionalidade)
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Financeira

Financeira

Financeira

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Designação

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

Objetivos Operacionais

Designação

OO3 - 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
OO3 - 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
OO3 - 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

Áreas de
Intervenção/A
ções

Indicador
Elemento de Ação

Classificação
Designação

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
inspeção
atempada de
equipamentos

Nº inspeções
previstas
(A)
Vs
Nº inspeções
realizadas
(B)
(Taxa de execução)

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a Limpeza
de edifícios

Taxa de execução

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
manutenção e
operacionalidade
de equipamentos
de ventilação e
aquecimento,
infraestruturas
(edifícios e outros)

Nº equipamentos
(A)
Vs
Nº equipamentos
Operacionais
(B)

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

%

100%
A=B

10%

N/A

10%

Inspeções
realizadas

Eficácia

Resultados

%

90%

10%

100%

20%

Inspeções
realizadas

Eficácia

Realização

%

100%

10%

N/A

20%

Inspeções
realizadas

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Eficácia

(Taxas de
operacionalidade)
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Designação

Clientes

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

Clientes

Financeira

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

Objetivos Operacionais

Designação

OO3 - 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
OO6 –
Desenvolver a
comunicação
institucional
com vista à
promoção do
IASFA junto dos
seus
beneficiários e
restantes
stakeholders
OO6 –
Desenvolver a
comunicação
institucional
com vista à
promoção do
IASFA junto dos
seus
beneficiários e
restantes
stakeholders

Áreas de
Intervenção/A
ções

Indicador
Elemento de Ação

Classificação
Designação

Nº equipamentos
(A)
Vs
Nº equipamentos
Operacionais (B)

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Eficácia

Realização

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

%

100%

10%

N/A

20%

Inspeções
realizadas

5 dias do
mês
seguinte

2 dias antes
do início dos
meses de
referência

50%

Contributos dados

2 dias

8 dias

50%

Contributos dados

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
manutenção/explo
ração de outros
bens e
equipamentos

Promover a
comunicação
interna e
externa

Garantir a
atualização
permanente dos
conteúdos no
portal do IASFA, na
sua área

Prazo para efetuar
as alterações

Qualidade

Realização

Datas

30
Junho
e
30Nov

Promover a
comunicação
interna e
externa

Contribuir para a
atualização da
página do IASFA no
Facebook

Prazo para efetuar
as alterações

Qualidade

Realização

Dias

10 dias

(Taxas de
operacionalidade)
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6.

Recursos

6.1. Recursos Humanos
Unidade Orgânica
CD

Direção
superior
3

Dirigente
Intermédios

Tecnico
Superior

Ed Inf

Coordenador
Técnico

CATEGORIA/CARREIRA
Assistente
EO
Tecnico

AO

ENF

TDT

INF

TOTAL
3

Gabinete de Apoio Conselho Diretivo

1

9

8

Direção de Serviços ADM

1

2

2

Div. Gestão de Beneficios e Beneficiarios

1

Div. Prestadores

1

Divisão de Assessoria

1

Direção de Serviços Ação Social Complementar

1

Divisao de Assuntos Sociais

1

5

Divisão de Infra Estruturas

1

2

Divisão de Tempos Livres e Habitação

1

1

Gabinete de Recursos Humanos

1

1

Gabinete de Recursos Materiais

1

3

Gabinete Planeamento Gestão Financeira Orçamental

1

3

Gabinete Sistemas Informação Comunicação

1

1

CAS/ALFEITE

1

8

1

10

28
1

13

6

6

21

5

6
1
1

1

1

3

2

12

1

10

14

2

11

15

1

15

5

8

10
1

11

16

1
8

7

4
1

CAS/BRAGA
CAS/COIMBRA

2

CAS/ÉVORA

1

1

68

7

2

95

1

1

1

4
1

CAS/FUNCHAL

1

CAS/Lisboa

1

4

CAS/OEIRAS

1

8

1

CAS/PONTA DELGADA
CAS/PORTO

1

3

CAS/RUNA

1

4

1

5

2

23

21
1

190

31
22

13

259

1

2

3

2

20

5

31

8

54

3

72

CAS/TOMAR

1

2

1

4

CAS/VISEU

1

1

2

4

CEREPOSA
TOTAL

3

18

59

8

7

1

1

17

113

3

417

19
32

13

5

678
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CA TEG ORIA /CA RREIRA
U ni da de Org â ni ca

