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APRESENTAÇÃO  
 

O Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I.P. (IASFA, I.P.) apresenta o seu Relatório de 

Atividades referente ao ano de 2018, em conformidade com o Decreto-Lei n.º 183/96, de 27 de 

setembro, Obrigatoriedade do Plano e Relatório de Atividades, conjugado com a Lei n.º 66-

B/2007, de 28 de dezembro – SIADAP (Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho 

na Administração Pública). 

Os resultados que aqui se apresentam decorrem do esforço colaborativo do Conselho Diretivo 

em funções em 2018 com os stakeholders, devendo ser analisados no contexto específico de 

2018, marcado por grandes limitações de recursos financeiros, humanos e materiais. O relato 

das atividades desenvolvidas nesse ano expõe, igualmente, as opções estratégicas assumidas 

pelo anterior Conselho Diretivo, sendo de relevar o empenho constante para mitigar 

constrangimentos e alavancar a ação do IASFA, I.P., em prol dos seus beneficiários. 

Neste relatório apresentam-se os resultados e desempenho alcançados até ao final do ano 

transato, tomando por referência as metas estabelecidas no Plano de Atividades e QUAR de 

2018, confirmando-se, uma vez mais, que continua a ser o capital humano do IASFA que permite 

o cumprimento da sua missão.  

Por outro lado, dando boa nota às orientações emanadas pelo Tribunal de Contas em sede da 

Auditoria de Resultados ao IASFA, IP., decidiu-se incluir no Relatório de Atividades de 2018, 

pela primeira vez desde 2016, uma perspetiva sobre a “Situação Patrimonial – Demonstração 

de Resultados”, relativa a 31 de dezembro de 2018 (pp. 75 e seguintes). Com esta opção teve 

que se protelar a apresentação do Relatório de Atividades de 2018 até ao encerramento das 

contas de 2018, de forma a garantir a solidez, consistência e coerência da informação 

divulgada no presente relatório e no Relatório de Gestão de 2018, entretanto entregue no 

Tribunal de Contas. 

Acredita-se que esta opção vem complementar e conferir maior realismo à análise exposta 

sobre a execução orçamental e financeira de 2018, acrescentando-se informação essencial 

para compreensão dos montantes apresentados. Com efeito, pese embora o resultado 

orçamental em 2018 seja positivo, tal como nos anos anteriores, o mesmo, de facto, não é 

real considerando a dívida acumulada a 31 de dezembro de 2018 da ADM, a qual ascende a 

91,8 Milhões de Euros. Em rigor, considerando os custos e proveitos nas contas de 2018, foi 

apurado um resultado negativo na ordem de 26 Milhões de Euros, para o exercício de 2018. 
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Esta situação levou o atual Conselho Diretivo do IASFA a submeter à Tutela um “Plano de Ação 

para o Equilíbrio Financeiro do Subsistema Público de Saúde ADM”, enquadrado num plano 

estratégico para o IASFA para os próximos três anos, onde se propõe um conjunto de objetivos 

que conjugam duas linhas essenciais de atuação, uma que visa otimizar recursos e outra a 

melhoria do apoio prestado aos beneficiários do IASFA, I.P. Finalmente, na Agenda 2030 do 

Desenvolvimento Sustentável da ONU, foram identificados 17 objetivos e 169 metas, aprovados 

pelos Estados-Membros. O IASFA, I.P., pelo trabalho desenvolvido em 2018, considera rever-se 

no Objetivo 16 Paz, Justiça e Instituições Eficazes, mais concretamente na meta “Desenvolver 

instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis”, na medida em que tem 

efetivado esforços visíveis para otimizar os recursos atribuídos à sua responsabilidade em 

benefício da prossecução de uma missão que visa o desenvolvimento humano.  

 

Lisboa, 9 de julho de 2019 

O Presidente do Conselho Diretivo 

 

Fernando de Campos Serafino 
Tenente-General 

A Vogal do Conselho Diretivo      O Vogal do Conselho Diretivo 

 

Paula Costa               Manuel da Silva Lopes 
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CAPÍTULO I – NOTA INTRODUTÓRIA  
 

O presente Relatório de Atividades estrutura-se em três partes. Na primeira parte, apresenta-

se uma breve análise conjuntural através de um sumário executivo que evidencia os principais 

Números do IASFA, indicadores de Gestão à data de 31 de dezembro de 2018. Apresenta-se 

igualmente a proposta de autoavaliação de “Desempenho Bom” no âmbito do SIADAP1, 

assinalando a execução do QUAR, do Plano de Atividades e outros critérios dispostos na alínea 

a), do nº 1 do art.º 18º da Lei nº 66-B/2007, de 28 de dezembro.  

Apresentam-se as Orientações Gerais e Específicas, os Objetivos estratégicos e a caracterização 

dos Clientes internos e externos, assumida em 2018. 

Na segunda parte, apresentam-se os resultados alcançados no Plano de Atividades ao nível 

global do IASFA, I.P. e ao nível de cada Unidade Orgânica (UO). Numa abordagem integrada, 

apresenta-se igualmente a análise de recursos humanos, em articulação com o Balanço Social, 

e financeiros planeados e executados/afetos às atividades desenvolvidas.  

Inclui-se ainda informação que acompanha a autoavaliação do IASFA, I.P., e procede-se à 

avaliação do sistema de controlo interno e das medidas para reforço positivo de desempenho. 

Por fim, na terceira parte faz-se a avaliação final, com as respetivas conclusões genéricas, e 

limitações estruturais. 
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1. BREVE ANÁLISE CONJUNTURAL 

O IASFA, I.P., tem uma missão de natureza social, com impacto direto na vida das pessoas, que 

engloba a ação social complementar e a gestão do sistema de saúde dos militares das Forças 

Armadas (ADM), dando resposta a situações de maior carência social e de apoio na saúde 

reforçando a resposta dos sistemas públicos. A missão do IASFA constitui, assim, um pilar para 

a “família militar” que se destina a suprir e/ou atenuar as condições exigidas pelo exercício 

profissional específico - a condição militar. 

Em 2018 o IASFA, I.P., continuou as reformas iniciadas em 2016, com o intuito de debelar a 

situação financeira crítica em que se encontra.  

A Assistência na Doença aos Militares das Forças Armadas (ADM), um dos eixos da missão do 

IASFA, I.P., apresenta um desequilíbrio financeiro estrutural, onde as receitas próprias, na ordem 

dos 53,6M€ acrescidas de 20M€ provenientes das transferências do orçamento do Estado para 

suportar exclusivamente despesas com beneficiários abrangidos pela Portaria 1034/2009, não 

são suficientes para cobrirem as despesas anuais globais, que em 2018 se situam na ordem dos 

93,4M€ mas que tendencialmente crescerão se for mantido o atual modelo de financiamento 

do subsistema.  

A Ação Social Complementar (ASC), o outro eixo, contaminada pelas dificuldades que assolam a 

ADM, enfrentou desafios decorrentes das insuficiências orçamentais que desde 2010 têm sido 

impostas, atingindo uma redução de cerca de 50% as transferências do Orçamento do Estado, 

bem como da suspensão das quotas dos beneficiários para o IASFA, I.P.. Esta conjuntura 

influenciou, igualmente, a recuperação e requalificação do património. No ano de 2018 existiu 

um investimento na recuperação de património devoluto de cerca de 1M€. Ainda assim, o 

mesmo ficou muito aquém das necessidades reais tendo em conta o número de fogos devolutos. 

No âmbito da gestão corrente do Instituto, as insuficiências orçamentais limitaram a aquisição 

de bens e serviços, em especial, na contratação de consultadoria e de serviços especializados, 

impossibilitaram efetuar economias de escala através da realização de procedimentos 

concursais plurianuais, não permitiram a realização de investimento no âmbito dos sistemas de 

informação e no alargamento do âmbito e capacidade das respostas sociais. 

De relevar ainda os constrangimentos decorrentes da escassez de recursos humanos que têm 

dificultado a sustentabilidade do IASFA, I.P., em especial no que toca à garantia do 
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funcionamento pleno dos seus equipamentos sociais que asseguram resposta a necessidades 

básicas de vida diária dos beneficiários idosos que aí residem, alguns com elevado grau de 

dependência. Durante o ano em análise, o quadro de pessoal civil do IASFA, I.P., manteve-se 

incompleto, uma vez que se encontram por preencher 20% dos postos de trabalho necessários 

para assegurar serviços e respostas com níveis de qualidade regular. 

1.1. Sumário executivo  

O funcionamento/desempenho de uma organização deve ser objetivado em instrumentos de 

gestão, documentos que reúnem a informação em várias áreas, transformando-a em 

indicadores, permitindo dessa forma acompanhar tendências e obter perspetivas que ajudem 

na tomada de decisão. O quadro seguinte reúne um conjunto de indicadores de gestão, Números 

IASFA, I.P. 2018, selecionados tendo em consideração as diferentes áreas estratégicas de 

intervenção do IASFA, I.P. Inovando face ao ano 2017, foi proposta a sua publicação anual em 

2018 e quadrimestral a partir de 2019. 
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 1.2. Balanço sintético de desempenho 
 

A reflexão sobre o Balanço de desempenho do IASFA, I.P., em 2018, analisada no presente 

Relatório de Atividades, permite sustentar uma autoavaliação de “Desempenho Bom”, nos 

termos do disposto no art.º 15º da Lei 66-B/2007, de 28 de dezembro.  

 

 

 

 

Ainda nos termos do referido artigo, e paralelamente ao desempenho do QUAR e do Plano de 

Atividades, apresenta-se igualmente uma síntese dos resultados do IASFA, I.P., nomeadamente 

ao nível das medidas de reforço positivo de desempenho concretizadas e da Avaliação dos 

Sistema de Controlo Interno.  
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2. ORIENTAÇÕES GERAIS E ESPECÍFICAS 
  

2.1. Enquadramento legal 
 

O IASFA, I. P. é um instituto público integrado na administração indireta do Estado, dotado de 

autonomia administrativa e financeira e património próprio. O IASFA, I.P., prossegue 

atribuições do Ministério da Defesa Nacional (MDN), sob superintendência e tutela do 

respetivo ministro, conforme disposto na legislação estruturante, o Decreto-Lei n.º 193/2012, 

de 29 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 35/2016 de 29 de junho. 

 

2.2.  Missão e atribuições 
 
O IASFA, I. P., 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). 

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. Organização do IASFA, I.P. 
 

O IASFA, I.P., é um organismo central com cobertura e jurisdição nacional. Tem sede em Lisboa 
e unidades em vários pontos do Continente e Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, 
denominados Centros de Apoio Social (CAS). 

Para cumprimento da sua Missão e Atribuições o IASFA, I.P. baseia-se na seguinte estrutura 
orgânica: 
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2.4. Visão e Valores  
 

“Melhor ação social e apoio na doença de acordo com os ensejos e  

necessidades reais da família militar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Orientações específicas prosseguidas  
 

O IASFA, I.P., prossegue a sua missão e atribuições legalmente definidas em conformidade 

com as orientações e objetivos fixados pela Tutela, dentro do enquadramento legal vigente, 

ao nível do planeamento das suas atividades e orçamento, bem como na respetiva execução.  
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O Instituto apresenta uma dispersão territorial invulgar, a qual, apesar de lhe conferir 

vantagens no âmbito do prosseguimento da ação social complementar preconizada para 

todos os seus beneficiários, representa igualmente um desafio à direção e liderança, só 

colmatáveis através de adequação de sistemas e meios de comunicação e de informação 

internos interoperáveis entre si e com as restantes entidades ligadas ao Ministério da Defesa 

Nacional, bem como através do comprometimento organizacional existente entre os 

colaboradores do Instituto. 

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. 

apontam no mesmo sentido daquelas que decorrem do Plano Estratégico para o Apoio Social 

2015/2020, aprovado por Sua Exa. a Secretária de Estado Adjunta da Defesa Nacional através 

do Despacho n.º 20/SEADN/2015, destacando-se as seguintes linhas gerais de intervenção, 

que continuaram válidas em 2018: 

 Centrar a missão do IASFA, I.P. no núcleo essencial da ASC e na gestão do sistema da 

ADM, considerando o universo, a especificidade e as expectativas dos seus beneficiários, 

não dispersando competências e recursos para áreas e valências laterais da ASC e da 

ADM;  

 Garantir o equilíbrio financeiro, através de uma gestão otimizada dos recursos, de forma 

a alcançar resultados tendencialmente equilibrados; 

 Reforçar os mecanismos de controlo, adotando uma contabilidade analítica, com 

indicadores de gestão; 

 Promover uma gestão mais rigorosa e transparente onde se possa conhecer o valor do 

custo por utente, nas várias valências, atribuições e meios; 

 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, I.P.;  

 Conhecer, controlar e reabilitar o património do IASFA, I.P.,  

 Reestruturar a ADM, no âmbito da rentabilização dos serviços e valência orgânicas do 

IASFA, I.P., 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. 

Tendo por base a situação atual do IASFA, I.P., deverá relevar-se ainda a seguinte linha de 

intervenção: 
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 A adequação do modelo de financiamento do IASFA, I.P. que permita assegurar a 

sustentabilidade da ASC e da ADM a longo prazo. 

Assente nestas premissas o IASFA, I.P., tem vindo a cumprir a sua missão numa ótica de 

rentabilização de recursos, mas centrado nas sinergias com os seus beneficiários de forma a 

procurar responder às necessidades no âmbito do apoio social complementar e na assistência 

na doença. 

Atualmente a intervenção do IASFA, I.P. abrange várias áreas, respondendo às valências 

constantes do quadro abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

Tendo por base as orientações gerais e específicas, bem como as condicionantes do ambiente 

externo e interno, foram definidos os seguintes objetivos estratégicos:  
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4. CLIENTES INTERNOS E EXTERNOS  
 

São considerados os clientes internos do IASFA, I.P. os beneficiários do apoio social que se 

encontram definidos na Portaria n.º 1238/2010, de 14 de dezembro - Regulamento dos 

Beneficiários do IASFA, I.P.. Já os clientes externos, são entendidos como as entidades que 

têm uma relação com o IASFA, I.P., mas não fazem parte do Instituto.  
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CAPÍTULO II – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E RECURSOS HUMANOS  
 

5. ALINHAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS 
 

No Plano de Atividades para 2018 foram definidos objetivos operacionais tendo igualmente 

presente as condicionantes do ambiente externo e interno e os objetivos estratégicos 

apresentados no ponto 3.  

 

 
 

 

 

 

 

O alinhamento destes objetivos operacionais com os objetivos estratégicos e a distribuição 

pelas respetivas Unidades orgânicas é demostrada no quadro seguinte: 
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6. EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES 
 

Neste ponto do relatório apresenta-se uma síntese da execução do Plano de Atividades de 2018. 

Em anexo pode consultar-se a execução detalhada por Objetivo Operacional (Anexo C) e por 

UO. Respeitando os princípios mais elementares da utilização de cores e por analogia à 

construção de Painéis de bordo (Dashboard), seguiu-se um padrão no grau de execução dos 

objetivos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a o Plano de Atividade 2018 foram definidos 6 Objetivos Operacionais, concretizados 

através de 204 Elementos de Ação, medidos por 223 indicadores de desempenho e 390 metas 

no total. 

O Plano de Atividades teve uma taxa de execução de 100%, sendo que os 6 Objetivos 

Operacionais foram concretizados no grau de execução de cumprimento.  

O não incumprimento de metas por fatores considerados exógenos, não influenciou a execução 

final dos Objetivos.  
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Para a concretização do Objetivo Operacional 1_Adequar a estrutura orgânica do IASFA, I.P., 

às necessidades internas, contribuíram todas as Unidades Orgânicas, através da concretização 

de 4 Elementos de Ação, vide p.f. Anexo C Execução do PA 2018. Das 24 metas propostas, 16% 

não foram atingidas por fatores considerados exógenos pelas UO envolvidas, e 4% foram 

consideradas não aplicáveis. O Objetivo foi cumprido. 

Relativamente ao Objetivo Operacional 2_Promover novas respostas sustentáveis e 

desenvolver as respostas atuais no apoio financeiro, a idosos, na infância e juventude, na 

saúde, no turismo e lazer e no apoio domiciliário, tendo em vista a sua adequação às 

necessidades dos beneficiários, foi concretizado através de 97 Elementos de Ação distribuídos 

pelas UO GACD, DSASC, DSADM, CAS Nível 1, CAS Nível 2 e CD. Das 154 metas, 10% não foram 

atingidas por fatores considerados exógenos pelas UO envolvidas, e outros 10% foram 

consideradas não aplicáveis. Salienta-se que 1,3% das metas foram cumpridas no intervalo da 

tolerância e 49% foram cumpridas no critério da superação. O Objetivo foi cumprido. 

No que respeita ao Objetivo Operacional 3_Gerir, desenvolver e potenciar os RH, logísticos e 

financeiros, bem como os Sistemas de Informação do IASFA IP para apoio e controlo da sua 

gestão, para a sua concretização contribuíram as UO GACD, GPGFO, GSIC, GRH, GRM, DSASC, 

DSADM, CAS Nível 1 e CAS Nível 2, através da realização de 66 Elementos de Ação. Das 142 

metas 12% não foram atingidas por fatores considerados exógenos pelas UO envolvidas, e 0,7% 

foram consideradas não aplicáveis. Salienta-se que outras 12% foram cumpridas no intervalo da 

tolerância e 55% foram cumpridas no critério da superação. O Objetivo foi cumprido.  

