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AGENDA

Introdução

æ Princípios, Pressupostos e Estrutura para um Plano Estratégico

æ Componente “Assistência na Doença aos Militares (ADM)”

æ Componente “Ação Social Complementar (ASC)”

Considerações finais
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ß Garantir e promover a Ação Social Complementar (ASC) aos seus

beneficiários através dos seguintes recursos e valências: equipamentos

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

habitação e lazer.

ß Gerir o sistema de Assistência na Doença aos Militares das Forças

Armadas (ADM).

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

estatuto do extinto Cofre de Previdência das Forças Armadas.

MISSÃO
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Princípios, Pressupostos
e Estrutura do Plano Estratégico

Instituto de Ação Social das Forças Armadas

Lisboa, 29 de abril de 2019
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PRINCÍPIOS E PRESSUPOSTOS

• Nos próximos três anos a missão do IASFA, I.P. mantém-se

• A situação em que o IASFA, I.P. se encontra é compreendida e assumida 

por todas as entidades, havendo vontade para a ultrapassar

• As recomendações que o TC faz são assumidas e cumpridas

• É necessário intervir na componente ADM e na ASC

• O património imobiliário do IASFA, I.P. não é usado para pagar dívidas

• É indispensável o envolvimento das Forças Armadas e das Entidades que 

têm assento no Conselho Consultivo
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Programação dos Objetivos 
estratégicos em BSC (4 perspetivas), 
a atingir num espaço de 3 anos

ESTRUTURA PARA O PLANO ESTRATÉGICO
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Plano Estratégico

(Corpo principal) 

• Plano para a Sustentabilidade da ADM
• Plano de Regularização das Dívidas da ADM
• Plano para a Rentabilização do Património

Planos específicos

(Anexos) 



RESULTADOS ESPERADOS EM CADA PERSPETIVA BSC

“Que objetivos devemos atingir para melhor satisfazer os nossos Beneficiários?”

“Que objetivos devemos atingir para otimizar os recursos de que dispomos e 
contribuir para a satisfação dos nossos Beneficiários?”

“Que objetivos devemos atingir para que os nossos processos sejam mais eficientes 
de modo a conseguirmos otimizar os nossos recursos e ainda contribuir para a 
satisfação dos nossos Beneficiários?”

“Que objetivos devemos atingir para motivar e preparar os nossos colaboradores?”

• Perspetiva dos “Beneficiários”:

• Perspetiva do “Crescimento”:

• Perspetiva dos “Processos Internos”

• Perspetiva dos “Acionistas”:

Beneficiários satisfeitos

Otimização dos recursos

Processos eficientes

Colaboradores motivados e 
preparados
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OBJETIVOS PARA PERSPETIVA BSC “ACCIONISTAS”

“Que objetivos devemos atingir para otimizar os recursos de que dispomos e 
contribuir para a satisfação dos nossos clientes?”

• Perspetiva dos “Acionistas”: Otimização dos recursos

1. Garantir a sustentabilidade da ADM

2. Regularizar as dívidas da ADM

3. Rentabilizar o parque habitacional e outras capacidades internas do IASFA
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A situação atual do IASFA recomenda a concentrar a 
atenção na perspetiva dos acionistas, muito embora, 
sem perder de vista a perspetiva dos clientes…



Componente

Assistência na Doença aos Militares (ADM)

Instituto de Ação Social das Forças Armadas

CAS Oeiras, 01 de abril de 2019
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(Valores de 2017 da IGF)
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Custos

93,751 M¤
Proveitos

72,845 M¤

-20,906 ¤
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Sustentabilidade da ADM

Correção do desequilíbrio financeiro
(Valores estimados)
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Custos

78,451 M¤
Proveitos

80,845 M¤

15 medidas para 
cortar custos 
em 15,3 M¤

3 medidas para 
aumentar proveitos 

em 8 M¤ (1)