Coronel /
CMG

Tenente
Coronel

Gabinete de Apoio Conselho Diretivo

1

2

Direção de Serviços ADM

2

CD

Tenente
G enera l
1

Ma j or

Ca pi tã o

A l f eres

Sa rg entos

Pra ça s

TOTA L
1

1
2

4
4

8

Div. Gestão de Beneficios e Beneficiarios

1

4

5

Div. Prestadores

1

1

2

Direção de Serviços Ação Social Complementar

1

Divisao de Assuntos Sociais

1

3

4

Divisão de Infra Estruturas

1

1

7

9

Divisão de Tempos Livres e Habitação

1

1

6

8

Gabinete de Recursos Humanos

2

2

Gabinete de Recursos Materiais

3

3

3

5

Gabinete Planeamento Gestão Financeira Orçamental

1

Gabinete Sistemas Informação Comunicação

1

CAS/ALFEITE

1

CAS/BRAGA

1

CAS/COIMBRA

1

CAS/ÉVORA

1

1
1

1

2

2

11

4
8

23

3

4

3

5

1

4

5

CAS/FUNCHAL

1

2

3

CAS/Lisboa

1

1

CAS/OEIRAS

1

4

CAS/PONTA DELGADA

1

CAS/PORTO

1

1

CAS/RUNA

1

1

CAS/TOMAR

1

CAS/VISEU

1

CEREPOSA
TOTAL

1

5
3

1

1

7

10

5

25

3

1

5

5

7

1

8

11

1

7

9

3

4

1
1

21

15

1
9

2

1

93

23

165
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6.2. Recursos Financeiros
Previsão da
despesa de
acordo com o
PA2018

Designação
OE1 - Redefinir o conceito de apoio social à família militar e completar o modelo de governação
adequado ao IASFA
Bens/Serviços
Despesas com pessoal

355 525 €
263 211 €

OE2 - Garantir a sustentabilidade da ADM e promover a sua gestão

214 253 €

Bens/Serviços
Despesas com pessoal

618 736 €

16 347 €
197 906 €

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

1 920 747 €

Aquisição de Bens de capital
Bens/Serviços
Despesas com pessoal

235 000 €
1 230 000 €
455 747 €

OE5 - Capitalizar os serviços prestados maximizando os recursos

15 851 039 €

Aquisição de Bens de capital
Bens/Serviços
Outras despesas correntes
Despesas com pessoal

1 434 800 €
8 046 017 €
21 900 €
6 348 322 €

OE6 - Promover a participação ativa dos beneficiários nas atividades do IASFA

1 106 879 €

Aquisição de Bens de capital
Bens/Serviços
Despesas com pessoal

600 €
131 560 €
974 719 €

OE3 – Gerir, de forma eficiente e eficaz, as respostas sociais do IASFA

6 939 978 €

Aquisição de Bens de capital
Ativos Financeiros

180 075 €
250 000 €

Bens/Serviços
Outras despesas correntes
Transferências - Famílias
Despesas com pessoal

1 592 999 €
11 709 €
1 550 000 €
3 355 195 €

Despesa com comparticipação ADM

48 223 000 €

Total Geral

74 874 632 €

Descrição da Despesa

Previsão da despesa de
acordo com o PA2018

Despesas com pessoal

11 595 300,00 €

Bens/Serviços

11 372 448,97 €

Transferências - Familias
Outras despesas correntes
Aquisição de Bens de capital
Ativos Financeiros
Despesas ADM
Total Geral

