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Conselho Consultivo do IASFA, I.P. 

Ata da Reunião de 29.04.2019 

 

Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e dezanove, pelas 14:30 horas, 

reuniram nas instalações do Centro de Apoio Social de Lisboa (CAS Lisboa) do 

Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I.P. (IASFA, I.P.), sito na Rua de S. 

José, n.º 24, em Lisboa, os seguintes elementos que, nos termos do art.º 9.º do 

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

IASFA, I.P.: 

TGEN Fernando de Campos Serafino Presidente do Conselho Diretivo (CD) do    

IASFA, I.P., que presidiu aos trabalhos; 

Dra. Maria João Marques Representante do MDN, da Secretaria 

Geral (SGMDN) 

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 David Jesus Representante do Exército; 

TCOR José Carlos Severiano Representante da Força Aérea; 
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MGEN Norberto Bernardes Representante da Associação dos Militares 

na Reserva e Reforma (ASMIR); 

SMOR António Lima Coelho Representante da Associação Nacional de 

Sargentos (ANS); 

COR Luís Paula Campos Representante da Associação de Oficiais 

das Forças Armadas (AOFA); 

CMOR Luís Reis Representante da Associação de Praças 

(AP); 

Estiveram igualmente presentes na reunião, a convite do Presidente do CD do IASFA, 

I.P., o Diretor de Serviços da Ação Social Complementar (ASC), COR Luís Pereira 

Nunes e o Diretor de Serviços da Assistência na Doença aos Militares (ADM), COR 

José Sardinha Dias. 

A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos: 

AOD – Nomeação do secretário 

1. Aprovação da Ata da Rn do CC de 25 de outubro de 2018; 

2. Apresentação das linhas de base do futuro Plano Estratégico (PE);   

3. Outros assuntos. 

 

AOD – Nomeação do secretário: 

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 
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que o Dr. João Torres, Técnico Superior do GACD/IASFA, I.P., iria desempenhar as 

funções de Secretário da presente reunião. 

Abertura/Introdução 

O Presidente do CD do IASFA, I.P., procedeu à abertura da sessão, saudando todos 

os presentes e apresentando os dois Diretores de Serviço do IASFA, I.P., presentes 

na reunião, assim como os restantes elementos do CD, entretanto nomeados desde a 

última reunião do Conselho. Continuou solicitando a maior abertura dos Vogais na 

abordagem do ponto 2. da agenda, uma vez que as opções que iria apresentar ainda 

estavam em discussão, pelo que gostaria de receber contributos. Referiu que houve, 

inicialmente, a intenção de apresentar aos Vogais do Conselho um primeiro draft do 

Relatório de Atividades de 2018 (RA 2018), tendo, porém, optado por não o fazer, de 

forma a garantir que os números a publicar relativos à situação orçamental e 

contabilística fossem iguais aos que viessem a ser apurados em sede de 

encerramento de contas, processo que estava a decorrer em articulação com a Fiscal 

Único do IASFA.  

Seguidamente, o Representante da AOFA pediu a palavra para perguntar se iria ser 

publicada, no site do Instituto, até ao dia seguinte, o montante em dívida da ADM, ao 

que o Presidente CD respondeu negativamente referindo que o processo de 

encerramento das contas ainda não estava concluído, como tinha referido.   

Pontos da agenda:  

Ponto 1 – Aprovação da Ata da Reunião do CC de 28OUT2018  

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

reunião do Conselho Consultivo, o projeto de ata. Seguidamente, questionou os 
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Vogais sobre a existência de eventuais comentários à referida ata e submeteu a 

mesma a aprovação. 

O Representante da AOFA opôs-se à votação por elementos que não estiveram 

presentes na última reunião, ao que o Representante da ASMIR referiu que todos os 

representantes presentes na reunião têm toda a legitimidade para votar, dado que 

estão mandatados para tal. Adicionalmente, o Representante do EMGFA salientou 

que, pelo facto de ter de passar informação por três níveis hierárquicos acima de si, 

na estrutura do EMGFA, seria útil e proveitoso ter acesso ao Relatório de Atividades 

(RA) e o futuro PA logo que possível. O Presidente tomou nota do pedido. Não 

havendo mais comentários por parte dos Vogais do Conselho, a Ata da reunião de 25 

de outubro de 2018 foi aprovada por unanimidade.  

