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Conselho Consultivo do IASFA, I.P. 

Ata da Reunião de 09.05.2018  

Aos nove dias do mês de maio de dois mil e dezoito, pelas 15:00 horas, reuniram na 

sede do Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I.P. (IASFA, I.P.), sita na Rua 

Pedro Nunes, n.º 8, em Lisboa, os seguintes elementos que, nos termos do art.º 9.º 

do Decreto-Lei n.º 193/2012, de 23 de agosto, compõem o Conselho Consultivo 

(CC) do IASFA, I.P.: 

TGEN Rui Xavier Matias  Presidente do Conselho Diretivo (CD) do IASFA, 

I.P., que presidiu aos trabalhos; 

COM Alves Francisco Representante do MDN, da Secretaria Geral 

(SG/MDN) 

Dra. Isabel Madeira  Representante do MDN, da Direção-Geral de 

Recursos da Defesa Nacional (DGRDN); 

CMG Felício Maria Representante do Estado-Maior-General das 

Forças Armadas (EMGFA); 

CMG Borges Gaspar Representante da Marinha; 

COR Manuel Jesus Representante do Exército; 

TCOR Henrique Ribeiro Representante da Força Aérea; 

SMOR José Gonçalves  Representante da Associação Nacional de 

Sargentos (ANS); 

COR Luís Paula Campos Representante da Associação de Oficiais das 

Forças Armadas (AOFA); 

MGEN Norberto Bernardes Representante da Associação dos Militares na 

Reserva e Reforma (ASMIR); 

O Representante da Associação Praças (AP) não esteve presente na reunião. 

A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos: 

AOD – Informações e nomeação do secretário 
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1. Aprovação da Ata da Rn do CC de 07 de novembro de 2017; 

2. Parecer sobre o Relatório de Atividades 2017; 

3. Outros assuntos. 

Abertura/Introdução 

O Presidente do Conselho Diretivo do IASFA, I.P., procedeu à abertura da sessão e 

saudou todos os presentes. 

Nomeação do secretário (AOD): 

Tendo em conta o Artigo 21º do Código do Procedimento Administrativo (CPA) e o 

Artigo 5º dos Estatutos do IASFA, I.P., que prevê as atribuições do Gabinete de 

Apoio ao Conselho Diretivo (GACD), o Presidente do CD/IASFA, I.P., informou os 

Vogais que solicitou vários pareceres sobre a quem é devido ser o Secretário do 

Conselho Consultivo (CC), não obtendo consenso acerca dos conceitos de 

secretariar, apoio de secretariado e função secretário, conforme tinha sido solicitado 

pelo COR Luís Paula Campos, Vogal Representante da AOFA, na sessão de 07 de 

novembro de 2017. 

Neste seguimento, o Presidente do CD/IASFA, I.P., deliberou a nomeação da Dr.ª 

Mónica Oliveira, Técnica Superior do GACD/IASFA, I.P., como secretário da 

presente reunião, acrescentando que será feita uma clarificação dos conceitos 

aquando da revisão dos Estatutos. 

Informações (AOD): 

Ainda no período Antes da Ordem do Dia, o Presidente do CC transmitiu a seguinte 

informação: 

Como é do conhecimento público, e conforme consta do Relatório de Atividades, o 

IASFA, I.P., tem sido objeto de várias auditorias. As solicitações das equipas das 

auditorias da Inspeção Geral da Defesa Nacional (IGDN), da Inspeção Geral das 

Finanças (IGF) e do Tribunal de Contas, que decorreram em simultâneo, e o 

aumento das necessidades de resposta às inúmeras questões apresentadas pela 

Provedoria de Justiça, pelos Grupos Parlamentares, pelo Gabinete de S. Exa o 

Ministro da Defesa Nacional (GabMDN) e pela Casa Militar da Presidência da 

República, entre muitos outros, têm originado uma sobrecarga de trabalho, 

desviando os parcos recursos das tarefas essenciais. 
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Pontos da agenda:  

Ponto 1 – Aprovação da Ata da Reunião do CC de 07NOV2017  

O Presidente começou por informar que foi difundido pelo Secretário da última 

reunião do Conselho Consultivo o projeto de ata, que foi circulado, foram 

incorporados os comentários e novamente circulada a versão final. Seguidamente 

questionou os vogais presentes sobre a existência de eventuais comentários à 

referida ata e submeteu a mesma a aprovação. 

Não havendo qualquer comentário por parte dos Vogais do Conselho, a Ata da 

reunião de 07 de novembro de 2017 foi aprovada pela unanimidade vogais que 

estiveram presentes na referida reunião, não votando assim, o COM Alves 

Francisco, Representante da SG/MDN, o CMG Felício Maria, Representante do 
EMGFA e o COR Manuel Jesus, Representante do Exército. 