O Objetivo Operacional 4_Desenvolver o sistema de controlo interno, auditoria e qualidade, 

e ferramentas de controlo de gestão contou com 9 Elementos de Ação para a sua concretização, 

implicando as UO GACD, GPGFO, DSASC e DSADM. Das 9 metas, 22% não foram atingidas por 

fatores considerados exógenos pelas UO envolvidas, e 33% foram cumpridas no critério da 

superação. O Objetivo foi cumprido.  

Quanto ao Objetivo Operacional 5_ Gerir e reabilitar o património do IASFA, I.P., com vista à 

sua rentabilização, implicou as UO GACD, DSASC e CAS Nível 2 perspetivando-se 8 Elementos 

de Ação. Das 9 metas e 33% foram cumpridas no critério da superação. O Objetivo foi cumprido.  

No que toca ao Objetivo Operacional 6_Desenvolver a comunicação institucional com vista à 

promoção do IASFA junto dos seus beneficiários e restantes stakeholders, com 20 Elementos 

de Ação materializados por todas as UO e CD, foi cumprido a 100%. Das 52 metas 10% não foram 

atingidas por fatores considerados exógenos pelas UO envolvidas, 12% foram consideradas não 
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aplicáveis, 38% foram cumpridas no critério da superação e 2% foram cumpridas no intervalo da 

tolerância. 

O Anexo C Execução Global do PA 2018 permite visualizar, em detalhe, todos os Elementos de 

Ação bem como as respetivas execuções por parte de cada UO envolvida. 

 
6.1. Resultados alcançados por Unidade Orgânica 

 

De um modo geral todas as UO corresponderam e cumpriram os Objetivos Operacionais face 

aos quais estavam implicadas. Exceções houve relativamente a Elementos de Ação não 

concretizados, mas devidamente contextualizados por fatores exógenos que não permitiram 

essa mesma concretização. Essas situações estão identificadas face a cada UO. 

Direção de Serviços de Ação Social Complementar  

A DSASC tem as suas competências definidas no Art.º 3 do Anexo à Portaria n.º 189/2013 de 

22 de maio dos Ministérios das Finanças e da Defesa Nacional - Estatutos do Instituto de Ação 

Social das Forças Armadas, I.P.. A DSASC integra as Divisões De Apoio Social (DAS), de Gestão 

do Património (DGP) e de Turismo e Lazer (DTL). 

No apuramento da execução das atividades planeadas em sede de PA 2018, a taxa alcançada 

foi de 100%.  

 

 

Os objetivos foram distribuídos pelas Divisões sob a competência desta Direção de Serviços, 

estando, de seguida, apuradas as respetivas Taxas de Execução face a cada uma. 

Divisão de Apoio Social 

Nos termos da alínea a) do nº 4. do Despacho n.º 2992/2018, de 07 de março, do Conselho 

Diretivo do IASFA, I.P., publicado em DR, 2ª série, n.º 59, de 23 de março de 2018, estão 

definidas as competências da DAS. 
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No âmbito das atividades que foram delineadas em PA, a DAS teve uma execução de 100% 

dos seus Objetivos, sendo que um deles foi cumprido no intervalo da tolerância e outro no 

critério de superação.  

 

Salientam-se alguns aspetos: 

OO1, no âmbito do EA Assegurar a implementação do quadro de competências funcionais dos 

postos de trabalho que lhe estão afetos, a finalização dos job descriptions ocorreu em 22-01-

2019, e não até 31-12-2018, daí o cumprimento deste objetivo por parte da DAS estar no 

intervalo da tolerância. 

OO2, no que respeita ao EA Desenvolver estudos para projetos de implementação de novas 

valências de infância e educação, não se concretizou.  

Já relativamente ao EA Desenvolver estudos para o projeto de criação de uma Residencial 

Assistida, foi realizado um estudo sobre o modelo organizacional e a regulamentação da 

Residência Assistida do CAS Oeiras, uma resposta alternativa em termos habitacionais, de 

utilização permanente, em tipologia de apartamento, dirigida a beneficiários a partir dos 65 anos 

de idade, autónomos, independentes e onde são disponibilizados serviços de utilização 

facultativa. 

Também no âmbito do EA Elaborar estudo de reorganização das ERPI, a revisão do Manual de 

Processos-Chave – Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) do IASFA, I.P. foi 

concretizada em 04-01-2018, agregando num referencial normativo, todos os requisitos 

aplicáveis à resposta social e harmonizando as regras de funcionamento e serviços prestados, 

com vista a assegurar o mesmo nível de qualidade nas 3 ERPI. Igualmente no âmbito do EA Gerir 

e atualizar as listas de candidatos às ERPI, se verificou o desenvolvimento e participação em 

diversos estudos solicitados no âmbito do MDN, sendo representativa a determinação e 

proposta de mensalidades das ERPI, conjuntamente com o GABMDN e um representante do 

Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. 

No que respeita ao EA Atribuir apoio financeiro extraordinário – AFE, esta prestação não foi 

executada, apesar de na elaboração do OE 2018 ter sido contemplada a verba de 250.000€ para 

fazer face a este apoio financeiro.  
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Os EA Gestão do ex-CPFA e Gerir e atualizar as listas de candidatos às ERPI, foram superados. A 

data de pagamento do subsídio por morte aos respetivos beneficiários foi superada todos os 

meses. A gestão e atualização das listas de novos candidatos às ERPI foi, igualmente, superada 

todos os meses, situando-se a média de prazo de inclusão em lista nos 12 dias. 

No que toca ao EA Estudo, avaliação, proposta e acompanhamento para celebração de novos 

protocolos, o número de protocolos submetidos ao CD, com subsequente validação, foi superior 

a 60%, pelo que o objetivo foi superado. Foram aprovados, pelo CD, 15 protocolos e revistos 2. 

OO3, relativamente ao EA Registar e controlar os BT/BF da ASC, no decorrer de 2018 foram 

efetuadas 4572 atualizações que incluem: aumento e abate na base de dados de beneficiários 

ASC, atualizações de dados de identificação, morada, inclusão de cônjuge, descendentes e 

ascendentes a cargo do BT. Foram igualmente analisados 21 processos relativos a pedidos de 

inscrição na ASC de Deficientes das Forças Armadas, conforme previsto no nº 2 do Art.º 1 da 

Portaria nº 1238/2010, de 14 de dezembro, e 16 relativos a pedidos de registo de uniões de 

facto. 

Também no âmbito do EA Proposta para desenvolver novos módulos e funcionalidades de apoio 

à gestão no SIASC, entraram em produção no SIASC módulos que permitem a gestão de quartos, 

camas, faturação, contratação e a monitorização do número de residentes, serviços, dormidas, 

tipologia e ocupação efetiva dos quartos das ERPI. Foi, igualmente, implementado um programa 

de interoperabilidade entre os sistemas SIASC e SIG/DN, para faturação de mensalidades, de 

forma automatizada, para o CAS Oeiras, CAS Runa e CAS Porto. Estas alterações permitiram ao 

IASFA, I.P. controlar de forma persistente e atualizada pagamentos, faturação, bem como 

efetuar uma monitorização diária, disponibilizando uma visão comum e transversal do estado 

das ERPI (incluindo análises básicas de business intelligence). 

OO6, face ao EA Participar na realização de uma ação de campanha para angariação de uma 

bolsa de voluntários do IASFA, não foi concretizada por motivos exógenos à DAS. O CAS Porto 

encontra-se atualmente em fase de desenvolvimento de um projeto para a promoção do 

voluntariado ativo, relativamente ao qual a DAS se encontra a elaborar parecer. 

No âmbito das atividades desta Divisão destacam-se, igualmente, os resultados apresentados 

de seguida. 
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Registo e Controlo dos Beneficiários do IASFA, I.P 

O registo e controlo de beneficiários da ASC é um processo da responsabilidade da DAS. Pese 

embora, relativamente ao ano de 2017, se tenha verificado uma diminuição geral do número de 

beneficiários titulares, traduzida em 0,98% e com maior expressividade em valor absoluto nos 

militares do quadro permanente, registou-se um aumento de 1% nos beneficiários com a 

qualidade de deficientes das Forças Armadas de vinculação voluntária à Ação Social 

Complementar.   

 

 

 

 

 

Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI) 

Compete à DAS elaborar pareceres técnicos sobre as propostas apresentadas pelos CAS em 

matéria de ERPI. Foram objeto de análise 134 informações relativas às ERPI, relativas a propostas 

de admissão às ERPI do IASFA, I.P., na modalidade de alojamento de utilização permanente ou 

de utilização temporária, nos casos de Internamento de Curta Duração (ICD) ou Descanso do 

Cuidador (DC), e propostas de transferências entre unidades funcionais.  

Neste âmbito, as propostas de admissão às ERPI, foram distribuídas da seguinte forma: 84 para 

a ERPI do CAS Oeiras, 8 para a ERPI do CAS Porto e 42 para a ERPI do CAS de Runa. Dos 3 Gráficos 

que se seguem, Admissão/Capacidade e Movimentos ERPI, e da análise a toda a informação 

implicada na DAS relativamente a esta área, tiram-se algumas conclusões:  

CAS Porto 
 
UF1 
Tempo de espera em lista: sem espera 
Número de admissões por lista de candidatos em 
2018:  2 
Dos contactos efetuados 2 beneficiários desistiram.  
UF 2 
Tempo de espera em lista: 2 anos 
Número de admissões por lista de candidatos em 
2018:  3 

Número de admissões por transferência da UF1 em 
2018 :1 
Número de admissões na modalidade internamento 
curta duração em 2018:  3 
Dos 14 contactos efetuados a beneficiários em lista 
para o preenchimento das 3 vagas: 
Desistências: 3 
Falecimentos: 2 
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CAS Runa     
              
UF1 
Tempo de espera em lista:2 anos 
Número de admissões por lista de candidatos em 
2018:  6 
Dos 88 contactos efetuados a beneficiários em lista 
para o preenchimento das 6 vagas  
29 beneficiários não aceitaram a vaga optando por 
integrar a lista de 2018. 
 
 
 
 

UF 2 
Tempo de espera em lista: 2 anos 
Número de admissões por lista de candidatos em 
2018:  3 
Número de admissões por transferência da UF1 em 
2018: 6 
Número de admissões na modalidade internamento 
curta duração em 2018:  11 
Dos 48 contactos efetuados a beneficiários em lista 
para o preenchimento das 3 vagas   
29 não aceitaram a vaga optando por integrar a lista 
de 2018.

 
CAS Oeiras 
 
UF1A 
Tempo de espera em lista:6 anos 
Número de admissões por lista 
de candidatos em 2018:  15 
Para concretizar as 15 
admissões foram efetuados 188 
contactos dos quais: 
Reposicionados na lista de 2018: 
38.  
Desistências :13 
Reavaliações para a UF2: 4 
Falecimentos :12 
 
 
 
 
 
 
 

UF1B 
Tempo de espera em lista:6 anos 
Número de admissões por lista 
de candidatos em 2018:  9 
Para concretizar as 9 admissões 
foram efetuados   104 contactos 
dos quais: 
Reposicionados na lista de 2018: 
28   
Desistências :12 
Reavaliações para a UF2:2 
Falecimentos :7 
 
 
 
 
 
 
 

UF 2 
Tempo de espera em lista: 4 
anos 
Número de admissões por lista 
de candidatos em 2018:  14 
Número de admissões por 
transferência das UF1 em 2018: 
30 
Número de admissões na 
modalidade internamento curta 
duração e descanso cuidador: 10 
Para concretizar as 14 
admissões foram efetuados 88 
contactos dos quais: 
Reposicionados na lista de 2018: 
13   
Desistências: 8 
Falecimentos: 11 
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Estatuto do extinto CPFA 

Na totalidade verificou-se um decréscimo de 880 subscritores do antigo Cofre CPFA, 

relativamente ao ano de 2017. A maior descida ocorreu na faixa etária dos 71 aos 80 anos, com 

uma redução de 665 subscritores. O número de subscritores do antigo CPFA continua a diminuir 

e assim continuará até à sua extinção. 

  

 

 

 

 

Atividade dos Postos Clínicos 

Os Postos Clínicos do IASFA, I.P., também designados por “Serviços de Apoio Médico”, 

encontram-se distribuídos pelo território nacional e arquipélagos dos Açores e da Madeira, para 

de uma forma descentralizada apoiarem complementarmente na área da saúde os beneficiários 

aí residentes. No decurso do ano 2018 foram realizadas 24969 consultas médicas nos CAS do 

IASFA (não se incluindo as especialidades de Estomatologia e Medicina Dentária, a analisar 

separadamente em quadro próprio), verificando-se uma redução ligeira no número global face 

ao ano 2017. As especialidades de Clínica Geral, Psicologia e Oftalmologia constituem-se como 

as mais prevalentes, verificando-se como mais representativos os CAS de Oeiras, com 12141 

consultas, e de Lisboa com 3581 consultas.   
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A atividade dos Postos Clínicos do IASFA, I.P., está refletida na Tabela seguinte, salientando-se 

um total de 24969 consultas, das quais 70% correspondem a Consultas de Clínica Geral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estomatologia e Medicina Dentária 

Pelo seu peso em termos de procura do serviço por parte dos beneficiários, apresenta-se 

isoladamente informação relativa às consultas das especialidades de Estomatologia e Medicina 

Dentária. Estas consultas registaram um aumento face ao ano 2017, na ordem dos 7%, 

destacando-se os CAS de Oeiras com 5087 consultas, e o CAS Lisboa (nas instalações dos Olivais) 

com 1339 consultas.  
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Celebração de Protocolos 

Em 2018, celebraram-se no total 15 Protocolos, mais 7 do que em 2017. Reviram-se 2 protocolos 

e aguarda-se a renovação de 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divisão de Gestão do Património 

As competências da DGP estão elencadas nos termos da alínea c) do nº 4. do Despacho n.º 

2992/2018, de 7 de março, do Conselho Diretivo do IASFA, I.P., publicado em DR, 2ª série, n.º 

59, de 23 de março de 2018. 

No âmbito das atividades que lhe foram delineadas em PA, a DGP teve uma execução de 100%, 

um dos objetivos cumprido no intervalo da tolerância e três no critério da superação. 

 

 

 

Importa referir algumas considerações relativamente aos Objetivos Operacionais em causa: 

OO1, no que respeita ao EA Assegurar a implementação do quadro de competências funcionais 

dos postos de trabalho que lhe estão afetos, os perfis de posto de trabalho, incluindo as 

competências funcionais, foram definidos no intervalo da tolerância. 

OO2, no que respeita ao EA Implementar Novo regime de rendas, foi desenvolvido o processo 

de cobrança de rendas para correção do cálculo dos valores de arrendamento económico no 

período de 2011-2014, conforme determinado por S. Ex.ª O MDN, bem como a respetiva 

notificação dos arrendatários, com a colaboração da Assessoria Jurídica/GACD. Foram detetadas 
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rendas em atraso e efetuada a notificação dos respetivos arrendatários, com a colaboração da 

Assessoria Jurídica/GACD.  

Igualmente face ao EA Apoiar o desenvolvimento e implementação de colónias e campos de 

férias, foi prestado todo o apoio ao desenvolvimento e implementação do evento internacional 

ICC-2019. Também no que espeita ao EA Apoiar o desenvolvimento de projetos de 

implementação de Novas ERPI, foi efetuado todo o apoio requerido. 

OO5, no âmbito do EA Garantir a reabilitação das infraestruturas (edifícios) de acordo com o 

Plano de Obras aprovado, foram reabilitadas 46 frações habitacionais, de génese de 

arrendamento económico e livre, possibilitando a abertura dos respetivos concursos no ano de 

2019, após a respetiva certificação energética. No que toca ao EA Garantir a manutenção do 

parque habitacional do IASFA foram executadas um total de 622 pequenas intervenções nas 

frações, sendo que 494 foram solucionadas pela Equipa Manutenção de Infraestruturas (EMI) e 

128 recorrendo a serviços externos.  Relativamente ao EA Apoiar o Projeto de requalificação do 

ex-LAM, Forte das Maias e palácios CAS Lisboa também foram devidamente apoiados os 

projetos em causa. 

OO6, no âmbito do EA Garantir a atualização permanente dos conteúdos no portal do IASFA, na 

sua área todos os conteúdos necessários para divulgação foram objeto de comunicação e 

implementação num prazo médio de 5 dias.  

No âmbito das atividades da DGP destacam-se igualmente a informação e os resultados 

apresentados de seguida. 

Plano de Obras para 2018 

Foram executados 10 projetos, relativos a intervenções tidas como prioritárias para 2018. Por 

atraso nos respetivos procedimentos de concurso, foram lançados 2 concursos em 2018, que 

transitaram para 2019, que prosseguiram para a respetiva obra; obra nº3/2018 e obra nº 

7/2018, ambas da empresa MARMOFIXA. 

 

Intervenções pela equipa de manutenção da DGP 

Relativamente às ações de manutenção corrente levadas a efeito nos edifícios do parque 

habitacional, foram efetuadas 1023 visitas a imóveis pela EMI desta Divisão. Das quais 



 
 Relatório de Atividades 2018, IASFA, I.P. 

28 
 

resultaram 494 intervenções diretas, e 128 intervenções por ajuste direto a empresas, com o 

acompanhamento da EMI.  

