
 

Plano de Ação           
Rentabilização dos imóveis do IASFA, I.P. 

             
 
 
 
 
 
 

Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I.P. 
 
 
 
7 agosto 2019 
 
(versão revista a 14 janeiro 2020)     



IASFA, I.P.                                                                      Plano de Ação Rentabilização dos imóveis do IASFA, I.P. 

      

2 
 

 
 

Introdução ....................................................................................................................................................................................................................................... 3 

Parte 1 .................................................................................................................................................................................................................................................. 4 

1. Enquadramento estratégico ....................................................................................................................................................................................................... 4 

Parte 2 .................................................................................................................................................................................................................................................. 5 

2. Medidas do Plano ....................................................................................................................................................................................................................... 5 

2.1. Medidas do Plano – Fundamentação .................................................................................................................................................................. 5 

2.1.1. Medidas conducentes à recuperação do património para arrendamento e habitação ......................................................................................... 5 

2.1.2. Medidas conducentes a grandes projetos na área da ação social complementar e na área de suporte................................................................ 8 

2.2. Medidas do Plano – Recursos necessários estimados .......................................................................................................................................... 9 

Parte 3 ................................................................................................................................................................................................................................................ 10 

3. Mapa de execução das ações ................................................................................................................................................................................................. 10 

Parte 4 ................................................................................................................................................................................................................................................ 11 

4. Monitorização das ações ......................................................................................................................................................................................................... 11 

 
  



IASFA, I.P.                                                                      Plano de Ação Rentabilização dos imóveis do IASFA, I.P. 

      

3 
 

 

Introdução 

 
O IASFA é um instituto público dotado de autonomia administrativa, financeira e património próprio. 

Em consonância com as orientações definidas por S. Ex.ª o Ministro da Defesa Nacional e com as recomendações e boas práticas vertidas nas auditorias do Tribunal de 

Contas “Auditoria de Resultados ao Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I.P.”, Proc.º n.º 5/2018 – Audit.  2.ª S e da Inspeção Geral da Defesa Nacional ao “Processo 

de Gestão de imóveis”, n.º 49/2018, foi realizado um estudo estratégico para a “rentabilização patrimonial dos Imóveis dos IASFA” e apresentado à Tutela em 16 de maio 

de 2019. 

O presente Plano de Ação sistematiza conceitos e ideias subjacentes ao estudo em questão, apresenta uma visão prospetiva e elenca medidas conducentes à recuperação, 

reabilitação e rentabilização do património do IASFA, I.P. 

O impacto financeiro anual de cada uma das medidas e respetivas ações que se apresentam neste Plano de Ação foi estimado com base no estudo estratégico Rentabilização 

Patrimonial pretendendo-se aumentar a oferta de frações habitacionais para arrendamento, dando resposta às necessidades dos Beneficiários, e gerar mais verbas para 

investir na conservação e modernização da generalidade do património imobiliário ao cuidado do IASFA.  
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Parte 1 
1. Enquadramento estratégico 
 
O IASFA, I.P. tem por missão garantir e promover a ação social complementar aos seus beneficiários e gerir o  

sistema de assistência na doença aos militares das Forças Armadas.  

O IASFA tem os Beneficiários no centro de toda a sua atividade e o seu funcionamento assenta numa estrutura em rede que se estende por todo o Território Nacional, 

onde a coesão institucional é um fator determinante para o cumprimento da missão que lhe está atribuída. Estrategicamente são três as Dimensões que atendem à 

sua missão e especificidades: Beneficiários, Capital Humano e Recursos. 

Atenta a missão, as dimensões estratégicas e as condicionantes quer externas quer as dinâmicas e recursos internos do IASFA, iniciou-se o processo de definição da 

estratégia a adotar definindo-se uma Visão para o IASFA a três anos e as duas orientações estratégicas a seguir para a alcançar no período temporal definido. Estas 

duas orientações estratégicas traduzem as áreas onde se pretende, efetivamente, investir para melhorar a eficácia e eficiência organizacional, as quais são balizadas 

por objetivos estratégicos. 

Visão, orientações estratégicas e objetivos estratégicos são apresentados, em harmonia com a missão, no Plano Estratégico para o IASFA 2019-2021.  

Alinhados com os objetivos estratégicos surgem três planos de ação concretos, que serão executados em paralelo com o Plano Estratégico. 

Um desses Planos é o que se apresenta neste documento que tem como finalidade assegurar a rentabilização dos imóveis do IASFA. 