Ponto 2 – Parecer sobre o Relatório de Atividades 2017 

O Presidente começou por referir que o Relatório de Atividades (RA) é elaborado 

em conformidade com o estabelecido no Decreto-Lei Nº 183/96, de 27 de setembro, 

cujo anexo tipifica os itens a abordar. 

O formato adotado excede claramente o exigido por lei, tentando-se acomodar a 

difusão de elementos estatísticos e relatando as atividades desenvolvidas. Além dos 

elementos contantes no Relatório, que já de si ultrapassam o enquadramento legal, 

os Planos, Relatórios, Contas de Gerência, encontram-se disponíveis, conforme a 

lei, no site do IASFA, I.P.. Outros relatórios de inspeções, auditorias, e outros que 

estão abertos ao público, estão disponíveis nos sites das entidades responsáveis 

(IGF, IGDN, TdC). 

O Relatório de Atividades 2017 em apreço resultou de uma síntese dos “relatórios de 

atividades” das unidades orgânicas (UO) e dos equipamentos sociais, alterando-se o 

paradigma anterior. Pretende-se que, quer a atividade de planeamento de 

atividades, quer o orçamento sejam feitos em SIG, por todas as unidades orgânicas 

e equipamentos sociais, a fim de ser possível determinar os respetivos custos, bem 

como de cada resposta social, pelo que a elaboração do relatório de atividades por 

cada unidade orgânica foi uma medida que contribuiu para a finalidade descrita. 
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Como já tinha sido anunciado em sessões anteriores, em 2018 arrancou-se com a 

contabilidade analítica, processo resultante de um trabalho conjunto e complexo 

entre a SG/CDD e o IASFA, I.P., ao longo de 2017, criando, a nível financeiro e 

logístico, uma nova estrutura de centros de custos e centros financeiros, obrigando a 

um grande volume de trabalho. O imobilizado, que anteriormente estava à carga 

numa sala da Sede do IASFA, I.P., está agora a ser regularizado em todas as UO e 

equipamentos sociais, com a atualização de abates e aumentos à carga. 

O Presidente alertou ainda para uma outra mudança de paradigma: na sequência 

do encerramento de contas, no final de abril, os dados existentes a nível de recursos 

financeiros do IASFA, I.P., no QUAR 2017 demonstram, ao contrário de anos 

anteriores, um aumento dos recursos financeiros executados em comparação com 

os planeados. Os dados apresentados contêm todos os lançamentos dos 

pagamentos que foram formalizados. 

Na elaboração dos QUAR anteriores ao de 2017, a metodologia utilizada levou a 

que fossem consideradas, no orçamento de funcionamento, apenas as despesas 

relativas ao pagamento das comparticipações ADM, não espelhando, assim, o 

montante total da despesa planeada e executada. Pretendeu-se corrigir a situação, 

que está espelhada nas páginas 114 a 116. 

Foi feito um primeiro RA, com a indicação que seria alterado após o fecho das 

contas de gerência. O processo decorreu em prazos apertados, visto que a entrega 

da versão final teria que ser feita até ao dia seguinte ao da reunião do CC 

(10MAI2018). 

Foram enviadas, por correio eletrónico, uma versão no dia anterior ao da Rn do CC, 

incorporando as alterações decorrentes do fecho de contas, refletidas nas páginas 

113 a 124 e o Anexo A, na página 151. No dia da Rn do CC foram enviadas 

alterações relativas ao valor do passivo apurado em 31 de dezembro de 2017, que 

se cifra em 69.288.111,29 €, com alterações nas páginas 4, 90 e 144. O Presidente 

lamentou o facto de terem sido enviadas estas correções aos Vogais do CC com tão 

pouco tempo para análise, justificado pelo compromisso de entrega da versão final à 

Tutela no dia imediatamente a seguir. 
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Referiu ainda que as sugestões dos Representantes da ANS e AOFA, sobre a 

colocação dos recursos humanos e os valores das habitações, respetivamente, 

foram tidas em consideração e inseridas no RA 2017.   

De seguida, o Presidente colocou o RA 2017 à discussão do Conselho, dando a 

palavra ao COR Luís Paula Campos, Representante da AOFA, que manifestou 

agrado pela incorporação das solicitações da AOFA no RA2017, salientando o 

avanço qualitativo e quantitativo do documento. Salientou que o RA exige um 

trabalho minucioso por parte de quem produz e de quem analisa o documento. A 

AOFA tinha parecer sobre a primeira versão enviada mas, atendendo à alterações 

drásticas e de fundo, a AOFA não pode emitir parecer, solicitando tempo para nova 

análise, ainda que com a ressalva dos prazos de entrega. Para tal, apresentou, à 

Mesa, um pedido para que a reunião fosse interrompida e prosseguisse na semana 

seguinte, o que não foi atendido. Ficou entendido, então, que a AOFA, depois de 

atempadamente analisar o documento, faria uma adenda à sua declaração de voto 

final. Mostrou, ainda, o Vogal representante da AOFA estranheza de se ir discutir um 

projeto de relatório e não um relatório final, conforme consta na Ordem de 

Trabalhos. Mais ainda afirmou não haver nexo de se ir debater um documento em 

que cada Vogal poderia ter versões diferentes, conforme se veio a verificar. 