 

Inventário das infraestruturas 

No âmbito da atualização do inventário dos edifícios do IASFA, I.P., foram realizadas 902 visitas 

com ocupação de arrendatários e 348 sem ocupação de arrendatários. 

 

Gestão do parque habitacional 

O património imobiliário do IASFA, I.P., é constituído por 159 prédios, com datas de construção 

com idade média próxima dos 50 anos. Estes imóveis estão localizados no Continente, 

distribuídos pelos concelhos do Porto, de Águeda, de Coimbra, de Leiria, de Tomar, de 

Abrantes, de Vila Franca de Xira, de Odivelas, de Lisboa, da Amadora, de Sintra, de Queluz, da 

Moita, de Almada, de Évora e de Elvas, e em Ponta Delgada, no Arquipélago do Açores. 

A tabela seguinte contém os dados sobre a tipologia e grau de ocupação dos fogos, bem como 

de outras frações, para fins não habitacionais. As frações em renda económica são 1529, 

menos 2 do que no ano 2017.  
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Em termos de arrendamento para habitação, em comparação com 2017, verificou-se a redução 

de 1 fogo de renda económica que passou para renda livre; o aumento de 2 fogos, sendo um 

que transitou de renda económica para renda livre, e 1 fogo que deixou de estar qualificado 

como "Porteira" e transitou para renda livre após a sua entrega ao IASFA. Realça-se que no ano 

de 2018 houve um acréscimo de 27 fogos devolutos, relativamente a 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Mais de 80% dos fogos arrendados em regime de renda económica não ultrapassam valores de 

renda de 180€. E 20% do total dos fogos neste regime de arrendamento tem rendas cobradas 

situadas entre os 60€ e os 90,99€. Mais de 74% dos fogos arrendados em regime de renda 

económica têm como arrendatários pessoas cujos rendimentos se situam num patamar entre 

os 561€ e os 2240,99€. Sendo que 17% do total dos arrendatários tem rendimentos entre os 

1401€ e os 1680,99€. A existir aumento do rendimento dos inquilinos, esse irá refletir-se 

também no aumento dos valores de renda a pagar pelos mesmos. 

 

 

 

 

 

 

Os contratos de arrendamento Habitacional/Comercial diminuíram no ano de 2018 face ao ano 

2017. Em comparação com o ano transato, registou-se a redução da celebração de contratos de 

arrendamento de 18 para 11, bem como a redução da rescisão de contratos de arrendamento 

de 56 para 39.  



 
 Relatório de Atividades 2018, IASFA, I.P. 

30 
 

 

 

Beneficiários arrendatários 

A distribuição dos beneficiários arrendatários, em função da entidade processadora dos 

vencimentos ou pensões, é a que se apresenta no Gráfico seguinte. Em comparação com o ano 

de 2017, regista-se uma redução de 72 inquilinos beneficiários, em virtude de entrega dos fogos 

por falecimento, entrada em ERPI e outras situações pessoais. 

 

 

 

 

Divisão de Turismo e Lazer 

As competências da DTL estão elencadas nos termos da alínea b) do nº 4. do Despacho n.º 

2992/2018, de 7 de março, do Conselho Diretivo do IASFA, I.P., publicado em DR, 2ª série, n.º 

59, de 23 de março de 2018. 

No âmbito das atividades que foram delineadas em PA, a DTL teve uma execução de 100%, 

superando 2 objetivos.  

 

 

Importa, fazer algumas referências a Objetivos Operacionais no âmbito desta Divisão: 

OO2, no que respeita ao EA CLIMS Preparar e apoiar a realização de passeios e convívios em 

território nacional e internacional, salientam-se as 2.225 dormidas de beneficiários no 

estrangeiro e as 10.000 dormidas de estrangeiros em Portugal. É, também de realçar um reforço 

da procura de estrangeiros pelas instalações do IASFA, I.P., com um total de 574 candidatos e 

de apenas 154 a quem foi possível responder afirmativamente. Verificou-se, igualmente, a 

representação do IASFA, I.P. em grupos de trabalho no âmbito do CLIMS. 

Através do intercâmbio existente com o CLIMS, foi possível aos nossos beneficiários conhecerem 

uma vasta variedade de cidades europeias a preços sociais e poderem usufruir das excelentes 

valências que as congéneres nos conseguem oferecer, quer nas suas instalações militares quer 

protocoladas, permitindo a todos os beneficiários do IASFA poder aproveitar da melhor forma 
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os seus tempos livres e de lazer, tendo os 462 beneficiários inscritos, usufruído de um total de 

2225 noites.  

OO5, no âmbito deste Objetivo operacional está o EA Criar regulamento interno de gestão do 

parque habitacional, afeto à DTL quando das suas competências faziam parte essa gestão.  

Também no âmbito das atividades da DTL, se destacam igualmente atividades e resultados que 

se apresentam seguidamente. 

Atividades ocupacionais e de animação sociocultural 

A DTL organizou atividades turísticas e de férias de grupos, com destinos nacionais e 

internacionais, e apoiou os beneficiários nesta atividade, a nível individual. Na tabela seguinte 

é apresentado o número de estrangeiros em Portugal. Com o apoio de cada Centro de Apoio 

Social, das Messes de Caxias e Lagos e dos hotéis protocolados, conseguiu-se trazer para 

Portugal, através do CLIMS, 1.663 pessoas estrangeiras, num total de 8.443 noites. Se a este 

número se somar as 130 pessoas que dormiram 1557 noites, resultantes dos turnos efetuados 

no CEREPOSA (beneficiários nacionais), tem-se um total de 10.000 noites.  

 

 

 

 

 

 

 

 

No decorrer do ano em análise, verificou-se que, ao contrário da procura nacional pelos países 

congéneres, estes procuraram o nosso país quase três vezes mais, passando pela DTL a 

marcação de cerca de 8.443 noites. O CAS Oeiras, foi o local mais escolhido, sobretudo pelos 

espanhóis. Os beneficiários das congéneres espanhola e francesa pernoitaram nas instalações 

do IASFA, I.P. 6174 noites, representando cerca de 73% do total das noites utilizadas pelos países 

estrangeiros. 
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No que concerne aos turnos estrangeiros no âmbito CLIMS, os quais apenas são disponíveis 

através das congéneres Espanhola e Italiana, verifica-se que quando comparado com o ano de 

2017, houve um aumento considerável nas inscrições deste regime que se traduziu na ordem 

dos 90%, e que originou também um consequente aumento no número de utilizadores, 

atingindo os 40%. 

 

 

 

O número de países que procurou Portugal, por intermédio de grupo organizado, diminuiu face 

ao ano anterior, tendo a procura sido mantida pela Hungria, Bulgária e a Roménia. Da mesma 

forma, nas viagens em grupo organizado, a Grécia foi o único destino procurado pelos 

beneficiários do IASFA lá fora, nos seus dois circuitos distintos: Atenas com cruzeiro e passagem 

por Istambul, na Turquia, e as ilhas de Rhodes e Creta, destinos sempre com grande procura 

todos os anos. No decorrer do ano em análise, houve uma redução na procura das viagens 

planeadas em grupo, no âmbito CLIMS, tanto pelos beneficiários estrangeiros, como nacionais, 

quando comparado com o ano transato. 

Todavia, os grupos estrangeiros que estiveram em Portugal, no âmbito CLIMS, e que utilizaram 

as instalações do CAS Oeiras e CAS Porto, deram uma avaliação muito positiva, prometendo 

voltar em 2019. 
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No decorrer do ano em análise, verifica-se que, apesar da redução de 18,6% na procura dos 

alojamentos individuais nos países congéneres CLIMS, por parte dos beneficiários nacionais, 

quando comparado com o ano transato, a procura pelos mesmos países é constante. 

A Espanha, como país vizinho, foi o que mais foi procurado, seguindo-se da Itália e da França. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente ao desempenho da DSASC e fora do âmbito do Plano de Atividades, salientam-

se informação, atividades e ações que se apresentam de seguida. 

 

 



 
 Relatório de Atividades 2018, IASFA, I.P. 

34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Relatório de Atividades 2018, IASFA, I.P. 

35 
 

 

 

 

 

Direção de Serviços de Assistência na Saúde Militar 
 

A DSADM tem as competências definidas no Art.º 4 do Anexo à Portaria n.º 189/2013 de 22 

de maio dos Ministérios das Finanças e da Defesa Nacional - Estatutos do Instituto de Ação 

Social das Forças Armadas, I.P.. Esta Direção integra 2 Divisões: Divisão de Gestão de 

Beneficiários e Benefícios (DGBB) e a Divisão de Gestão de Prestadores (DGesP.). 

No apuramento da execução das atividades planeadas em sede de PA 2018, um dos objetivos 

não foi concretizado devido a fatores externos à DSADM. 

 

 

Importa referir que, relativamente à execução Dos Objetivos operacionais:  

OO2, no âmbito do EA Divulgar e difundir via newsletters as atividades da ADM, não foi 

cumprido por fatores externos à DSADM. Acabou por ser dado privilégio ao portal da ADM e ao 

facebook para divulgação das referidas atividades. A DSADM agendou ainda reuniões com os 3 

Ramos das Forças Armadas no sentido de sensibilizarem os postos de atendimento, sob as 
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respetivas orientações, para a necessidade de promoverem uma maior interatividade com os 

Beneficiários, sobretudo de modo a que os mesmos fossem informados das regras e tabelas 

correspondentes aos reembolsos no âmbito do Regime Livre. Foi, ainda, solicitado aos Ramos 

que alertassem os Beneficiários para a necessidade de procederem à renovação dos Cartões 

ADM com um maior prazo de antecedência. Neste âmbito, tendo em consideração fatores 

económicos, maior comodidade para o beneficiário e a agilização e redução do enorme volume 

de trabalho para os Postos de Atendimento dos Ramos procedeu-se ao estudo de novos prazos 

de validade dos Cartões ADM que deram origem à deliberação nº 2/2018 do CD do IASFA, I.P.. 

Foram também difundidos via Portal da ADM, por ofício, por email e via facebook os 

esclarecimentos e orientações relativas a procedimentos a implementar com vista a uma maior 

agilização processual e facilitar o controlo da faturação rececionada. 

OO3, no âmbito do EA Apoiar a Implementação de um Novo Sistema de Gestão para a ADM, 

considera-se cumprido no intervalo da tolerância. A DSADM apoiou ao longo do ano de 2018 os 

trabalhos desenvolvidos com vista ao upgrade da versão Oracle do SGADM que, se encontra já 

concluída. 

OO4, no âmbito do EA Criar manual procedimentos para comparticipações do regime livre da 

ADM, ficou identificada a necessidade de uma atualização do manual existente após a conclusão 

do upgrade do SGADM, que só recentemente ficou concluído. 

OO6, no âmbito do EA Apoiar o desenvolvimento do projeto – Portal do Beneficiário, foi 

considerado n.a. pela DSADM. Ainda que se tenha promovido a comunicação externa, 

recorrendo à atualização dos conteúdos no portal do IASFA, na área da ADM. Já no âmbito do 

EA Apoiar a remodelação do contact center do IASFA, este foi reorganizado de modo que a 

gestão de pedidos e controlo de respostas fosse mais ágil e versátil. A rede de Postos de 

Atendimento da ADM, bem como as funções que lhe são cometidas foram revistas no que 

respeita ao atendimento, aconselhamento, receção, processamento de documentação e 

expedição para a DSADM. 

No âmbito das suas atividades destacam-se, igualmente, a informação e os resultados 

apresentados seguidamente. 

Consultoria médica 

Quer no Regime Livre, quer no Regime Convencionado foram elaborados pareceres técnicos 

e administrativos nas diversas áreas abrangidas pelas comparticipações diretas a beneficiários 
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tais como autorização de atos médicos e cuidados de saúde em território nacional (entre as 

ilhas e continente) e no estrangeiro por falta de meios técnicos em Portugal. Foram, 

igualmente, propostas autorizações para internamentos, tratamentos de fisioterapia e 

sessões de psicologia, bem como, autorizações para meios de correção e compensação. 

No âmbito do Regime Livre é de salientar um aumento de 34,74% no volume de pedidos de 

comparticipação em comparação com o ano de 2017. Nos processos de Análises e Imagiologia, 

o aumento dos pedidos deve-se, sobretudo, a atos e técnicas de saúde atuais que não se 

encontram previstos na tabela do Regime Livre em vigor. Nos Medicamentos, estão 

englobados medicamentos em regime especial (Portaria 1034/2009) e medicamentos para 

sessões de quimioterapia. Quanto aos transportes é de referir que se tratam de pedidos das 

Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira para deslocações, na sua maioria, ao HFAR 

Lisboa ou inter ilhas, em virtude da não existência de determinadas especialidades na ilha de 

residência dos beneficiários.  

No âmbito do Regime Convencionado, o ano de 2018 ficou marcado pelo aumento muito 

significativo de pedidos de autorização de cirurgias e tratamentos no âmbito da medicina física 

e reabilitação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os pedidos de autorização excecionais corresponderam a 30% do total dos pedidos, sendo de 

destacar que os prestadores convencionados estão mais sensibilizados para o cumprimento das 

regras estabelecidas.  
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Da análise do gráfico seguinte constata-se que o grupo Luz Saúde, o grupo Lusíadas e o HCVP 

foram responsáveis por 61% do total das cirurgias com necessidade de autorização prévia. De 

salientar que dos 158 pedidos do HCVP, 54 respeitaram a intervenções no âmbito da 

neuroradiologia. 

 

 

 

 

No que respeita aos serviços prestados pela Entidade prestadora de cuidados de saúde 

“Reabilitar em Casa”, vocacionada para prestação de cuidados de Medicina Física e Reabilitação 

(MFR), Terapia da Fala (TF) e Enfermagem (Enf), no domicílio, verificou-se um total de 465 

pedidos durante o ano de 2018, abrangendo 145 beneficiários. De salientar que para este tipo 

de cuidados se continua a verificar a tendência de um aumento significativo tanto do número 

de pedidos como do número de beneficiários abrangidos. 

 

 

 

 

Sistema de Gestão ADM 

As atividades desenvolvidas pela DSADM são realizadas com recurso ao SGADM, sistema de 

gestão que dispõe de diversas funcionalidades, nomeadamente as relativas à gestão do regime 

livre, regime convencionado e farmácias. De salientar que ao longo do ano de 2018 procedeu-

se ao upgrade da versão Oracle deste SGADM, o que vem permitir um melhor controlo sobre 

todo o processo de faturação. 

Divisão de Gestão de Beneficiários e Benefícios 

Nos termos da alínea b) do nº 2. do Despacho n.º 9404/2013, de 18 de julho, do Conselho 

Diretivo do IASFA, I.P., estão definidas as competências da DGBB.   

No âmbito das suas atividades, destacam-se a informação e os resultados apresentados de 
seguida. 
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Gestão de beneficiários 

Os Beneficiários da ADM encontram-se enquadrados no Decreto-Lei nº 167/2005, de 23 de 

setembro, o qual prevê a existência de quatro categorias: Titulares; Familiares ou equiparados; 

Extraordinários; Associados. O número e distribuição destes beneficiários com cartão válido a 

31 de dezembro de 2018 pelos Ramos das FFAA é o que se apresenta no próximo gráfico. De 

referir que, tal como nos últimos anos, se continua a verificar uma redução muito significativa 

do universo de beneficiário com cartão válido. Julga-se que esta redução tem explicação no 

número de beneficiários falecidos ao longo do ano, na continua redução do efetivo das Forças 

Armadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Os beneficiários da ADM continuam a apresentar uma forte concentração nos distritos de 

Lisboa, Setúbal, Santarém e Porto. A sua distribuição ordenada pelos distritos e regiões é a 

constante do gráfico seguinte: 

 

 

 

 

 

Os beneficiários titulares da ADM representam cerca de 53% do conjunto dos beneficiários, 

sendo que o grupo dos beneficiários familiares representa os restantes 47%. A sua distribuição 

por tipologia é a seguinte: 
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No gráfico que se segue é possível constatar-se o peso que o conjunto dos beneficiários mais 

idosos tem na ADM, verificando-se que os beneficiários com mais de 60 anos representam 

aproximadamente 45% do universo total. Tal facto decorre do facto da esperança média de 

vida ter vindo sucessivamente a aumentar ao longo dos últimos anos, sendo que o fator 

envelhecimento é estruturante nos sistemas de saúde, uma vez que implicam em média, 

maiores gastos com a saúde. 

 

 

 

Beneficiários Portaria 1034/2009 

Relativamente ao universo de beneficiários abrangidos pela Portaria nº 1034/2009, com cartão 

válido, verifica-se que, esse universo, em 31 de dezembro de 2018, é composto na sua totalidade 

por cerca de 10.278 beneficiários titulares registados, com cartão válido. Aos beneficiários 

titulares da Portaria n.º 1034/2009, importa ainda contabilizar cerca de 6.571 beneficiários 

familiares, o que perfaz um quantitativo de 16.849 beneficiários relacionados com a Portaria n.º 

1034/2009.  

 

 

 

São abrangidos por esta Portaria os seguintes grupos de beneficiários:  

D_ Deficientes das Forças Armadas;  
S_ Beneficiários de pensão de invalidez; 
G_ Grandes Deficientes do serviço efetivo normal. 