A sua elaboração seguiu uma metodologia alinhada com a que foi usada na elaboração do Plano Estratégico, nomeadamente na programação das ações e na sua 

operacionalização e controlo. Este plano de ação está inserido na orientação estratégica “Otimizar os Recursos” e é enquadrado no Objetivo estratégico da dimensão 

Recursos “Alcançar o equilíbrio financeiro do IASFA”.  

O seu grau de execução será monitorizado através do Plano Estratégico, com o controlo da realização de cada medida ponderada no respetivo parâmetro e face às 

metas estabelecidas num determinado período temporal. Quanto ao impacto das medidas que nele são propostas, será avaliado através de um sistema de registo e 

relatórios conjugados com ações de auditoria interna. 

A aprovação do presente Plano pressupõe a vinculação ao acompanhamento regular da sua execução, a qual dependerá criticamente de dois fatores: da mobilização 

dos meios financeiros indispensáveis e do envolvimento de todos os intervenientes no cumprimento das ações/medidas estabelecidas. 
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Parte 2 

2. Medidas do Plano 

 
As medidas a adotar no âmbito do presente plano traduzem ações com diferentes graus de  

complexidade e que foram agregadas em dois níveis. No primeiro nível encontram-se as ações cuja concretização está dentro das competências próprias do IASFA e 

no segundo nível aquelas que são da competência de órgão e serviços exteriores ao IASFA, que decorrem das recomendações expressas nos relatórios das três 

auditorias recentemente realizadas ao IASFA.  

De seguida procede-se à fundamentação de todas as medidas e respetivas ações, à apresentação da estimativa do seu impacto financeiro e finalmente à sua 

operacionalização. 

 

2.1. Medidas do Plano – Fundamentação 
 

2.1.1. Medidas conducentes à recuperação do património para arrendamento e habitação 

 

 

Situação a melhorar: Ocupação de fogos devolutos por quem necessita, evitando a sua degradação, rentabilizando-os com pequenas obras a serem efetuadas pelos 

potenciais arrendatários e canalizando verbas para investimento na recuperação de exteriores e partes comuns dos edifícios mais degradados.  

Ações a adotar: 

1.1. Lançar o concurso de arrendamento das 55 frações habitacionais identificadas no estudo estratégico e que foram alvo de intervenções. 

Implementada até ao final do 4.º trimestre 2019. 
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1.2. Aplicar a nova forma de cálculo de rendas estabelecido pelo Decreto-lei 83/2019, que permite gerar maior rentabilidade para o IASFA. 

Implementar até ao final do 1.º trimestre 2020. 

1.3. Identificar as frações devolutas necessitadas de pequenas obras, com valor reduzido (até ao montante de 5 mil Euros acrescidos de IVA). 

Implementada até ao 2.º trimestre 2019. 

1.4. Colocar a concurso as 130 frações identificadas no estudo estratégico carecidas de obras a realizar pelos arrendatários. Implementada até 3.º 

trimestre de 2020. 

Impacto Financeiro _ O investimento nestas obras tem o valor estimado de 775 000€. Este será um investimento indireto do IASFA, uma vez que os valores 

suportados pelos arrendatários serão descontados nos montantes das rendas.  

 

 

Situação a melhorar: Intervir nas situações de caráter urgente e nas de caráter relevante e pontual. 

Ações a adotar: 

2.1. Realizar uma análise infraestrutural, verificação in loco e estimativa de custos dos 23 prédios (184 habitações) do Bairro do Alfeite carecidos de 

intervenção urgente. Implementada até ao 2.º trimestre 2019. 

 

2.2. Levantamento das patologias, necessidades e propostas de intervenção urgente em cada edifico do Bairro do Alfeite. Implementada até ao 2.º 

trimestre 2019.  

 
2.3. Proceder à intervenção urgente nos 8 edifícios do Bairro do Alfeite, identificados no estudo estratégico. Implementar até final do 4.º trimestre 
de 2021. 
 

Impacto Financeiro _ Investimento estimado na ordem dos 1 614 606€. 
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2.4. Lançar o concurso de arrendamento das 17 frações comerciais identificadas no estudo estratégico e que foram alvo de intervenções. Implementar 

até ao final do 1.º trimestre 2020. 

Impacto Financeiro _ Investimento previsto na ordem dos 10 750€. Ao qual acrescem 110 000€ para custos de regularização registral destes imóveis. 