O Presidente referiu a incongruência do processo de elaboração dos relatórios de 

atividades, pois apesar da conta de gerência dever ser fechada em abril, o RA tem 

que estar finalizado em março e ainda há faturação que pode ser entregue até 

junho, referente a 31 de dezembro de 2017. Assim, o RA tem que ser feito por 

etapas: 1º para cumprir prazos do RA; 2º para incorporação da conta de gerência; 3º 

para alterações após Conselho Consultivo; 4º para correções/alterações após 

análise da SGMDN e do MDN. Ainda que sejam enviados pareceres com deteção de 

erros relevantes e que serão emendados à posteriori, o RA é entregue 

impreterivelmente no prazo estipulado (10MAI2018).  

De seguida, o Presidente deu a palavra à Dr.ª Isabel Madeira, Representante da 
DGRDN, não sem antes apresentar os parabéns pelos trabalhos que têm vindo a ser 

conduzidos no âmbito do plano de apoio aos deficientes e da definição de regras 

para a atribuição dos produtos de apoio e dispositivos médicos aos DFA. Tomando a 

palavra, a Representante da DGRDN agradeceu e revelou, relativamente ao RA 

2017, a mesma dificuldade da AOFA, salientando, no entanto, o trabalho de relevo e 
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esforço notável, apesar das sete auditorias de que o IASFA, I.P., foi alvo, 

nomeadamente a ADM. Alertou ainda para dificuldades no apuramento do número 

apresentado de Deficientes das Forças Armadas (DFA) visto que não batem certo.  

O Presidente esclareceu que o cadastro é da responsabilidade dos Ramos e que 

existem vários beneficiários com cartão, mas não estão ativos, como é o caso de 

protocolados e vários RV/RC. O facto de o cartão não estar válido, não significava 

que o titular tivesse deixado de ser beneficiário. Quando comparado com o número 

dos que faturaram, o número também não coincide com o número de beneficiários 

no ativo.  

O CMG Borges Gaspar, Representante da Marinha, afirmou que a base de dados 

contabiliza todos os cartões ativos, não sendo um nome apagado em caso de 

passagem à disponibilidade, visto que se não for comunicado, não existe forma de 

se saber a situação.  

O Presidente afirmou que existe uma diferença de mais de 20 mil cartões, pelo que 

o processo de controlo e a aplicação informática terão que ser revistos, para 

ultrapassar as dificuldades atuais. Deve ser encontrada uma rotina, de forma a 

abater os beneficiários que perdem direitos, por morte ou por passagem à 

disponibilidade e confirmar os que mantém os direitos.  

A Representante da DGRDN questionou, neste caso, qual o número que deve ser 

tido em consideração como correto, no tocante aos beneficiários da Portaria 

1034/2009, ao que o Presidente afirmou não saber, visto que há muitos 

beneficiários titulares e beneficiários familiares que não utilizam o cartão e que não 

se encontram válidos.  

O SMOR Gonçalves, Representante da ANS, referiu um caso pessoal de não 

validação por falha administrativa da entidade processadora e que foi regularizado 

mais tarde tendo os valores em dívida sido pagos à posteriori, ficando o beneficiário 

sem resposta acerca do reembolso das comparticipações das despesas que, 

entretanto, teve que pagar, ao que o Presidente esclareceu que todas as faturas 

fora de prazo são submetidas a despacho do CD e avaliadas conforme a justificação 

que é apresentada.  

Retomada a palavra pela Representante da DGRDN, referiu que na página 77 do 

RA 2017 vem referido, como abrangido pela Portaria nº 1034/2009, de 11 de 
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setembro, “Grandes Deficientes do serviço efetivo normal”, quando no Tabela 34 

(página 78 do mesmo RA 2017) é referido “Beneficiário Grande Deficiente das 

Forças Armadas”. Acrescentou ainda que, legalmente, os Beneficiários Familiares 

não estão abrangidos pela Portaria.  

O CMG Borges Gaspar, Representante da Marinha, referiu que é a Portaria 

167/2005, de 23 de setembro, que contempla os DFA.  

O Presidente esclareceu que o Beneficiário Familiar (BF) de DFA é igual aos outros 

BF, referindo que a esposa de um DFA, dependendo do seu rendimento, deverá ou 

não descontar para a ADM. No entanto, esta matéria deve ser discutida em sede 

própria. 

