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Conselho Consultivo do IASFA, I.P. 

Ata da Reunião de 30.01.2020 

Aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, pelas 11:00 horas, reuniram nas instalações do 

Centro de Apoio Social de Lisboa (CAS Lisboa) do Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I.P. 

(IASFA), sito na Rua de S. José, n.º 24, em Lisboa, os seguintes elementos que, nos termos do art.º 9.º 

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

TGEN Fernando de Campos Serafino Presidente do Conselho Diretivo (CD) do    IASFA, que presidiu 

aos trabalhos; 

COM Rui Alves Francisco Secretário-Geral Adjunto do MDN, em representação da 

Secretaria-Geral do MDN (SGMDN);   

Dra. Isabel Madeira Representante do MDN, da Direção-Geral de Recursos da 

Defesa Nacional (DGRDN); 

TCOR Filipe Rodrigues  Representante do Estado-Maior-General das Forças Armadas 

(EMGFA); 

CMG Paulo Borges Gaspar Representante da Marinha; 

COR David Jesus Representante do Exército; 

TCOR José Carlos Severiano Representante da Força Aérea; 

MGEN Norberto Bernardes Representante da Associação dos Militares na Reserva e 

Reforma (ASMIR); 

COR Luís Paula Campos Representante da Associação de Oficiais das Forças Armadas 

(AOFA); 
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Estiveram igualmente presentes na reunião, a convite do Presidente do CD do IASFA, os Vogais do 

Conselho Diretivo do IASFA, Dra. Paula Costa e Dr. Manuel Lopes, o Diretor de Serviços da Ação Social 

Complementar (ASC), COR Luís Pereira Nunes, o Diretor de Serviços da Assistência na Doença aos 

Militares (ADM), COR José Sardinha Dias, o Chefe do Gabinete de Auditoria (GA) do IASFA, COR José 

Serra e a Dra. Ana Marques, Técnica Superior do GA/IASFA.  

Por motivos pessoais, os representantes da Associação Nacional de Sargentos (ANS) e da Associação 

de Praças (AP) não estiveram presentes na reunião.  

A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos: 

AOD – Nomeação do secretário 

1. Aprovação da ata da reunião do CC de 29 de abril de 2019;

2. Parecer sobre Relatório de Atividades do IASFA de 2018;

3. Parecer sobre Plano Estratégico do IASFA, para 2019-21;

4. Parecer sobre proposta do Plano de Atividades do IASFA para 2020;

5. Outros assuntos.

AOD – Nomeação do secretário: 

Tendo em conta o Artigo 21º do Código do Procedimento Administrativo (CPA) e o Artigo 5º dos 

Estatutos do IASFA, I.P., que prevê as atribuições do Gabinete de Apoio ao Conselho Diretivo (GACD), o 

Presidente do CD/IASFA, informou os Vogais que o Dr. João Torres, Técnico Superior do GACD/IASFA, 

iria desempenhar as funções de Secretário da presente reunião. 

Abertura/Introdução 

O Presidente do CD/IASFA procedeu à abertura da sessão, saudando todos os presentes e elencando a 

ordem de trabalhos, com uma breve descrição de cada ponto. Sugeriu ainda que os Vogais do CC, 

querendo, remetessem por escrito eventuais propostas, sugestão que foi aceite.     
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O Representante da ASMIR solicitou, por motivos de agenda, ser o primeiro a ter a palavra. Nenhum 

dos presentes manifestou haver qualquer inconveniente, pelo que o Presidente do CD/IASFA anuiu ao 

pedido do Representante da ASMIR.   

Pontos da agenda:  

Ponto 1 – Aprovação da ata da reunião do CC de 29 de abril de 2019 

A ata da reunião de 29 de abril de 2019 foi aprovada por unanimidade. 

Ponto 2 – Parecer sobre Relatório de Atividades do IASFA de 2018 

O Representante da ASMIR cumprimentou os presentes e congratulou, em nome daquela Associação, 

o trabalho feito pelo atual CD do IASFA. Defendeu a necessidade de debater a possibilidade de retirar a

gestão da ADM do IASFA. Referiu que uma eventual venda do património para pagar dívida acumulada 

seria absolutamente impossível. Falou ainda do parecer do Auditor Jurídico do MDN relativamente à 

interpretação do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 167/2005, de  23 de setembro e suas repercussões na 

dívida do IASFA. Em suma, para a ASMIR, a solução para este problema é a saída da ADM da esfera do 

IASFA.  

Sobre o Relatório de Atividades de 2018 (RA 2018), a ASMIR votou contra, conforme os fundamentos 

plasmados no Anexo A. 

