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1. Nota introdutória
Ao longo dos últimos três anos, o IASFA, I.P. tem intentado a resolução dos problemas
estruturais, num contexto de escassez de recursos humanos, logísticos, financeiros e
tecnológicos.
Visando o cumprimento dos objetivos estabelecidos na Carta de Missão do Presidente do
Conselho Diretivo, outorgada em março de 2016, o IASFA tem vindo a promover alterações
organizativas, adoção de ferramentas no âmbito das tecnologias de informação, acompanhadas
da reformulação dos processos e mudança na cultura organizacional que, por um lado,
permitam uma redução de custos e criação de mais receitas, e por outro que simultaneamente
garantam a eficácia, eficiência e qualidade dos serviços prestados aos seus beneficiários, no
âmbito da Ação Social Complementar e na gestão da Assistência na Doença aos Militares das
Forças Armadas.
Para este propósito, nos últimos dois anos, foi dada especial ênfase a dois instrumentos
fundamentais para o enquadramento da gestão do IASFA: a elaboração do plano de atividades e
respetiva orçamentação, com a participação e consequente divulgação com toda a sua
estrutura dirigente, e o início da implementação, durante o ano de 2018, de um novo modelo
de contabilidade analítica, com base no novo modelo de contabilidade por custos do instituto.
A determinação de custos por unidade orgânica, por resposta social e por utente, permitirá
futuramente, redefinir com maior sustentação os objetivos, definir prioridades, programar
ações e afetar os recursos necessários, visando conduzir o IASFA, I.P. a uma gestão mais
rigorosa, transparente e eficaz.
É neste contexto que é construído o Plano de Atividades de 2019. Deliberadamente, optou-se
por um modelo bastante detalhado de elementos de ação e atividades, como suporte ao
processo de orçamentação, à determinação, em tempo, das atividades financiadas ou não, e
futuramente, ao relato e à análise de resultados. Assim, o detalhe contém os objetivos
operacionais e elementos de ação atribuídos a cada unidade orgânica.
Globalmente, o planeamento reflete os valores de justiça social, equidade e solidariedade, que
continuam a ser inalienáveis, e dos quais o IASFA, I.P. não abdica, em prol do bem-estar dos
seus beneficiários, mantendo a premissa da sustentabilidade económica e financeira como prérequisito para a exequibilidade do sistema e do cumprimento da missão.

Lisboa, 10 de outubro de 2018
O Presidente do Conselho Diretivo

Rui Xavier Matias
IASFA, I.P.
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Tenente-General

2. Caracterização do IASFA, I.P.

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;
IASFA, I.P.
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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).
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:

Figura 1 - Organigrama do IASFA, I.P., de acordo com a Portaria nº 189/2013, de 22 de maio

IASFA, I.P.
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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;



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;

IASFA, I.P.
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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 da 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:
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;

IASFA, I.P.
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c) Os ascendentes ou equiparados a cargo do beneficiário titular.
Pode igualmente inscrever-se como beneficiário familiar,
d) 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;
Não são elegíveis para serem considerados beneficiários familiares, os familiares que estejam
abrangidos, em resultado do exercício de atividade remunerada ou tributável, por regime de
segurança social de inscrição obrigatória, enquanto se mantiver essa situação, não podendo
igualmente estar inscrito noutro subsistema de saúde público.
Os funcionários e agentes, beneficiários titulares da ADSE, que sejam cônjuges ou vivam em
união de facto com beneficiários titulares da ADM, podem optar pela sua inscrição como
beneficiários extraordinários da ADM.
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 podem optar pela sua 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: oportunidades e constrangimentos
associados
De acordo com o n.º 3 do Decreto-Lei n.º 193/2012 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, tem sido objeto de planeamento nos dois últimos
anos, todavia, a sua implementação não foi operacionalizada com meios próprios, pelo facto do
IASFA se encontrar numa situação financeira delicada. Têm sido promovidos convénios com
entidades externas.
Outras respostas sociais foram implementadas de forma limitada ou pontual, nomeadamente, o
centro de convívio do CAS Oeiras, e respostas sociais direcionadas para a infância e juventude,
como é exemplo as atividades de ocupação de tempos livre durante as interrupções letivas.
O planeamento de 2019 está implicitamente condicionado pela escassez de recursos. É factual
que o IASFA, I.P. atravessa uma situação financeira delicada, que resulta da não cobertura das
despesas por parte das receitas do IASFA, situação para a qual contribuiu a suspensão das