 

Beneficiários Extraordinários e Associados 

O Decreto-Lei n.º 234/2005, de 30 de dezembro, consagrou a possibilidade dos beneficiários 

titulares de ADSE, cônjuges ou que vivam em união de facto com beneficiários titulares da 

ADM, poderem optar pela inscrição como Beneficiários Extraordinários neste Subsistema, 

situação regulada pela Portaria nº 1393/2007, que definiu os termos dessa opção. 

Paralelamente, a publicação do Decreto-Lei Nº 81/2015, de 15 de maio, regulamentado 

através da Portaria 482-A/2015 de 18 de junho, criou uma nova categoria de beneficiários da 
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ADM designados por beneficiários associados, anteriormente designados por 

“protocolados”.  

O número de beneficiários extraordinários da ADM em 31 de dezembro de 2018, registados e 

com cartão válido é de 3.610 beneficiários representando um crescimento de 1,54% em relação 

ao número de beneficiários extraordinários apurados em 2017. Quanto ao universo de 

Beneficiários Associados, registado e com cartão válido em 31 de dezembro de 2018, foi apurado 

o número de 10.798.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Divisão de Gestão de Prestadores 

Nos termos da alínea c) do nº 2. do Despacho n.º 9404/2013, de 18 de julho, do Conselho 

Diretivo do IASFA, I.P., estão definidas as competências da DGesP. 

No âmbito das suas atividades destacam-se a informação e os resultados apresentados em 
seguida. 

O Sistema de Saúde Militar (SSM) 

O Sistema de Saúde Militar foi reorganizado pelo Despacho n.º 2943/2014 do MDN, de 31 de 

janeiro, que definiu a sua organização, composição, órgãos a criar e a extinguir. O Despacho 

n.º 511/2015, de 30 de dezembro, do MDN, para cumprimento do Artigo 19.º - Processo de 

Faturação, do Decreto Regulamentar n.º 2/2015 de 20 de fevereiro, estabeleceu um novo 

regime de faturação e liquidação de encargos relativamente aos cuidados de saúde prestados 

pelo HFAR e pelas demais estruturas do SSM aos beneficiários da ADM, a partir de um novo 

enquadramento conceptual entre “saúde operacional” e “saúde assistencial”.  De acordo com 

o definido pelo referido despacho e nos termos estabelecidos para a saúde assistencial todos 

os encargos decorrentes da prestação de cuidados de saúde neste âmbito passaram a ser 

suportados pela Entidade Gestora da ADM. 
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Acordos com entidades prestadoras de cuidados de saúde 

Os Distritos de Lisboa e Setúbal concentraram cerca de 45% das entidades que faturaram à ADM 

em 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

Encargos – regime convencionado e farmácias 

As comparticipações às farmácias (medicamentos) por parte da ADM passaram, a partir de 1 

de abril de 2013, a constituir encargo do SNS no remanescente do suportado pelo beneficiário, 

conforme as Leis do Orçamento do Estado. Excetuam-se as comparticipações referentes aos 

copagamentos dos beneficiários da Portaria 1034/2009, que, decorrente da alínea b) do n.º 2 

do art.º 1.º e do n.º 1 do art.º 3.º da referida Portaria, são da responsabilidade do IASFA, I.P., 

enquanto entidade gestora da ADM. 

 

Acordos com entidades convencionadas 

Em 2018 a DSADM procedeu à formalização e estabelecimento de novos convénios, de acordo 

com o superiormente determinado pelo CD do IASFA.  
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Relativamente ao desempenho da DSADM fora do âmbito do Plano de Atividades, salientam-se 

as atividades e ações seguintes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabinete de Apoio ao Conselho Diretivo 

O GACD tem as suas competências definidas no Art.º 5 do anexo à Portaria n.º 189/2013 de 

22 de maio dos Ministérios das Finanças e da Defesa Nacional - Estatutos do Instituto de Ação 

Social das Forças Armadas, I. P.. 

No âmbito das atividades que foram delineadas em PA, o GACD teve uma execução de 100%, 

com 2 dos objetivos operacionais superados.  
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Importa referir que, relativamente à execução de: 

OO1 a coordenação e implementação do quadro de competências funcionais dos postos de 

trabalho do GACD, o único EA deste Objetivo operacional foi superado, tendo sido elaborados 

os job descriptions de todos os colaboradores. 

OO2 no âmbito do EA - Coordenar a realização do ICC, apesar de ter sido planeado pelo GACD, 

este elemento de ação passou para o âmbito de ação da DTL. Esta situação não alterou a 

concretização global do OO2, por se tratar de um fator externo e concorrerem mais 3 

indicadores para a concretização desse OO, que foram atingidos.  

OO3 todos os EA foram objeto de concretização integral, tendo sido assegurados todos os 

serviços, nomeadamente de gestão documental e de expediente, operação e manutenção de 

viaturas, e limpeza, através de uma gestão cuidada e rigorosa dos recursos afetos ao Gabinete.  

OO4 no âmbito dos EA Garantir a execução do rastreio de análises microbiológicas nas unidades 

de restauração com gestão própria e Colaborar na resolução das recomendações feitas na 

auditoria de follow-up à restauração do CAS Lisboa, não se concretizaram pelo facto de o Técnico 

responsável ter saído do GACD. Esta situação não alterou a concretização global do OO4, por se 

tratar de um fator exógeno e concorrerem mais 4 indicadores para a concretização deste OO. 

De relevar também a integral prossecução de todos os EA relacionados com o desenvolvimento 

da área de auditoria do gabinete. Tendo sido implementado em 2017, esta área de trabalho 

ganhou relevância tendo, em 2018, sido realizadas quatro auditorias internas. 

OO5 Foram realizadas todas as diligências planeadas para o desenvolvimento e execução do 

projeto de criação da nova Sede. 

OO6 no âmbito dos EA Coordenar a remodelação do contact center do IASFA para a ADM e ASC 

e Aferir o grau de satisfação dos utentes relativamente aos serviços na área hoteleira do IASFA 

com vista à melhoria dos serviços prestados, não se concretizaram por fatores externos ao 

GACD. No primeiro e segundo EA, devido a constrangimentos do foro financeiro, não foi possível 

iniciar o desenvolvimento do Portal do Beneficiário nem proceder à remodelação do contact 

center para o IASFA, I.P., englobando a ASC e a ADM. Todos os outros EA foram realizados com 

superação, não comprometendo assim a concretização global do OO6. 

No âmbito das suas atividades destacam-se, igualmente, as atividades e os resultados 

apresentados seguidamente.   
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Protocolo e organização de eventos 

O GACD assegurou a participação do Conselho Diretivo nas várias cerimónias e eventos 

organizados pelos organismos do MDN, e tutelados pelo MDN, do EMGFA e dos Ramos das 

Forças Armadas, bem como em reuniões de trabalho com os stakeholders do IASFA, I.P., 

nomeadamente com estabelecimentos e órgãos militares, organismos do setor social, público e 

privado. 

Ao nível interno, o GACD organizou, em colaboração com o CAS Oeiras, a comemoração do Dia 

do IASFA, e procedeu à divulgação das cerimónias comemorativas promovidas pelos CAS. Ao 

nível internacional, planeou e participou na reunião de primavera do Comité de Ligação 

Internacional dos Organismos Militares Sociais, em Atenas, Grécia, de 16 a 19 de abril de 2017 

e na Reunião Presidencial em Sibiu, Roménia, de 24 a 27 de setembro de 2017, visando a 

operacionalização de uma política dinâmica e eficiente de intercâmbio cultural e de lazer, 

procurando promover a articulação, divulgação e formalização das várias propostas de 

atividades turísticas e de lazer, oferecidas pelas delegações. Ambas as reuniões foram lideradas 

pela Vogal do Conselho Diretivo do IASFA, I.P., eleita, por unanimidade, Presidente do CLIMS na 

última “Presidential Meeting”, na condução das reuniões dos grupos de trabalho “CLIMS 

Website”, “Letter of Intentions” e “Internal Regulations”.  

 

Assessoria ao Conselho Diretivo 

Na área da Assessoria ao CD, o gabinete efetuou a coordenação, participação e elaboração de 

pareceres, estudos, memorandos e outras informações, nas áreas da Ação Social Complementar 

e na Assistência na Doença aos Militares das Forças Armadas, com vista ao apoio à decisão 

superior, nomeadamente: memorando relativo à ações judiciais movidas pelo Centro Hospitalar 

de Leiria, elaborado em 10 de maio de 2018, aquando da receção, por parte do GACD, do 

trabalho da extinta Divisão de Assessoria da ADM, memorando da situação da ADM, de 15 de 

maio de 2018 e o memorando relativo à situação do IASFA, de 9 de novembro de 2018. 

Secretariado ao Conselho Diretivo 

O GACD, na área do secretariado ao Conselho Diretivo, efetivou o apoio na definição da agenda 

e respetiva preparação das reuniões de coordenação semanais com as unidades orgânicas 

centrais, e demais reuniões com entidades externas, bem como a elaboração das respetivas 

atas. Em 2018, foram realizadas cerca de 37 reuniões de coordenação semanal, 1 reunião geral 
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com todos os diretores dos CAS, 4 reuniões de Conselho Consultivo e 20 reuniões com entidades 

externas, a saber: reuniões de apresentação das auditorias a realizar no Instituto com a Inspeção 

geral da Defesa Nacional, Inspeção Geral de Finanças, Tribunal de Contas, reuniões com órgãos 

da tutela, prestadores de serviços vários e outros stakeholders. 

Secretaria central 

Através da Secretaria central, o GACD efetuou a coordenação da gestão documental 

nomeadamente a receção, registo, classificação, distribuição e expedição de toda a 

correspondência dos órgãos e serviços do Instituto, bem como o respetivo arquivo, e a 

elaboração e divulgação da ordem de serviço e demais informações internas, e procedeu à 

gestão dos transportes e parque automóvel do IASFA, I.P., tendo sido realizados 230 serviços de 

transporte. A plataforma digital de distribuição de documentos, apesar de obsoleta, continua a 

ser a única ferramenta de distribuição, de protocolo e de seguimento do fluxo de documentos, 

para todas Unidades Orgânicas do IASFA, tendo sido processados conforme se mostra na tabela 

seguinte. A organização do arquivo de copiador, passou a ser essencialmente em formato digital. 

 

Auditoria 

O GACD apresenta, desde 2017, uma nova estrutura informal decorrente na necessidade de 

dotar o Instituto de mecanismos de controlo interno, por forma a potenciar uma cultura de 

responsabilização e melhoria contínua na concretização dos processos que permitem a 

prossecução da missão do IASFA, I.P.. Neste contexto, a área de auditoria planeou uma série de 

elementos de ação, que concretizou, que permitiram desenvolver a atividade referida, bem 

como a realização e coordenação das seguintes auditorias internas: 
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Nesta área, o GACD assegurou ainda o apoio documental a todas as auditorias externas 

realizadas durante o ano de 2018, que seguidamente se apresentam: 

 

 

 

 

 

 

Simultaneamente, e à medida que os relatórios foram dados a conhecer ao Instituto, o GACD, 

em estreita colaboração com todas as unidades orgânicas envolvidas nas ações de auditoria e 

nos processos auditados, elaborou os respetivos planos de implementação das medidas 

corretivas emanadas pelas equipas de auditoria, coordenando a sua execução, e procedeu à 

elaboração dos contraditórios aos relatórios das referidas auditorias. 

Por decisão estratégica e voluntária, o GACD elaborou, ainda, a proposta de Instrução 

Permanente de enquadramento aos procedimentos associados à execução de ações de 

auditoria interna, desde a elaboração do programa anual de auditorias até ao planeamento e 

realização do trabalho de campo, à elaboração dos respetivos relatórios, e elaboração do plano 

de implementação das recomendações (PIR). O GACD, a par do acompanhamento da execução 

da implementação das medidas propostas face aos riscos identificados no PIR, inovou através 

da criação de um ficheiro “Controlo e Gestão de Auditorias” bem como no desenho de um Painel 

de Execução de Auditorias, identificando os progressos alcançados e os desvios detetados. Este 

Painel serve de suporte à informação a constar no Relatório Anual de Auditoria. 

Comunicação e Relações públicas 

O GACD manteve uma postura pró-ativa, dando continuidade ao trabalho de reformulação da 

comunicação interna e externa prosseguida no IASFA, I.P. 

No âmbito do relacionamento do IASFA, I.P., com os seus stakeholders, nomeadamente com 

beneficiários, organizações congéneres e media, o GACD procurou dar resposta a todas as 

solicitações externas, na medida em que entende que uma comunicação eficaz fortalece as 
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relações interinstitucionais e promove o crescimento organizacional. De relevar a importância 

da revisão do plano estratégico de comunicação e marketing que permitiu o desenvolvimento 

de processo e de medidas concretas e de relevo para o desenvolvimento da comunicação 

institucional do IASFA, I.P., como é exemplo: 

 O desenvolvimento da página do IASFA no Facebook, criada em 02 de outubro de 2017, 

que tendo angariado um número relevante de seguidores, passou a ser uma ferramenta 

valiosa para concretizar a comunicação do instituto. 

 A permanente atualização de conteúdos do website do IASFA, I.P., com o objetivo de 

disponibilizar a informação aos beneficiários em tempo útil. Foram atualizados diversos 

conteúdos, nomeadamente, a página de contactos, colocação de destaques, 

disponibilização de programas e promoções no âmbito dos tempos livres e lazer, 

documentação institucional, entre outros. Foram igualmente disponibilizados online 

todos os avisos referentes a concursos públicos de pessoal e documentos institucionais; 

 A publicação do Boletim Informativo “Info IASFA”, e separata de férias, em suporte 

digital, difundidas através do site do IASFA e Facebook. A sua elaboração foi executada 

pelo GACD/Relações Públicas, tendo sido solicitados contributos a todos os serviços do 

IASFA, I.P..  

 Desenho da primeira Newsletter do IASFA, I.P., tendo como objetivo divulgar 

informação aos beneficiários, promovendo uma aproximação através da comunicação. 

Ao longo de todo o ano foi efetuado um esforço permanente para dar resposta às solicitações e 

pedidos de informação dos beneficiários, em particular na área do arrendamento e da 

assistência na doença aos militares das Forças Armadas, e restantes stakeholders, por diversos 

meios de comunicação, nomeadamente via Messenger Facebook, pelo qual foram enviadas 

respostas a todas as solicitações, via telefónica e via email. Todas as respostas a solicitações 

foram articuladas com as respetivas direções de serviços. 

Ainda no âmbito do relacionamento com os stakeholders, o GACD coordenou o envio de 

informação solicitada pela Marinha e MDN, para o preenchimento do Anuário Estatístico da 

Marinha e AMN e do Anuário Estatístico da Defesa, respetivamente. No que concerne ao 

relacionamento com os órgãos de comunicação social, o GACD, mediante instruções do CD e em 

colaboração com o MDN, efetuou a preparação e envio das respostas para diversos meios de 

comunicação social, procurando dar-se a conhecer como instituição transparente e socialmente 

responsável. 
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Apoio Jurídico 

Em 02 de abril de 2018, o GACD recebe da Divisão de Assessoria, extinta através do Despacho 

n. º2992/2018, de 7 de março, publicado em DR, 2ª série, n.º 59, de 23 de março de 2018, o 

apoio jurídico e o contencioso. Em 2018, deram entrada na assessoria jurídica do GACD 93 

processos no âmbito da ADM, 33 processo no âmbito da ação social e 110 processos no âmbito 

do arrendamento. Todos os processos rececionados foram trabalhados tendo sido concluídos 

77 da ADM, 95 do arrendamento e a totalidade dos processos da ação social/serviço social. De 

referir que, em estreita colaboração com a firma de advogados que presta serviço jurídico ao 

IASFA, I.P., a MPABS, foram trabalhados 19 processo no âmbito da ADM, 20 na área do 

arrendamento e 3 no âmbito dos recursos humanos. 

Em 2018, para além das atividades planeadas e das atividades de gestão corrente, inerentes à 

missão que lhe foi atribuída, o GACD, teve intervenção direta nas áreas que se apresentam de 

seguida: 
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Gabinete de Recursos Humanos 

O GRH tem as competências definidas no Art.º 7 do anexo à portaria n.º 189/2013 de 22 de maio 

dos Ministérios das Finanças e da Defesa Nacional - Estatutos do Instituto de Ação Social das 

Forças Armadas, I. P. 

No âmbito das atividades que foram delineadas em PA, o GRH teve uma execução de 100%, 

superando 2 objetivos. 

 

Importa referir que, relativamente à execução de:  

OO3 no âmbito dos EA Gerir os processos técnico-administrativos do RH e Desenvolver uma 

cultura de commitment nos trabalhadores, não foi possível a concretização de 2 metas 

relacionadas com o apuramento do Índice de satisfação dos colaboradores e com o apuramento 

do Índice Global de Satisfação de Trabalhadores no universo do IASFA. Foram elaborados 2 

questionários de satisfação, contudo não foi possível a sua aplicação, devido a problemas 

técnicos na configuração dos e-mails, não permitindo a divulgação junto dos 

trabalhadores/colaboradores do IASFA, I.P. 

