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Nota Introdutória 

 
O Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P. (IASFA) tem uma missão de natureza social, com impacto real na vida dos seus beneficiários – as 

pessoas que apoia e que constituem a Família Militar. A sua origem está em Runa, no antigo Hospital dos Inválidos Militares, mandado erigir pela 

Princesa Maria Francisca Benedita, em 25 de julho de 1827, sendo herdeiro dos Serviços Sociais das Forças Armadas. O mérito da ação social que 

desenvolveu junto dos beneficiários conferiu-lhe prestígio e reconhecimento públicos enquanto instituição fundamental na Ação Social das Forças 

Armadas. 

 

A partir de janeiro de 2006, para além de garantir e promover a ação social complementar (ASC) dos seus beneficiários, o IASFA passou também a 

gerir o subsistema público de saúde (SPS) de assistência na doença aos militares das Forças Armadas (ADM), SPS que a partir de então substitui os 

SPS que eram geridos pela Marinha, Exército e Força Aérea, respetivamente, a ADMA, ADME e ADMFA que foram extintos. Esta medida foi 

acompanhada de uma alteração estrutural ao modelo de financiamento do funcionamento do IASFA, numa linha de aproximação ao modelo que se 

aplica aos Serviços Sociais da Administração Pública (SSAP) e à Assistência na Doença aos Servidores Civis do Estado (ADSE). 

 

Com efeito, a partir de 2006 os militares das Forças Armadas deixaram de descontar 0,8 % da sua remuneração para a ASC, passando a descontar 1 

% para a ADM, tal como acontecia com os beneficiários dos SSAP e da ADSE. De facto, até 2006 os militares das Forças Armadas nunca descontaram 

parte da sua remuneração para financiar o sistema de assistência na doença para si ou para os seus familiares. Essa despesa era financiada na 

totalidade pelos ramos das Forças Armadas. Ao contrário, os militares das Forças Armadas sempre descontaram para a ação social e a partir de 2006 

deixaram de o fazer. Neste caso, passou a ser o Estado a financiar a ASC como acontece com os SSAP. 

 

O significado desta alteração estrutural ao modelo de financiamento do IASFA não foi verdadeiramente valorizado aos olhos do cidadão comum, porque 

os descontos nas remunerações dos militares das Forças Armadas continuaram a ser feitos em proveito do IASFA, independentemente de terem por 

finalidade o financiamento de uma ou outra das duas componentes da missão do IASFA – a ASC ou a ADM. De forma simples e generalizando, na 
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prática, a partir de 2006 o IASFA passou a ser para os militares das Forças Armadas aquilo que são para os trabalhadores em funções públicas os 

SSAP e a ADSE. 

 

Hoje, os descontos dos beneficiários da ADM atingem o valor de 3,5 % da respetiva remuneração e as tabelas de comparticipações de que beneficiam 

são exatamente iguais às da ADSE, apenas diferindo o âmbito das responsabilidades que por Lei estão atribuídas à ADM, que abrangem, muito 

justamente, os beneficiários da Portaria 1034/2009, designadamente, os Deficientes das Forças Armadas. Porém, ao nível da ASC, o IASFA assegura 

um leque de respostas sociais mais diversificado, comparativamente com os SSAP. Em larga medida, esta diferença prende-se com o património 

invejável que o IASFA, e sobretudo os serviços que o antecederam, foram reunindo ao longo dos anos, sobretudo até à década de 80 do século passado, 

património que inclui frações para arrendamento e equipamentos sociais importantes, particularmente as estruturas residenciais para pessoas idosas 

(ERPI). É este património que permite arrecadar a receita que é indispensável para complementar o financiamento da ação social complementar que o 

IASFA assegura. 

 

Porém, o insuficiente enquadramento, orientação e acompanhamento ao longo de muitos anos colocaram o IASFA perante dificuldades que importa 

ultrapassar. Opções estruturais conjugadas com medidas de contingência de natureza conjuntural alteraram as condições que asseguravam equilíbrio 

ao funcionamento do Instituto. As dificuldades que o IASFA hoje enfrenta tornaram-se mais nítidas após as auditorias levadas a cabo, recentemente, 

pelo Tribunal de Contas, Inspeção-Geral de Finanças e Inspeção-Geral de Defesa Nacional.  