O SMOR Gonçalves, Representante da ANS, relativamente aos descontos dos 

beneficiários para a ADM, defendeu uma vez que o direito decorre da integração do 

benificiário no conceito de “Família Militar”, o que faria sentido era que o valor do 

desconto tivesse por base o rendimento total do agregado familiar como referência 

para o desconto. O Presidente referiu que, em sede de revisão da Portaria nº 

1034/2009 e do regime jurídico da ADM, deveria ser analisado este tipo de 

questões, bem como as tipologias de beneficiário, quem paga ou não, e a justiça dos 

critérios.  

O COR Luís Paula Campos, Representante da AOFA, sugeriu que o Conselho 

Consultivo participasse nesta discussão. 

O Presidente informou que iria propor ao MDN a nomeação de Grupos de Trabalho 

para rever o regime jurídico da ADM e o financiamento do Serviço de Saúde Militar e 

da ADM/IASFA. Era expectável que se efetivassem após conclusão dos relatórios 

das auditorias em curso. Uma questão era certa: neste momento as receitas não 

cobrem as despesas. O Representante da AOFA afirmou que a Auditoria do IGDN 

em 2008 já referia o mesmo, bem como a de follow up da mesma Entidade de 2011, 

pensando que a da IGF de 2013/4 deverá, visto desconhecer o relatório final, ter dito 

o mesmo. 

Retomando o assunto do número dos DFA, o Presidente afirmou que os números 

que são apresentados no RA 2017, à falta de outros elementos, são os que devem 

ser tidos em conta, com a ressalva de que são referentes a beneficiários, à data, 

com cartão válido.  



Página 8 de 13 

A Dr.ª Isabel Madeira, Representante da DGRDN, afirmou que as verbas não 

batiam certo. O Presidente esclareceu que as verbas da Secretaria-Geral, 

executadas extra-orçamentalmente, não estavam consignadas ao pagamento de 

faturação relativa aos beneficiários da Portaria 1034/2009. Tinha sido o CD, através 

da sua deliberação nº 2/2016, que tinha decidido utilizar essas verbas 

prioritariamente para suportar as despesas desses beneficiários, como forma de 

ultrapassar a Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso e desbloquear o 

fornecimento de medicamentos e produtos de apoio. Os descontos dos militares 

para a ADM também não são receitas consignadas e têm que suportar os custos 

diretos e indiretos do funcionamento do SADM. Nessa altura, o Representante da 
AOFA, solicitou a desagregação dos €1,94 milhões usados na vida corrente do 

IASFA, tendo o Presidente apresentado uma folha de Excel desagregando alguns 

custos diretos de funcionamento da ADM havendo que somar os custos indiretos. De 

igual forma referiu que houve descativações utilizadas para pagamento de despesas 

da ADM. O Representante da AOFA referiu, ainda, que o MDN garantiu, durante 

vários anos, um montante de cerca de €800 mil para suporte ao funcionamento da 

ADM. O Presidente acrescentou que as despesas com os beneficiários titulares e 

familiares relativas à Portaria 1034/2009 são uma responsabilidade e dívida da 

Nação, devendo ser pagas pelo OE. De igual forma, o pagamento da prestação de 

cuidados de saúde no âmbito da ADM que não puderem ser pagas pelas receitas do 

IASFA, constitui, nos termos do Artigo 16.º da sua lei orgânica, responsabilidade 

exclusiva do Estado Português. Acrescentou que o diagnóstico sobre a insuficiência 

de receitas foi entregue à Tutela em maio de 2016 e tem sido reiterado.  

A Representante da DGRDN deu parecer favorável ao RA 2017, ressalvando que 

há conceitos que devem ser esclarecidos. 

Em seguida, o Presidente deu a palavra ao CMG Borges Gaspar, Representante da 
Marinha, que, apesar das dificuldades comuns aos restantes Vogais do CC, tinha 

um parecer ainda não assinado, que distribuiu pelos presentes. Este parecer deixou 

de fazer sentido após a ultima versão enviada.  

O Representante da AOFA aproveitou para referir que a Fonte de Financiamento 

311 aparece com valores diferentes em três momentos ao longo do documento.  
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O COR Manuel Jesus, Representante do Exército, afirmou que se deve falar de 

“défice” e não em “passivo”, quando se refere no Relatório de Atividades ao “passivo 

financeiro” da ADM em 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2017.  

O Presidente esclareceu que a terminologia que é utilizada foi acordada com a 

Direção Geral do Orçamento (DGO). Sobre o agravamento do défice, há que ter em 

conta a diferença entre 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2017, de 

cerca de 11M€, acrescida dos saldos transitados de cerca de 9 M€, de 2016 para 

2017.  

