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Conselho Consultivo do IASFA, I.P. 

Ata da Reunião de 25.10.2018 

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, pelas 10:00 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, que 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); 

COR António Marques Martins 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; 

MGEN Norberto Bernardes Representante da Associação dos Militares na 

Reserva e Reforma (ASMIR); 

SMOR José Gonçalves Representante da Associação Nacional de 

Sargentos (ANS); 
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COR Luís Paula Campos Representante da Associação de Oficiais das 

Forças Armadas (AOFA); 

CMOR Luís Reis Representante da Associação de Praças (AP); 

A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos: 

AOD – Nomeação do secretário 

1. Aprovação da Ata da Rn do CC de 24 de setembro de 2018;

2. Parecer sobre o Plano de Atividades de 2019 (revisto);

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 a Dr.ª Mónica Oliveira, Técnica Superior do GACD/IASFA, I.P., iria desempenhar 

as funções de Secretário da presente reunião. 

AOD 

Ainda antes da Ordem do Dia, o Presidente transmitiu algumas informações sobre o 

andamento dos trabalhos no âmbito da Plataforma do SSM, tendo sido entregue a 

todos os Vogais presentes o despacho de S. Exa. o Ministro da Defesa Nacional que 

criou a Plataforma do SSM. 
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Como tarefa a concluir até ao dia 30 de novembro de 2018, a Plataforma deve propor 

a alteração do Despacho n.º 511/2015, de 30 de dezembro de 2014, publicado no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 12, de  19 de  janeiro  de  2015,  do  Despacho n.º 

139/MDN/2015, de 22 de outubro,  e dos conceitos de saúde operacional ou 

assistencial e, caso seja seu entendimento, propor a extinção destes e a criação de 

outros, devendo esta proposta atender aos estudos já realizados no âmbito do 

EMGFA e contribuir  para a sustentabilidade financeira da ADM. 

Os representantes do IASFA, I.P., têm participado nos trabalhos da referida 

plataforma, liderada pela DGRDN, e num subgrupo de trabalho, criado para 

determinação do impacto financeiro, liderado pela SG/MDN. 

Até ao momento, não foi facultado ao IASFA, acesso ao estudo que está a ser 

conduzido pelo EMGFA. 

O Presidente informou os Vogais do CC que, nas pastas distribuídas para esta 

reunião, estavam também as posições defendidas pelo IASFA, na referida plataforma. 

Pela participação na Plataforma e no SGT, tem-se conhecimento que os trabalhos 

estão a ser conduzidos para que a assistência na saúde os militares no ativo e na 

efetividade do serviço (apenas este grupo) serão suportados pelo orçamento do 

EMGFA e Ramos. 

Perante esta condução dos trabalhos pela DGRDN, o IASFA oficiou o Exmo. Senhor 

Diretor-Geral de Recursos de Defesa Nacional com conhecimento aos Exmos. 

Senhores Secretário-Geral do Ministério da Defesa Nacional, Chefe do Gabinete de 

Sua Excelência o ALM CEMGFA e dos CEM dos Ramos, Chefe do Gabinete de Sua 

Excelência, o MDN, e SEDN, e a Diretora do LMPQF, dando conta das posições do 

IASFA e alertando, que: 
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o Regime Jurídico da Assistência na Doença aos Militares das Forças Armadas

(ADM), promulgado pelo Decreto-Lei n.º 167/2005, de 23 de setembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 53-D/2006, de 29 de dezembro, e pelo Decreto-Lei 

n.º 105/2013, de 30 de julho, estabelece o seguinte:

Artigo 9.º 

Entidades prestadoras 

As prestações de cuidados de saúde abrangidas pelo presente diploma são efectuadas pelas 

seguintes entidades: 

a) Estabelecimentos do Serviço de Saúde Militar;

b) Estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde;

c) Pessoas singulares ou colectivas com as quais tenham sido celebrados acordos, nos termos

do artigo 11.º; 

d) Pessoas singulares ou colectivas da livre escolha dos beneficiários.

Artigo 10.º 

Prestações de cuidados de saúde em estabelecimentos públicos 

1—As prestações efectuadas pelas entidades referidas nas alíneas a) e b) do artigo anterior são 

gratuitas para os beneficiários, sem prejuízo do pagamento de taxa moderadora que, no Serviço 

de Saúde Militar, é de valor idêntico ao praticado no Serviço Nacional de Saúde. 

2—O disposto na parte final do número anterior não é aplicável às prestações efectuadas a 

beneficiários titulares nos estabelecimentos do Serviço de Saúde Militar. 

É doutrina aceite, em conformidade com os pareceres emitidos pelos Tribunal de 

Contas, pela Comissão Consultiva da PGR e de outros organismos, conforme 

explicitado na posição do IASFA, I.P., na Plataforma SSM, que se anexa, que os 

encargos dos estabelecimentos públicos não devem ser suportados pelos 

subsistemas complementares (ADSE, ADM, SAD/PSP, SAD/GNR), porque tal 
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representaria uma dupla tributação dos beneficiários, que já suportam com os seus 

impostos, o funcionamento dos sistemas públicos. 

O IASFA, inexplicavelmente, não tem acesso aos estudos conduzidos pelo EMGFA. 