 

É neste quadro que se justifica a adoção de uma estratégia que renove e reequilibre o IASFA, colocando-o num novo patamar de sustentabilidade e 

transparência. Foi com esta ideia que se elaborou o plano estratégico que agora se apresenta. 

 

A estratégia que se propõe foi conceptualizada e encetada em 2019 e desenvolve-se até ao final de 2021, prazo que se admite suficiente para assegurar 

o equilíbrio financeiro do IASFA e melhorar, ainda que de forma contida, as respostas sociais que são asseguradas pelo Instituto. À medida que a 

estratégia se for desenvolvendo e em função da evolução da situação do IASFA e dos resultados que forem sucessivamente alcançados, haverá um 

momento próprio, algures entre o final de 2020 e inícios de 2021, para se lançar o debate sobre as bases para uma nova estratégia a vigorar nos anos 

seguintes, que vise a consolidação do equilíbrio financeiro e o crescimento sustentado da capacidade do IASFA. Esse será certamente uma momento 
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chave para o futuro do IASFA e para assegurar as respostas sociais indispensáveis para apoiar com justiça, transversalidade, oportunidade e equilíbrio 

todos os beneficiários, especialmente os que realmente mais necessitam. 

 

A ação a desenvolver para se atingir o estado final proposto neste Plano Estratégico é balizada por seis grandes objetivos e correspondentes indicadores 

e metas que lhes estão associados. São seis objetivos estratégicos cuja formulação se admite consensual e os indicadores e metas que lhes estão 

associados foram acordados interna e externamente, com ponderação entre ambição e realismo e sentido de compromisso. No seu conjunto 

materializam, verdadeiramente, os desafios que o IASFA tem pela frente nos próximos dois anos e meio. 

 

São dadas diretrizes gerais sobre as medidas a implementar que serão complementadas e detalhadas em sede de preparação e execução dos planos 

de atividade e QUAR a aprovar anualmente. 

 

A avaliação contínua do presente plano estratégico e dos planos de ação que dele decorrem – plano de ação para o equilíbrio financeiro da ADM, 

rentabilização do património imobiliário do IASFA (com base no estudo já apresentado sobre a rentabilização do património imobiliário do IASFA) e 

iniciativa estratégica para o Centro de Apoio Social (CAS) do Alfeite – é considerada atividade core do Conselho Diretivo do IASFA e matéria cuja 

importância justifica acompanhamento constante e apreciação regular de resultados em sede de Conselho Consultivo. 

 

Há a consciência que o sucesso da estratégia inerente ao presente Plano Estratégico está dependente de três fatores críticos:  

⎯ a mobilização dos meios financeiros indispensáveis; 

⎯ o envolvimento e alinhamento de todos os intervenientes, internos e externos;  

⎯ a assertividade da comunicação institucional. 

Finalmente, sublinha-se que houve o propósito de não colocar já neste plano estratégico alguns temas importantes para o futuro do IASFA e para a 

Instituição Militar, como sejam, por exemplo, a articulação entre os serviços de apoio médico do IASFA, o Sistema de Saúde Militar e a ADM, a evolução 

do próprio SPS ADM ou, por exemplo, a atualidade, justeza e pertinência dos fundamentos que sustentam a existência de beneficiários do IASFA apenas 

para a ADM, outros apenas para a ASC e outros, a maioria, para a ADM e ASC. 
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Entendeu-se que estes temas são suficientemente complexos na sua abordagem e consequências a prazo, que recomendam o tempo adequado para 

reflexão e debate que agora não dispúnhamos, porque tal não seria compaginável com a urgência que há em aprovar e pôr em marcha a estratégia que 

se exige para renovar e reequilibrar o IASFA. Eventualmente, estes temas e outros serão incluídos de forma consistente e estruturada numa próxima 

estratégia cujo debate se preconiza iniciar, como se disse, algures entre o final de 2020 e inícios de 2021. 