O COR Luís Paula Campos, Representante da AOFA, afirmou que, segundo o 

Artigo 23º do Decreto-Lei nº 25/2017, de 03 de março, que estabelece as normas de 

execução do Orçamento do Estado para 2017, o IASFA, I.P., é obrigado a 

apresentar, na sua página da Internet a lista das dívidas a terceiros, aliás situação 

essa relevada neste Relatório. O Presidente esclareceu que não existem dívidas a 

fornecedores e que no tocante à ADM, existe faturação por pagar, na ordem dos 

69,288 M€ e deu indicação à Secretária deste Conselho que tomasse nota de tal 

para ser visto posteriormente.  

O CMG Borges Gaspar, Representante da Marinha, retomou a palavra e salientou 

algumas incongruências encontradas: 

 Tabela 38, página 81 – Os valores transitados estão a branco, mas no 

parágrafo seguinte são referidos os valores transitados; 

 Tabela 65, página 119 – Deve ser apenas saldo de gerência e não resultado; 

 Ponto 4.2.5 Resultados, páginas 118 e 119 – Gráficos, texto e tabelas não 

estão em conformidade; 

 Tabela 62, página 114 – Valor não bate certo com o valor apresentado no 

ponto 3.2.2.2.6 Receitas da ADM, página 80; 

 Questionou a situação patrimonial. 

O Presidente incumbiu o Secretário de tirar boa nota de todos os apontamentos 

indicados e informou os Vogais do CC que tudo será verificado. Acrescentou que a 

situação patrimonial será apresentada no relatório de contas de gerência. O relatório 

de contas deve ficar separado do RA, situação confirmada pelo Fiscal Único. O 
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Representante da Marinha afirmou que o parecer do RA 2017 será favorável em 

caso de correção das incongruências. 

De seguida, o Presidente deu a palavra ao CMG Felício Maria, Representante do 
EMGFA, que deu parecer global favorável, com as devidas correções. Sugeriu que 

fosse feita, no futuro, contabilidade analítica, distinguindo ADM e ASC. O Presidente 

afirmou que esse era um objetivo, que se estava a materializar em 2018, mais 

especificamente, saber quanto custa cada unidade orgânica e cada resposta social,  

Tomou a palavra o TCOR Henrique Ribeiro, Representante da Força Aérea, que 

deu parecer favorável, com a ressalva das correções já assinaladas pelos Vogais. 

O SMOR Gonçalves, Representante da ANS, tomando a palavra, referiu não emitir 

parecer, uma vez que o documento terá que ser revisto após correções. No entanto, 

congratulou o incremento substancial na qualidade e aguarda a implementação da 

contabilidade analítica. Sugeriu ainda que numa uma futura revisão do RA se fizesse 

uma alteração da sua estrutura em diversas partes, uma onde utilizando uma 

linguagem abrangente e inteligível pelo universo dos destinatários da informação, de 

forma consistente e estruturada, se consiga dar resposta ao que o Decreto-lei 

183/96, de 27 de Setembro, determina e outras, em anexos, onde através de 

descritivos e documentos mais técnicos, se possam integrar outras informações 

mais técnicos ou específicos, nomeadamente aqueles a que alude a Lei n.º 66-

B/2007, de 28 de Dezembro, bem como relativas ao Orçamento, às Contas de 

Gerência, Parecer do Fiscal Único ou outros que se entenda terem relevância para 

análise e fundamentação dos pareceres.  

O Presidente afirmou que a introdução de dados estatísticos no Relatório de 

Atividades tinha sido feita em resposta a solicitações dos membros do Conselho 

Consultivo. Entendia também que, no futuro, poder-se-ia elaborar um Corpo de 

Relatório conforme Decreto-Lei em vigor, elaborar um anexo, com tudo o que 

fossem dados estatísticos e manter, como no ano anterior, o Relatório das Contas 

de Gerência à parte. Sublinhou também que, para o ano de 2019, se pretendia que 

todas as Unidades Orgânicas e Centros de Apoio Social elaborassem o 

planeamento de atividades e de orçamento em SIGDN, por forma a identificar mais 

claramente as atividades financiáveis e não financiadas e contribuir para o objetivo 

de implementar a contabilidade analítica.  
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O Representante do Exército, COR Manuel Jesus, tomou a palavra e afirmou 

partilhar da ideia de separação com detalhe, da informação financeira e orçamental 

respeitante à área da Ação Social Complementar e da área da Assistência na 

Doença ao Militares das Forças Armadas, mas deu parecer favorável ao RA 2017, 

após correções. Sugeriu que se verificassem os prazos referidos no Relatório de 

Atividades, quando se referem ao tempo médio de pagamento das despesas com 

saúde no regime convencionado, face ao mencionado na página 87 § 5 (239 dias); 

pág. 140 § 1 (330 dias) e 127 § 4 (290 dias). Para além das incongruências já 

detetadas, foram ainda mencionadas algumas gralhas encontradas no Relatório de 

Atividades: 

 Pág. 121, tabela 65 – Distribuição dos OO para 2016, corrigir para 2017; 

 Pág. 124, tabela 67 – Avaliação global da execução do QUAR 2016, corrigir 

para 2017; 

 Pág. 131, último §, corrigir 2016 para 2017. 