Talvez a ideia, face ao avançado da data, seja colocar o IASFA perante um facto 

consumado. Pelos indicadores que o IASFA tem dos trabalhos conduzidos na 

plataforma, da responsabilidade da DGRDN, tudo leva a crer que se prepara mais um 

modelo de financiamento, à semelhança do Despacho 511, que vai contra o regime 

jurídico da ADM e dos pareceres do TdC, CC/PGR, ERS, colocando a ADM a 

suportar despesas de um estabelecimento público de saúde.  

O Presidente pediu aos Vogais do CC que lessem a Portaria n.º 286/2018, publicada 

no dia anterior a esta reunião, que regula os termos e condições em que o Hospital 

das Forças Armadas colabora com o Serviço Nacional de Saúde no âmbito da 

realização de meios complementares de diagnóstico e terapêutica (MCDT) em 

benefício dos utentes do Serviço Nacional de Saúde.  

É referido que o HFAR é O Hospital das Forças Armadas (HFAR), embora não esteja 

integrado na rede de estabelecimentos e serviços do SNS, é um estabelecimento 

hospitalar militar, integrado no setor público, que se constitui como elemento de 

retaguarda do sistema de saúde militar em apoio da saúde operacional, na direta 

dependência do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e, entre outras, 

o HFAR tem como missão a cooperação e articulação com o SNS.

O Presidente afirmou que transmitia esta informação, registada em ata, para 

memória futura, nomeadamente sobre os atores e responsabilidades. 

Pontos da agenda:  

Ponto 1 – Aprovação da Ata da Reunião do CC de 24SET2018 
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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 24 de setembro de 2018 foi aprovada por unanimidade. O Presidente 

aprovou a ata. 

Ponto 2 – Parecer sobre o Plano de Atividades de 2019 (revisto) 

O Presidente começou por referir que, como é do conhecimento dos senhores 

vogais, os plafonds de planeamento de transferências do OE, que foram atribuídos ao 

IASFA, foram limitados a 5,5 M€ para a ASC e de 20 M€ para a ADM – para suportar 

as despesas de saúde dos beneficiários titulares na Portaria 1034 – vulgo DFA. 

Tivemos também em boa conta, as sugestões da SG, no sentido de melhorar os 

objetivos e as métricas. 

No essencial, conforme tínhamos referido que iria suceder, quando da apresentação 

da primeira versão, tratou-se de um exercício de adaptação das atividades às 

disponibilidades financeiras ao nosso dispor. 

Há sempre uma tentação de comparar o Plano de Atividades, com a execução 

orçamental do ano anterior. Na realidade é falacioso, pois há todo um conjunto de 

objetivos e elementos de ação que necessitam ser alcançados, mas que nem no ano 

anterior, nem no atual são atingíveis, por falta de suporte orçamental. Como foi 

referido na última reunião do Conselho Consultivo, tal tem impacto na gestão corrente 

do Instituto, na impossibilidade de realizar investimentos para recuperação e 
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requalificação do património, para gerar mais receitas, na limitação à realização de 

procedimentos concursais plurianuais, no âmbito de Enfermagem, auxiliares de ação 

médica, limitações no âmbito da aquisição de bens e serviços, em especial, na 

contratação de consultadoria e de serviços especializados, nas limitações ao 

investimento no âmbito dos sistemas de informação, no alargamento e melhoria das 

respostas sociais, etc.. 

Por outro lado, o IASFA tem esperança que a publicação dos Relatórios de Auditoria 

da IGF e do TdC possam inverter algumas das despesas e falta de transferências do 

OE. Realisticamente, tenho dúvidas que se possam refletir rapidamente no orçamento 

para 2019. 

No âmbito da procura do equilíbrio financeiro da ADM, o Conselho Diretivo do IASFA, 

I.P., tem vindo a tomar diversas medidas no sentido de melhorar o funcionamento e

de reduzir as despesas relativas a encargos que entende não pertencerem à ADM. 

Embora estas medidas não permitam a resolução do passivo acumulado, contribuirão 

para o seu não agravamento, nomeadamente:  

- Uma nova metodologia de controlo de Receitas;

- Não pagamento de encargos dos SRS – Responsabilidade do SNS;

- Não pagamento de medicamentos às farmácias das Regiões Autónomas e

LMPQF – Responsabilidade do SNS (exceto parte dos encargos com DFA);

- Não pagamento de encargos com a RNCCI, e a curto trecho com os cuidados

respiratórios, encargos do SNS e do MTSSS;

- Proposta de alienação dos encargos com o sistema público SSM,

nomeadamente, os resultantes do Despacho n.º 511/2015, nos termos do

Regime Jurídico da ADM;

- Upgrade da Base de Dados Oracle do Sistema de Informação da ADM;
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- Melhoria e otimização do processo de processamento, validação e

pagamento de faturas, com a disponibilização online de extratos e da conta

corrente às entidades prestadoras de serviços de saúde convencionadas,

bem como a previsão de pagamentos;

- Reforço da equipa de validação clínica;

- Denúncia do atual acordo com a CVP e formulação de um novo, cingido à

Portaria n.º 1396/2007 de 25 de outubro (regras, atos, tabelas e

procedimentos da ADSE);

- Revisão e eliminação de adendas extra-tabelas ADSE em todos os acordos

com os prestadores convencionados, cingindo as regras, atos, tabelas e

procedimentos à Portaria n.º 1396/2007 de 25 de outubro.

Face ao descrito, e a concretizarem-se as medidas que o IASFA, I.P., tem 

implementado e proposto, em especial, o suporte do SSM pelo OE, é esperado que 

sejam obtidas poupanças que conduzam a um equilíbrio anual entre receitas e 

despesas.  