Igualmente no âmbito deste OO3, concretamente o EA Assegurar a aplicação do Relatório Saúde 

e Higiene no Trabalho, foram implementados os Serviços de Saúde no Trabalho (SST), tendo sido 

nomeada uma Equipa multidisciplinar para acompanhamento do Programa de Saúde 

Ocupacional, constituída por Técnicos de Higiene e Segurança, Enfermeiros, Médico do Trabalho 

e Psicólogos, por forma a detetar precocemente sinais de “burnout”, stress, desequilíbrio 

psicossociais. Com a implementação dos SST, foi possível ajudar a combater, dum ponto de vista 

não médico, as doenças profissionais, identificando os fatores que podem afetar o ambiente do 

trabalho e o trabalhador, visando eliminar ou reduzir os riscos profissionais (condições inseguras 

de trabalho que podem afetar a saúde, segurança e bem-estar do trabalhador). Por outro lado, 

a segurança do trabalho, no sentido de ajudar a prevenir os acidentes de trabalho, quer 

eliminando as condições inseguras do ambiente, quer educando os trabalhadores a utilizarem 
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medidas preventivas. Os SST tiveram início no CAS/Alfeite, onde se realizaram consultas de 

vigilância da saúde dos seus trabalhadores, assim como alguns exames médicos e 

complementares de diagnóstico, tendo sido alargados às restantes unidades orgânicas do IASFA, 

nomeadamente, Sede e CAS/Oeiras. Durante o ano de 2018 foram realizadas, desde maio, 110 

consultas de Medicina do Trabalho (MT) e 90 consultas de enfermagem.  

Para além das atividades planeadas e das atividades de gestão corrente, o GRH teve igualmente 

intervenção nas seguintes áreas:   

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Gabinete de Recursos Materiais 

O GRM tem as competências definidas no artigo 8º do anexo à Portaria nº189/2013, de 22 de 

maio dos Ministérios das Finanças e da Defesa Nacional – Estatuto do Instituto de Ação Social 

das Forças Armadas, I.P. 

No âmbito das atividades que foram delineadas em PA, o GRM teve uma execução de 100%. 

 

Importa destacar: 

OO3, ainda que o Objetivo tenha sido concretizado no grau de execução de cumprimento, cerca 

de 90% das metas foram superadas. 
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Gabinete de Planeamento e Gestão Financeira do Orçamento 

O GPGFO tem as competências definidas no Art.º 6 do anexo à Portaria n.º 189/2013 de 22 de 

maio dos Ministérios das Finanças e da Defesa Nacional - Estatutos do Instituto de Ação Social 

das Forças Armadas, I. P. 

No âmbito das atividades que foram delineadas em PA, o GPGFO teve uma execução de 100%. 

 

 

Importa referir que, relativamente à execução de:  

OO3 no âmbito do EA Assegurar a utilização do módulo PS do SIGDN, não se concretizou, por 

fatores considerados externos ao GPGFO. Durante o ano de 2018 foi dada formação do 

módulo PS pela equipa do CDD a vários colaboradores do GPGFO e GRM, a fim de ser 

implementado a utilização do módulo PS no Instituto. Tendo em conta que o Instituto, em 

2018, adotou uma nova estrutura em SIGDN, o módulo PS não estava parametrizado para esta 

nova estrutura, tendo sido solicitado ao CDD que fossem feitas as alterações necessárias, por 

forma a que fosse possível criar os contratos no módulo PS. Essa alteração não aconteceu 

antes do encerramento do ano de 2018. 

 

Gabinete de Sistemas de Informação e Comunicação 

O GSIC tem as competências definidas no Art.º 9 do anexo à Portaria n.º 189/2013 de 22 de 

maio dos Ministérios das Finanças e da Defesa Nacional - Estatutos do Instituto de Ação Social 

das Forças Armadas, I. P. 

No âmbito das atividades que foram delineadas em PA, o GSIC teve uma execução de 100%, 

sendo que um objetivo não foi cumprido por fatores externos ao gabinete. 

 

 

Importa salientar que, relativamente à execução de:  
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OO1 o Objetivo não cumprido, estando a previsto em 2019 a redefinição dos serviços prestados 

pelo GSIC. 

OO3 no âmbito dos EA Apoiar o desenvolvimento de novos módulos e funcionalidades de apoio 

à gestão e EA9 Apoiar o desenvolvimento de uma Nova ferramenta de gestão da ADM: foi 

aumentada a capacidade de resposta do SIASC, através do desenvolvimento de novos 

módulos e funcionalidade de apoio à gestão, nomeadamente, alterações ao nível do módulo 

de gestão habitacional. E foi realizada a migração do atual sistema informação de gestão da 

ADM (SIADM) para a versão mais recente do Oracle Forms. Esta migração permite melhorias 

ao nível do desempenho e suporte da solução, assim como permite aumentar os níveis de 

integração entre os sistemas de informação de apoio à gestão. 

Relativamente ao desempenho do GSIC e fora do âmbito do Plano de Atividades, salientam-se 

as seguintes atividades/ações:  

 

 

 
Equipamentos Sociais 

O IASFA, I.P. dispõe de diferentes tipologias de equipamentos sociais, conforme Art.º 10.º do 

anexo à Portaria n.º 189/2013 de 22 de maio dos Ministérios das Finanças e da Defesa 

Nacional - Estatutos do Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I.P., com diferentes 

valências, que contemplam instalações destinadas a servir como centros de dia, de 

acolhimento, de recuperação e de residência temporária, bem como postos clínicos, creches, 

jardins-de-infância e residências para estudantes. 

(1) São equipamentos sociais de Nível I os Centros de Apoio Social (CAS) de Alfeite, Lisboa, 

Oeiras, Porto e Runa. 

(2) São equipamentos sociais de Nível II os Centros de Apoio Social (CAS) de Braga, Coimbra, 

Évora, Funchal, Ponta Delgada, Tomar e Viseu, assim como o Centro de Repouso de 

Porto Santo (CEREPOSA). 
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No âmbito das atividades que foram delineadas em PA, no global os CAS tiveram uma execução 

de 100%. 

 

As principais atividades desenvolvidas pelos CAS e CEREPOSA são as constantes da tabela 

seguinte. Salientam-se os CAS do Alfeite e Lisboa pela abrangência de N.º de beneficiários acima 

dos 26000.  

 

Atividades comuns aos CAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alojamento  

Neste âmbito estão envolvidos os CAS Oeiras, Porto, Runa e Coimbra, bem como CEREPOSA. Os 

CAS Oeiras e Porto detêm a maioria da população a usufruir de alojamento. 

Cerca de 74% do total dos beneficiários usufruem do Regime de Messe.  
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Alimentação fornecida 

No que respeita à alimentação fornecida em CAS, verificou-se uma variação positiva face ao ano 

2017 nos CAS Lisboa, Oeiras e Porto. 
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7. AFETAÇÃO REAL E PREVISTA DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E 
FINANCEIROS  
 

7.1. Recursos Humanos 
 
O Balanço Social constitui-se como um instrumento de gestão e planeamento estratégico 

revelador da atuação da organização, em torno das noções de responsabilidade social e 

transparência da informação na área dos recursos humanos, sendo obrigatório por força do 

Decreto-Lei n.º 196/96, de 9 de outubro 

A análise dos recursos humanos afetos às atividades desenvolvidas ao longo do ano evidencia-

se na tabela seguinte, com a execução dos diversos objetivos inscritos em sede de QUAR, com 

os recursos humanos disponíveis, concretamente com os postos de trabalho previstos em sede 

de Mapa de Pessoal aprovado e os postos de trabalho efetivamente ocupados.   

A tendência verificada nos últimos 6 anos mantém-se: a pontuação realizada situa-se abaixo 

da pontuação planeada. O desvio entre a pontuação planeada e a realizada é negativo, o que 

significa que o IASFA, I.P., continuou a trabalhar com menos recursos relativamente ao 

estipulado em sede de planeamento. 

Partindo-se da estimativa de 228 dias úteis trabalhados, foi possível converter as unidades 

equivalentes de recursos humanos planeados (UERHP), e executados (UERHE), permitindo o 

apuramento do Índice de produtividade.   
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O índice de produtividade, ilustra o esforço desenvolvido pela globalidade dos colaboradores 

do IASFA, I.P. por relação às atividades e compromissos previstos em sede de Plano de 

Atividades. 

 

 

 

 

 

Tendo sido alcançada uma Taxa de utilização dos RH acima dos 90%, verificou-se uma 

influência direta no cálculo do Índice de produtividade. Estando esta situada num valor acima 

de 1, considera-se como positiva. 

A 31 de dezembro de 2018, o número de trabalhadores do IASFA, I.P, encontrava-se 

distribuído da seguinte forma: 552 colaboradores civis e 108 colaboradores militares. 

Distribuição Trabalhadores Civis 
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Distribuição Trabalhadores Militares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Militares, Colaboradores e Dirigentes 

 

 

 

A presença de colaboradores militares no IASFA, I.P. tem a seguinte distribuição pelos Ramos, 

39 colaboradores da Marinha, 37 do Exército e 32 da Força Aérea. 

Militares_Posto/Ramo 

 

 

 

 



 
 Relatório de Atividades 2018, IASFA, I.P. 

59 
 

7.1.1. Articulação com o Balanço social: principais tendências e indicadores 
  

Após análise dos dados facultados por este Instrumento de Gestão, optou-se por uma 

abordagem sucinta, predominantemente gráfica e de fácil leitura, retratando alguns indicadores 

chave de caracterização dos colaborados do IASFA, I.P. como: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        

No seguimento do desafiante contexto de complexidade de gestão dos recursos humanos 

devido à diversidade de carreiras coexistentes no IASFA, I.P., (Dirigente, Geral, Informática, 

Docentes, Enfermeiros, Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica), o GRH tem procurado 

corresponder às diversas solicitações decorrentes sobretudo da monitorização do fluxo de 

pessoal, tendo-se registado 66 entradas de trabalhadores contrapondo com 59 saídas, pelos 

motivos que a seguir se destacam:  

Entradas:  

• 10 por mobilidade interna, 3 designados em comissão de serviço como dirigentes, 40 por 

procedimento concursal e 13 por procedimento concursal de Regularização Extraordinária de 

Vínculos Precários da Administração Pública (PREVPAP), correspondendo a 10% de admissões. 

Saídas:  

• 25 por mobilidade interna, 2 por denúncia de contrato, 2 por morte, 7 por 

reforma/aposentação, 6 por situação de doença superior a seis meses, 1 licença sem 

remuneração e 16 por procedimento concursal, correspondendo a 9% de saídas.                                                                   

De acordo com os dados do Balanço Social 2018, a taxa de absentismo é de 9,4% e a taxa de 

envelhecimento é de 17%, apurada com base no somatório dos efetivos com mais de 55 anos e 

considerada elevada devido aos constrangimentos no recrutamento de trabalhadores, o que 
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não tem permitido a renovação de gerações que incutem uma nova dinâmica à organização, 

nomeadamente aos que asseguram as tarefas que estão relacionadas com o apoio aos idosos. 

Ainda de acordo com dados do Balanço Social 2018, destacam-se os seguintes indicadores: a 

taxa de feminização de 66%; a média etária de 52 anos e a carreira com maior expressividade 

Assistente Operacional, na sua maioria auxiliares de ação médica, no apoio ao idoso.  

Relativamente à taxa de execução do plano de formação, apresentam-se, seguidamente, os 

respetivos dados. 

 

                   N.º de Formandos                            Ações de Formação planeadas e não planeadas 

 

 

 

Execução do Plano de Formação  
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7.2. Recursos Financeiros  
 

Os dados existentes a nível dos recursos financeiros do IASFA, I.P., dados do QUAR 2018 

demostram, uma diminuição dos recursos financeiros executados em comparação com os 

planeados.  

 

 

 

 

 

Da análise da tabela anterior verifica-se que, a nível global, o desvio entre os recursos financeiros 

planeados e os executados é negativo, originado maioritariamente pelos seguintes 

acontecimentos:  

 O desvio entre o planeado e o executado em Aquisição de bens e serviços deveu-se à 

aplicação dos cativos no montante de 2,5M€, bem como à execução da receita ter ficado 

8% abaixo do montante previsto para 2018.  

 O desvio entre o planeado e o executado no orçamento de outras despesas correntes 

deve-se ao facto do montante de 1,7M€ relativo á reserva dos 2,5% ter ficado cativa. 

Com o apuramento da Taxa de execução de recursos financeiros (funcionamento + investimento), 

e conjugando com a taxa de realização global dos objetivos QUAR 2018, foi possível apurar-se o 

Índice de custo - eficácia no ano 2018.  

 

 

 

 

 

 

Enquadramento 
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O Relatório de Execução Orçamental do IASFA, I.P., referente ao ano de 2018, é elaborado 

tendo presente as disposições de disciplina orçamental estabelecidas na Lei nº 114/2017, de 

29 de dezembro, que aprovou o Orçamento de Estado para 2018, bem como do Decreto-Lei 

n.º 33/2018, de 15 de maio, Decreto de Execução Orçamental, que estabeleceu as disposições 

necessárias à execução do Orçamento de Estado para 2018. 

Cumulativamente, foram tidos em consideração os princípios e regras orçamentais 

estabelecidos na Lei de Enquadramento Orçamental, aprovada pela Lei nº 91/2001, de 20 de 

agosto, com as alterações introduzidas e republicadas até à Lei nº 41/2014, de 10 de julho, 

assim como as normas associadas ao Decreto-lei n.º 155/92, de 28 de julho, que regulamenta 

a Lei de Bases da Contabilidade Pública aprovada pela Lei nº 8/90, de 20 de fevereiro. 

Foram ainda consideradas as orientações estabelecidas no Decreto-lei n.º 232/97, de 3 de 

setembro, que aprova o POC-P e as disposições constantes do Decreto-lei n.º 26/2002, de 14 

de fevereiro, que estabelece o novo classificador económico. 

A análise irá ser desenvolvida na perspetiva da execução financeira do orçamento aprovado, 

bem como das alterações que o mesmo sofreu durante o ano de 2018. 

 
Recursos Financeiros (Orçamento 2018) 

As dotações orçamentais corrigidas do IASFA, I.P. para o ano de 2018 ascenderam a 95 

966 675€ para a receita e de 91 559 245€ para a despesa. 

A dotação inicial da despesa foi de 95 106 254€, tendo a aplicação dos cativos diminuído o 

orçamento da despesa em 15 610 148€, dos quais 11 343 139€ referem-se a cativos aplicados 

aos 20M€ da transferência do Orçamento de Estado para pagamento de despesas da ADM dos 

beneficiários abrangidos pela Portaria nº 1034 (DFA’s).  

Em novembro de 2018, pelo Despacho 1728/2018 do Secretário de Estado do Orçamento (SEO), 

foi descativado o montante de 11 343 139€, para pagamento das despesas dos beneficiários da 

ADM abrangidos pela Portaria nº 1034, bem como, foram descativos 500 000€ para aplicação 

em despesas com a ASC, através do despacho 1728/2018.  
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Foi também atribuído um reforço pela SG/MDN no montante de 220 000€, o qual não foi 

utilizado pelo facto de ter sido atribuído a 27 de dezembro de 2018 e já não ter sido possível, 

nessa data, submeter à DGO uma STF extraordinária para a atribuição dos fundos necessários à 

execução deste reforço. 

Execução Orçamental / Financeira – Receita 

Para a execução da sua atividade o IASFA, I.P. em 2018 utilizou as Fontes de Financiamento 

“311 – Receitas Gerais”, “513 – Receitas Próprias – Outras Origens”, e “522 – Saldos de 

gerência RP – Out. Origens”. 
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Evolução das receitas cobradas, 2014-2018 (em euros) 
 

 

 

 

 

 

 

 

O total da receita cobrada em 2018, excluindo as receitas de Capital sofreu um acréscimo de 

31,22% em relação a 2017, em grande parte pelo facto de os 20M€, para pagamento da 

despesa da ADM relativa aos beneficiários abrangidos pela Portaria 1034/2009 (DFA’s), que 

em anos anteriores estavam no orçamento da SG/MDN, e em 2018, passarem a estar no 

Orçamento do Instituto. Se excluirmos os 20M€, a receita teve um acréscimo de 8% 

impulsionado pelo aumento da receita das quotas da ADM relativamente ao ano de 2017 em 

cerca de 700.000€. A receita dos descontos da ADM tiveram um aumento de 1%, a prestação 

de serviços teve um aumento de 11%, a venda de Bens teve um aumento de 7%., e as rendas 

mantiveram-se constantes, apresentando um pequeno aumento de montante residual. 

Em sentido contrário, as outras receitas correntes uma diminuição de 29%, face a 2017. 

Embora as transferências do Orçamento de Estado (OE) tivessem tido um aumento de 20M€, 

se excluirmos a dotação para pagamento de despesas da ADM relativas aos beneficiários 

abrangidos pela Portaria 1034, verifica-se que as transferências do OE para financiamento da 

ASC tiveram uma diminuição de 11% relativamente a 2017, e que comparativamente a 2010 

essa diminuição foi de 57%. A tabela seguinte mostra a evolução das transferências 

efetivamente realizadas do Orçamento do Estado de 2010 a 2018. 

Evolução das transferências do Orçamento do Estado de 2010 a 2018 
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A receita do instituto para financiamento da ASC tem diminuído consideravelmente nos 

últimos anos, conforme podemos verificar no gráfico seguinte 

Receita cobrada de 2010 a 2018 (em euros) 

 

Mas nem só as receitas relativas às Transferências do OE para a ASC têm sofrido diminuições 

drásticas nos últimos anos. As Receitas Próprias (RP) do Instituto (excluindo as quotas da ADM 

e a amortização de empréstimos) nos últimos 8 anos, têm sofrido uma diminuição muito 

acentuada. 