1 550 000,00 €
33 609,00 €
1 850 475,00 €
250 000,00 €
48 223 000,00 €
74 874 832,97 €

143

6.3. Recursos Informáticos
Para o cumprimento integral da sua missão, desenvolvimento da sua atividade e concretização do Plano de Atividades
2017, o IASFA, I.P., dispõe dos seguintes recursos informáticos e tecnológicos:

Recursos Informáticos e Tecnológicos
Licenças
SAP R/3 6,40 ECC 5,0 e SEM/BW 3,5
Telefonia VoIP (Alcatel OmniPCX )
Microsoft Office Desktop com Office Standard

N.º médio

Equipamentos

Existências

140

Servidores

12

6

Desktop’s

586

560

Portáteis

43

(inclui SO Windows, SQL CAL, Core CAL e Office
Standard)
SQL Server 2008 R2

3

Comunicações - Ativos de Rede

14

SQL Server 2008

1

Comunicações - Telefones Voip

59

(incluíndo licença)
SQL Server Standard Edition

1

Periféricos - Impressoras

95

System Center Data Center

1

Periféricos - Scanners

22

Windows Server 2003

6

Periféricos - Projetores

11

Windows Server 2003

6

Leitores biométricos

9

Access

2

Routers Cisco 800

6

Office Professional

11

Access points wireless

13

Visio Standard

6

Project Professional

5

Autocad Autodesk LTE

6

Adobe Acrobat Pro

8

Adobe Master Colection CS3

1

Toad for Oracle

2
Total

870

Total

765
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7.

Avaliação e Controlo do Plano de Atividades

O cumprimento e execução do plano de atividades do IASFA,I.P., será monitorizado diretamente através dos
mecanismos formais que existem para o efeito, nomeadamente através da apresentação quadrimestral da
avaliação do Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) à Tutela, que evidencia:









A missão do serviço;
Os objetivos estratégicos plurianuais determinados superiormente;
Os objetivos anualmente fixados e, em regra, hierarquizados;
Os indicadores de desempenho e respetivas fontes de verificação;
Os meios disponíveis, sinteticamente referidos;
O grau de realização de resultados obtidos na prossecução de objetivos;
A identificação dos desvios e, sinteticamente, as respetivas causas;
A avaliação final do desempenho do serviço

Não obstante, e porque o QUAR não reflete todas as atividades e respetivos elementos de ação do IASFA, I.P.,
será desenvolvido um processo interno de controlo e avaliação da execução por cada unidade orgânica, por
forma a detetar eventuais desvios na realização das metas e propor e implementar, atempadamente, as
adequadas medidas corretivas, para que no final do exercício não haja assinaláveis desvios face ao
programado.
Assim, a avaliação da execução será feita, trimestralmente, por cada uma das unidades orgânicas em relação
aos objetivos e projetos/atividades constantes deste Plano e a elas atribuídos, bem como, através do Gabinete
de Apoio ao Conselho Diretivo, o qual, com uma periodicidade quadrimestral, efetuará a avaliação da execução
a nível global de todo o IASFA, I.P. apresentando ao seu Conselho Diretivo os respetivos resultados. Em
simultâneo, e como referido anteriormente, o IASFA, I.P., entregará à tutela a monitorização referente ao
QUAR.
A implementação do Plano de Atividades 2017 poderá, contudo, sofrer ajustes, motivados por
constrangimentos orçamentais, financeiros e de capital humano que têm caracterizado e restringido a
atividade do IASFA, I.P. e, consequentemente, a consecução plena dos objetivos traçados.
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8.

Anexos

8.1 Anexo A – Plano de Formação
Ao GRH cabe identificar as necessidades de formação e aperfeiçoamento dos funcionários, promover a aquisição e
desenvolvimento de conhecimentos e competências que conduzam ao incremento do desempenho profissional, bem
como à valorização pessoal e profissional de todos os colaboradores do IASFA, I.P. - Melhorar a performance
organizacional, pelo potenciar da eficácia, eficiência e qualidade dos serviços prestados pelo IASFA, I.P.
As ações de formação que constam do Plano resultam da aplicação dos seguintes critérios de seleção; utilidade funcional
e áreas de intervenção prioritárias, multidisciplinariedade e realização e motivação.
Prevê-se a realização de formação na área da Higiene e Segurança Alimentar na Restauração.

COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL
CURSO-FORMAÇÃO

N.º Participantes

COMUNICAÇÃO E MARKETING PÚBLICO

2

DASHBOARD: COMUNICAR EFICAZMENTE A INFORMAÇÃO DE GESTÃO

1

TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO E DE MEDIAÇÃO

2
Subtotal

5

GESTÃO ORGANIZACIONAL
CURSO-FORMAÇÃO

N.º Participantes

AUDITORIAS INTERNAS DA QUALIDADE

1

AUDITORIA DE GESTÃO DA QUALIDADE APLICADA A RESPOSTAS SOCIAIS

4

APLICABILIDADE DO SISTEMA DE CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA (SCE) EM EDIFICIOS

2

DASHBOARDS: VISUALIZAÇÃO DA PERFORMANCE

2

NOÇÕES GERAIS DE GESTÃO POR PROJECTOS

3

AUDITORIA FINANCEIRA

2
Subtotal

14

146

ASSUNTOS JURÍDICOS
CURSO-FORMAÇÃO

N.º Participantes

REGIMES DE RESPONSABILIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

1

NOÇOES GERAIS SOBRE CONTRATAÇÃO PÚBLICA

2

NOVO CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICO

6

CONTRATOS PUBLICOS A ANALISE DAS PROPOSTAS

2

CONTRATOS PUBLICOS ELABORAÇÃO PEÇAS PROCEDIMENTAIS

2

O PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRETO SIMPLIFICADO

4

REGIME LEGAL DA DESPESA PÚBLICA

2
Subtotal

19

GESTÃO DE PESSOAL
CURSO-FORMAÇÃO

N.º Participantes

REGIME DE PROTEÇÃO NOS ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS

2

REGIME DISCIPLINAR DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS

2

PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES: ASPETOS PRÁTICOS

3

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO: NORMATIVOS LEGAIS APLICADOS À ATIVIDADE ADMINISTRATIVA

6

Subtotal

13

GESTÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE
CURSO-FORMAÇÃO

N.º Participantes

PREPARAÇÃO, ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS

1

CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS

2

CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO ORÇAMENTAL

2

O SISTEMA DE NORMALIZAÇÃO CONTABILÍSTICA PARA AS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS (SNC–AP) -

3

GESTÃO FINANCEIRA

1

O SISTEMA DE CONTROLO INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

2
Subtotal

11

LÍNGUAS ESTRANGEIRAS
CURSO-FORMAÇÃO

N.º Participantes

INGLES PARA APRESENTAÇÕES, REUNIÕES E NEGOCIAÇÕES

3

INGLÊS PARA RELAÇÕES PÚBLICAS

3
Subtotal

6
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SISTEMAS DE INFORMAÇÃO- TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
CURSO-FORMAÇÃO

N.º Participantes

ADOBE DREAMWEAVER (AVANÇADO)