De seguida, o Presidente deu a palavra ao COM Alves Francisco, Representante 
da SG/MDN, que reiterou as palavras da Dr.ª Isabel Madeira, salientando que há um 

trabalho louvável visível de rigor e transparência. Espera que a nova contabilidade 

analítica dê frutos e sugeriu que, numa próxima discussão semelhante, as gralhas 

encontradas no documento sejam enviadas por correio eletrónico, evitando discuti-

las presencialmente, deixando para a reunião do CC os assuntos de fundo. Deu os 

parabéns ao IASFA, I.P., pelo esforço colocado no Relatório de Atividades, e 

considerou que o processo está no caminho certo. 

Tomou a palavra o MGEN Norberto Bernardes, Representante da ASMIR, que 

afirmou manter o parecer enviado por correio eletrónico, que se anexa a esta ata, e 

acrescentou que, considerando a intenção do Presidente do CD incluir os custos 

diretos e indiretos e a contabilidade analítica, o parecer da ASMIR ao RA 2017 era 

favorável. 

Da intervenção dos Vogais presentes nesta reunião do CC resultou: parecer 

favorável dos representantes do DGRDN/MDN, Marinha, EMGFA, Força Aérea, 

Exército e ASMIR, com a ressalva da introdução das alterações solicitadas; não foi 

emitido parecer pelos representantes da AOFA, ANS e SG/MDN. Conforme já 
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citado, anteriormente, a AOFA remeteu a sua posição para altura posterior. O 

Presidente deu parecer favorável. 

Ponto 3 – Outros Assuntos 

A ASMIR tinha sugerido, via correio eletrónico, a discussão de vários assuntos 

relativos ao ex-Hospital de Belém e à criação de um fundo imobiliário para a 

recuperação de fogos devolutos. Concretamente: 

- Nível de ambição do Conselho Diretivo do IASFA I.P. para o ex- Hospital Militar de 

Belém? 

A ASMIR considera como adequado: 

- Hospital de retaguarda para cuidados continuados e paliativos como anexo do 

HFAR e direção do CEMGFA, 

ou,  

- Estrutura Residencial para Pessoas Idosas sob direção do IASFA. 

ou,  

- articular as duas valências, pois existem dois edifícios distintos. 

 - Nível de ambição do Conselho Diretivo do IASFA I.P. para a recuperação das 

365 habitações devolutas e degradadas sem condições (quantitativo a 31 de 

dezembro de 2015) e que constam de 9 (nove) estúdios, 19 (dezanove) 2 

assoalhadas, 80 (oitenta) 3 assoalhadas, 149 (cento e quarenta e nove) 4 

assoalhadas, 71 (setenta e uma) 5 assoalhadas, 54 (cinquenta e quatro) 6 

assoalhadas, 3 (três) 7 assoalhadas? 

A ASMIR considera como adequado: 

Criar um Fundo Imobiliário, recuperando estas 365 habitações. 

O Presidente do CD/IASFA, I.P., considerou não ser ajustado promover a 

discussão dos temas, de elevada complexidade, pela inexistência e circulação prévia 

de estudos exaustivos com os dados sobre a situação, enquadramento jurídico, 

volume de investimentos, etc.  

Encerramento dos trabalhos 
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Cumprida a agenda de trabalhos, não havendo mais assuntos, o Presidente do CC 
do IASFA, I.P., agradeceu a comparência de todos e deu por encerrada a reunião 

pelas 18:50 horas. 

 

O Presidente do Conselho Diretivo do IASFA, I.P. 

 
 

TGEN Rui Xavier Matias 

 

 

O Secretário 

 
 

Mónica Oliveira 
Técnica Superior 

 
 
 
 
Anexos: 

A. Parecer Marinha_ RA17 

B. Parecer Exército_ RA17 

C. Pronuncia ANS_RA17 
D. Declaração de Voto AOFA_RA17 

E. Adenda à Declaração de Voto AOFA_RA17 

F. Parecer ASMIR_ RA17 
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           ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES NA RESERVA E REFORMA 

 

Lisboa, 9 de maio de 2018 

 
Exmo. Senhor 

Presidente do Conselho Diretivo e   

Presidente do Conselho Consultivo do IAFA I.P. 