Receita ASC -  2010 a 2018 (em euros) 
 

 
 

As RP diminuíram 37% relativamente a 2010, sendo que os Capítulos que mais contribuíram 

para esta diminuição foram a venda de bens e a venda de serviços com uma diminuição de 

84% e 26% respetivamente. 
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Variação das RP 2010-2018 (em euros) 
 

 
 

A diminuição das receitas com a venda de bens deve-se essencialmente ao facto de, a partir 

de 2013, a farmácia do CAS Oeiras ter sido concessionada ao Laboratório Militar de Produtos 

Químicos e Farmacêuticas (LMPQF), enquanto que a diminuição de venda de serviços se deve 

essencialmente à diminuição da prestação de serviços médicos do CAS Oeiras. 

Relativamente a 2018, as Receitas Correntes representaram 99,043% da Receita Total de 

2018, sendo que as receitas correntes que mais concorreram para este peso foram os 

“Descontos da ADM” com 60,59%, as “Transferências do MDN – Fonte Financiamento 311 

Receitas Gerais” com 27,59% (pelo acréscimo de 20M€ para a ADM), as “Prestações de 

Serviços” com 6,72% e as “Rendas de Imóveis” com 3,01%. As Receitas de Capital tiveram um 

valor residual representando apenas 0,96% da Receita Total. 
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Evolução da receita cobrada, 2014-2018 (em euros) 

 

 

Estrutura da receita cobrada, 2014-2018 
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Execução Orçamental / Financeira – Despesa 

 
 

Evolução da despesa, 2014-2018 (em euros) 
 

 
 

Em 2018 verificou-se um aumento da despesa total no montante de 9 167 119€ face a 2017, 

correspondendo a uma variação de 11,74%. No entanto se tivermos em consideração o saldo 

de gerência utilizado em 2017 (10,79M€) e o aumento das transferências do OE (20M€) para 

a ADM em 2018 (67,2M€), o aumento da despesa tem um valor quase nulo, 

comparativamente a 2017 (67,3M€). 

Salienta-se ainda que, as despesas com maior peso relativo face ao total da despesa 

apresentada pelo IASFA, I.P. são os “Encargos com a Saúde”, as “Despesas com Pessoal”, a 

“Aquisição de Serviços Correntes”, a “Aquisição de Bens” e a “Aquisição de Bens de Capital”, 

com 79,77%, 10,48%, 5,33%, 2,14% e 1,27%, respetivamente.  

A inexistência de despesas em “Ativos Financeiros” deveu-se às alterações das atribuições do 

IASFA, I.P. introduzidas com o Decreto-Lei nº 35/2016 de 26 de junho, que acabou com a 

atribuição de empréstimos aos beneficiários. 
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Estrutura da despesa paga, 2014-2018 

 

 

 

 

Estrutura da despesa paga, 2014-2018 
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Salienta-se que, tendo em conta as grandes restrições orçamentais, impulsionadas pela 

acentuada diminuição das receitas arrecadadas nestes últimos 8 anos, seja pela diminuição das 

transferências do OE (57%), seja pela diminuição das RP (37%), as despesas correntes do 

Instituto (excluindo as despesas com a ADM e a concessão de empréstimos) também têm tido 

um decréscimo considerável. Em 2018 comparativamente a 2010, as despesas diminuíram 30%, 

podendo ser observado no gráfico seguinte essa diminuição. 

Despesa paga 2010 a 2018 

 

 

 

 

 

 

O agrupamento que mais contribuiu para esta diminuição foi a Aquisição de Bens e Serviços 

(ABS) com uma diminuição de 46% relativamente a 2010, sendo que 13% desta diminuição se 

deve ao facto de ter deixado de existir a compra de medicamentos para a farmácia do CAS de 

Oeiras As despesas com Pessoal tiveram uma ligeira diminuição mantendo-se desde 2013 nos 

9M€.  

Despesa com Pessoal e ABS de 2010 a 2018 
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Resultados – Saldos de Gerência 

No que respeita à análise aos resultados orçamentais por natureza é possível verificar que os 

Resultados Correntes foram positivos em 1 335 421€, enquanto os Resultados de Capital, 

cifraram-se em 258 664€ negativos. Os Saldos de Gerência que transitam para 2019 são de      

1 076 758€ 

Resultados Correntes, 2014-2018 (em euros) 

 

 

Resultados de Capital, 2014-2018 (em euros) 
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Resultados Globais, 2014-2018 (em euros) 

 

Resultado Global (Saldo de Gerência) 

 

Em termos de resultados orçamentais, a execução orçamental de 2018 registou um saldo 

positivo de 1 076 758€, sendo que os mesmos são relativos ao saldo de gerência de 2017, para 

o qual não foi autorizada a sua aplicação em despesa, e a ativos financeiros. 
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Situação Orçamental e Financeira 

Evolução da execução orçamental (euros) 

 

 

Da análise efetuada à execução orçamental e financeira do IASFA, I.P., é de realçar que em 

2018 se verificou, tal como nos anos anteriores, que o valor da Receita Global é superior ao 

da Despesa Global, gerando um resultado positivo. 

Pese embora este resultado orçamental ser positivo, o mesmo não é real se tivermos em conta 

a dívida acumulada a 31 de dezembro de 2018 da ADM, a qual atingirá os 91,8 Milhões €, 

distribuída pelos seguintes sectores: 

 

Alerta-se para o facto de que parte da dívida apurada se refere a faturação de beneficiários 

abrangidos pela Portaria 1034. 

Relativamente ao financiamento da ASC, o mesmo apresenta-se no quadro seguinte. 

SECTOR Dívidas Vencidas Não pagas até 
2018-12-31_ com ficheiro

Dívidas Vencidas Não 
pagas até 2018-12-31_ em 

validação

Total da Dívida Vencida Não 
pagas até 2018-12-31

Convencionados 38 570 272,82                                      21 719 927,56                        60 290 200,38                                    
Instituições Militares  12 180 511,61                                      8 632 480,83                          20 812 992,44                                    
Centros Apoio Social 692 909,79                                            44 343,14                                737 252,93                                         
Farmácias 3 820 559,70                                        44 945,90                                3 865 505,60                                      
Regime Livre  4 461 260,36                                        1 626 419,85                          6 087 680,21                                      
Total 59 725 514,28                                      32 068 117,28                        91 793 631,56                                    
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A despesa total excluindo a ADM foi de 17,65M€, a qual foi financiada por receitas próprias 

pelo montante de 9,76M€, transferências do Orçamento de Estado no montante de 4,38M€, 

e receitas das quotizações dos beneficiários (ADM) no montante de 3,51M€. 

 

Financiamento IASFA, I.P. 

 

Relativamente ao financiamento da ADM importa referir que as transferências das SG/MDN 

têm vindo a diminuir de forma acentuada, como mostra o gráfico seguinte. 

Financiamento da ADM 

 

 

 

 

 

 

 

  

Despesa Total 17,65
Financiamento 

ADM 3,51
OE 4,38

Receitas Próprias 9,76

(em milhões euros)
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O apuramento das despesas por resposta social que se apresenta no quadro seguinte resulta 

do cruzamento da informação registada no SIGDN com a respetiva distribuição por resposta 

social efetuada por cada UO.  

 

 

Situação Patrimonial – Demonstração de Resultados 

Desde 2016 que a situação patrimonial foi retirada do Relatório de Actividades, sendo esta 

informação divulgada no Relatório de Gestão.  

Não obstante esta informação ser divulgada em relatório próprio, e tendo em conta que já 

foram encerradas as contas de 2018, e por forma a fornececer informação essencial para 

compreensão dos montantes apresentados no presente relatório, informa-se que tendo em 

conta os custos e proveitos nas contas de 2018, foi apurado um resultado negativo de 

26 371 661,02€ para o exercício de 2018. Este resultado apresenta a seguinte distribuição 

pelas duas áreas de ação do Instituto: 

A ASC apresentou um défice anual de 3,3M€ em 2018, acabando por afetar o Resultado 

Líquido do Exercício. 
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A Assistência na Doença aos Militares (ADM) apresentou um défice anual de 23,1M€ em 2018, 

encontrando-se os custos e proveitos do exercicio evidenciados no quadro seguinte: 

 

 

 

 

Tendo em conta o défice registado em 2018, em 31 de Dezembro a dívida da ADM era de cerca 

de 91,8 Milhões €, mais 23M€ do que no final de 2017. 

De referir que, tendo em consideração as recomendações das auditorias realizadas pelo 

Tribunal de Contas (TC) e Inspeção Geral de Finanças (IGF) para correção em exercícios 

anteriores do reconhecimento dos proveitos relativos a verbas do estado para fazer face à 

dívida da ADM, o Instituto apresenta no balanço de 2018 fundos próprios negativos de 61 109 

329,55€.  
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8. AUTO-AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO QUAR  
  

8.1. Objetivos e indicadores QUAR  
 

No sentido de operacionalizar a estratégia delineada, e atendendo aos parâmetros da eficácia, 

eficiência e qualidade, elencou-se um conjunto de objetivos operacionais, indicadores e 

respetivas metas, concretizadas nas Classificações constante do Quadro abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

O quadro QUAR 2018 pode ser consultado no Anexo A deste Relatório. 
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8.2. Análise crítica dos resultados alcançados e dos desvios verificados 
 

O QUAR 2018 do IASFA, I.P. é constituído por 6 objetivos operacionais que foram monitorizados 

por 7 indicadores de medida, criteriosamente selecionados e assentes em dados validados e 

fiáveis, integrando cada um dos parâmetros previstos: eficácia, eficiência e qualidade. 

O apuramento da avaliação global de desempenho do IASFA, I.P. e das correspondentes taxas 

de realização dos parâmetros no QUAR, permite-nos inferir uma taxa de execução global de 

107%. O parâmetro da Eficácia, foi o que melhor contribuiu para a avaliação global dos objetivos. 

 

 

 

 

Os objetivos constantes do parâmetro eficácia foram selecionados tendo presente o impacto na 

produção de bens e serviços. 

 

 

 

 

Dos 4 objetivos e 5 indicadores propostos neste parâmetro, o IASFA, I.P. cumpriu todos, 

superando os indicadores 1, 2 e 5. As taxas de realização de cada um desses objetivos no 

parâmetro levaram a uma avaliação global do mesmo acima dos 100%, resultando numa taxa 

de realização do parâmetro no QUAR de 57%. 

 

 

O resultado do indicador 1 afeto ao Objetivo 1, ultrapassa o valor crítico contratualizado de 

finalizar os Jobs descriptions em 30/09/2018, traduzindo-se na sua superação, importando 

compreender a origem deste desvio. Estiveram implicadas nesta concretização todas as UO, 

Eficácia 114% 57% 107%
Eficiência 100% 30%
Qualidade 100% 20%

Avaliação Global

Avaliação 
Global do 
parâmetro

Parâmetro

Taxa de 
realização do 
parâmetro no 

QUAR

Taxa de 
execução do 

QUAR

OB 1 1 31/08/2018 125% 100% 125% 20% 25%
OB 2 2 12/07/2018 135% 50%
OB 2 3 15/06/2018 100% 50% 114% 57,13%
OB 3 4 30/03/2018 100% 100% 100% 40% 40%
OB 4 5 100% 125% 100% 125% 30% 38%

Taxa de 
realização 

Ind.

Taxa de realização 
do OO

Taxa realização  
do parâmetro  

no QUAR 

50%
118% 10%

Objectivos  
Operacionais

Ponderação 
por 

parâmetro na 
realização do 

QUAR

Taxa de realização 
do OO no 

parâmetro

12%

Ponderação do 
OO no parâmetro

Peso 
Indicadores 

no OO
Valor AtingidoIndicadores

Avaliação 
Global do 
parâmetro

Parâmetro Eficácia
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cabendo ao GRH apresentar o documento com a estrutura referida. A justificação do desvio 

positivo face à meta inicialmente estabelecida, está relacionada com o facto de terem sido 

emanadas orientações claras e precisas por parte do Conselho Diretivo, em contexto de reunião 

de coordenação com os dirigentes intermédios, no sentido de ser oferecido tratamento 

prioritário à tarefa. A perceção clara por parte da gestão de topo do descritivo funcional de cada 

colaborador permite não só gerir de forma mais eficiente os recursos humanos, mas também 

elucidar cada colaborador daquilo que é esperado da sua prestação de serviço para o 

crescimento e desenvolvimento da instituição. 

 

 

 

 

No Objetivo 2, relativamente à execução do indicador 2, foi ultrapassada a meta inicialmente 

definida de apresentação da Proposta de Regulamento das Colónias e Campos de Férias 

nacionais em 31/10/2018. O cumprimento deste indicador estava sob a responsabilidade da 

DSASC, que desenvolveu esforços no sentido de o concretizar atempadamente. O desvio 

positivo foi possível devido à motivação colocada no desenvolvimento da tarefa, em especial 

porque em 2019 irá realizar-se o International CLIMS Camp, sob a direção da DSASC, e apesar 

deste Campo ter um regulamento próprio, estabelecido pelos países membros do CLIMS, a 

elaboração de Proposta de regulamento de Colónias e Campos de férias permitiu efetuar o 

levantamento das condições necessárias e obrigatórias por lei para a realização desta atividade 

em território Nacional. 

No que respeita ao indicador 3, sob a responsabilidade do CAS Porto, a sua execução ultrapassa 

a meta contratualizada de 30/06/2018, mas não supera o valor crítico (31/05/2018), 

encontrando-se, assim, cumprido. 

 

 

 

Relativamente ao indicador 4, afeto ao Objetivo 3 e à UO GSIC, o resultado encontra-se no 

intervalo centrado na meta de 30/03/2018, traduzindo-se no seu cumprimento.  
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No objetivo 4, a execução do indicador 5 supera a meta delineada, atingindo o limite superior 

do intervalo de cumprimento, concretamente 100%. O objetivo 4 encontra-se superado. O 

cumprimento deste objetivo coube ao GACD em articulação com a DSASC, em virtude da 

especificidade da área em questão. Apesar da complexidade da tarefa, o desvio positivo foi 

possível devido ao empenho dos colaboradores envolvidos, que percecionaram a realização do 

atividade como uma mais valia para a implementação futura de um sistema de gestão da 

qualidade nas unidades de restauração dos CAS do IASFA, I.P.. 

No parâmetro da eficiência, o IASFA, I.P. procurou alinhar-se com o que é pretendido de um 

indicador de eficiência, ainda que utilizando um indicador de meio, a pretensão implícita seria 

fazer mais com os mesmos recursos. 

 

 

Deste parâmetro consta o Objetivo 5. 

 

 

Cumpriu-se o objetivo 5, através da DSASC_DGP, pelo que o parâmetro de eficiência do QUAR 

2018 apresenta uma taxa de realização de 30%.  

No parâmetro da qualidade procurou selecionar-se 1 objetivo que contribuísse para a aferição 

futura da perceção da qualidade dos serviços prestados aos clientes/beneficiários do IASFA, I.P.  

 

 

Deste último parâmetro consta o Objetivo 6. 

 

 

O objetivo 6 foi cumprido pelo GACD com a apresentação, no intervalo da meta, do Plano de 

marketing e Plano de comunicação interna e externa. 

OB 5 6 29/06/2018 100% 100% 100% 100% 100% 30% 100% 30%

Objectivos  
Operacionais

Indicadores
Peso 

Indicadores 
no OO

Ponderação do 
OO no parâmetro

Taxa realização  
do parâmetro 

no QUAR 

Taxa de realização 
do OO

Taxa de realização 
do OO no 

parâmetro

Ponderação 
por 

parâmetro na 
realização do 

QUAR

 Avaliação 
Global do 
parâmetro

Valor Atingido
Taxa de 

realização 
Ind.

Parâmetro Eficiência

OB 6 7 27/04/2018 100% 100% 100% 100% 100% 20% 100% 20%

Taxa realização  
do QUAR 

parâmetro 

Taxa de 
realização 

Ind.

Taxa de realização 
do OO

Peso 
Indicadores 

no OO

Ponderação do 
OO no parâmetro

Objectivos  
Operacionais Indicadores Valor Atingido

Avaliação 
Global do 
parâmetro

Parâmetro de Qualidade

Taxa de realização 
do OO no 

parâmetro

Ponderação 
por 

parâmetro na 
realização do 

QUAR
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8.3. Participação e auscultação dos Clientes internos e externos  

 

Conselho Consultivo 

Nos termos do Artigo 9.º do Decreto-lei 193/2012 de 23 agosto, o IASFA, I.P., dispõe de um 

Conselho Consultivo, órgão de consulta, apoio e participação na definição das linhas gerais de 

atuação do IASFA, I.P., e nas tomadas de decisão do Conselho Diretivo, composto pelo 

Presidente do Conselho Diretivo, que preside, dois representantes do MDN, um representante 

do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) e de cada um dos ramos das Forças 

Armadas e um representante de cada associação profissional de militares legalmente 

constituída.  

O Conselho Consultivo reuniu nas seguintes datas, com as respetivas ordens de trabalhos: 

 09 de maio de 2018 

Parecer sobre o Plano de atividades do IASFA, I.P., para o ano de 2018 (PA2018). 

 31 de julho de 2019 

Pronúncia sobre o parecer do auditor jurídico do MDN sobre o artigo 16º da Orgânica do IASFA, 

I.P. 

 24 de setembro de 2018 

Ponto de situação sobre a proposta de orçamento e impacto no Plano de Atividades para 2019. 