 

“Alea jacta est” 

 

Lisboa, 31 de janeiro de 2020 

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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Parte 1 
1. Apresentação do Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I.P. 
 

1.1. Missão e atribuições 

 
As atribuições e competências do IASFA decorrem, do ponto de vista institucional, da Lei Orgânica do Ministério da Defesa Nacional, aprovada pelo 

Decreto-Lei n.º 183/2014, de 29 de dezembro, e do Decreto-Lei n.º 193/2012, de 23 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 35/2016, de 29 de junho, 

que aprova a orgânica do IASFA 

 

 

 

 

São, em concreto, atribuições do IASFA: 

✓ 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. 

 

O IASFA tem por missão garantir e promover a ação social complementar dos seus beneficiários e gerir o sistema de 

assistência na doença aos militares das Forças Armadas. 
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1.2. Estrutura orgânica  
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1.3. Beneficiários 

 
Os beneficiários do IASFA são os militares dos quadros permanentes das Forças Armadas, na situação de ativo, reserva e reforma, os alunos dos 

estabelecimentos de ensino militar, os militares em regime voluntário e de contrato, os ex-militares que no cumprimento do serviço militar se constituíram 

Deficientes das Forças Armadas, ou grandes deficientes, os militarizados da Marinha e alguns dos mais antigos funcionários civis das Forças Armadas, 

bem como os seus familiares mais próximos. 

 

No seu conjunto, entre beneficiários da ASC e da ADM, constituem um universo de cerca de 120. 000 cidadãos, com idades muito diferenciadas, desde 

crianças e jovens menores de idade filhos de beneficiários titulares, aos jovens militares com idades a partir dos 17 anos (incluindo alguns dos cadetes-

alunos do 1º ano da Escola Naval, Academia Militar e Academia da Força Aérea, bem como alguns dos mais jovens militares em RV/RC), até aos 102 

anos, idade da nossa Beneficiária mais idosa, viúva de um 1.º Sargento da Marinha, que atualmente reside no Centro de Apoio Social do IASFA situado 

em Oeiras. 

A sua caraterização está espelhada, genericamente, nos seguintes gráficos:   

 

                        
 
 

Fonte: universo de beneficiários constante em sede de Relatório de Atividades 2018, data de referência 31/12/2018. 
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Fonte: universo de beneficiários constante em sede de Relatório de Atividades 2018, data de referência 31/12/2018 
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1.4.  Implantação territorial  

 
A sede do IASFA, situada em Lisboa na rua Pedro Nunes, concentra o Conselho Diretivo (CD), gabinete de apoio ao CD e os quatro gabinetes dos serviços centrais.  Na 

região de Lisboa encontram-se ainda a Direção dos Serviços de Ação Social Complementar, instalada na rua de São José, junto do Centro de Apoio Social de Lisboa, e 

a Direção de Serviços da ADM, localizada em Oeiras. O CAS de Lisboa mais os outros doze Centros de Apoio Social (CAS) asseguram uma relação de proximidade com 

os Beneficiários que residem dentro da área de apoio que está atribuída a cada um. No seu conjunto cobrem todo o Território Nacional. Consoante as capacidades 

que detêm os CAS podem ser de nível I ou II. O dispositivo do IASFA completa-se com o Centro de Repouso de Porto Santo (CEREPOSA). 

A implantação territorial dos CAS e o número de Beneficiários residentes dentro das respetivas áreas de apoio está espelhada no quadro seguinte. 
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Parte 2 

2. Metodologia na elaboração do Plano Estratégico 

2.1. Diretrizes enquadrantes, referências e apoios recebidos  

O plano estratégico concebido teve como referência central a carta de missão atribuída por S. Ex.ª o Ministro da Defesa Nacional ao Presidente 

do Conselho Diretivo do IASFA, em 24 de abril de 2019. 