O saneamento do passivo acumulado, em termos de fonte de financiamento, 

calendarização, e Plano de Pagamentos é, do ponto de vista do IASFA, uma 

responsabilidade da Tutela e do Governo, só possível, após a publicação dos 

resultados das auditorias da IGF e TdC. 

De seguida, o Presidente passou a palavra aos vogais, pela ordem institucional da 

composição do CC, possibilitando a discussão do assunto antes de se proceder à 

votação. 

Tomou a palavra o COM Alves Francisco, Representante da SG/MDN, que referiu 

que houve um melhoramento a nível estratégico, notando-se o alinhamento entre 

Objetivos Estratégicos e Objetivos Operacionais.No entanto, sugere que não sejam 
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utilizadas datas como indicadores de medida visto que se torna impossível medir ao 

longo do tempo. As datas não permitem o acompanhamento, visto que são 

necessárias metas intermédias. O Presidente referiu que essas metas intermédias 

traduzem-se num plano de implementação de medidas que são uma forma de 

controlo de tarefas e processos, num patamar mais abaixo. O Representante da 

SG/MDN referiu ainda que o OO3 não tem um indicador que o meça (página 17). O 

Presidente indicou que o RGPD está a ser feito transversalmente. O Representante 

da SG/MDN questionou se o RGPD consegue medir o “potenciar os recursos 

humanos”, assim como os logisticos ou financeiros. Acrescentou ainda que há pesos 

nos objetivos que não estão a dar 100%, e deu como exemplo a página 20, afirmando 

que poderão haver outros casos. 

O Presidente passou a palavra à Dr.ª Isabel Madeira, Representante da DGRDN, 

que afirmou que o Plano tem melhorias mas existem algumas questões a rever. 

Referindo-se à página 11, no parágrafo relativo à suspensão das quotas para a ação 

social complementar está escrito que isto acontece após o aumento do desconto para 

3,5%, no entanto, não foi assim que aconteceu. O desconto passou a existir desde 

2006. O Presidente afirmou que apenas existem ofícios relativos a esse assunto, 

mas não está escrito em lado nenhum, havendo apenas testemunhos de que houve 

um compromisso de S. Exa. o Ministro da Defesa, Luís Amado, em transferir para o 

IASFA 10M€. A questão que se coloca é se os Serviços Socias da PSP, da GNR e da 

Administração Pública recebem as transferências do OE, qual é o problema com as 

transferências para o IASFA? A Representante da DGRDN acrescentou ainda que, 

relativamente ao Objetivo Operacional 1, que é transversal a todas as unidades 

orgânicas, cada uma apresenta metas diferentes. Na página 25, o OE3 e OO3 que se 

refere a uma aplicação de contabilidade analítica apresenta como fonte de verificação 
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um documento em Excel. O Presidente esclareceu que se trata de método de 

trabalho visto que a informação extraída do SIGDN é transportada para uma tabela 

dinâmica em Excel e é a melhor forma de trabalhar os dados. Se quisermos passar 

para o Business Intelligence necessitamos de software que receba os inputs, mas por 

enquanto o IASFA ainda está aquém desta realidade. A Representante da DGRDN 

questionou também o que é o levantamento de necessidades, expresso na página 34. 

O Presidente esclareceu nada tem a ver com as tabelas da ADSE, como é o exemplo 

do apoio prestado em Moçambique, que fica mais barato tratar as pessoas lá, bem 

como outras necessidades que não se enquadrem nas tabelas da ADSE e há que 

renegociar as adendas, etc.. No caso dos DFAs, o HFAR tem que entregar a 

faturação de acordo com a tabela da ADSE. As farmácias civis não faturam mais do 

que medicamentos, ao contrário do Laboratório. O ano passado houve facto político e 

ameaças do Ministro, mas o assunto ficou resolvido, ficando ao encargo do SNS. O 

Laboratório apresentava faturas de medicamentos do HFAR que o IASFA se recusou 

a pagar. A Representante da DGRDN terminou com a sugestão de melhorar a 

descrição relativa ao 4º Elemento de Ação do Objetivo Operacional 2, que consta da 

página 34, visto que está praticamente direcionado em exclusivo para a ADM. 

De seguida, o Presidente deu a palavra ao COR Marques Martins, Representante 

do EMGFA, que referiu que o documento devia chamar-se “Plano de Atividade” e não 

“Plano de Atividades”, visto que não se encontra mais do que uma atividade ao longo 

do plano. No entanto, deu os parabéns pelo facto de ser a primeira vez que encontra 

um PA flexível e com atividades não financiadas. O Presidente afirmou que foi feito 

desta forma para responsabilizar os dirigentes. Depois foram apresentados à SGMDN 

os plafonds que hão de vir corrigidos. Em janeiro logo se verá o que será financiado. 

O Representante do EMGFA reforçou a ideia de que devia chamar-se “Plano de 
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Atividade” porque esperava ver espelhadas as duas atividades do IASFA: ASC e 

ADM, e não encontrou. O Presidente afirmou que é uma questão de léxico. O 

Representante da SGMDN sugeriu que se colocasse na primeira página “Atividades 

= Ações”. 