IASFA, I.P.
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quotas dos beneficiários para a ASC, na ordem dos 0,8%, e a redução na ordem dos 50% das
transferências do orçamento de Estado, desde 2010.
A suspensão das quotas, que ocorreu após o aumento de 3,5% dos descontos dos beneficiários
da ADM, teve como pressuposto a compensação pelas transferências diretas do orçamento de
Estado, o que não aconteceu. Em concreto, em 2018, foi transferida do OE uma verba de
25,5M€, sendo que 20M€, antes disponibilizados por verba extraorçamental disponibilizada
pela SGMDN, foram pela primeira vez incorporados na verba orçamental do IASFA, para
suportar as despesas de saúde com os beneficiários inscritos ao abrigo da Portaria n.º
1034/2009, de 11 de setembro. Contribuiu igualmente para este desequilíbrio financeiro o
Despacho n.º 511/20151 do Ministro da Defesa Nacional, de 30 de dezembro de 2014, que
determina que a ADM assume o encargo financeiro com a saúde assistencial praticada pelo
Serviço de Saúde Militar.
Não obstando às dificuldades enunciadas, o IASFA, I.P. continua empenhado na identificação e
resolução das questões estruturais, especialmente as relacionadas com as necessárias reformas
do SSM, do IASFA, da Assistência na Doença aos Militares, da assistência e apoio aos militares e
ex-militares portadores de incapacidade, de forma permanente, bem como aos modelos de
financiamento que foram estabelecidos.
A Tutela promoveu a constituição de Grupos de Trabalho para a criação, entre outros, de um
Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio a Deficientes Militares, e uma Plataforma com a
missão de assegurar a permanente comunicação e articulação entre as entidades com
responsabilidades no Sistema de Saúde Militar (SSM), tendo em vista a eficaz monitorização do
funcionamento do SSM, que constituirão os fora adequados para a análise e proposta de
resolução das questões acima enunciadas.
Concomitantemente , e num nível interno, o IASFA,I.P., procurará continuar em 2019 as
reformas que encetou há três anos atrás, nomeadamente a análise e reformulação de
processos, dando prioridade à sua desmaterialização, à melhoria do controlo interno, à adoção
de ferramentas informáticas adequadas, à aquisição de competências em diversas áreas, que
permitam uma gestão profissional e a possibilidade de conseguir fazer mais e melhor com os
recursos disponíveis, gerando receitas próprias que contribuam para o alargamento e melhoria
das respostas sociais, que respondam aos anseios e necessidades reais da família militar.
No que respeita 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, e de acordo com as práticas adotadas nos últimos três

1

O Despacho n.º 511/2015 do MDN foi assinado a 30 de dezembro de 2014 e publicado em DR a 19 de janeiro de
2015, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2015.
IASFA, I.P.
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anos, o seu planeamento e execução é efetuado de forma a garantir a sua
autossustentabilidade, preferencialmente com retorno financeiro positivo.
Na impossibilidade do IASFA, I.P. assumir a prestação de outros apoios sociais, culturais e de
lazer, a procura de estabelecimento de protocolos e parcerias com a comunidade também
serão continuados em 2019, por forma a converter o apoio prestado mais abrangente e
diversificado.
O IASFA, I.P., em 2019 continuará empenhado na promoção da articulação e harmonização das
estratégias de apoio social complementar e na assistência na doença, em colaboração com
outras entidades, com especial relevância para aquelas que estão integradas na tutela do MDN.

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 social

Juventude
Pessoas Adultas

Residências Universitárias
Alojamento permanente ou temporário em Messe
Serviço de alimentação
Resposta Social ERPI:

UF1 - Alojamento permanente


UF2 – Alojamento permanente e temporário

Pessoas Adultas/Idosas
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

IASFA, I.P.

12

Plano de Atividades 2019

Assistência na Doença aos
Militares (ADM)

Registo, processamento, validação e liquidação das prestações de cuidados de saúde
abrangidas e efetuadas pelas seguintes entidades:
a) Estabelecimentos do Serviço de Saúde Militar;
b) Pessoas singulares ou coletivas com as quais tenham sido celebrados acordos;
c) Pessoas singulares ou coletivas da livre escolha dos beneficiários.
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

Quadro 1 - Áreas de Intervenção e Valências do IASFA, I.P.

3. Estratégia Institucional

3.1. Orientações Políticas Gerais
Para o ano de 2019, 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 2019, 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

IASFA, I.P.
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“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

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

IASFA, I.P.
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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.

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, I.P.;
OE2 – Promover a sustentabilidade da ASC e da ADM e garantir a gestão, de forma eficiente e
eficaz, das respostas sociais e de saúde do IASFA;
OE3 – Conceber e implementar os instrumentos de gestão apropriados e eficazes para o IASFA,
ao nível da gestão estratégica e operacional;
OE4 - Capitalizar os serviços prestados rentabilizando os recursos disponíveis, ao nível da ADM e
ASC;
OE5 – Promover a qualidade e os fluxos comunicacionais entre o IASFA, os seus beneficiários,
funcionários e demais stakeholders.
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.