 25 de outubro de 2018 

Parecer sobre o Plano de Atividade do IASFA, I.P., para o ano de 2019 (PA2018) revisto. 

 

Colégio de Governo dos Subsistemas Públicos de Saúde 

Através do Decreto-Lei n.º 154/2015, de 7 de agosto, foi criado o Colégio de Governo dos 

Subsistemas Públicos de Saúde (CGSPS), como órgão de coordenação dos subsistemas públicos 

de saúde (SPS), que estabeleceu ainda os mecanismos de cooperação reforçada em áreas 

comuns destes subsistemas e definiu o respetivo modelo de governação. 

O CGSPS tem por missão promover e reforçar a articulação entre os subsistemas públicos de 

saúde, aprofundando sinergias e otimizando a gestão dos recursos.  Desde então, o CGSPS 

prosseguiu as suas atribuições em áreas consideradas comuns pelos SPS, como sejam as 

convenções, os sistemas de informação, a produção de informação estatística e de apoio à 

decisão e o combate à fraude, tendo em vista a obtenção de ganhos de eficiência e economias 

de escala. 

De um modo geral são atribuições do CGSPS: 
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a) Garantir a satisfação das necessidades dos subsistemas públicos de saúde em matéria de convenções, 

em território nacional; 

b) Disponibilizar informação estatística e de apoio à decisão sobre o funcionamento dos subsistemas 

públicos de saúde em matéria de convenções; 

c) Promover a gradual harmonização dos sistemas de informação dos subsistemas públicos de saúde; 

d) Promover o combate à fraude e realizar auditorias, de modo a garantir o aumento da eficiência e da 

qualidade dos serviços prestados no âmbito de cada um dos subsistemas públicos de saúde. 

Relativamente à missão e às atribuições elencadas, este CGSPS funcionou, inicialmente, de 

forma bastante regular, mas depois de 2016, até à presente data, apenas teve lugar uma única 

reunião (8ª), em outubro de 2017. 

8.4. Avaliação do Sistema de Controlo Interno 

A existência de falhas ao nível do Controlo Interno pode colocar em causa quer o alcance de 

objetivos, quer a qualidade da informação produzida. A sua avaliação é, assim, de extrema 

importância para o IASFA, I.P., estando perfeitamente identificadas as áreas onde se está a 

melhorar.  

 

 

 

No Anexo B é possível consultar as respostas ao questionário do Conselho Coordenador de 

Avaliação de Serviços. 

Na avaliação do Sistema de Controlo Interno destacam-se ainda os seguintes pontos: 

A estrutura hierarquizada do IASFA, I.P. 

Para cumprimento da sua Missão e Atribuições o IASFA, I.P. baseia-se numa estrutura orgânica 

hierarquizada, constituída por um Conselho Diretivo composto por um Presidente e dois Vogais. 

Fazem, igualmente, parte da estrutura hierárquica Unidades Orgânicas: duas Direções de 

Serviços, 4 Gabinetes e 13 Equipamentos Sociais. 

 

Conselho Consultivo 

O Conselho Consultivo é o órgão de consulta, apoio e participação na definição das linhas gerais 

de atuação do IASFA, I. P., e nas tomadas de decisão do Conselho Diretivo.  
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Ações de controlo externo e interno_Auditorias 

Ao longo do ano 2018 realizaram-se 4 Auditorias internas e 5 externas. Relativamente às 

Auditorias internas, apurou-se uma Taxa de Execução do Plano de Auditorias de 100%. Foram 

concluídos Relatórios Finais e Planos de Implementação das Recomendações relativamente a 3 

Auditorias.  

 

Plano de Atividades, Relatório de Atividades e QUAR 

Estes instrumentos de gestão constituem mecanismos de controlo e aperfeiçoamento de toda 

a atividade dos serviços, relativamente ao cumprimento dos respetivos objetivos operacionais. 

Fundamental a sua monitorização para acompanhamento do desempenho das UO, com o 

objetivo de assegurar o cumprimento das metas inicialmente fixadas. A monitorização 

evolutiva e a rotina de apresentação/discussão de resultados obtidos facilitam a adoção de 

medidas corretivas atempadas e colaboram para um desempenho positivo do IASFA. 

Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações conexas 

Considerando a gestão de riscos fundamental na estratégia de qualquer organização, além da 

identificação de todas as fontes possíveis de risco, incluindo de corrupção, as mesmas devem 

ser medidas e avaliadas. Em 2018 mediu-se e avaliou-se o grau de implementação de cada 

medida de prevenção face aos riscos identificados. De um modo geral, a implementação das 

medidas considerou-se bem-sucedida. Todas as recomendações de prevenção foram seguidas e 

há medidas implementadas para controlar esses mesmos riscos. No que respeita às áreas de 

risco referidas na área da Contratação Pública, todas as medidas de prevenção foram 

implementadas, envolvendo várias UO.  

 

Sistemas de informação  

O IASFA, I.P. utiliza o Sistema Integrado de Gestão da Defesa Nacional (SIGDN), sistema SAP/R3 

que suporta o processamento de dados nas áreas da contabilidade e da tesouraria de todos os 

organismos da Defesa Nacional. No âmbito da gestão documental o IASFA, I.P., dispõe de um 

sistema de gestão documental, GESDOC, que não responde totalmente às necessidades 

internas, estando previsto em 2019 a entrada em produção do Sistema Integrado de Gestão 

Documental da Defesa Nacional (SIGDocDN) que permitirá a integração dos vários sistemas de 

gestão documental da Defesa Nacional num sistema de base partilhado.  

Para as suas atividades principais, o IASFA I.P. possui o Sistema de Informação da Ação Social 

Complementar (SIASC) e o Sistema Informação de Gestão da Assistência na Doença aos Militares 

(SIADM), tendo ambos os sistemas sido alvo de manutenção evolutiva ou corretiva, 
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nomeadamente através do desenvolvimento de novos módulos e funcionalidade de apoio à 

gestão e de melhorias ao nível do desempenho e o aumento de níveis de integração com os 

outros sistemas de informação, internos e externos. 

No que respeita à gestão patrimonial, é mantido internamente o Sistema de Informação 

Patrimonial do IASFA (SIPIASFA), que através da interoperabilidade com outros sistemas, 

nomeadamente o SIASC, permite a gestão e controlo patrimonial do IASFA, garantindo a correta 

e atualizada informação dos prédios e suas frações (e.g. tipologias, identificação do 

arrendatário, valor patrimonial, estado de conservação, atendimento de anomalias, 

intervenções efetuadas e despesas associadas, rendas, cauções, litígios)  

Está em fase de implementação a integração dos vários sistemas de gestão de clínicas, de 

internamento e de processos clínicos dos vários postos clínicos e ERPI do IASFA num sistema 

unificado, garantindo ganhos ao nível de desempenho e de manutenção do sistema. 

 

8.5. Medidas para reforço positivo do desempenho 
 

Em 2018 foram desenvolvidas medidas para otimizar o desempenho do IASFA, I.P. 

Na convicção de que as mudanças se fazem para as pessoas, e com as pessoas, o envolvimento 

no desenho de uma proposta de Sistema de Monitorização e Controlo, respetiva proposta de 

documentação e de implementação, através da Instrução Permanente Ciclo de Planeamento, 

constituiu um desafio para a adoção de boas práticas de gestão no IASFA, I.P..  

Desta forma, o IASFA, I.P. elegeu como um dos seus compromissos contribuir para a 

implementação de mecanismos de monitorização, nas diversas dimensões do desempenho do 

IASFA, I.P., propondo a operacionalização de um conjunto de procedimentos internos que 

permitirão aferir o nível de concretização dos objetivos planeados, apoiando os centros de 

decisão, na concretização eficaz e eficiente da missão institucional. O objetivo último da 

utilização de qualquer sistema de monitorização da performance assenta em maximizar a 

probabilidade de sucesso na concretização dos compromissos estabelecidos no Plano 

Estratégico e no Plano de Atividades, garantindo assim o cumprimento em excelência das 

atribuições definidas pela Missão, bem como a materialização da Visão da organização. 

No intuito de se dar cumprimento às recomendações do Conselho de Prevenção da Corrupção, 

e após receção por parte das UO de informação que sustentasse uma Revisão ao Plano de 

Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PGRCIC) foram propostas várias alterações 

ao plano existente com o objetivo de manter uma estratégia de prevenção e gestão de riscos, 
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assente na defesa de princípios éticos emanados pela Carta Ética da Administração Pública e no 

aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão e controlo interno do IASFA, I.P.   

Sempre na perspetiva de que o controlo interno favorece e auxilia os processos de gestão, sendo 

igualmente uma ferramenta de planeamento que além de detetar falhas, também as previne, 

foi igualmente elaborada a Instrução Permanente Auditorias Internas, descrevendo os 

procedimentos associados à execução de ações de auditoria interna e respetiva monitorização. 

Mantém-se a utilização do sistema de normalização contabilística caraterizado pela afinidade 

com a legislação contabilística da União Europeia, associada com as normas internacionais de 

contabilidade. As demonstrações financeiras de finalidades gerais estabelecem os requisitos 

globais que permitem assegurar a comparabilidade com as demonstrações financeiras de 

períodos homólogos do IASFA, I.P. 
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CAPÍTULO III – AVALIAÇÃO FINAL  
 

9. PRINCIPAIS LIMITAÇÕES ESTRUTURAIS  
 

9.1. Financiamento   
 

Em 2018, a Receita cobrada, excluindo as receitas de Capital, sofreu um acréscimo de 31% em 

relação a 2017, em grande parte pelo facto de os 20M€ para pagamento da despesa da ADM 

relativa aos beneficiários abrangidos pela Portaria 1034/2009, que em anos anteriores 

incorporava o orçamento da SG/MDN, e em 2018, passar a estar afeta ao Orçamento do IASFA, 

I.P.. Se excluirmos os 20M€, a receita teve um acréscimo de 8% impulsionado pelo aumento 

da receita das quotas da ADM, relativamente ao ano de 2017, em cerca de 700.000€. A receita 

dos descontos da ADM tiveram um aumento de 1%, a prestação de serviços teve um aumento 

de 11%, a venda de Bens teve um aumento de 7%.  

Em sentido contrário, as outras receitas correntes sofreram uma diminuição de 29%, face a 

2017. Embora as transferências do Orçamento de Estado (OE) tivessem tido um aumento de 

20M€, se excluirmos a dotação para pagamento da ADM, verifica-se que as transferências do 

OE para financiamento da ASC sofreram uma diminuição de 11% relativamente a 2017, e que 

comparativamente a 2010 essa diminuição foi de 57%. 

Uma análise da estrutura da despesa permite verificar que em 2018 se registou um aumento 

da despesa total no montante de 9 167 525 euros face a 2017, correspondendo a uma variação 

de 11,74%. Todavia, se tivermos em consideração o saldo de gerência utilizado em 2017 

(10,79M€) e o aumento das transferências do OE (20M€) para a ADM em 2018 (67,2M€), o 

aumento da despesa tem um valor quase nulo, comparativamente a 2017 (67,3M€). De 

relevar que as despesas com maior peso relativo face ao total da despesa apresentada pelo 

IASFA, I.P. são os “Encargos com a Saúde”, as “Despesas com Pessoal”, a “Aquisição de Serviços 

Correntes”, a “Aquisição de Bens” e a “Aquisição de Bens de Capital”, com 79,77%, 10,48%, 

5,33%, 2,14% e 1,27%, respetivamente. Tal como aconteceu em 2017, também em 2018, 

decorrente da alteração das atribuições do IASFA, I.P., introduzidas pelo Decreto-Lei n. 

º35/2016 de 26 de junho, que determinaram a cessação da atribuição de empréstimos aos 

beneficiários, não se registam despesas em “ativos financeiros”. 
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Salienta-se que, tendo em conta as grandes restrições orçamentais, impulsionadas pela 

acentuada diminuição das receitas arrecadadas nestes últimos 8 anos, seja pela diminuição 

das transferências do OE (57%), ou pela diminuição das RP (39%), as despesas correntes do 

Instituto (excluindo as despesas com a ADM e a concessão de empréstimos) também revelam 

um decréscimo considerável, apresentando, em 2018, uma diminuição em 30% 

comparativamente a 2010. 

Do cenário apresentado, releva-se a situação financeira crítica da ADM, de natureza estrutural, 

resultante das receitas próprias, acrescidas das receitas provenientes das transferências do 

orçamento de Estado (20M€) para suportar exclusivamente despesas decorrentes da 

aplicação da Portaria 1034/2009, não cobrirem as despesas anuais. No que respeita à ASC, são 

visíveis as insuficiências orçamentais, derivadas da redução das transferências do OE, 

refletindo-se na gestão corrente do Instituto, nomeadamente na impossibilidade de realizar 

os investimentos necessários à recuperação e requalificação do património, para gerar receita 

adicional, na impossibilidade de efetuar economias de escala através da realização de 

procedimentos concursais plurianuais, 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, e no alargamento do âmbito e 

capacidade das respostas sociais. 

  
9.2. Pessoal  

A 31 de dezembro de 2018 o IASFA, I.P., dispunha de 660 trabalhadores, sendo 552 civis e 108 

militares, o mapa de pessoal do IASFA, I.P. aprovado para o ano de 2018 prevê a ocupação de 

678 postos de trabalho a ocupar por trabalhadores civis.  

O IASFA, I.P., tem procurado recrutar pessoal através de concursos internos, nem sempre 

obtendo resposta às suas necessidades em áreas críticas, do apoio ao idoso. Fruto do seu 

estatuto de Instituto Público, sem regime especial, não tem a possibilidade de recrutar 

externamente, tendo que utilizar a alternativa de aquisição de serviços em regime de 

outsourcing. No sentido de atenuar o movimento de pessoal, nomeadamente, saídas por 

mobilidades internas, o GRH empreendeu um esforço relevante no lançamento de 

procedimentos concursais e procedimentos por mobilidade interna e mobilidade inter 

carreiras, tendo sido admitidos 66 trabalhadores em contraposição com 59 saídas.  



 
 Relatório de Atividades 2018, IASFA, I.P. 

88 
 

O IASFA, I.P., tem procurado adequar os efetivos às reais necessidades, através de diversas 

medidas, face à diminuição de efetivos dos últimos anos, não existe grande margem para 

cortes significativos, mas sim de alterações de processos e dos requisitos de competências 

técnicas dos trabalhadores, por formação dos atualmente existentes ou a recrutar. Os Ramos 

das Forças Armadas têm promovido a colocação de militares com as competências técnicas, 

perfil e a motivação necessária para o desempenho das funções no IASFA, I.P. conforme 

propostas do IASFA, mas têm limitações de efetivos, que não lhes permitem dar uma resposta 

total às solicitações, fruto das disposições do Estatuto dos Militares das Forças Armadas – 

Decreto Lei n.º 90/2015, de 29 de maio. 

Face aos constrangimentos da falta de trabalhadores da área da saúde / apoio ao idoso, e da 

necessidade de se recorrer ao Recrutamento de Trabalhadores que não possuem Relação 

Jurídica de Emprego Público previamente estabelecida, foi enviado o Plano Sectorial de 

Recrutamento do MDN para 2018 (a que refere o n.º 5 do artigo 30.º da LTFP, na redação da 

Lei n.º 25/2017, de 30 de maio,) contempla o recrutamento externo, ou seja, procedimentos 

Concursais destinados a trabalhadores sem vinculo de emprego público, para 75 postos de 

trabalho, a qual não foi obtida a competente autorização. 

De referir que a estrutura etária do IASFA, I.P., encontra-se envelhecida, a média de idades 52 

anos, com agravamento na carreira de Assistente Operacional acima dos 57 anos de idade, o 

que representa cerca de 28% do total dos trabalhadores civis, consequente aumento do 

absentismo, levando a ausências ao serviço por motivo de doença superior a 30 dias, e 

aumento dos acidentes de serviço, que durante o ano de 2018 atingiram uma percentagem 

de 2,5%. 

A falta de recursos e consequente envelhecimento dos trabalhadores torna-se determinante 

na existência de Recursos Humanos ajustados às necessidades, nomeadamente, nos cuidados 

da pessoa dependente que deverá ser assumido como critico na nossa área de intervenção. 

9.3. Modelo de Governação  

O IASFA, I.P., tem um modelo de instituto público de regime comum, integrado na 

administração indireta do Estado, dotado de autonomia administrativa e financeira e 

património próprio, e que prossegue atribuições do Ministério da Defesa Nacional (MDN), sob 

a superintendência e tutela do respetivo ministro.  
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10. CONCLUSÕES GENÉRICAS 

Em 2018, o Conselho Diretivo do IASFA, I.P. manteve a reestruturação delineada e iniciada em 

2016, orientada pela carta de missão que foi atribuída ao Presidente do Conselho Diretivo. Os 

constrangimentos associados à escassez de recursos financeiros, humanos e logísticos 

determinaram ao IASFA, I.P., um exercício esforçado, condicionado, e permanentemente 

monitorizado, por forma a estabelecer prioridades no cumprimento da missão.  