1

DESIGN EDITORIAL: ADOBE INDESIGN+ ADOBE ACROBAT PRO

1

CCNA VOZ -CICD Implementing Cisco Collaboration Devices

1

CCNA SECURITY -IINS IMPLEMENTING CISCO NETWORK SECURITY

1

EXCEL AVANÇADO

10

WORD AVANÇADO

10
Subtotal

24

TOTAL

73

ÁREA / FORMAÇÃO

N.º Participantes

FORMAÇÃO UTILIZADORES SIGDN

ÁREA TÉCNICA DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA

5

ÁREA TÉCNICA DE INFORMAÇÃO LOGISITICA

5

ÁREA TÉCNICA DE PLANEAMENTO, CONTROLO ORÇAMENTAL E INDICADORES DE GESTÃO

5
Subtotal

15

FORMAÇÃO UTILIZADORES SIADM
ÁREA / FORMAÇÃO

N.º Participantes

SISTEMA DE MANUTENÇÃO BASE DE DADOS

5

GESTÃO DE UTILIZADORES

5
Subtotal

10

HOTELARIA E RESTAURAÇÃO
ÁREA / FORMAÇÃO

N.º Participantes

HIGIENE E SEGURANÇA ALIMENTAR NA RESTAURAÇÃO

10

CAPITAÇÕES, FICHAS TÉCNICAS, CARTAS E EMENTAS

5

CONTROLO DE CUSTOS NA RESTAURAÇÃO

5
Subtotal
TOTAL GERAL

20
118
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8.2 Anexo B – Projeto de Orçamento para 2018

CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS
I - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO NORMAL (1+2+3+4+5)
A - DESPESAS CORRENTES (1+2+3+4)
01.00.00.00.00 DESPESAS COM O PESSOAL
(1)
01.01.00.00.00
REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES
01.01.03.00.00 Pessoal dos quadros - Regime da função pública

Dotação
PA2018
74 874 632,00
72 142 870,00
59 531 815,00
8 801 900,00
6 715 000,00

01.01.08.00.00 Pessoal aguardando aposentação

25 000,00

01.01.09.00.00 Pessoal em qualquer outra situação

30 000,00

01.01.11.00.00 Representação

80 000,00

01.01.13.00.00 Subsídio de refeição

799 900,00

01.01.14.SF.00 Subsídio de Férias

580 000,00

01.01.14.SN.00 Subsídio de Natal

546 000,00

01.01.15.00.00 Remunerações por doença e maternidade/paternidade

26 000,00

01.02.00.00.00 ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS

458 000,00

01.02.02.00.00 Horas extraordinárias

68 000,00
25 000,00
5 000,00
345 000,00
15 000,00

01.02.04.00.00 Ajudas de custo
01.02.05.00.00 Abono para falhas
01.02.11.00.00 Ab-Subsidio de turno
01.02.14.00.00 Outros abonos em numerário ou espécie
01.03.00.00.00 SEGURANÇA SOCIAL

50 271 915,00

01.03.01.B0.09 Encargos com saúde - Outros Anos Anteriores

38 223 000,00

01.03.02.00.00 Outros encargos com saúde

10 000 000,00

01.03.03.00.00 Subsídio familiar a crianças e jovens
01.03.05.A0.A0 Contrib p/segurança social-CaixaGeral Aposentações
01.03.05.A0.B0 Contrib para segurança social - Segurança Social
01.03.06.00.00 Acidentes em serviço e doenças profissionais
01.03.08.00.00 Outras pensões
02.00.00.00.00 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS (2)
02.01.00.00.00 AQUISIÇÃO DE BENS
02.01.01.00.00 Matérias-primas e subsidiária

15 000,00
925 000,00
1 010 415,00
90 500,00
8 000,00
11 099 805,00
3 963 340,00
6 500,00

02.01.02.00.00 Combustíveis e lubrificantes

163 140,00

02.01.04.00.00 Limpeza e higiene

154 900,00

02.01.05.00.00 Alimentação-Refeições confeccionadas
02.01.06.00.00 Alimentação-Géneros pª confeccionar

1 970 735,00
660 500,00

02.01.07.00.00 Vestuário e artigos pessoais

18 750,00

02.01.08.A0.00 Material de escritório

53 280,00

02.01.08.C0.00 Material de Escritório - Outros

46 290,00

02.01.09.00.00 Produtos químicos e farmacêuticos
02.01.10.00.00 Produtos vendidos nas farmácias

3 000,00
600,00

02.01.11.00.00 Material de consumo clínico

263 200,00

02.01.12.00.00 Material de transporte-peças

20 000,00
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02.01.13.00.00 Material de consumo hoteleiro