A AOFA votou contra o RA 2018, apesar de reconhecer uma evolução. O Representante da AOFA 

fundamenta a decisão referindo que não há uma comparação entre o executado e o planeado. 

Acrescentou que a AOFA é totalmente contra a consignação das quotizações da ADM noutras atribuições 

que não as deste subsistema público de saúde. 

A Marinha votou contra o RA 2018, conforme os fundamentos plasmados no Anexo B.   O RA 2018 

teve o parecer favorável da SGMDN , DGRDN, EMGFA, Exército (Anexo C) e Força Aérea. 
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Seguidamente, o Presidente do CD/IASFA interveio, sublinhando que soluções estruturantes sobre a 

ADM devem ser ponderadas no momento próprio, acrescentando que agora o grande desafio é a 

sustentabilidade daquele subsistema público de saúde. 

O Representante da Marinha questionou por que razão o valor do património estava plasmado no RA 

2018, ao que o Presidente do CD/IASFA explicou que essa informação é dada no contexto do relatório, 

quando se apresenta a perspetiva contabilística da execução de 2018 que complementa a perspetiva 

orçamental da execução que habitualmente é dada neste tipo de relatórios. Sendo o IASFA um instituto 

público, pretendeu-se tornar o RA 2018 mais completo, consistente e transparente.   

O Presidente do CD/IASFA acrescentou que o RA já faz a separação entre as contas da ADM e da ASC, 

muito embora exista a intenção do CD do IASFA em aprofundar em futuros relatórios a separação entre 

as contas da ADM e da ASC, precisamente para conferir maior clareza e transparência às contas do 

IASFA.  

O Representante da AOFA relembrou que em 2015 fora igualmente assumido um compromisso político 

pela então Secretária de Estado da Defesa Nacional, mas que ainda não houve progressos.  

Finalmente, o Presidente do CD/IASFA deu parecer favorável ao RA 2018. 

O RA 2018 foi aprovado, com 5 votos favoráveis e 3 votos contra.      

Ponto 3 – Parecer sobre Plano Estratégico do IASFA, para 2019-21 

Votos favoráveis:   

ASMIR;  

Força Aérea;  

Marinha – conforme os fundamentos plasmados no Anexo B;  

Exército – conforme os fundamentos plasmados no Anexo C;  
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EMGFA – considera o Plano Estratégico bem estruturado; 

DGRDN – realçou a clarificação das despesas que competem à responsabilidade social do Estado, em 

particular as da ADM;  

SGMDN – fez observações sobre a análise SWOT (poderia ser mais aprofundado), rentabilização dos 

Centros de Apoio Social (o equilíbrio financeiro demasiado dependente naqueles equipamentos sociais). 

O Presidente do CD/IASFA ressalvou que o Plano Estratégico é amplo e não incide apenas sobre a ADM, 

sublinhando que a ideia é criar mais receitas próprias, através da rentabilização do património, 

concretamente, alargando o número de frações arrendadas e atualizando o valor das rendas, bem como 

através rentabilização de outras capacidades e meios instalados na estrutura do IASFA, concretamente 

nos CAS, de forma a reforçar o financiamento da ASC e melhorar as respostas sociais aos Beneficiários 

do IASFA.        

Votos contra:  

AOFA – conforme os fundamentos plasmados no Anexo D.  

O Plano Estratégico do IASFA, para 2019-21 foi aprovado, com 7 votos favoráveis e 1 voto contra. 

Ponto 4 – Parecer sobre proposta do Plano de Atividades do IASFA para 2020 

Votos favoráveis:   

ASMIR – conforme os fundamentos plasmados no Anexo E;  

Força Aérea;  

Marinha – conforme os fundamentos plasmados no Anexo B;  

Exército – conforme os fundamentos plasmados no Anexo C;  

EMGFA;  

DGRDN;  
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SGMDN;         

Presidente do CD/IASFA.   

Votos contra:  

AOFA – conforme os fundamentos plasmados no Anexo D 

O Plano de Atividade do IASFA para 2020 foi aprovado, com 7 votos favoráveis e 1 voto contra.  

 

Ponto 5 – outros assuntos  

O Presidente do CD/IASFA convidou os presentes a visitarem o CAS do Alfeite numa oportunidade a 

acordar, para assim se compreender melhor a justeza do programa de investimento previsto para 

recuperar o Bairro Social do Alfeite.  