+2,394 ¤

(1) Na verdade uma destas medidas prevê um acréscimo de 5 M¤ ao financiamento da
ASC e não da ADM ; deste modo, deixará de ser necessário recorrer às quotizações da
ADM para assegurar o financiamento da ASC; assim, a medida é apresentada neste
gráfio, meramente para efeitos ilustrativos, como um aumento “indireto” aos proveitos
da ADM.
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Sustentabilidade da ADM

Correção do desequilíbrio financeiro

• Fundamentação das 18 medidas propostas

• Programação das medidas e avaliação do seu impacto

• Ponderar medidas adicionais para situações de contingência
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LA Interna IASFA

LA Externa IASFA

Avaliação do sistema



Sustentabilidade da ADM

Regularização da dívida da ADM
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Estado
27%

Privado - Grandes Grupos
56%

Privados - PME
17%

Distribuição da dívida • A responsabilidade pela dívida é do Estado 

Português

• Regularização é urgente

• Deve estar concluída no prazo de 2 anos 

(cenário desejável)

• Opções MO:

• LCPA – Regularização pela maturidade      

(Ano 1: tudo até AGO18; Ano 2: o resto)

• Segmentação da dívida – PME

• Intervenção do MFin e SG/MDN 

Princípios e Pressupostos
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MILITARES QP - RV/RC
ALUNOS DAS ACADEMIAS E ESCOLAS 

MILITARES
PESSOAL MILITARIZADO

FAMILIARES
FAMILIARES EXTRAORDINÁRIOS 

FAMILIARES ASSOCIADOS

PORTARIA 1034/2009

FAMILIARES

BENEFICIÁRIOS



Componente

Ação Social Complementar (ASC)

- Apoio Social Complementar 

- Património

- Turismo e Lazer

Instituto de Ação Social das Forças Armadas

Lisboa, 29 de abril de 2019
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PRINCÍPIOS E PRESSUPOSTOS

• A ASC é tratada no corpo principal do plano estratégico para o IASFA, I.P. 
para os próximos três anos

• A necessidade de obter mais receita para financiar a ASC deverá passar 
por:

• Aumentar as transferências OE 

• Melhorar a eficiência ao nível dos CAS

• Investir na capacidade de resposta em ASC

• Aumentar a receita pela rentabilização do parque habitacional do IASFA, I.P.

• Neste quadro, torna-se necessário rentabilizar o património imobiliário 
do IASFA, I.P.
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Património: A questão da rentabilização



PRINCÍPIOS E PRESSUPOSTOS

A rentabilização do património imobiliário do IASFA, I.P. foi abordada num estudo 

que prevê as seguintes três linhas de ação estratégica:

• LAE1 – “Readaptar para Rentabilizar…”: Assenta na adequação do regime de renda 

económica (Decreto-Lei nº 380/97, de 30Dez) à Lei n.º 81/2014, de 19Dez; Atualização das 

rendas e possibilidade de arrendamento de frações devolutas necessitados de obras a serem 

efetuadas pelos arrendatários em condições pré-definidas.

• LAE2 - “Revitalizar para Apoiar e Dignificar…”: Prevê a recuperação do Património 

Habitacional existente (2019-20), compreendendo intervenções em prédios habitacionais 

(Lisboa, Odivelas, Sintra e no Bairro Social do Alfeite), intervenções em frações habitacionais e 

comerciais em regime de renda livre e a transformação de apartamentos autónomos em 

residências assistidas, em Oeiras.

• LAE3 - “Requalificar para Investir…”: Compreende projetos com vista à requalificação e 

rentabilização do Património Não Habitacional ao cuidado do IASFA (2019-2022)
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Considerações finais

Instituto de Ação Social das Forças Armadas

Lisboa, 29 de abril de 2019
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

• Apoiar realmente quem precisa – EFICÁCIA

• Serviços de qualidade aos Beneficiários – UTILIDADE

• Regularização da dívida da ADM – CREDIBILIDADE

• Equilíbrio financeiro - EFICIÊNCIA
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