Na conceção do plano foram também considerados como elementos essenciais, as análises e os resultados das últimas auditorias realizadas ao 

Instituto constantes nos seguintes relatórios:  

⎯ Relatório n.º 4/2019, relativo à “Auditoria de Resultados ao IASFA,  I.P.”, do Tribunal de Contas (TC), de janeiro de 2019; 

⎯ Relatório n.º 2018/1371, relativo à “Auditoria ao IASFA,  I.P.”, da Inspeção-Geral de Finanças (IGF), de dezembro de 2018; 

⎯ Relatório da AUDITORIA/49/2018, relativo à “Auditoria ao IASFA,  I.P. – Processo de Gestão de Imóveis”, da Inspeção-Geral da 

Defesa Nacional (IGDN), de 7 de fevereiro de 2019 

Complementarmente, foram consideradas as recomendações que a Fiscal Único tem emitido em sede de certificação da conta de gerência do 

IASFA referente a 2018 e garantiu-se a flexibilidade suficiente para o presente plano vir a absorver recomendações adicionais que resultem de 

auditorias externas entretanto pedidas pelo Conselho Diretivo à IGDN. 

O Balanced Scored Card foi utilizado como metodologia base para a elaboração da estratégia. Foi também possível dispor do apoio do Estado-

Maior General das Forças Armadas na preparação do presente plano estratégico, tirando partido das competências e experiência que detém na 

matéria, não apenas na formulação estratégica em si, mas também na conceção de sistemas e mecanismos para o controlo e avaliação de 

resultados. No decurso do processo de formulação da estratégia houve possibilidade de trocar ideias, ainda que de forma informal, com diferentes 
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entidades e a diferentes níveis, designadamente com os três Ramos das Forças Armadas. Finalmente, o plano estratégico foi sujeito à apreciação 

do Conselho Consultivo do IASFA, vindo a ser aprovado em data posterior por S. Ex.ª o Ministro da Defesa Nacional. 

2.2. Processo da Formulação da Estratégia 

 

O processo de formulação da estratégia que está subjacente ao presente plano desenvolveu-se em quatro passos. 

 

O primeiro traduziu-se numa fase preparatória que envolveu o estudo de documentação, a realização de visitas de trabalho ao dispositivo (exceto aos 

órgãos localizados nas regiões autónomas, só posteriormente visitados) e de um conjunto de reuniões para a discussão e revisão da metodologia, nas 

quais foram envolvidos o conselho diretivo (CD), os diretores de serviços e as chefias dos gabinetes da sede do IASFA.  

 

Num segundo passo procedeu-se à análise da situação quer numa perspetiva conjuntural, focada na situação de contingência que o IASFA vive e nas 

suas causas, quer numa perspetiva mais orientada para o futuro, focada no potencial que o IASFA tem para ultrapassar a situação em que se encontra. 

O produto desta análise é apresentado na forma de um diagnóstico estratégico, onde se faz primeiro uma apreciação global do IASFA e do seu meio 

envolvente, seguida de um diagnóstico em cada área funcional e concluindo-se com uma análise Swot para identificar Pontos Fortes e Fracos do IASFA 

bem como Oportunidades e Ameaças no horizonte temporal do plano estratégico. 

 

A formulação da estratégia, em si, constituiu o terceiro passo. Nele foi debatido o espaço temporal durante o qual o presente plano deveria desenvolver-

se, tendo-se optado por um período de três anos, prazo que se considerou necessário para ultrapassar a presente situação de dificuldade, findo o qual 

será possível e desejável pôr em ação uma nova estratégia com vista à consolidação do equilíbrio financeiro do IASFA e ao desenvolvimento sustentado 

da sua capacidade para apoiar os Beneficiários. 

 

Neste passo, foi ainda confirmada a missão e valores do IASFA e elaborada a “visão” enquanto “estado final” a atingir ao fim dos três anos de vigência 

da estratégia. Posteriormente, foram definidas as duas orientações que atravessam todo o plano, que foram designadas como “orientações estratégicas”, 

as três dimensões onde a estratégia se foca, os objetivos estratégicos a alcançar no período de três anos e as iniciativas estratégicas que serão 
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implementadas de acordo com planos de ação específicos. A encerrar os trabalhos, foram definidos os indicadores-chave, pesos e metas a atingir, as 

entidades primariamente responsáveis por cada um, a sua programação e finalmente a articulação da estratégia num mapa estratégico do IASFA para 

os próximos três anos. 