Tomou a palavra o CMG Borges Gaspar, Representante da Marinha, que afirmou 

que entendeu que seria feita a separação entre ASC e ADM, mas talvez isso 

aconteça no Relatório de Atividades. O Presidente afirmou que o objetivo é que o 

RA2018 seja apresentado num formato de sistema de contabilidade por custos e 

implementar a contabilidade analítica. Retomando a palavra, o Representante da 

Marinha referiu que na página 71 falta somar o ponto 6. O COR Luís Paula Campos, 

Representante da AOFA, alertou para a referência a “PA2018” quando deve ser 

“PA2019”. O Representante da Marinha questionou qual a origem da verba 

“Famílias”, na página 72, visto que na primeira versão tinha menos 3M€. O 

Representante da AOFA esclareceu que a rubrica é a mensalidade das ERPI. O 

Presidente chamou a atenção para a atualização das mensalidades e que se trata de 

uma previsão de receita, sendo expectável que aumente. Aproveitou, ainda, para 

informar que não será feita nova circulação do PA, sendo apenas feitas as devidas 

correções e entregue o documento à Tutela.  

O COR Manuel Jesus, Representante do Exército, leu a declaração de voto, que 

entregou e que se anexa a esta ata. 

Foi dada palavra ao TCOR Henrique Ribeiro, Representante da Força Aérea, que 

questionou a que se refere, na parte da despesa, que consta na página 69, “Outros 

Encargos com a saúde”. O Representante da AOFA afirmou que, no âmbito das 

rúbricas orçamentais, deve referir-se aos convencionados e regime livre. O 

Representante da Força Aérea afirmou que há um elevado nível de ambição, 
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notando-se um esforço para resolver os problemas acumulados, contudo, reitera a 

necessidade de separar a ASC e a ADM. O Presidente afirmou que em nenhum PA 

aparece a expressão orçamental. O Representante da SGMDN afirmou que o PA da 

Secretaria Geral tem, por elemento de ação, a expressão orçamental de cada. 

O Presidente passou a palavra ao MGEN Norberto Bernardes, Representante da 

ASMIR, que leu a pronúncia da associação que representa:  

«No uso da palavra o Vogal representante da ASMIR e quanto ao Plano de Atividades 

para 2019 vai proceder à sua análise em dois momentos. 

Num primeiro momento e centrado na missão do IASFA que é assegurar a Ação 

Social Complementar através das respostas sociais ou valências sociais vai 

apresentar a posição da ASMIR tendo como referência o Orçamento do IASFA para a 

ASC que foi revisto face à decisão do senhor Ministro da Defesa de cortar a verba de 

5 milhões de euros a transferir do OE 2019. Estes 5 milhões de euros garantiam que 

em 2019 continuasse a serem prestadas sem alteração em relação aos anos 

anteriores as respostas sociais da ASC do IASFA. Porque já em 2014, a Ação Social 

Complementar teve uma despesa global de 20,3 M€ (despesa total do IASFA, I.P. 

excluindo a ADM) e receitas de 16,1 M€, das quais 10,6 M€ foram receitas próprias e 

5,5 M€ do Orçamento de Estado. Nesse ano, foram utilizados cerca de 4,2 M€ de 

receitas da ADM para cobrir a despesa da ASC. Sucede que em 2019 a opção do uso 

de verba da ADM está excluída. 

Desde já afirma a ASMIR através do seu representante que este corte de 5 milhões 

de euros constitui uma descriminação negativa quanto à Ação Social Complementar 

das Forças Armadas. É o entendimento pessoal do senhor Ministro da Defesa ao 

decidir não aplicar à ASC Forças Armadas o mesmo regime da ASC dos 

Trabalhadores da Administração Direta e Indireta do Estado, O regime da ASC dos 
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Trabalhadores da Administração Direta e Indireta do Estado é regulado pelo  Decreto-

Lei n.º 122/2007, de 27 de Abril,  e esse apoio monetário depende de comparticipação 

a efetuar respetivos ministérios e é definida por portaria Essa portaria que está em 

vigor é a Portaria 974/2007 de 24 de Agosto que e vou citar  “ao abrigo do disposto no 

artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 122/2007, de 27 de Abril, manda o Governo, pelo Ministro 

de Estado e das Finanças, o seguinte: Artigo único 

1 - A comparticipação a efetuar pelas entidades do sector público empresarial para os 

Serviços Sociais da Administração Pública (SSAP) por cada trabalhador da 

Administração inscrito como beneficiário dos SSAP é calculada através da seguinte 

fórmula: 

C = (euro) 12,75 x 12 x nb, em que: C - comparticipação a transferir; nb - número de 

beneficiários inscritos em 30 de Junho. 

Em português fácil temos como conclusão que caso o instituto público IASFA tivesse 

os seus beneficiários da ASC inscritos nos SSAP o Ministério da Defesa teria que 

transferir para os SSAP do seu orçamento mais de 10 milhões de euros por ano. 

Continua o Vogal representante da ASMIR dizendo que neste momento o que está 

em causa é o Conselho Consultivo assumir a sua função e ser efetivamente órgão de 

apoio do Conselho Diretivo. E, no caso concreto, seria gratificante o Conselho 

Consultivo ser informado pelo vogal delegado do representante da DGR do MDN e 

pelo vogal delegado do representante da SG do MDN, caso saibam, a posição do 

senhor Ministro da Defesa sobre quais as valências que pretende sejam eliminadas 

na ASC em 2019 como consequência do corte de 5 milhões no orçamento da ASC e 

que ele Ministro da Defesa decidiu e que não justifica nem o porquê ou que pretende 

com este corte. Recordemos que recentemente foi eliminada a valência de 

empréstimos hipotecários. 
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Porque o senhor General Presidente do Conselho Diretivo tem que cumprir o 

orçamento sob pena do seu património pessoal responder pela dívida que for 

provocada ou / e ainda ser-lhe imputado o ilícito criminal de gestão danosa.  