IASFA, I.P.
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PERSPETIVA

DESIGNAÇÃO

ÁREAS DE INTERVENÇÃO

Interna

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

Diagnóstico sustentado das necessidades e expectativas da ASC, revisão dos
Estatutos do IASFA, .P., redefinição dos quadros orgânicos e de competências,
Adequação da estrutura orgânica às exigências de uma gestão eficiente e eficaz

OE2 - Promover a sustentabilidade da ASC
e da ADM e garantir a gestão, de forma
eficiente e eficaz, das respostas sociais e
de saúde do IASFA

Realização de estudos que permitam a revisão das medidas existentes e adoção
de novas ações que adequem o financiamento da ASC e ADM, Gestão eficaz da
ASC e da ADM, uniformização dos procedimentos da ADM com outros sistemas,
oferta de acordos em áreas geográficas não cobertas pelo SNS, implementação
de novas respostas sustentáveis no âmbito da ASC, revisão dos normativos
relativos às políticas de atribuição de subsídios e outros benefícios; 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,

OE3 - Conceber e implementar os
instrumentos de gestão apropriados e
eficazes para o IASFA, ao nível da gestão
estratégica e operacional

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

Financeiros

OE4 - Capitalizar os serviços prestados
rentabilizando os recursos disponíveis ao
nível da ADM e ASC

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

Clientes

OE5 - Promover a qualidade e os fluxos
comunicacionais entre o IASFA, os seus
beneficiários, funcionários e demais
stakeholders

Comunicação institucional, comunicação interna, marketing, relações públicas,
redes sociais, Portal interno e externo do IASFA

Recursos

Quadro 2 - Objetivos Estratégicos (Balance Scorecard Array)

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 caráter
único no âmbito da ação social complementar e de apoio na doença.

Dispor de uma Instituição no âmbito da ação social complementar e de
apoio na doença que pugna pela sustentabilidade das suas respostas e
que responde adequadamente às necessidades dos seus beneficiários
enquanto stakeholders da Defesa.

PESSOAS
Resultados para os Funcionários
- Melhoria da sua qualificação e capacitação;
- Interiorização e melhoria do espírito institucional;
- Melhoria da perceção do esforço individual e coletivo pela respetiva
tutela;
- Melhoria dos processo internos com impacto na produção de trabalho.

Resultados para os Clientes
Melhoria percetível na quantidade e qualidade dos serviços prestados
pelo IASFA, I.P.;
Acesso a um maior leque de respostas sociais.
Maior acesso à informação e consequentemente às respostas sociais
do IASFA, I.P..

Quadro 3 - Resultados esperados no triénio 2017-2020

IASFA, I.P.
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4.3. Objetivos Operacionais
A operacionalização dos objetivos estratégicos, traduzida nos objetivos operacionais para o ano
de 2019, enquadra-se 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

INDICADORES

META
PARA 2019

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

EFICÁCIA

Data de finalização do relatório de resultados do
questionário de diagnóstico das necessidades dos
beneficiários

julho 2019

OO2 – Promover novas respostas sustentáveis e
desenvolver as respostas atuais, tendo em vista a sua
adequação às necessidades dos beneficiários do IASFA
OO3 - Gerir, Desenvolver e Potenciar os Recursos
(Humanos, Logísticos, Financeiros e Sistemas de
Informação) do IASFA I.P., transversais às áreas da ASC
e ADM

EFICIÊNCIA

EFICÁCIA

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

EFICÁCIA

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

EFICÁCIA

OO6 – Desenvolver e melhorar ferramentas de
comunicação institucional interna e externa

QUALIDADE

Data de entrega de relatório pós-ICC

outubro 2019

Data para apresentação do relatório de
desenvolvimento da implementação do RGPD

maio 2019

Data de entrada em vigor do manual de
procedimentos para processamento e verificação
da faturação às entidades convencionadas

abril 2019

Data de apresentação da proposta de aluguer de
espaços e utilização de instalações lúdicodesportivas na sua capacidade sobrante
Prazo para efetuar as alterações e garantir a
atualização permanente da página do IASFA nas
redes sociais

maio 2019

2 Dias

Quadro 4 - Objetivos operacionais para 2019

Nota: INDICADORES – listagem meramente indicativa

IASFA, I.P.
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UNIDADES ORGÂNICAS
OBJ
OBJ
ESTRATÉGICOS OPERACIONAIS

OE1

CAS

CD

GACD

GRH

GRM

GPGFO

GSIC

DSADM

DSASC

CAS
NIVEL 1

NÍVEL 2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OO2

X

X

X

X

X

X

X

X

OO3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OO3

X

X

X

X

X

X

X

OO4

X

X

X

X

OO3

X

X

X

X

X

X

OO5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OO1

OE2

OE3

X

X

OE4

OE5

OO2

X

OO6

X

OO1

X
X

X

X

X

X

X

Tabela 1 - Matriz de alinhamento dos vetores estratégicos e operacionais para 2019

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

IASFA, I.P.
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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

IASFA, I.P.
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5.1.2. Gabinete de Apoio ao Conselho Diretivo

IASFA, I.P.
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5.1.3. Gabinete de Recursos Humanos

IASFA, I.P.
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5.1.4. Gabinete de Recursos Materiais

IASFA, I.P.
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5.1.5. Gabinete de Planeamento, Gestão Financeira e Orçamento

IASFA, I.P.
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5.1.6. Gabinete de Sistemas de Informação e Comunicações

IASFA, I.P.
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5.1.7. Direção de Serviços da Ação Social Complementar

5.1.7.1.