Seguidamente, o Presidente do CD referiu ter recebido documentos da ASMIR, enviados por e-mail no 

dia 29 de janeiro. Para além da “Intervenção Inicial” apresentada na presente reunião, a Associação 

remeteu documentos com os assuntos “Renda Apoiada versus Renda não Apoiada” e “Situação dos 

Prédios arrendados sob o regime de renda económica do IASFA”, nos quais defende a contratação de 

firma ou firmas para procederem à transformação dos contratos de renda económica para renda 

apoiada e a aplicação da forma de cálculo da renda apoiada às casas de renda económica do IASFA, bem 

como a aplicação da taxa de esforço de 23%, referindo a possibilidade de as casas atingirem uma renda 

média de 500 euros. 

O Presidente do CD deu a palavra à Vogal do CD com o pelouro da Ação Social Complementar, Dra. Paula 

Costa, que informou que o IASFA está a criar com recursos internos uma plataforma para submissão de 

documentos para cálculo das rendas, evitando contratar empresas para o efeito, em virtude das 

dificuldades financeiras do IASFA. Confirmou que as rendas serão calculadas de acordo com a forma de 

cálculo da renda apoiada, tal como previsto no regime jurídico das casas de renda económica do IASFA, 

Decreto-Lei nº 380/97, na redação dada pelo Decreto-Lei nº 83/2019, de 27 de junho. Relativamente à 
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taxa de esforço de 23% prevista na lei da renda apoiada e à renda média de 500 euros, alertou para o 

facto de a lei da renda apoiada prever também uma renda máxima para cada habitação, a qual consiste 

numa percentagem do valor patrimonial tributário do fogo. Essa renda máxima não poderá ser 

ultrapassada, como previsto na lei, pelo que nem todos os arrendatários atingirão a taxa de esforço 

máxima de 23%, pois nos agregados com rendimentos mais elevados a aplicação dessa taxa de esforço 

levaria a que o valor da renda fosse superior ao da renda máxima prevista na legislação, o que não 

poderá suceder porque a própria legislação o impede. Acrescentou ainda que devido a essa mesma 

disposição legal sobre a renda máxima, muitas casas do IASFA não poderão nunca atingir a renda de 500 

euros mensais que a ASMIR refere como renda média possível. A título de exemplo, referiu que as 

habitações do Bairro Social do Alfeite têm valores patrimoniais tributários baixos, sendo as rendas 

máximas de cerca de 130 euros. Esclareceu também que a proposta da ASMIR de passar os arrendatários 

“não carenciados” para o regime de renda livre não era legalmente possível. Acrescentou ainda que está 

a ser estudada uma forma de atualização do regime de renda livre e que a intenção do CD é colocar 

todas as casas disponíveis a concurso para arrendamento no regime de renda económica, com contratos 

de 5 anos.  

O Representante da ASMIR agradeceu os esclarecimentos da Vogal do CD/IASFA.  

 

Encerramento dos trabalhos 

Cumprida a agenda de trabalhos, não havendo mais assuntos, o Presidente do CD do IASFA, I.P., 

agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a reunião pelas 13:30 horas, da qual foi lavrada 

a presente ata, que após aprovação pelos membros do CC presentes, vai ser assinada pelo Presidente e 

Secretário. 

 

 

O Presidente do Conselho Diretivo do IASFA, I.P. 
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TGEN Fernando de Campos Serafino 

 

O Secretário 

 

João Torres 
Técnico Superior 

 

 

 

Anexos: 

 

A – Declaração de voto vencido da ASMIR relativo ao RA 2018, nos termos do art.º 35.º do CPA;   

B –  Parecer da Marinha sobre os pontos da agenda da reunião do Conselho Consultivo do IASFA, de 
30JUL20;  

C – Parecer do Representante do Exército no Conselho Consultivo do IASFA, I.P.;  

D – Declaração de voto da AOFA relativo ao Plano Estratégico do IASFA, para 2019-21;  

E – Declaração de voto vencido da ASMIR relativo ao Plano de Atividades do IASFA para 2020, nos 
termos do art.º 35.º do CPA.  
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MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL 

MARINHA 

 

 
ASSUNTO: REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DO IASFA,I.P. – 30JAN20 
 
 
O presente documento expressa o parecer da Marinha sobre os seguintes pontos da agenda da 

reunião do Conselho Consultivo do IASFA, I.P. de 30JUL20, em particular a razão do parecer 

desfavorável ao Relatório de Atividades de 2018. 