A posição da ASMIR parte de um pressuposto que à data de hoje, dia 25 de outubro 

de 2018 a ASC, missão do IASFA, não tem dívidas. Porque nunca foram reportadas. 

A ASMIR assume como posição que as ERPI, as Estruturas Residenciais para 

Pessoas Idosas em Runa, Oeiras e Porto nunca poderão ser postas em causa. É a 

vulgarmente chamada linha vermelha. 

Todas as outras valências sociais da ASC podem ser eliminadas caso lhes falte o 

adequado financiamento do ESTADO, conforme a Lei, sublinhe-se. E poderia suprir 

uma fatia do financiamento da ASC as rendas do património habitacional. Mas 

enquanto se manter o escândalo do arrendamento dito social também já chamado por 

outrem, entre aspas, de “esbulho” o IASFA é privado de mais de 7 milhões de euros 

por ano. E mesmo que termine amanhã esse escândalo, através da revogação do 

Decreto-Lei n.º 380/97, de 30 de dezembro - Arrendamento dos fogos de renda 

económica do IASFA, I.P. e a Portaria n.º 7/98, de 7 de janeiro – Regulamento para a 

Atribuição das Casas de Renda Económica do IASFA, I.P., tendo em conta eventuais 

e prováveis processos de despejos judiciais não é espectável lucros imediatos. 

Mas é imperativo legal o Conselho Diretivo do IASFA cumprir o orçamento atribuído à 

ASC em 2019. 

Assim a ASMIR apoia o senhor General Presidente do Conselho Diretivo no sentido 

de colocar à consideração para decisão do senhor Ministro da Defesa, desde já, duas 

medidas para cumprir o chamado plafond de financiamento da ASC, no valor de 5,5 

milhões de euros para 2019. Porque quem tem que decidir o que cortar em 2019 nas 
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valências sociais da ASC no cumprimento do orçamento que atribui é o senhor 

Ministro da Defesa, entidade que tutela o IASFA. 

Assim a ASMIR apoia, como primeira medida a apresentar pelo senhor Presidente do 

Conselho Diretivo ao senhor Ministro da Defesa, eliminar o CAS do ALFEITE em 

todas as valências e concretamente a valência do jardim de infância, creche, apoio 

clínico e alimentação. 

Tendo em conta e socorrendo-nos dos relatórios de atividades do IASFA de 2013 e 

2014 e Plano Estratégico para a Acão Social do IASFA de 2015 o IASFA terá uma 

poupança no mínimo de 2 (dois) milhões de euros por ano. Esta eventual opção 

permite poupança de mais de 1 (um) milhão de euros por ano na valência da 

juventude, seja, creche e jardim de infância e outro milhão de euros na valência da 

área clínica. E os beneficiários destas valências têm alternativas sem custos junto de 

entidades que beneficiem do regime das IPSS no primeiro caso ou junto da área 

clínica da Base Naval do Alfeite. E eliminar o CAS do ALFEITE é pacífico. A Marinha 

considera que os beneficiários com informação média no que respeita à ASC, que o 

CAS do ALFEITE pretende efetivar, e vou citar “nem sequer sabem o que isso é e 

quem dele beneficia” e somente reconhecem o IASFA e volto a citar “como entidade 

gestora da ADM”. 

Assim a ASMIR apoia, como 2.ª medida a apresentar pelo senhor Presidente do 

Conselho Diretivo ao senhor Ministro da Defesa para decisão, eliminar a valência 

social dos subsídios e comparticipações. Tendo em conta que, e socorrendo-nos do 

Plano Estratégico para a Acão Social do IASFA de 2015, o IASFA terá uma poupança 

no mínimo de 1 (um) milhão de euros por ano. 

E os beneficiários destas respostas sociais têm alternativa. Basta recorrerem ao 

legislado pelo Ministério da Segurança Social. 
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Os 2 (dois) milhões em falta, após a eliminação das aludidas respostas sociais, 

necessários para cobrir o défice de 5 (cinco) no orçamento da ASC para 2019 obtêm-

se fazendo uma manutenção mínima e absolutamente necessária ao património 

imobiliário do IASFA. 

Ainda acrescenta o vogal representante da ASMIR quanto ao pessoal cujo posto de 

trabalho se extingue no caso de terem contrato de trabalho por tempo indeterminado 

na função pública passam para a mobilidade e os outros despedidos nos termos da lei 

geral do trabalho, com justa causa por extinção do posto de trabalho. 

O vogal representante da ASMIR passa a abordar o orçamento atribuído à ADM para 

2019. 

Salienta o vogal representante da ASMIR que o senhor Ministro ao não considerar 

orçamentar como proposto pelo Conselho Diretivo a dívida acumulada, desde 2015, 

do Estado à ADM no valor de 90 (noventa) milhões de euros impede o IASFA de fazer 

o ressarcimento em dívida aos prestadores de cuidados de saúde. O recusar aceitar

orçamentar essa dívida constitui uma ofensa ao princípio da prossecução do interesse 

público e da proteção dos direitos e interesses dos cidadãos e concomitantemente 

uma ofensa ao princípio da legalidade ao não atuar em obediência à lei e ao direito 

desprezando o estatuído no artigo 16.º do Decreto–Lei 193/2012. Se o bom senso 

não prevalecer e por parte exclusiva do senhor Ministro da Defesa terá assunto a ser 

apreciado e decidido na tutela jurisdicional. Porque as dívidas têm que ser pagas. E o 

Estado é pessoa de bem.  