IASFA, I.P.

Divisão de Apoio Social
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5.1.7.2.

IASFA, I.P.

Divisão de Turismo e Lazer
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5.1.7.3.

IASFA, I.P.

Divisão de Gestão do Património
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5.1.8. Direção de Serviços da Assistência na Doença aos Militares

IASFA, I.P.

34
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5.1.9. Centros de Apoio Social – Nível I

5.1.9.1.

IASFA, I.P.

Centro de Apoio Social do Alfeite

36
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5.1.9.2.

IASFA, I.P.

Centro de Apoio Social de Lisboa
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5.1.9.3.
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Centro de Apoio Social de Oeiras
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5.1.9.4.

IASFA, I.P.

Centro de Apoio Social do Porto

42
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5.1.9.5.

IASFA, I.P.

Centro de Apoio Social de Runa
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5.1.10. Centros de Apoio Social – Nível II
5.1.10.1.

IASFA, I.P.

Centro de Apoio Social de Braga

49
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5.1.10.2.

IASFA, I.P.

Centro de Apoio Social de Coimbra
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5.1.10.3.

IASFA, I.P.

Centro de Apoio Social de Évora

52
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5.1.10.4.

IASFA, I.P.

Centro de Apoio Social do Funchal

53

Plano de Atividades 2019

5.1.10.5.

IASFA, I.P.

Centro de Apoio Social de Ponta Delgada
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5.1.10.6.

IASFA, I.P.

Centro de Apoio Social de Tomar
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5.1.10.7.

IASFA, I.P.

Centro de Apoio Social de Viseu

58
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5.1.10.8.

IASFA, I.P.

Centro de Repouso de Porto Santo

59

Plano de Atividades 2019

IASFA, I.P.

60

Plano de Atividades 2019

6. Recursos
6.1. Recursos Humanos
CATEGORIA/CARREIRA
Unidade Orgânica
CD
Gabinete de Apoio Conselho Diretivo
Direção de Serviços ADM
Div. Gestão de Beneficios e Beneficiários
Div. Prestadores
Direção de Serviços Ação Social Complementar
Divisão de Apoio Social
Divisão de Gestão do Património
Divisão de Turismo e Lazer
Gabinete de Recursos Humanos
Gabinete de Recursos Materiais
Gabinete Planeamento Gestão Financeira Orçamental
Gabinete Sistemas Informação Comunicação
CAS/ALFEITE
CAS/BRAGA
CAS/COIMBRA
CAS/ÉVORA
CAS/FUNCHAL
CAS/LISBOA
CAS/OEIRAS
CAS/PONTA DELGADA
CAS/PORTO
CAS/RUNA
CAS/TOMAR
CAS/VISEU
CEREPOSA
TOTAL

IASFA, I.P.

Direção
Dirigente
Superior Intermédio

Tecnico
Superior

Ed Inf

Coordenador Assistente
Técnico
Tecnico

EO

AO

ENF

TDT

INF

3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3

9
3

1

1
5
4
1
1
4
3
1
8
1
2
1

1
1

3
11

1
1

3
4
1
1

17

66

1

1
1
1
8

7
3
14
16

8

3
1
2
5
8
11
1
7

2
21

1
3
3

1

2

8

9

1
3
2
1
1
1
1
2
2

1
5
1

2
1
5
20
2
2
8
2
1
1
122

Oficiais Sargentos Praças

1

1
3

65
1
1

21
173
2
20
54
1
2
17
395

2

22

12

6
3

1
3

33

16

6

2
2
4
1
2
1
1
2
10
1
2
3
2
1
1
49

1
2

3
7
6
2
3
3
2
11
3
3
4
2
5
10
3
5
8
7
3
93

4
4
1

8

5
1

23

TOTAL
4
30
16
23
23
2
16
36
12
10
18
21
12
115
6
10
6
4
37
266
9
40
86
13
8
20
843
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6.2. Recursos Financeiros
Tendo em conta os Plafonds atribuídos pela Tutela para financiamento da ASC (5,5M €) e da
ADM (20M €), os recursos financeiros que o Instituto dispõe para financiamento da sua
atividade são os seguintes:

DESIGNAÇÃO
OE1 – Redefinir o conceito de apoio social à família militar e completar o
modelo de governação adequado ao IASFA, I.P.
Aquisição de bens e Serviços
Despesas com Pessoal
Outras despesas correntes
OE2 – Promover a sustentabilidade da ASC e da ADM e garantir a gestão,
de forma eficiente e eficaz, das respostas sociais e de saúde do IASFA
Aquisição de bens e Serviços
Despesas com Pessoal
Subsídios Reembolsáveis
Investimento
Outras despesas correntes
Subsídios
Transferências
OE3 - Conceber e implementar os instrumentos de gestão apropriados e
eficazes para o IASFA, ao nível da gestão estratégica e operacional
Aquisição de bens e Serviços
Despesas com Pessoal
Investimento
OE4 - Capitalizar os serviços prestados rentabilizando os recursos
disponíveis ao nível da ADM e ASC
Aquisição de bens e Serviços
Despesas ADM
Despesas com Pessoal
Investimento
Outras despesas correntes
OE5 - Promover a qualidade e os fluxos comunicacionais entre o IASFA,
os seus beneficiários, funcionários e demais stakeholders
Aquisição de bens e Serviços
Despesas com Pessoal
Investimento
Reserva 2,5% ADM
Outras despesas correntes
Reserva 2,5% restantes despesas
Outras despesas correntes
Total Geral

IASFA, I.P.

Previsão da Despesa
2019
2 360 715,15
680 174,00
1 677 541,15
3 000,00
7 304 764,46
2 632 657,75
3 184 836,71
250 000,00
30 000,00
7 270,00
1 000 000,00
200 000,00
1 444 872,98
980 006,00
304 866,98
160 000,00
84 837 082,84
7 003 681,48
70 243 903,00
5 687 460,36
1 872 398,00
29 640,00
555 254,57
279 959,77
245 294,80
30 000,00
1 256 097,00
1 256 097,00
551 049,00
551 049,00
98 309 836,00
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Descrição da despesa por Fonte de
Financiamento

Previsão da Despesa 2019

10.311 - Receitas gerais
Aquisição de bens e Serviços
Despesas ADM
Investimento
Subsídios
10.414 -Feder - lisboa 2020
Aquisição de bens e Serviços
10.513 - Receitas Próprias
Aquisição de bens e Serviços
Despesas ADM
Despesas com Pessoal
Subsídios Reembolsáveis
Investimento
Outras despesas correntes
Transferências

25 500 000,00
3 300 000,00
20 000 000,00
1 200 000,00
1 000 000,00
268 981,00
268 981,00
72 540 855,00
8 007 498,00
50 243 903,00
11 100 000,00
250 000,00
892 398,00
1 847 056,00
200 000,00

Total Geral

98 309 836,00

Conscientes das dificuldades nos últimos anos de financiamento das despesas que o Instituto
tem com a ASC e com a ADM, foi enviado à Tutela, antes da comunicação dos Plafonds para
2019, um oficio a expor as necessidades de financiamento para a ASC e as necessidades de
financiamento da ADM, tendo em conta os passivos acumulados, que no final de 2018 se estima
serem cerca de 90M€. Pese embora esta comunicação, os plafonds atribuídos para 2019 foram
no mesmo montante dos atribuídos em 2018, pelo que o Plano de Atividades reflete estas
condicionantes.

6.3. Recursos Informáticos
Para o cumprimento integral da sua missão, desenvolvimento da sua atividade e concretização
do Plano de Atividades 2019, o IASFA, I.P., dispõe dos seguintes recursos informáticos e
tecnológicos:

Recursos Informáticos e Tecnológicos
Licenças

N.º médio

Equipamentos

Existências

SAP R/3 6,40 ECC 5,0 e SEM/BW 3,5

140

Servidores

15

Microsoft Office Desktop com Office
Standard (inclui SO Windows, SQL CAL,
Core CAL e Office Standard)

560

Desktop’s

580

1

Portáteis

40

SQL Server Standard Edition

IASFA, I.P.
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SQL Server 2008 R2

3

Comunicações - Ativos de
Rede (Switches)

30

SQL Server 2008

1

Comunicações - Ativos de
Rede (Routers)

18

System Center Data Center

1

Windows Server 2003

6

Windows Server 2008

6

Windows Server 2016

6

Periféricos - Impressoras

95

Toad for Oracle

2

Periféricos - Scanners

22

Office Professional

11

Periféricos - Projetores

11

Visio Standard

6

Leitores biométricos

9

Project Professional

5

Autocad Autodesk LTE

6

Adobe Acrobat Pro

8

Adobe Master Colection CS3

1

Total

763

Comunicações - Ativos de
Rede (Access Points)
Comunicações – Centrais
Telefónicas VoIP (Alcatel
OmniPCX)
Comunicações - Telefones Voip
(incluindo licença)