 

O quarto e último passo consistiu na discussão interna da estratégia formulada, das métricas definidas e metodologia para avaliar a sua implementação 

e resultados, envolvendo toda a estrutura superior do IASFA, nomeadamente os diretores dos Centros de Apoio Social (CAS) e do Centro de Repouso 

de Porto Santo (CEREPOSA). 

 

Encerrou-se o ciclo da formulação da estratégia com a audição do Conselho Consultivo e a submissão do plano à aprovação da tutela. 
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Parte 3 

3. Análise da situação atual do IASFA 

3.1. Apreciação global 

 
O IASFA, sucedendo aos Serviços Sociais das Forças Armadas e demais órgãos e serviços que passou a integrar, desenvolveu uma ação de apoio 

social junto dos seus beneficiários durante longos anos, que lhe conferiu prestígio e reconhecimento públicos, fatores que foram determinantes para 

que reunisse um património invejável, adquirido com receitas próprias e que ainda hoje constitui fonte de riqueza insubstituível. 

 

Essa dimensão social tradicional é a razão que leva a considerar a ação social complementar (ASC) como a área de atuação core da missão do IASFA, 

sendo que a sua segunda área principal de atuação é a assistência na doença aos militares (ADM), um dos quatro subsistemas públicos de saúde 

existentes na administração pública. 

 

Esta segunda área principal de atuação foi incorporada na missão do IASFA apenas em 2005. Ainda assim, a ADM é aquela que consome maior volume 

de recursos financeiros, a que gera mais receitas provenientes dos descontos dos seus beneficiários e é aquela que apresenta, também, as maiores 

dificuldades orçamentais. Na verdade, essas dificuldades decorrem de fatores estruturais, põem em causa o equilíbrio financeiro do subsistema público 

de saúde e contaminam toda a atividade do IASFA. A situação atual está exposta com detalhe nos relatórios das três auditorias realizadas recentemente, 

como referido na parte 2 deste plano, e que levaram a considerar como os principais desafios do IASFA os seguintes:  
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3.2. Diagnóstico Situação  

 

Ação Social Complementar 

 
 

Insuficiências orçamentais, derivadas da redução das transferências do OE que sucessivamente se tem vindo a fazer sentir desde 2011 condicionam 

a capacidade de atuação do Instituto no âmbito da ação social complementar, sobretudo ao nível do investimento na recuperação e requalificação do 

património imobiliário destinado ao arrendamento e a generalidade dos equipamentos sociais, bem como para assegurar a contratação de serviços 

para manter, alargar e diversificar as respostas sociais nos CAS, nomeadamente daqueles que dispõem de estruturas residenciais para pessoas 

idosas (ERPI). 

 

As limitações existentes nesta área de atuação tornam o IASFA menos atrativo, dificultando a aproximação aos Beneficiários, particularmente aos que 

necessitam de apoio e que ainda se encontram na efetividade de serviço, designadamente os mais jovens, reforçando a ideia errada que o IASFA se 

destina, apenas e exclusivamente, aos beneficiários mais idosos. Este afastamento tem reflexos a diferentes níveis, nomeadamente na capacidade 

de recrutamento de militares para prestarem serviço no Instituto que é seu e na capacidade do IASFA gerar mais receita, fator essencial ao seu 

equilíbrio financeiro. 