Mas e mais importante continua e afirma o Vogal representante da ASMIR que neste 

momento o que está em causa é o Conselho Consultivo assumir a sua função e ser 

efetivamente órgão de apoio do Conselho Diretivo quanto à metodologia a seguir em 

20119 na ADM. A proposta de orçamento do Conselho Diretivo para a ADM para o 
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ano de 2019, no cumprimento do disposto na LEI no artigo 16.º do Decreto-Lei 

193/2012 não foi aceite pelo senhor Ministro da Defesa e foram atribuídos 20M€ para 

as despesas relativas aos beneficiários com grau de deficiência titulares da Portaria 

1034. Os beneficiários contribuintes juntam ao orçamento da ADM cerca de 54 

milhões de euros. A estes 74 milhões há que deduzir em partes iguais os custos 

diretos e indiretos da gestão da ADM. 

Mas o histórico mostra custos anuais com a ADM de 90 milhões de euros. Quem tem 

que decidir o que cortar, em 2019, no cumprimento do orçamento que atribui à ADM é 

o senhor Ministro da Defesa, entidade que tutela o IASFA.

O IASFA dispõe, atualmente, de contabilidade analítica o que torna fácil separar 

custos. Face à decisão do senhor Ministro da Defesa, o Conselho Diretivo do IASFA 

no cumprimento da decisão tem que individualizar os custos da ADM suportados com 

os titulares da Portaria 1034 e seus familiares.  

Assim a ASMIR apoia o senhor General Presidente do Conselho Diretivo no sentido 

de colocar à consideração para decisão do senhor Ministro da Defesa desde já duas 

medidas no sentido de não exceder o orçamentado e decidido pelo senhor Ministro da 

Defesa para a ADM em 2019. 

A ASMIR apoia como primeira medida a apresentar pelo senhor Presidente do 

Conselho Diretivo ao senhor Ministro da Defesa cancelar os cartões dos titulares da 

Portaria 1034 e seus familiares, oficiando previamente a todas as entidades 

prestadoras de serviços de saúde, logo que os custos atinjam 17 milhões de euros. 

Mais apoia a ASMIR, como segunda medida a apresentar pelo senhor Presidente do 

Conselho Diretivo ao senhor Ministro da Defesa, cancelar os cartões dos titulares e 



Página 18 de 21 

familiares contribuintes, oficiando previamente a todas as entidades prestadoras de 

serviços de saúde, logo que os custos atinjam 50 milhões de euros. 

Porque o senhor General Presidente do Conselho Diretivo tem que cumprir o 

orçamento da ADM, não o ultrapassando sob pena do seu património pessoal 

responder pela dívida que for provocada em 2019 ou e ainda ser-lhe imputado o ilícito 

criminal de gestão danosa.  

Conclui o vogal representante da ASMIR afirmando que o acima enunciado é a 

posição da ASMIR, amplamente discutida. 

Porque conforme o senhor Presidente da República de Portugal, Prof. Dr. Marcelo 

Rebelo de Sousa e cita-se “o pior que pode acontecer, como em tudo na vida, é não 

estar definida a posição”.». 

O Presidente afirmou que as despesas da ASC não têm a ver com as despesas de 

saúde da ADM. Devemos prevenir a corrupção e o abuso, mas existem faixas etárias 

com as quais não há nada a fazer. Na ASC as coisas já não se processam assim. 

Esta questão é meramente política. É evidente que há interesse no património, entre 

outros, mas devemos lutar por todas as medidas que defendam os beneficiários e 

desmascarar o que é menos ético.  

De seguida, foi dada palavra ao SMOR José Gonçalves, Representante da ANS, que 

leu e que se anexa a pronúncia a esta ata. 

Seguidamente, tomou a palavra o COR Luís Paula Campos, Representante da 

AOFA, que afirmou que os valores referentes aos empréstimos continuam a aparecer 

como despesa, quando na verdade estão extintos. O Presidente afirmou que ainda 

existem subsídios reembolsáveis. Retomando a palavra, o Representante da AOFA 

referiu que, na página 72, aparecem, nas Fontes de Financiamento da ADM, ainda 
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com o nome “quotização” de subscrito ADM, quando deve ser “descontos 

obrigatórios”. Nas páginas 62 e 63, existe uma diferença de valores de 2,256M€. 

Sugeriu ainda que fosse colocado como título “Proposta de PA”. Leu declaração de 

voto da AOFA, que entregou e que se anexa. 

O Presidente passou a palavra ao CMOR Luís Reis, Representante da AP, que 

questionou se, na página 72, está refletida a redução de efetivos. O Presidente 

afirmou que julga que essa questão não está prevista. Retomando a palavra, o 

Representante da AP afirmou que a declaração de voto está na mesma linha de 

pensamento da declaração de 31JUL2018, mantendo o mesmo voto dessa data. 

Passando à votação, contabilizaram-se os votos favoráveis da SGMDN, da DGRDN 

(ambos com a ressalva dos contributos dados), do EMGFA, da Marinha (com a 

recomendação da diferenciação entre ASC e ADM) e Força Aérea. Votaram 

desfavoravelmente o Exército, a ASMIR (por não ter a dívida), a ANS, a AOFA e a 

AP. O Presidente deu voto favorável. 