 

Ponto 2 – Apresentação das linhas de base do futuro Plano Estratégico (PE) 

O Presidente iniciou a apresentação das linhas de base do futuro PE, que se anexa à 

presente ata.  

  

O Presidente sublinhou que o PE iria-se centrar no equilíbrio financeiro do IASFA, 

incluindo do subsistema público de saúde ADM, objetivo a alcançar no prazo de três 

anos. Paralelamente, durante esse período seriam desenhadas as bases para uma 

nova estratégia, em função da evolução do plano. 

Acrescentou que era determinante a intervenção da Tutela e do Ministério das 

Finanças (MF), sendo certo que estava fora de questão o pagamento de dívidas com 

recurso à venda de património imobiliário do Instituto. Todavia, a boa rentabilização 
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do património do IASFA era essencial para arrecadar mais receitas próprias, através, 

por exemplo, do arrendamento.  

Concretamente sobre o equilíbrio da ADM, o Presidente referiu que estavam 

preparadas 18 medidas para reduzir a despesa, sendo que apenas algumas estão 

dentro das atribuições e competências do Conselho Diretivo do IASFA. Manifestou, 

ainda, especial preocupação com a regularização das dívidas da ADM, dada a sua 

maturidade, nomeadamente a dívida às pequenas e médias entidades do sector.  

Relativamente à ASC, o Presidente realçou a questão da rentabilização do 

património através do seu arrendamento1, assumindo uma relevância muito grande 

para esse desiderato o seguinte:  

–  Novo regime de arrendamento e consequente atualização das rendas;  

– Dar a possibilidade de os arrendatários poderem fazer obras por conta 

própria, por forma a possibilitar uma maior disponibilização dos apartamentos;  

–  Intervenção em áreas comuns (ex.: prédios e áreas comerciais);  

–  Rentabilização não habitacional do IASFA.  

Como considerações finais à apresentação, o Presidente sublinhou que o IASFA 

necessita do apoio de todos, realçando que o mês de maio seria decisivo.  

 

Ponto 3 – Outros assuntos 

                                                           

1 Sobre este tópico, a ASMIR propôs a criação de um fundo, ao que o Presidente adiantou que, para já, essa 

medida não estaria em cima da mesa. O documento da proposta encontra-se anexado à presente ata (anexo B).  
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O Representante da ANS apontou como uma das principais preocupações os 

beneficiários que prestam serviço nas Regiões Autónomas e, por conseguinte, a 

dificuldade no acesso a habitação económica nestas regiões periféricas. Quanto ao 

parque habitacional, o Representante da ANS afirmou-se satisfeito por saber que o 

património do IASFA não é negociável. Ainda sobre a habitação, acrescentou que, 

para a ANS, pode e deve haver um esforço contínuo com os ramos, uma vez que a 

condição militar exige uma maior mobilidade geográfica, realçando as dificuldades de 

alojamento já referidas. Espera também que o reforço de pessoal militar no IASFA 

seja feito de forma eficaz, relembrando que, em tempos, a colocação de pessoal 

oriundo dos ramos apenas serviu para gestão de carreiras.  

O Representante da AOFA referiu que o assunto sobre o património do IASFA é o 

mesmo de há 10 anos, salientando que existem condicionamentos legais e 

burocráticos para a rentabilização do mesmo. Posto isto, questionou se será 

necessário rever os estatutos do IASFA, acrescentando que, inclusivamente, já tinha 

sido apresentado um plano estratégico junto da Tutela, mas que, porém, nunca foi 

aplicado. Sobre as auditorias, em particular a do Tribunal de Contas (TdC), o 

Representante da AOFA relembrou que outras haviam sido feitas em 2007 e 2011, 

mas que, passados mais de 10 anos, parecia que nunca tinham existido, pelo que os 

mais recentes relatórios não apresentam nenhuma novidade, na opinião da AOFA.   

O Representante da Força Aérea afirmou que a ADM deveria ser mais apoiada pelo 

Orçamento de Estado (OE).  