. 
 

 A Associação dos Militares na Reserva e Reforma (ASMIR) após análise do “Relatório de 
Atividades de 2017” do IASFA I. P pelo seu representante e membro do Conselho Consultivo do 

IASFA I.P. e que merece concordância dos seus associados vem dar conhecimento da sua 

pronúncia/posição. Pronúncia que será lida na reunião do Conselho Consultivo do IASFA, I.P. a ter 

lugar na Sede do IASFA, pelas 15 horas do próximo dia 9 de maio de 2018. 

 ANÁLISE DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2017 

A- INTRODUTORIAMENTE 

1. CITAM-SE EXTRATOS da ATA da reunião do Conselho Consultivo de 29 de julho de 2016: 

 Na reunião do Conselho Consultivo de 2 de Outubro de 2015 o representante da ASMIR requereu a 
inclusão de quadros nos Relatórios Anuais de atividade nestes termos e cita-se o constante na ATA: 
“no que respeita à apresentação de Relatórios de Atividades anual do IASFA I.P., a ASMIR expressa posições 
comuns à AOFA, ANS e AP: 

- a necessidade no que importa de  uma fácil, exaustiva e detalhada leitura da execução das respostas da Ação 
Social Complementar (ASC); 

- A necessidade de uma fácil, exaustiva e detalhada leitura da execução das respostas prestadas na Assistência 
na Doença aos militares, militares portadores de deficiências e outros abrangidos pela Portaria nº 1034/2009 e 
beneficiários familiares, associados e extraordinários; 

Assim a ASMIR Requer: 

. Que em adenda ao Relatório de Atividades do IASFA I.P. de 2014 sejam oportunamente juntos, caso seja 
possível sem afetar o normal funcionamento dos serviços, os quadros que se discriminam. 

- Que no Relatório de Atividades respeitante ao ano de 2015, e anos seguintes, constem os quadros que se 
requerem inseridos na parte competente.  

Mais é requerido que o Presidente do CD manifeste a sua concordância à inclusão dos quadros requeridos em 
futuro relatórios anuais de atividades; ou a eventual discordância e neste caso fundamentada.”  

 

Ao que o Presidente da Direção do IASFA I.P. disse em resposta “que nenhum CD do IASFA pretende omitir 
informação. O que existe é muita dificuldade em se obter certo tipo de informação, tendo apontado a inexistência de contabilidade 
analítica como a causa principal à falta da informação referida pela ASMIR.” 

Mais disse o Presidente da Direção do IASFA I.P., Senhor Tenente-General Fialho da Rosa, que 
“partilhava das preocupações do Presidente da ASMIR. Considera que este tipo de informação deve e tem 
de constar num Relatório de Actividades e, caso haja possibilidade neste RA será colocada uma adenda 
com esta informação adicional.”” (negrito nosso) 

ANEXO F



Página 2 de 3 
           ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES NA RESERVA E REFORMA 

2, Assim, foi requerido incluir mapa com a RECEITA e DESPESA relativamente à 
execução orçamental em 2015 e anos seguintes por Centro de Apoio Social (CAS), 
identificando as ORIGENS DAS RECEITAS e DESPESAS 

E foi facultado o exemplo do pretendido e cita-se: 

“ Relativamente à execução orçamental em 2014 por Centro de Apoio Social (CAS), os resultados foram os 
seguintes: 
Tabela 5: Execução Orçamental, por CAS, em 2014 (cfr. Plano da Vogal Dra. Rita Cristovão para o IASFA 
2015/20)stas sociais / Valências Custos Receitas Margem 
CAS Total Receita Líquida Cobrada Margem 
                                   RECEITA                   DESPESA                                      MARGEM 
CAS de Oeiras          5.712.423 €           3.437.737 €                              - 2.274.686 € 
CAS do Alfeite          2.653.921 €              682.463 €                              - 1.971.458 € 
CAS de Runa             1.624.678 €              743.964 €                                 - 880.714 € 
CAS de Lisboa                93.786 €              168.285 €                                  - 425.501 € 
CAS do Porto               557.341 €              236.785 €                                  - 320.556 € 
CAS de Coimbra          192.180 €                  7.500 €                                   - 184.680 € 
CAS de Cereposa        263.175 €              118.994 €                                   - 144.182 € 
CAS de Ponta Delgada 80.854 €                18.617 €                                     - 62.237 € 
CAS de Tomar               86.316 €                40.221 €                                      - 46.095 € 
CAS de Évora                39.190 €                           0 €                                      - 39.190 € 
CAS de Braga               12.094 €                            0 €                                      - 12.094 € 
CAS de Viseu                13.569 €                    7.833 €                                        - 5.736 € 
CAS do Funchal16                            0 €                             0 €                                                  0 € 
TOTAL CAS   11.829.528 €         5.462.399 €                     - 6.367.129 € 
Fonte: Dados do GPGFO17 sobre a execução orçamental de 2014” 