Ponto 3 - Outros assuntos 

O Presidente colocou uma questão à representante da DGRDN: A Portaria n.º 

647/2001, de 28 de junho, que estabelece os termos do financiamento da rede 

nacional de apoio aos militares e ex-militares portadores de perturbação psicológica 

crónica resultante da exposição a fatores traumáticos de stress durante a vida militar, 

bem como das respetivas famílias, a cargo do MDN e MS, ainda está em vigor? A 

Representante da DGRDN afirmou que está em vigor, mas o Ministério da Saúde 

não suporta os encargos. O Representante da ANS afirmou que nesta altura 

pensaram na condição militar. Aproveitou ainda para questionar, relativamente à 
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Portaria 511 e à plataforma SSM, se a SG e a DGRDN conhecem o estudo do 

EMGFA. A Representante da DGRDN afirmou que tem sido pedido o estudo em 

todas as reuniões. O Representante do EMGFA afirmou que este assunto não é do 

seu conhecimento, visto estar entregue à DIRSAM e também não lhe foi entregue 

este estudo porque está a ser ultimado. O Representante da ANS questionou se a 

condição militar vai deixar de vigorar só para quem está no ativo. Respondendo, o 

Presidente afirmou que as regras de contrato são estas, mas em compensação têm 

condição militar. 

Tomando a palavra, o Representante da ASMIR apresentou a seguinte queixa e 

sugestão, como se cita: 

«Nos termos do n.º 3 do artigo 31.º da Lei n.º 3/2004 de 15 de janeiro que aprova a Lei 

Quadro dos Institutos Públicos a ASMIR apresenta queixa do público seu associado, e de 

outros militares inclusive, pelo facto do IASFA continuar a ser a entidade gestora da ADM. 

Consideram este facto contra-natura e razão dos “males” que afetam o IASFA e o bom 

nome dos soldados de Portugal. 

Ainda nos termos do mesmo preceito sugere a ASMIR a migração da ADM em bloco, 

incluindo os meios humanos, para a Direção Geral de Recursos do MDN ou para a 

Secretaria Geral do MDN.». 

Encerramento dos trabalhos 

Cumprida a agenda de trabalhos, não havendo mais assuntos, o Presidente do CD 

do IASFA, I.P., agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a reunião 

pelas 13:45 horas, da qual foi lavrada a presente ata, que após aprovação pelos 

membros do CC presentes, vai ser assinada pelo Presidente e Secretário. 
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O Presidente do Conselho Diretivo do IASFA, I.P. 

TGEN Rui Xavier Matias 

O Secretário 

Mónica Oliveira 
Técnica Superior 

Anexos: 
A – Declaração de voto Exército 

B – Parecer Força Aérea  

C – Declaração de voto ASMIR  

D – Parecer ANS  

E – Declaração de voto AOFA 

F – Declaração de voto AP 



Anexo A



Anexo B



S--•:-. R . 
. ' 

,,d 

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL 
FORÇA AÉREA 

8. Em termos gerais, é de assinalar o nível de ambição dos objetivos propostos e das diversas

ações e elementos de ação que para eles contribuem, sendo evidente o esforço do IASFA na procura

de soluções que permitam ultrapassar as dificuldades de vária ordem que o Instituto atravessa, tanto

na área da ASC, como na própria gestão da ADM.

9. Contudo, fruto da gravosa situação financeira, é previsível que grande parte das ações

previstas no documento não se venha a concretizar, o que comprometerá o alcance dos objetivos

propostos, à semelhança do que sucede com o Plano de Atividades em vigor para o corrente ano.

10. Com efeito, os montantes orçamentados não permitem, de forma alguma, resolver o

problema da dívida perante terceiros, que se prevê que atinja os 90ME no final de 2018.

11. Face ao exposto, é parecer da Força Aérea que o Plano de Atividades ora proposto revela um

elevado nível de ambição, apresentando as medidas possíveis face aos graves constrangimentos a

que o IASF A se encontra sujeito, devendo ser aprovado. Contudo, o Plano de Atividades deverá

passar a discriminar, de forma clara e inequívoca, os montantes previstos para a gestão da

Assistência na Doença aos Militares (ADM). bem como a incluir a informação referente à expressão

orçamental de cada um dos elementos de ação, sempre que aplicável.

Lisboa, 25 de outubro de 2018

O Represent
t:;;

rç• Aérea

TCOR 5Jn:que Ribeiro

TCORffPAA



ASSOCIA<;AO DOS MILITARES NA RESERVA E REFORMA
INSTlTUH;::AO DE UTiLIDADE PUBLICA (DR N°. 190 II S, DE 19AG098)

CONTRIBUINTE No" 501877169

DECLARA<;Ao de VOTO de VENCIDO nos termos do art.035.0 do CPA
na reuniao do C.C. do IASFAde 25 de outubro de 2018

Na reuniao do Conselho Consultivo de 31 de Julho do corrente ano foi apreciado e

votado 0 Plano de Atividades do IASFApara 2019 (PA2019). A ASMIRvotou a favor.

E votou a favor sendo unico fundamento esse Plano respeitar compromissos assumidos,

nomeadamente 0 facto da proposta de or9amento para 2019 respeitar a verdade e

assumir as dividas acumuladas do Estado com a ADMe concomitantemente 0 ESTADO

garantir a ADMem 2019. 0 or9amentar essa divida afirma 0 respeito pelo principio da

prossecuc,;aodo interesse publico e da protec,;aodos direitos e interesses dos cidadaos e 0

respeito pelo principio da legalidade ao atuar em obediencia a lei e ao direito cumprindo

o estatuido no artigo 16.° do Decreto-Lei 193/2012. Porque as dividas tern que ser

pagas. Eo Estado e pessoa de bem.