Total

8
6
59

893

7. Avaliação e Controlo do Plano de Atividades
O sucesso do presente Plano de Atividades está dependente da eficácia dos mecanismos de
avaliação e monitorização dos objetivos estabelecidos e das atividades/elementos de ação a
desenvolver em 2019. Este tipo de controlo proporciona ao IASFA, I.P. os meios aperfeiçoados
para apreender as “lessons learned” dos planeamentos anteriores, melhorar a prestação de
serviços, planear e afetar recursos e demonstrar resultados às partes interessadas, com especial
relevância para os beneficiários, Tutela e colaboradores, como parte do processo de
responsabilização.
Assim, ao longo do próximo ano será assegurada a avaliação periódica da execução do Plano de
Atividades de forma a detetar eventuais desvios na concretização dos elementos de ação de
acordo com as metas estabelecidas e, se aplicável, será proposta a implementação atempada
das adequadas medidas corretivas, para que no final do exercício não haja assinaláveis desvios
face ao programado.
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
IASFA, I.P.
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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

Paralelamente, e porque o QUAR não reflete todas as atividades/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 a propor e
implementar, atempadamente, as adequadas medidas corretivas, para que no final do exercício
não se verifiquem desvios significativos face ao programado e planeado.
Concomitantemente, através da utilização do SIGDN, e das suas funcionalidades de
planeamento e execução orçamental, o IASFA, I.P. otimizará o seu desempenho, de forma
automatizada e rigorosa, na medida em que terá oportunidade de gerir a informação de gestão
que viabilizará a introdução oportuna de medidas corretivas.
Assim, a avaliação da execução será feita, trimestralmente, por cada uma das unidades
orgânicas em relação aos objetivos e atividades constantes deste Plano e a elas atribuídos, e
também pelo Gabinete de Apoio ao Conselho Diretivo, que terá como incumbência o reporte e
compilação, em forma de relatório intercalar, da execução de cada UO e simultaneamente, com
uma periodicidade quadrimestral, efetuará a avaliação da execução, a nível global,
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 2019 poderá, contudo, sofrer ajustes, motivados pelo
já referidos constrangimentos orçamentais, financeiros e de capital humano, que têm
caracterizado e restringido a atividade do IASFA, I.P. nos últimos anos e que se prevê que, caso
não sejam dirimidos, possam realmente colocar em causa a realização de uma parte substancial
do planeamento aqui apresentado.
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8. Anexos

8.1. Anexo A – Plano de Formação
O Plano de Formação para 2019 assentou num prévio diagnóstico de necessidades, dirigido a
todos os trabalhadores e dirigentes do IASFA, I.P..
Foi ainda tido em consideração o imperativo de usar eficientemente os recursos disponíveis
para a aquisição/aprofundamento de competências críticas, potenciadoras de melhores níveis
de desempenho e eficácia individuais, operacionais e institucionais.
A capacidade de adaptação à mudança continua a ser, cada vez mais, uma componente
essencial do sucesso, para tal é necessário ter em consideração as necessidades dos
trabalhadores, que deverão ser alinhadas com os objetivos do Instituto. Assim devemos encarar
a formação como fazendo parte de um processo de transformação, tendo como principal
objetivo a melhoria continua, processo só possível de atingir com o empenhamento de todos,
compromisso que deverá ser assumido por todos e não apenas pelo trabalhador. A formação
constitui assim um instrumento que os dirigentes têm ao seu dispor para motivar as pessoas,
por forma a melhorar a performance organizacional.
Prevê-se a realização de formação na área da Higiene e Segurança Alimentar na Restauração.

CURSOS DE FORMAÇÃO

COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL
CURSO-FORMAÇÃO

N.º Participantes

Comunicação e Marketing Público

2

Técnicas de Negociação e de Mediação

2
Subtotal

4

GESTÃO ORGANIZACIONAL
CURSO-FORMAÇÃO

N.º Participantes

Auditorias Internas da Qualidade

1

Auditoria de Gestão da Qualidade Aplicada a Respostas Sociais

2

Aplicabilidade do Sistema de Certificação Energética (SCE) em Edifícios

2

Noções Gerais de Gestão por Projetos

3

Auditoria Financeira

2
Subtotal

IASFA, I.P.
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ASSUNTOS JURÍDICOS
CURSO-FORMAÇÃO

N.º Participantes

Regimes de Responsabilidade na Administração Pública

1

Noções Gerais sobre Contratação Pública

2

Novo Código dos Contratos Públicos

6

Contratos Públicos a Analise das Propostas

2

Contratos Públicos 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

Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho – Conceitos Básicos

3
Subtotal

16

GESTÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE
CURSO-FORMAÇÃO

N.º Participantes

Preparação, Elaboração e Execução do Orçamento nos Serviços Públicos

1

Consolidação de Contas

2

Auditoria e Controlo Interno

5

Contabilidade Pública e Gestão Orçamental

2

Gestão Financeira

1
Subtotal
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LÍNGUAS ESTRANGEIRAS
CURSO-FORMAÇÃO

N.º Participantes

Inglês para Apresentações, Reuniões e Negociações

3

Inglês para Relações Públicas

3
Subtotal

6

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

90

ÁREA / FORMAÇÃO

N.º Participantes

FORMAÇÃO UTILIZADORES SIGDN

Área Técnica de Informação Financeira

5

Área Técnica de Informação Logística

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
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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