 

 

Assistência na doença a militares das Forças Armadas 

 
 

A difícil situação financeira da ADM assume natureza estrutural, uma vez que as receitas próprias provenientes dos descontos dos beneficiários, 

acrescidas das receitas provenientes das transferências do orçamento de Estado para suportar exclusivamente despesas decorrentes da aplicação da 

Portaria 1034/2009, não são suficientes para cobrir a totalidade da despesa inerente às responsabilidades que estão atribuídas por Lei a este subsistema 

público de saúde (SPS). A natureza estrutural do problema é melhor compreendida quando se verifica que as referências que balizam o funcionamento 



IASFA     Plano Estratégico 2019_2021 

    

19 
 

da ADM são comuns em todos os quatro SPS – ADSE, ADM, ADGNR e ADPSP, mas é apenas a ADM que se encontra nesta situação crítica. Com 

efeito, as tabelas de comparticipação dos atos médicos e o valor dos descontos em 3,5% do rendimento dos beneficiários titulares são aspetos comuns 

a todos os SPS, porém, a ADM é a única que apresenta um volume e maturidade de dívida acumulada sem igual em nenhum outro SPS. Há por isso 

necessidade de olhar de forma estruturante para as especificidades deste SPS, designadamente em matérias reguladas pela Portaria 1034/2009 e ao 

nível do seu relacionamento com o Sistema de Saúde Militar (SSM), a par de outros aspetos mais específicos relacionados com as características do 

universo de beneficiários e com a gestão do próprio SPS. Há a noção da importância que assume esta área de atuação para todos os beneficiários, 

incluindo os Deficientes das Forças Armadas, mas também é certo que este problema está a contaminar toda a capacidade de atuação do IASFA com 

reflexos na sua imagem institucional e capacidade mobilizadora.  

 
Recursos Humanos 

 
 

A Taxa de Execução do Mapa de Pessoal (MP) apresentou um decréscimo de aproximadamente 20% de 2017 para 2018. Igualmente de 2017 para 

2018 o número de postos em Mapa de Pessoal aumentou, de 678 para 843, contudo, o número de efetivos diminuiu de um ano para o outro, de 658 

para 653.  

 

O IASFA tem procurado recrutar pessoal através de concursos internos, nem sempre obtendo resposta às suas necessidades, nomeadamente em áreas 

críticas do apoio à pessoa idosa. Fruto do seu estatuto de Instituto Público, sem regime especial, não tem a possibilidade de recrutar externamente, 

vendo-se obrigado a recorrer à alternativa da aquisição de serviços em regime de outsourcing. No sentido de atenuar o movimento de pessoal, 

nomeadamente, saídas por mobilidades internas, tem-se desenvolvido um esforço relevante no lançamento de procedimentos concursais, 

procedimentos por mobilidade interna e mobilidade inter-carreiras, cujo resultado foi a admissão de 66 trabalhadores em contraposição com 59 saídas.  

 

Há a consciência que é importante atuar na recuperação da reputação institucional do IASFA, seja ao nível da capacidade para concretizar a relevante 

missão que lhe está atribuída seja ao nível da melhoria das condições de serviço que proporciona aos seus colaboradores.  
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Recursos financeiros, materiais, tecnológicos e infraestruturais 
 

 
 
Ao nível financeiro, e alinhada com a informação em sede de QUAR 2018 e face a 2017, o orçamento disponível subiu, a execução desse orçamento 

subiu igualmente, muito embora a taxa de execução orçamental tenha descido de 112% para 97%, por força de transição de saldos em 2017 de anos 

anteriores. O desvio entre os recursos financeiros planeados e os executados foi negativo em 2018, situação originada maioritariamente pela aplicação 

dos cativos no montante de 2,5M€, pela execução da receita ter ficado 8% abaixo do montante previsto para 2018 e pelo facto do montante de 1,7M€ 

relativo à reserva de 2,5% ter ficado cativa. 

 

Porém, num quadro temporal mais alargado, referente aos últimos 8 anos, é possível verificar que as transferências efetivamente realizadas do 

Orçamento de Estado, sem entrar em linha de conta com as verbas especificamente destinadas a financiar o apoio aos beneficiários Portaria 1034/2009 

no quadro da ADM, se reduziram substancialmente, passando de aproximadamente 10,237 M€ em 2010, para cerca de 4,376 M€ em 2018, sem que 

as responsabilidades inerentes à missão do IASFA se tivessem alterado substancialmente. 