O Representante da Marinha mostrou total disponibilidade deste ramo em ajudar e 

apoiar o IASFA. Acrescentou a importância de a informação sobre o IASFA estar 

correta, por forma a serem adotadas as melhores soluções, havendo necessidade de 

se proceder à revisão de legislação. 
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A Representante da DGRDN congratulou o Presidente do CD pela demonstração 

de reconhecimento pelo Conselho Consultivo. Acrescentou que, com base na 

perceção retirada das reuniões da Plataforma do SMM, havia, da parte dos ramos, 

muito desconhecimento sobre o IASFA.  

O Representante da ASMIR deu por difundida a proposta enviada aos membros do 

Conselho (anexo B à presente ata). Relativamente à Ação Social, referiu o exemplo 

dos Serviços Sociais da Administração Pública (SSAP), para os quais as entidades 

empregadoras descontam 12,75 euros/mês por cada beneficiário. Na mesma medida, 

a ASMIR defende que, ao abrigo do principio da igualdade, seja aplicado o mesmo 

entendimento para os beneficiários do IASFA. O Representante da ASMIR 

acrescentou que gostaria que da parte do IASFA, houvesse mais transparência e 

informação, e que um fundo imobiliário poderia isentar o IASFA do pagamento de 

Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI). Sobre a ADM, relembrou a diminuição da 

verba do OE, decidida no passado, motivo pelo qual o Estado deveria assumir a 

responsabilidade da dívida.  

O Representante da ANS tomou a palavra, para defender, a par da ASMIR, o 

princípio da igualdade relativamente ao financiamento da ASC.  

A Representante da SGMDN iniciou a sua intervenção mostrando total 

disponibilidade no sentido de encontrar soluções para os problemas mais críticos do 

Instituto. Acrescentou que, no entender da SGMDN, o IASFA está no bom caminho.  

O Representante do EMGFA referiu que as linhas de base do futuro PE serão objeto 

de estudo por parte daquela estrutura, no sentido ser tomada uma posição 

relativamente às mesmas.  
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O Representante do Exército saudou a apresentação das referidas linhas de base, 

em particular, o plano de ação para a ADM. Adicionalmente, afirmou que o IASFA 

poderá sempre contar com o Exército para o que for necessário.   

O Representante da ANS voltou a intervir, reiterando total disponibilidade em 

colaborar com o IASFA, acrescentando que, para a ANS, a ADM era um “corpo 

estranho” ao Instituto.  

O Representante da AP iniciou a sua intervenção mostrando, a par dos restantes 

Vogais, inteira disponibilidade para colaborar com o IASFA, tendo destacado a 

abertura demonstrada pelo Instituto para discutir os diversos temas.  

Por fim, o Presidente do CD convidou os Diretores de Serviços presentes na reunião 

a tomarem a palavra.   

O Diretor de Serviços da ASC iniciou a sua intervenção, apresentando-se aos 

presentes. Destacou todo o esforço feito pela DSASC para melhor servir os seus 

beneficiários e conclui a sua intervenção afirmando que a informação que constará no 

futuro PE será o reflexo de uma análise exaustiva.  

O Diretor de Serviços da ADM iniciou a sua intervenção, apresentando-se aos 

presentes. Elencou as medidas tomadas em 2018 que geraram poupanças para o 

subsistema, acrescentando que já tinham sido identificadas as questões onde se deve 

atuar para tornar a ADM sustentável. Salientou, também, as questões legais, políticas 

e conjunturais que condicionam diariamente o funcionamento do subsistema. 

Finalizou a sua intervenção salientando que a ADM estará sempre disponível para os 

seus beneficiários.   
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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 17:20 horas, da qual foi lavrada a presente ata, que após aprovação pelos 

membros do CC presentes, vai ser assinada pelo Presidente e Secretário. 

 

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

 

TGEN Fernando de Campos Serafino 

 

O Secretário 

 

João Torres 
Técnico Superior 
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Anexos: 

 

A – Apresentação do Presidente do CD do IASFA ao CC. 

B – Sugestões e propostas do Vogal do Conselho Consultivo do IASFA, I.P., representante da 
ASMIR, para garantir a sustentabilidade para o futuro.   

 