 
2.5. Proceder à intervenção que permite reconverter os 6 Apartamentos Autónomos em Residências assistidas no CASO. Implementar até ao 1.º 

trimestre 2020. 

Impacto Financeiro _ Requer um investimento na ordem dos 12 500€. com um retorno temporal na ordem dos 4 meses. 

 
2.6. Proceder à intervenção que permite reconverter um espaço no piso –1 do edifício principal do CAS Porto num Posto Clínico permitindo a 

disponibilização de novas valências. Implementada no 4.º trimestre 2019. 

Impacto Financeiro _Requer um investimento na ordem dos 11 500€ 

 

2.7. Realizar uma análise infraestrutural, verificação in loco e estimativa de custo dos 7 edifícios e 1 loja em Lisboa, Odivelas e Sintra carecidos de 

intervenção relevante e pontual. Implementada no 2.º trimestre de 2019. 

 
2.8. Levantamento das patologias, necessidades e propostas de intervenção em cada um dos 7 edifícios e 1 loja, carecidos de intervenção relevante e 

pontual. Implementada no 2.º trimestre de 2019. 

 
2.9. Proceder à intervenção considerada relevante e pontual dos 7 edifícios e da loja identificados no estudo estratégico. Implementar até ao 4.º 

trimestre de 2021. 

Impacto Financeiro _ Estima-se um total de investimento na ordem dos 615 107€ 
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2.1.2. Medidas conducentes a grandes projetos na área da ação social complementar e na área de suporte 

 

 

Situação a melhorar: Iniciar procedimentos de intervenção em património não habitacional com o objetivo de vir a aumentar a capacidade das respostas sociais aos 

beneficiários. 

Ações a adotar: 

3.1. Colocar a concurso público, para iniciar a obra em 2021, a requalificação do Palácio da Ordem Soberana de Malta e do Palácio dos Condes de Magalhães 

para aí instalar os serviços centrais do IASFA. Implementar até 4.º trimestre 2020. 

Impacto Financeiro_Estima-se um total de investimento na ordem dos 2 834 753,30€, a executar após adjudicação e durante o decorrer da obra. 

3.2. Lançar o concurso público para o projeto de criação em 2022 de uma residência universitária, dando início em 2021 à reconversão do edifício da Sede 

atual na Rua Pedro Nunes em Lisboa. Implementar até 4.º trimestre 2021. 

Impacto Financeiro _Estima-se um total de investimento na ordem dos 503 586€, a executar após adjudicação e durante o decorrer da obra. 

 

3.3. Apresentar um Plano diretor para recuperação do Forte de S. João das Maias, com o intuito de o rentabilizar através da criação de Residências Assistidas 

para Pessoas Idosas e de eventual infraestrutura polivalente de apoio à futura Academia da Nato. Implementar até 4.º trimestre 2021. 

Impacto Financeiro _ Estima-se um total de investimento na ordem dos 1 884 230€, a executar após prazo de vigência deste Plano de Ação. 

 

3.4. Apresentar um Plano diretor para reabilitar as instalações do ex-LAM, até 4.º trimestre 2021. 

Impacto Financeiro _ Ainda não está estimado, havendo estudos que compreendem, genericamente, a reorganização espacial e alternativa de 

requalificação do edifício existente. 
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2.2. Medidas do Plano – Recursos necessários estimados                                        
 
Na tabela que se segue identificam-se os recursos necessários estimados face a cada medida, bem como as entidades primariamente responsáveis pela sua 
implementação. 
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Parte 3 

3. Mapa de execução das ações 

No mapa que se segue distribuem-se as medidas e respetivas ações ao longo dos anos 2019 até 2021, visualizando o respetivo prazo de implementação. Deste modo, 

a execução das ações será mensurável e a sua monitorização permitirá detetar eventuais desvios.  
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Parte 4  

4. Monitorização das ações 

 
 
A monitorização das ações decorre a dois níveis. 

 
Ao nível do Plano estratégico, o Plano de ação é monitorizado através de um sistema de registos e relatórios. A periodicidade para consulta sobre a concretização das 

medidas é alinhada com a monitorização dos Objetivos estratégicos.  

 

Ao nível da Auditoria, pretende-se a medição do impacto da implementação das ações, através da realização de ações de auditoria interna a contemplar em sede de 

Plano Anual de Auditorias e consequente monitorização da sua implementação. 

 
 
 
 
 
 
 
 