Sucede que 0 PLANOde ATIVIDADESdo IASFA I.P. para 2019, foi revisto apos

decisao do senhor Ministro da Defesa em nao considerar pagar as dividas que tem

para com a ADM e que sao 90 milhoes de euros, e parte do custo da ADM que e
responsabilidade do ESTADOassumir em 2019 e que sao 20 milhoes de euros. 0

senhor Ministro da Defesa ofen de a LEIe 0 DIREITO.

Concomitantemente 0 PLANOde ATIVIDADESdo IASFAI.P. para 2019 llao cumpre com

o reiteradamente requerido pela ASMIR sendo que desde 2018 disp6e de contabilidade

analitica e pode concretizar. Concretamente deveria existir dois PIanos aut6nomos: urn

para a ADMe outro para a Ac,;aoSocial Complementar (ASC).E quanta a ASC explicitar

no minima as receitas previstas e custos financeiros previstos em cada valencia/resposta

social e CAS.

Este Plano de A~ao e no que respeita ao projeto de or~amento no ambito da ADM

parece anunciar por parte do senhor Ministro da Defesa quanto a encargos com a

saude de anos anteriores em divida e igualmente para 0 ano de 2019 a inten~ao de

pratica violadora da LEI.

Fundamentos pelos quais a ASMIRvota contra 0 PA 2019, ora revisto.

o Vogald;f7h~consu~tivo r;;~e.ntante da ASMI~

vJ (),.{.b.-e.-A /1:v ..&,.(/\.l.--L c::<- V'cI!--c S
Norberto Bernardes, MGen
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Associação Nacional de Sargentos 

ANS 

EUROMIL 

Organização Europeia 

de Associações 

Membro Efectivo da e Sindicatos 

Militares EUROMIL 

de proporcionar as condições de base para avaliar o desempenho no ciclo que se vai encerrar 

com a apresentação do Relatório de Actividades. 

4. Apesar do que referimos no ponto 1., e tendo que cumprir com o que a lei estatui,

entendemos que o PA 2019 não reúne condições para que possamos emitir parecer favorável, 

até porque muitas das fragilidades que anteriormente apontámos e de que o plano enferma, 

em nosso entendimento, são de ordem legal e conceptual e extensivas tanto ao Plano como ao 

Relatório, bem como relativamente ao enquadramento da participação no Conselho Consultivo, 

sede onde estes documentos são apreciados. 

5. Tendo em conta que o presente PA2019 condiciona a eficácia e os mecanismos de

avaliação e monitorização dos objectivos estabelecidos e das actividades/elementos de acção a 

desenvolver, podendo até entender que a metodologia e elaboração do plano são louváveis, 

mas este tipo de informação e controlo é ininteligível pela maioria dos seus destinatários. 

Assim, as lições aprendidas não ajudam no caminho da melhoria, no planeamento e afectação 

dos recursos, nem na demonstração dos resultados às partes interessadas, com especial 

relevância para os beneficiários. 

Pelas razões referidas, é parecer da ANS que o Plano de Actividades do IASFA para 2019, 

ainda não nos merece parecer favorável. 

Lisboa, 25 de Outubro de 2018 

O Vogal representante da Associação Nacional de Sargentos no Conselho Consultivo do IASFA 

/���;t�i/4� Sargento-Mor 
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UAOFA 
4. Não se encontram, explicitamente, separados os encargos com a ASC e

ADM.

Pelas razões aduzidas, e não podendo a AOFA deixar de dar parecer, reitera 

a mesma que tem de votar contra, não aprovando o novo documento do 

presente Plano de Atividades para o ano de 2019." 

Trataria, 25 de outubro de 2018 

Luís Manuel Fa ia d 

Co Ad 
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1 

AP 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Plano de Atividades de 2019 do IASFA, I.P. 

A Associação de Praças – AP, através do seu representante, CMOR Luís António 
Medeiros dos Reis, emite a seguinte  declaração de voto: 

1- Embora o PA ainda não responda aos objectivos e ao que decorre da Lei, a AP
reconhece que o PA 2019 revisto teve uma evolução que merece ser reconhecida,
relativamente à relevância da informação nele contido.

2- O Relatório de Atividades deve discriminar os objetivos atingidos, o grau de
realização dos programas e os recursos a serem consumidos, financeiros incluídos,
não se encontrando, no mesmo, uma relação quantificada individualizada que
permita, explicitamente, saber se a atividade proposta é financiada ou não.

3- Também no que diz respeito à ASC por valências sociais e ao património,
nomeadamente a sua dimensão, afetação, estado de conservação e plano de
recuperação, assuntos sobre o qual o PA não responde ao nível que se entende ser
necessário.

4- Fator que consideramos ser relevante e que mais uma vez não se encontra
plasmado no PA, refere-se à não separação dos encargos relativos à ASC e ADM.

5- Pelas razões aduzidas, a AP vota desfavoravelmente, não aprovando o presente
Plano de Atividades para o ano de 2019.”

Lisboa, 25 de outubro de 2018 

O Vogal do Conselho Consultivo representante da Associação de Praças. 

Cabo-Mor 
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