 

1. Plano Estratégico 2019-2021 
a. No que diz respeito à formulação da estratégia verifica-se que foram genericamente 

acolhidas as sugestões da Marinha relativamente à versão anterior do documento 

nomeadamente quanto à necessidade de evidenciar as duas áreas de atuação do 

IASFA: Assistência Social Complementar (ASC) e Assistência na Doença dos 

Militares (ADM); 

b. É repetidamente utilizada a expressão “quotizações dos beneficiários” da ADM, no 

entanto, os beneficiários da ADM efetuam descontos, enquanto que os beneficiários 

da ASC é que se enquadram no conceito de quotização paga ao IASFA (apesar de o 

valor da quotização ser, atualmente, zero); 

c. Uma das iniciativas estratégicas apresentadas necessitará da intervenção e 

acompanhamento por parte da Marinha, com especial enfoque na altura da 

elaboração do plano de ação referido: “Lançar uma iniciativa estratégica para o CAS 

do Alfeite, com a finalidade de otimizar capacidades, diversificando respostas sociais 

indo ao encontro das necessidades dos beneficiários, tirando proveito do capital 

humano existente e rentabilizando o parque de infraestruturas local; para esta 

iniciativa é essencial aprofundar o envolvimento do CAS do Alfeite na gestão do 

espaço designado pelo “Bairro Social do Arsenal do Alfeite”, nomeadamente das 

infraestruturas comunitárias que ali existem, bem como contar com o apoio 

institucional da Marinha ao nível local”; 

 

2. Plano de Ação para o Equilíbrio Financeiro da ADM 
a. A medida 1.2 prevê “Solicitar aos Ramos que cedam ao IASFA por um período de três 

meses, 8 colaboradores que auxiliem no processo de processamento da faturação já 

recebida pelo IASFA e que se encontra atrasada”, com a indicação de que não existe 

impacto financeiro com esta medida. Considera-se que esta medida carece de 
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aprofundamento junto dos ramos, no sentido de verificação de disponibilidade de 

pessoal. Salienta-se que esta medida não terá impacto financeiro para o IASFA, mas 

terá para os ramos, uma vez que estes continuarão a pagar o vencimento dos 

militares, não estando estes a exercer funções no ramo; 

b. No desenvolvimento da “Ação 13: regularizar a dívida acumulada da ADM” é referido 

que existe um montante pago indevidamente ao Sistema de Saúde Militar desde 

2015, relativo à prestação de serviços de saúde a militares na efetividade de serviço, 

bem como a “sobrefaturação” e a faturação de “atos por outras entidades no mesmo 

período de internamento”. Considera-se que os valores apresentados carecem de 

melhor justificação/ evidência. De igual modo considera-se que os valores dos 

quadros constantes na página 14 deverão ser revistos/ melhor justificados: 

 
 

No seguinte quadro a dívida ao SSM no final de 2018 surge com o valor de 

20.812.992,44€: 

 
No entanto, no quadro seguinte surge com valor inferior: 

 
 

3. Estudo para a Rentabilização dos imóveis do IASFA 
a. São indicadas inúmeras ações de intervenção, no entanto não é desenvolvida a 

questão do financiamento para fazer face a esses projetos (com exceção dos fogos 

a reabilitar pelos arrendatários). 
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4. Plano de Atividades 2020 
a. Atendendo a que o documento é o Plano de Atividades, deveria ser adicionado um 

mapa com a distribuição dos recursos financeiros pelos respetivos objetivos do Plano 

de Atividades, tal como constava no Plano de Atividades para 2019; 

b. O Plano de Formação deveria estar valorizado. 

 

5. Relatório de Atividades de 2018 
a. A situação patrimonial - a demonstração de resultados feita na página 75 e 76 não 

está sustentada numa verdadeira estrutura de custos e proveitos, carecendo de 

suporte através de Balanço e Demonstração de Resultados. 

b. Conforme consta na página 76 «… 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€.». 

Considerando que: 

i. a posição anteriormente veiculada pela Marinha de que a dívida da ADM 

deverá ser assumida pelo Estado e não pelo IASFA através da afetação do 

seu património; 

ii. a Marinha não teve acesso ao Relatório de Gestão de 2018 (Balanço e 

Demonstração de Resultados Contabilísticos de 2018); 

iii. a afirmação acima referida oferece duvidas se está, ou não, a ser reconhecida 

a divida da ADM afetando o património do IASFA. 

Face ao exposto, enquanto não existirem claras evidências que garantam que a 

dívida da ADM não está a ser reconhecida pelo IASFA através da afetação do seu 

património, a Marinha dá o seu parecer desfavorável ao Relatório de Atividades de 

2018. 

 

Lisboa, 30 de janeiro de 2020 

 

O REPRESENTANTE DA MARINHA NO CC do IASFA, I.P. 

 

_____________________________________ 

CMG RES BORGES GASPAR 


