IASFA, I.P.
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8.2. Anexo B – Projeto de Orçamento para 2019
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CLASSIFICAÇÃO DAS RECEITAS

05.00.00.00.00
05.02.00.00.00
05.02.01.00.00
05.05.00.00.00
05.05.01.00.00
06.00.00.00.00
06.03.00.00.00
06.03.01.00.00
06.08.00.00.00
06.08.01.B0.00
06.08.01.C0.00
06.08.01.D0.00
06.09.00.00.00
06.09.01.00.00
07.00.00.00.00
07.01.00.00.00
07.01.06.99.05
07.01.07.01.05
07.01.99.99.05
07.02.00.00.00
07.02.01.01.05
07.02.05.99.05
07.02.07.01.05
07.02.99.99.05
07.03.00.00.00
07.03.01.00.00
08.00.00.00.00
08.01.01.99.00
08.01.99.99.05
10.00.00.00.00
10.03.00.00.00
10.03.01.00.00
11.00.00.00.00
11.06.00.00.00
11.06.10.A0.00
11.06.10.B0.00

IASFA, I.P.

II -RECEITAS DE FUNCIONAMENTO NORMAL (1+2+3+4+5)
A - RECEITAS CORRENTES (1+2+3+4)
RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE (1)
JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS
Bancos e outras instituições financeiras
JUROS - FAMÍLIAS
Juros - Familias
TRANFERÊNCIAS CORRENTES (2)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO
Estado
FAMÍLIAS
Quotizações de Subscrito - Cofre
Familias
Quotizações de Subscrito - ADM (a)
RESTO DO MUNDO
União Europeia - Instituições
VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES (3)
VENDA DE BENS
Venda Bens:Prod. agrícolas e pecuários-Outros
Produtos alimentares e bebidas
Outros
VENDA DE SERVIÇOS
Aluguer de espaço e equipamentos
Atividades de saúde - Outras
Alimentação e alojamento
Outros
RENDAS
Rendas de habitação
OUTRAS RECEITAS CORRENTES (4)
Outras
Outras-OrgMDN
B - RECEITAS DE CAPITAL (5)
TRANFERÊNCIAS DE CAPITAL
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Estado
ATIVOS FINANCEIROS
EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO
Amortização de empréstimos normais
Amortização de empréstimos hipotecários

Previsão PA2018
98 309 836,00
96 859 836,00
40 379,00
389,00
389,00
39 990,00
39 990,00
84 940 663,00
24 300 000,00
24 300 000,00
60 371 682,00
71 682,00
7 800 000,00
52 500 000,00
268 981,00
268 981,00
11 069 362,00
563 651,00
1 400,00
560 161,00
2 090,00
6 953 029,00
511 781,00
599 294,00
175 114,00
5 666 840,00
3 552 682,00
3 552 682,00
809 432,00
15 000,00
794 432,00
1 450 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
250 000,00
250 000,00
248 068,00
1 932,00
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8.3. Anexo C – QUAR 2019

ANO:2019
Instituto de Ação Social das Forças Armadas

MISSÃO: Garantir e promover a ação social complementar dos seus beneficiários e gerir o sistema de Assistência na Doença aos Militares das Forças Armadas
(ADM).

Objetivos Estratégicos
DESIGNAÇÃO
OE 1
OE 2
OE 3

META 2019

TAXA
REALIZAÇÃO

Redefinir o conceito de apoio social à família militar e completar o modelo de governação adequado ao IASFA, I.P.
Promover a sustentabilidade da ASC e da ADM e garantir a gestão, de forma eficiente e eficaz, das respostas sociais e de
saúde do IASFA
Conceber e implementar os instrumentos de gestão apropriados e eficazes para o IASFA, ao nível da gestão estratégica e
operacional

OE 4

Capitalizar os serviços prestados rentabilizando os recursos disponíveis, ao nível da ADM e ASC

OE 5

Promover a qualidade e os fluxos comunicacionais entre o IASFA, os seus beneficiários, funcionários e demais
stakeholders

Objetivos Operacionais
Eficácia

Peso

50

O1. Adequar a estrutura orgânica do IASFA, I.P., às necessidades internas e solicitações externas

Peso:

20

INDICADORES

1

2018

Data de finalização do
relatório de resultados
do questionário de
diagnóstico das
necessidades dos
beneficiários

META 2019

Tolerância

Valor
crítico

PESO

31/07/2019

30

30/06/2019

100%

Mês

RESULTADO

O3. Gerir, Desenvolver e Potenciar os Recursos (Humanos, Logísticos, Financeiros e Sistemas de
Informação) do IASFA I.P., transversais às áreas da ASC e ADM
INDICADORES

2

Data para apresentação
do relatório de
desenvolvimento da
implementação do
RGPD

IASFA, I.P.