Decorrente da reestruturação referida, visando a racionalização dos recursos e a melhoria da 

capacidade do IASFA, I. P., no cumprimento da sua missão, tornou -se evidente a necessidade 

de reorganização dos serviços internos por forma a tornar mais eficazes e eficientes os 

processos de gestão e melhorar a qualidade dos serviços prestados aos beneficiários. Assim, 

o Conselho Diretivo deliberou uma reestruturação das três divisões da Direção de Serviços da 

Ação Social Complementar, definindo três grandes áreas da ASC: área do apoio social, que 

originou a atual Divisão de Apoio Social, que inclui, entre outras respostas, o 

acompanhamento e apoio social, as prestações sociais complementares e apoios financeiros, 

o acesso dos idosos a equipamentos sociais e serviços de apoio médico do Instituto; a área do 

turismo, lazer e alojamento temporário, que originou a atual Divisão de Turismo e lazer, 

englobando todas as atividades prestadas nesse âmbito e respetivos equipamentos, 

nomeadamente, restaurantes, messes, animação sociocultural, viagens no âmbito do CLIMS; 

e por último a área do património, dando origem à atual Divisão de Gestão do Património, que 

inclui, não só, a gestão, controlo, manutenção e requalificação de infraestruturas de 

património do instituto, mas também a gestão dos contratos de arrendamento relativos a esse 

património. 

Adicionalmente, e tendo percebido a necessidade de tornar mais expedito e eficaz o 

tratamento dos processos e de todas as matérias jurídicas existentes no IASFA, I. P.; tendo em 

conta a abrangência e complexidade das diferentes áreas da missão do instituto, decidiu 

concentrar no Gabinete de Apoio ao Conselho Diretivo (GACD) as competências e recursos 

jurídicos, composta por uma equipa com elementos especializados, tendo sido extinta a 

Divisão de Assessoria da Direção de Serviços da ADM. 

Concomitantemente, em 2018, dá-se continuidade ao trabalho, iniciado em 2016, na área de 

auditoria. Como planeado pelo Conselho Diretivo, e tendo como intuito otimizar a promoção 

de uma cultura de responsabilização e melhoria contínua na realização dos processos que 

permitem a concretização da missão, através do desenvolvimento dos mecanismos de 

controlo interno, foram planeadas e organizadas pelo GACD quatro ações de auditoria, tendo 
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sido visível o seu impacto na redefinição e melhoria de processos. Não foi possível iniciar a 

implementação de processos de qualidade, por constrangimentos derivados da 

indisponibilidade de recursos humanos qualificados.  

De relevar as cinco ações de auditoria externa que decorreram durante o ano em análise, que, 

não obstante o seu carácter pedagógico e de grande enriquecimento para a melhoria dos 

processos internos do IASFA, I.P., traduziram-se num aumento considerável de trabalho, 

tendo impacto direto na afetação dos recursos humanos às atividades nucleares do IASFA, 

requerendo um grande empenhamento da parte de todas as unidades orgânicas envolvidas. 

Uma outra área que continuou, em 2018, a merecer maior empenho por parte dos 

colaboradores do IASFA, I.P., envolvendo, em particular, o GACD, a DSASC e a DSADM, foi a 

comunicação institucional com os stakeholders, na medida em que, decorrente dos 

constrangimentos financeiros vividos pelo IASFA, tornou-se necessário proceder a uma 

comunicação cuidada com beneficiários, entidades com convenção com o IASFA, I.P., no 

âmbito da ADM, tutela e demais partes interessadas. Concomitantemente, o Conselho 

Diretivo do IASFA, I.P. manteve a sua participação em cerimónias e eventos organizados no 

âmbito do MDN, promoveu reuniões de trabalho com entidades parceiras externas, 

nomeadamente com entidades convencionadas no âmbito da ADM, Instituto da Segurança 

Social, I.P., entre outros.  

A comunicação organizacional continuou a deter um papel estratégico no plano de 

desenvolvimento institucional do IASFA, I.P., como elemento agregador que constituiu e 

reconstitui a organização. Neste contexto, foi dada relevância ao desenvolvimento da página 

no Facebook, como forma de comunicação imediata e recíproca com os beneficiários, a 

constante atualização de conteúdos no website e foi efetuado o desenvolvimento da 

newsletter do IASFA, I.P., com o objetivo de criar e fortalecer relações com os Stakeholders, 

em especial com os beneficiários. Foi ainda efetuada a publicação anual do Boletim 

Informativo Info IASFA e da separata de férias, este ano apenas em versão digital. 

No âmbito específico da ASC, em 2018, procedeu-se ao desenvolvimento e aperfeiçoamento 

dos processos iniciados anteriormente, nomeadamente, no âmbito do controlo de património 

imobiliário, tendo sido otimizada a capacidade de gestão na vertente de recuperação e 

conservação, com vista à respetiva rentabilização, quer no âmbito da atualização do seu valor 

e registo contabilístico, quer no de arrendamento; o upgrade do SIASC, no âmbito dos 

processos de arrendamento, cumprindo com o disposto em PA2018, elaboração da faturação 

e interligação com o SIGDN. 
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Outros processos igualmente relevantes para a prossecução da missão da ASC foram iniciados, 

dando cumprimento ao OO2 que infere a promoção de novas respostas sustentáveis e o 

desenvolvimento das respostas atuais tendo em vista a sua adequação às necessidades dos 

beneficiários, como é exemplo a revisão das Instruções Permanentes da Ação Social 

Complementar, avaliação do estado de conservação dos imóveis do IASFA, I.P., de acordo com 

o normativo legal em vigor, a elaboração de preçário para os postos clínicos, participação no 

estudo liderado pela tutela para aferição do custo-residente em ERPI e no Plano de Ação para 

Apoio aos Deficientes Militares (PADM) e as propostas de regulamentos para a normalização 

de atividades como colónias de férias, voluntariado e residências assistidas. Salienta-se todo 

o complexo planeamento efetuado pela DSASC para a realização do primeiro International 

CLIMS Camp em território português, realizado no âmbito da participação do IASFA, I.P. no 

CLIMS. 

No âmbito da ADM, o IASFA, I.P., tal como aconteceu no ano transato, teve uma ação muito 

condicionada pelos pressupostos herdados, baseados na premissa de que o desequilíbrio 

financeiro deste subsistema decorre do facto das receitas próprias não cobrirem as despesas. 

No âmbito da procura do equilíbrio financeiro da ADM, o Conselho Diretivo do IASFA, I.P., com 

o apoio da Tutela, tomou várias medidas no sentido de melhorar o funcionamento da DSADM 

e de reduzir as despesas relativas a encargos que entende não serem da responsabilidade da 

ADM. 

Apesar destas medidas não terem permitido a resolução do passivo acumulado, contribuíram 

para desagravar o seu aumento, nomeadamente: a aplicação das “Normas técnicas para a 

comunicação de dados referentes ao desconto retido sobre as remunerações e pensões de 

beneficiários titulares da ADM”, aprovada pela Portaria n.º 56/2018 de 23 de fevereiro; 

controlo mais efetivo e apertado sobre os direitos dos beneficiários familiares e associados, 

em coordenação com os Ramos das FA; não pagamento de encargos dos SRS, responsabilidade 

do SNS, de medicamentos às farmácias das Regiões Autónomas; não pagamento de encargos 

com medicamentos às “designadas farmácias militares” do LMPQF, em consonância com o 

Art.º 197º da LOE de 2018; não pagamento de encargos com a Rede Nacional de Cuidados 

Continuados Integrados e com os cuidados respiratórios, encargos do SNS e do MTSSS; 

proposta de alienação, no âmbito da Plataforma do SSM, dos encargos com o sistema público 

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

Jurídico da ADM; conclusão do upgrade da Base de dados Oracle do Sistema de Informação da 

ADM, e sua interligação com o SIGDN, por webservices, em coordenação com a SG/MDN; 
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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; e denúncia dos acordo com a CVP (e formulação de um novo, cingido às 

regras , atos , tabelas e procedimentos da ADSE) e das Adendas aos protocolos com entidades 

prestadoras de cuidados de saúde a beneficiários da ADM (atos não constantes nas tabelas 

em vigor da ADSE). 

No que respeita à regularização dos pagamentos da faturação da ADM, durante o ano de 2018, 

no âmbito do Regime Convencionado, devido à já referida difícil situação financeira 

diagnosticada, ultrapassou largamente o período estipulado por lei, dando origem a um 

avolumar de queixas, reclamações e exposições de extremo desagrado, bem como à 

discriminação e degradação dos serviços prestados aos beneficiários da ADM. Alguns 

prestadores de cuidados de saúde com convenção com o IASFA, I.P., concretizaram a denúncia 

dos acordos estabelecidos alegando dificuldades económicas e financeiras, e outras houve 

que solicitaram, a partir do início de 2018, do pagamento de juros de mora. 

Todavia, e apesar dos desafios descritos, a ação do IASFA, I.P., manteve-se no trilho 

previamente planeado, tendo como objetivo cumprir a sua missão, adequando e otimizando 

os seus recursos internos. Para tal, foi imprescindível adequar a estrutura orgânica às 

necessidades internas, tarefa levada a cabo por todas as Unidades orgânicas através da 

elaboração dos respetivos job descriptions. A gestão e o desenvolvimento dos recursos 

humanos, logísticos e financeiros, continuou destacado na estratégia do Conselho Diretivo 

para 2018. Assim, e ao nível específico dos RH mantiveram-se as ações de promoção da 

higiene e segurança no trabalho, através da aplicação rigorosa do regulamento aplicável 

(RSHT), bem como o desenvolvimento de ações de formação com vista à concretização do 

plano de formação proposto. 

No que respeita aos recursos logísticos, continuou-se a preocupação pela normalização dos 

procedimentos, tendo sido realizados 1656 processos de despesa, sendo 1348 do tipo logístico 

e 308 do tipo financeiro.  

As dotações orçamentais corrigidas do IASFA, I.P., para o ano de 2018 ascenderam a 95 966 

675 euros para a receita e de 91 559 245 euros para a despesa. A dotação inicial da despesa 

foi de 95 106 254 euros, tendo a aplicação dos cativos diminuído o orçamento da despesa em 

15 610 148 de euros, dos quais 11 343 139 euros referem-se a cativos aplicados aos 20M€ da 
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transferência do Orçamento de Estado para pagamento de despesas da ADM dos beneficiários 

abrangidos pela Portaria nº 1034 (DFA’s).  

Em novembro de 2018, pelo Despacho 1728/2018 do Secretário de Estado do Orçamento 

(SEO), foi descativado o montante de 11 343 139 euros, para pagamento das despesas dos 

beneficiários da ADM abrangidos pela Portaria nº 1034, bem como, foram descativos 500 000€ 

para aplicação em despesas com a ASC, através do despacho 1728/2018. Foi também 

atribuído um reforço pela SG/MDN no montante de 220 000 euros, o qual não foi utilizado 

pelo facto de ter sido atribuído a 27 de dezembro de 2018, e já não ser possível nessa data 

submeter à DGO uma STF extraordinária para a atribuição dos fundos necessários à execução 

deste reforço. 

No âmbito da área dos sistemas de informação e comunicações, em 2018 continuou-se o 

trabalho iniciado em 2016 e desenvolvido em 2017 no âmbito da regularização das falhas e 

fragilidades dos sistemas de informação. Continuou-se o desenvolvimento da aplicação para 

o controlo do património – SIPIASFA, foi realizada a migração do atual sistema de informação 

de gestão da ADM (SIADM) para a versão mais recente do Oracle Forms, permitindo melhorias 

ao nível do desempenho e suporte da solução, assim como o aumento dos níveis de integração 

entre os sistemas de informação de apoio à gestão, nomeadamente com o SIASC e o SIGDN. 

Aumentou-se a capacidade de resposta do SIASC através do desenvolvimento de novos 

módulos e funcionalidade de apoio à gestão, nomeadamente, alterações ao nível do módulo 

de gestão habitacional. 

Ainda durante o ano de 2018, procedeu-se à migração dos atuais sistemas de gestão de clínicas 

e de processos clínicos em ambulatório dos vários postos clínicos do IASFA num sistema 

unificado, garantindo ganhos ao nível de desempenho e de manutenção do sistema. Está 

previsto, em 2019, a integração deste sistema de ambulatório com o sistema de internamento, 

criando um sistema único de gestão dos postos clínicos e internamentos do IASFA. 

Não obstante o cumprimento rigoroso do plano de atividades de 2018, é relevante expor as 

conclusões dos relatórios de três auditorias, produzidos em 2018 e divulgados no início de 

2019, pelo Tribunal de Contas - relatório n.º 4/2019, relativo à “Auditoria de Resultados ao 

IASFA, I.P.” ; pela Inspeção –Geral de Finanças (IGF) – Relatório n.º 2018/1371, relativo à 

“Auditoria ao IASFA, I.P.”; e pela Inspeção-Geral da Defesa Nacional (IGDN) – Relatório da 

Auditoria 49/2018, relativo à Auditoria ao IASFA, I.P – processo de Gestão de Imóveis”, que 

são fundamentais para a correta compreensão da atual situação do IASFA, I.P.. 
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Assim, surgem como conclusões a necessidade de uma intervenção urgente que ultrapassa 

a ação do Instituto, no que respeita ao volume e maturidade da dívida acumulada da ADM, 

junto de um número muito alargado de credores; que a acumulação desta dívida decorre de 

desequilíbrios estruturais do modelo de financiamento da ADM, que perduram há anos e que 

se vêm acentuando devido às alterações introduzidas no Sistema de Saúde Militar (SSM). 

Simultaneamente, regista-se igualmente a importância de adotar medidas internas que 

tornem mais eficiente e eficaz o modelo de governação do subsistema, confiram adequada 

capacidade de previsão e controlo dos fundos disponíveis, contribuam para a otimização dos 

custos de funcionamento e, conjuntamente, proporcionem as condições necessárias para dar 

maior solidez aos processos anuais, com vista à apresentação de resultados e à certificação 

das contas do IASFA, I.P.. 

No que respeita à ASC, relevam-se as insuficiências orçamentais, já aqui referidas, decorrentes 

da redução das transferências orçamentais, e a necessidade de garantir a existência de 

recursos humanos capacitados para a prossecução das atividades de gestão de imóveis do 

IASFA; o reforço dos mecanismos de controlo da utilização dos imóveis de renda económica, 

de forma a garantir o cumprimento efetivo do legalmente previsto para os contratos de 

arrendamento e a sua resolução; o desenvolvimento de um plano estratégico com vista à 

recuperação/reabilitação dos imóveis do IASFA e a garantia de adequada afetação de verbas 

destinadas à reabilitação dos imóveis devolutos, promovendo o acesso à habitação e 

rentabilizando o património disponível. 

Não obstante o referido, nos últimos 3 anos foram efetuados esforços visíveis para uma 

alteração estrutural da gestão do IASFA, I.P., efetivando a alteração de um paradigma 

marcadamente direcionado para uma utilização mais racional dos recursos disponíveis, de 

uma monitorização mais efetiva dos serviços prestados, e de uma progressiva adequação dos 

processos de gestão inerentes.  

Também, em 2018, se regista com muito apreço todo o comprometimento organizacional de 

todos os colaboradores do IASFA, I.P, que com o seu empenho e dedicação permitiram 

ultrapassar os desafios aqui elencados, e promoveram o cumprimento da missão que está 

consignada ao IASFA, I.P., a garantia do apoio social complementar e a assistência na doença 

aos seus beneficiários. 
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GLOSSÁRIO 
 
ASC - Ação Social Complementar 

CAS / SS – Centro Apoio Social/Serviço Social 

CE – Comparticipação Escolar 

CEAD – Comparticipação Especial de Apoio à 
Deficiência 

CEREPOSA - Centro de Repouso de Porto 
Santo  

CGA – Caixa Geral de Aposentações 

CLIMS - Comité de Ligação Internacional dos 
Organismos Militares Sociais  

CPFA – Cofre de Previdência das Forças 
Armadas 

CVP – Cruz Vermelha Portuguesa 

DAS - Divisão de Assuntos Sociais 

DGBB – Divisão de Gestão de Beneficiários e 
Benefícios  

DGP – Divisão de Gestão do Património 

DGP – Divisão de Gestão de Prestadores 

DSADM – Direção de Serviços de Assistência 
na Doença a Militares 

DSASC – Direção de Serviços de Ação Social 
Complementar 

DTL– Divisão de Tempos Livres 

ERPI - Estruturas Residenciais para Pessoas 
Idosas  

GACD - Gabinete de Apoio ao Conselho 
Diretivo   

GRH - Gabinete de Recursos Humanos  

GRM – Gabinete de Recursos Materiais 

GSIC - Gabinete de Sistemas de Informação e 
Comunicações  

IP - Instruções Permanentes  

LC – Liga dos Combatentes 

OE - Objetivos Estratégicos  

OO - Objetivos Operacionais  

POPH - Programa Operacional de Potencial 
Humano 

RLE - Regime Livre Escolha  

SCNP – Subsídio Complementar Normal de 
Pensões 

SEAP – Subsídio Especial de Apoio à 3ª Pessoa 

SEL – Subsídio Especial de Lar 

SER - Subsídio Especial de Residente 

SGADM- Sistema de Gestão da Assistência na 
Doença aos Militares das Forças Armadas  

SIASC - Sistema de Informação da Ação Social 
Complementar   

SIG – Sistema Integrado de Gestão 

UERHE – Unidade Equivalente de Recursos 
Humanos Executados 

UERHP - Unidade Equivalente de Recursos 
Humanos Planeados 

UF – Unidade Funcional 
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ANEXO A – Quadro QUAR 
ANEXO B – Respostas ao questionário do CCAS_SCI 
ANEXO C – Execução do Plano de Atividades 2018 
 