237 500,00

02.01.14.00.00 Outro material-peças

73 200,00

02.01.15.00.00 Prémios, condecorações e ofertas

9 500,00

02.01.16.00.00 Mercadorias para a venda

75 500,00

02.01.18.00.00 Livros e documentação técnica

100,00

02.01.20.00.00 Material de educação, cultura e recreio
02.01.21.00.00 Outros bens

4 685,00
201 960,00

02.02.00.00.00 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS

7 136 465,00

02.02.01.B0.00 Encargos das instalações

1 113 300,00

02.02.02.00.00 Limpeza e higiene

733 000,00

02.02.03.00.00 Conservação de bens

583 014,00

02.02.04.B0.00 Locação de Edifício - Outros

200,00

02.02.04.C0.00 Locação de Edifício - Outros

2 300,00

02.02.06.00.00 Locação de material de transporte

35 200,00

02.02.08.00.00 Locação de outros bens

1 000,00

02.02.09.A0.00 Acessos à internet

12 370,00

02.02.09.C0.00 Comunicações fixas de voz

25 755,00

02.02.09.D0.00 Comunicações móveis

10 500,00

02.02.09.F0.00 Out Serv Comunicações

108 860,00

02.02.10.00.00 Transportes

207 200,00

02.02.11.00.00 Representação dos serviços

12 950,00

02.02.12.B0.00 Seguros-Outras

58 960,00

02.02.13.00.00 Deslocações e estadas

113 400,00

02.02.15.B0.00 Formação - Outras

37 000,00

02.02.17.00.00 Publicidade

27 500,00

02.02.18.00.00 Vigilância e segurança

365 615,00

02.02.19.B0.00 Software Informático

239 850,00

02.02.19.C0.00 Assistência técnica - Outros

208 400,00

02.02.20.A0.00 Serviços de Natureza Informática

947 200,00

02.02.20.E0.00 Outros Trabalhos Especializados - Outros

179 147,00

02.02.21.00.00 Utilização de infra-estruturas de transportes
02.02.22.00.00 Serviços de saúde

63 620,00
1 831 074,00

02.02.25.00.00 Outros serviços

219 050,00

04.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

(3)

04.08.02.B0.A0 TC-Fam-Comparticip e Sub Escolares e de Velhice
04.08.02.B0.B0 TC-Fam-Subs e Comparticip Velhice,Viuvez Orfandade

1 511 250,00
250 000,00
1 061 250,00

04.08.02.C0.00 Trans.Cor. Ocup.Temp Livres e Colónias Férias
04.08.02.D0.00 Transferências corrente - Assistência Sanitária
04.09.02

Resto do mundo - União Europeia - Países membros

06.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES (4)
06.02.01.00.00 Impostos e taxas

677 549,00
24 439,00

06.02.03.A0.00 Outras Despesas Correntes - Diversas - Outros
06.02.03.R0.00 Resreva
B - DESPESAS DE CAPITAL

200 000,00

9 170,00
643 940,00

(5)

2 054 213,00
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07.00.00.00.00 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL
07.01.03.B0.00 Aq.Bens Capital -Edifícios - Admin.Central - SFA
07.01.04.B0.00 Aq.Bens Capital -Const.Diversas - Admin.Central 07.01.07.B0.A0 Eq informática-Ad Centra-SFA-Hardware Comum
07.01.07.B0.B0 Eq informática-Ad Centra-SFA-Outros
07.01.08.B0.B0
07.01.09.B0.B0 Eq administrativo-Admin Central-SFA-Outros
07.01.10.B0.B0 Eq Básico-Admin Central-SFA-Outros
07.01.11.B0.00 Ferramentas Utensílios - Adm Central - SFA

1 804 213,00
170 000,00
1 164 738,00
2 600,00
238 600,00
600,00
62 175,00
153 500,00
12 000,00

09.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS

250 000,00

09.03.13.00.00 Famílias - Outras

250 000,00
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8.3 Anexo C – QUAR 2018
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