2018

META 2019

Tolerância

Valor
crítico

PESO

31/05/2019

60

31/03/2019

100%

TAXA
REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Peso:

Mês

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

40

CLASSIFICAÇÃO
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O4. Desenvolver o sistema de controlo interno, auditoria e qualidade, e ferramentas de controlo
de gestão
INDICADORES

3

2018

Data de entrada em
vigor do manual de
procedimentos para
processamento e
verificação da faturação
às entidades
convencionadas

META 2019

Tolerância

Valor
crítico

PESO

30/04/2019

30

31/03/2019

100%

Peso:

Mês

RESULTADO

O5. Gerir e Requalificar o património do IASFA I.P. com vista à sua rentabilização
INDICADORES

4

2018

Data de apresentação
da proposta de aluguer
de espaços e utilização
de instalações lúdicodesportivas na sua
capacidade sobrante

TAXA
REALIZAÇÃO

20

CLASSIFICAÇÃO

Peso:

META 2019

Tolerância

Valor
crítico

PESO

31/05/2019

30

30/04/2019

100%

Mês

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

20
CLASSIFICAÇÃO

Eficiência

30

O2. Promover novas respostas sustentáveis e desenvolver as respostas atuais, tendo em vista a
sua adequação às necessidades dos beneficiários do IASFA
Valor
INDICADORES
2018
META 2019
Tolerância
PESO
crítico
5

Data de entrega de
relatório pós- ICC

30/10/2019

15

15/10/2019

Peso:
Mês

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

100
CLASSIFICAÇÃO

100%

Qualidade

30

O6. Desenvolver e melhorar ferramentas de comunicação institucional interna e externa
INDICADORES

6

Prazo para efetuar as
alterações e garantir a
atualização permanente
da página do IASFA nas
redes sociais

2018

Peso:

META 2019

Tolerância

Valor
crítico

PESO

2 dias

1

1

100%

Mês

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

100
CLASSIFICAÇÃO

NOTA EXPLICATIVA

IASFA, I.P.
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JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

AVALIAÇÃO FINAL

Eficácia
O1. Adequar a estrutura orgânica do IASFA I.P. às necessidades internas e solicitações externas
O3. Gerir, Desenvolver e Potenciar os Recursos (Humanos, Logísticos, Financeiros e Sistemas de Informação) do IASFA I.P., transversais às áreas da ASC e ADM
04. Desenvolver o sistema de controlo interno, auditoria e qualidade, e ferramentas de controlo de gestão
O5. Gerir e Requalificar o património do IASFA I.P. com vista à sua rentabilização

Eficiência
O2. Promover novas respostas sustentáveis e desenvolver as respostas atuais, tendo em vista a sua adequação às necessidades dos beneficiários do IASFA
Qualidade
O6. Desenvolver e melhorar ferramentas de comunicação institucional interna e externa

Recursos Humanos
DESIGNAÇÃO

PONTUAÇÃO

PLANEADOS

Dirigentes - Direção Superior

20

3

Dirigentes - Direção intermédia e chefes de equipa

16

17

Técnico Superior (inclui Especialistas de Informática + Oficiais)

12

110

Docentes

11

8

Coordenador Técnico

9

9

Assistente Técnico (inclui Técnicos de Informática + sargentos)

8

209

Encarregado operacional

6

5

Assistente operacional (Inclui Praças)

5

433

Terapeuta

10

16

Enfermeiro

10

33

REALIZADOS

DESVIO

843
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Indicadores _ Fonte de Verificação
Data de finalização do relatório de resultados do questionário de diagnóstico das necessidades
dos beneficiários

Relatório de análise do inquérito

Data de apresentação do relatório de desenvolvimento da implementação do RGPD

Relatórios de execução do projeto

Data de entrada em vigor do manual de procedimentos para processamento e verificação da
faturação às entidades convencionadas
Data de apresentação da proposta de aluguer de espaços e utilização de instalações lúdicodesportivas na sua capacidade sobrante

Entrada em vigor do manual
Proposta

Data de entrega de entrega de relatório pós- ICC

Relatório ICC

Prazo para efetuar as alterações e garantir a atualização permanente da página do IASFA nas
redes sociais

Página do IASFA nas redes sociais
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