 

3, Assim, foi requerido incluir mapa com a RECEITA e DESPESA  relativamente à 
execução orçamental em 2015 e anos seguintes por por Resposta Social/Valência 
identificando as ORIGENS DAS RECEITAS e DESPESAS 

E foi facultado o exemplo do pretendido e cita-se: 

 

“Tabela 6: Custos e Receitas por Resposta Social/Valência em 2013(cfr. Plano da Vogal Dra. Rita 
Cristovão para o IASFA 2015/20)stas sociais / Valências Custos Receitas Margem 
 
                                                                   RECEITA               DESPESA            MARGEM 
INFÂNCIA E JUVENTUDE                  1.669.873,47 €        637.458,55 €       -1.032.414,92 € 
CRECHE                                                                   815.606,90 €             288.587,96 €              -527.018,94 € 
JARDIM INFÂNCIA                                                 734.046,21 €             259.729,16 €              -474.317,05 € 
CENTRO RECURSOS                                                 81.560,69 €               28.858,80 €                -52.701,89 € 
RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA                                  38.659,67 €               60.282,63 €                  21.622,96 € 
 
TEMPOS LIVRES                                 4.260.767,71 €     1.242.618,17 €       -3.018.149,54 € 
ALOJAMENTO TEMPORÁRIO                               363.096,09 €             182.053,21 €               -181.042,88 € 
SERVIÇO ALIMENTAÇÃO19                                                  3.596.263,76 €             981.965,18 €            -2.614.298,58 € 
CULTURA E LAZER                                                    49.806,22 €                               0 €                  -49.806,22 € 
TURISMO SOCIAL                                                   251.601,64 €                78.599,78 €               -173.001,86 € 
 
APOIO A IDOSOS                                   4.454.257,32 €     3.548.049,48 €          -906.207,84 € 
ERPI - UF1                                                                 1.760.362,18 €         1.464.866,25 €              -295.495,93 € 
ERPI - UF2                                                                 2.693.895,14 €         2.083.183,23 €              -610.711,91 € 
 
APOIO À HABITAÇÃO                           2.173.986,55 €      3.037.328,85 €           863.342,30 € 
APARTAMENTOS AUTÓNOMOS20                                            38.143,92 €                               0 €                -38.143,92 € 
ARRENDAMENTO HABITACIONAL21                    2.135.842,63 €          3.037.328,85€                901.486,22 € 
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APOIO NA SAÚDE                                  1.651.572,44 €    1.285.062,03 €           -366.510,41 € 
SAMED - SERVIÇO APOIOMÉDICO                       1.651.572,44 €        1.285.062,03 €                -366.510,41 € 
 
APOIO FINANCEIRO22                                           3.681.245,70 €    2.313.690,32 €        -1.367.555,38 € 
COMPARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS                     1.319.139,52 €       -1.319.139,52 € 
 
CONCESSÃO EMPRÉSTIMOS                                  2.206.376,34 €          .236.810,16 €                   30.433,82 € 
SUBSÍDIO PECUNIÁRIO POR 
MORTE (CPFA)                                                             155.729,84 €              76.880,16 €                 -78.849,68 € 
 
 
APOIO GERAL (inclui o 
Atendimento/Acompanhamento)             706.062,60   €                  0,00 €           -706.062,60 € 
 
  TOTAIS                                                18.597.765,79 €     12.064.207,40 €        -6.533.558,39 € 
 
 
Fonte: Dados fornecidos pela Divisão da Ação Social em Abril 2015 referentes a 2013, com base em mapa elaborado pelos 
Gabinetes que dão apoio ao Conselho Diretivo na área Financeira e dos Recursos Materiais. 
 
 
e prestações sociais da DR 2013 oficial foram de 1,188M€ e os empréstimos concedidos do Balanço oficial de 2013 foram 1,462M€.” 

B. DO FUNDO 

1. Os supra-referidos quadros/mapas requeridos pela ASMIR não constam no “Relatório 

de Atividades de 2017” do IASFA I. P.  

EM CONCLUSÃO: 

O Relatório de Atividades de 2017 não se encontra em condições de ser apreciado. 

Inexistem os mapas/quadros requeridos, e cuja inclusão foi aprovada pelo anterior 

Presidente do Conselho Diretivo. Mapas/Quadros que permitam aquilatar com 
transparência a atividade do IASFA em 2017, em todas as valências e CAS. 

 

 
 

O membro do Conselho Consultivo representante da ASMIR 
 
 
 
          Norberto Crisante de Sousa Bernardes 

 
 
 

 

 