 

No que respeita aos recursos materiais sobressai a dificuldade em promover a substituição ou modernização de sistemas e equipamentos, bem como 

o esforço que tem sido feito para a normalização dos procedimentos e controlo do inventário. 

 

No âmbito da tecnologia o foco recai nos sistemas de informação e comunicações. A este nível o IASFA utiliza os seguintes sistemas: 

⎯ 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. 

⎯ Sistema de Informação da Ação Social Complementar (SIASC). 

⎯ Sistema de Informação Patrimonial do IASFA (SIPIASFA). 

⎯ Sistema de Informação de Gestão da Assistência na Doença aos Militares (SIADM). 

⎯ Sistema de gestão documental (GESDOC), que não responde às necessidades internas. 
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Os SIASC e SIADM têm sido alvo de manutenção corretiva ou evolutiva, muito embora de forma limitada. Com efeito, o SIADM tem limitações que foram 

identificadas pelas auditorias externas já referidas. É desejável assegurar a interoperabilidade entre o SIADM e o SIGDN. Por outro lado, o SIPIASFA 

tem sido mantido internamente, sendo que é interoperável com o SIASC, permitindo a gestão e controlo patrimonial do IASFA nomeadamente ao nível 

do arrendamento, garantindo a correta e atualizada informação dos prédios e suas frações. 

 

Finalmente, quanto a infraestruturas sublinha-se a limitada rentabilização da generalidade do património existente, com expressão mais evidente no 

património destinado ao arrendamento, onde existe um número significativo de frações devolutas que deveriam estar arrendadas. Esta situação decorre 

de razões de ordem jurídica associadas ao regime de arrendamento que vigorava e que foi alterado recentemente (Decreto-lei 83/2019 de 27 de junho 

e Portaria 329/2019 de 24 de setembro), bem como à falta de verbas para investimento para aplicar na recuperação e conservação do património, em 

que algumas frações e prédios necessitam de obras para poderem ser colocadas a concurso. As limitações que se têm verificado ao nível do investimento 

também têm afetado a rentabilização de outras infraestruturas do IASFA, ou em utilização pelo Instituto, seja através do reforço e diversificação de 

respostas sociais aos beneficiários ou pela concentração dos serviços que abre perspetivas de racionalização e geração de economias que também 

contribuiriam para o equilíbrio financeiro do IASFA 

 
 

  



IASFA     Plano Estratégico 2019_2021 

    

22 
 

3.3. Análise Swot 

 
Com este tipo de análise percebeu-se o ambiente interno e externo do IASFA, quais as forças e fraquezas determinadas pela sua posição atual. Quanto 

às oportunidades e ameaças, podem ser entendidas como previsões de um futuro enquadrado no horizonte temporal deste Plano estratégico e 

constituem fatores externos. O ambiente interno do IASFA é controlado internamente, resultado das estratégias de atuação definidas. Quanto ao 

ambiente externo está, de alguma forma, fora do controle do IASFA. 
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Parte 4 

4. Formulação da estratégia 

4.1. Visão  

 

A visão para o IASFA traduz o estado final a atingir após o período de vigência do presente plano estratégico – 2019 a 2021. 

Assim, no final desse período o IASFA deve estar financeiramente equilibrado e conseguiu melhorar as respostas sociais aos seus Beneficiários. A 

conjugação destas duas condições traduz a intenção de se alcançar o equilíbrio financeiro indispensável ao IASFA, sem reduzir as valências de apoio 

que presta aos seus Beneficiários. Este é o desafio que importa ganhar e que constitui condição essencial para se lançar, posteriormente, uma nova 

estratégia com vista à consolidação do equilíbrio financeiro do IASFA e ao crescimento e diversificação sustentada das respostas sociais aos 

beneficiários, a implementar nos anos subsequentes. 

 

Para melhor concretizar o que está subjacente à Visão definida, considera-se que o IASFA se encontra financeiramente equilibrado quando conseguir 

cumprir com eficácia e eficiência a sua missão dentro dos seguintes valores de referência: 

⎯ Na área de atuação da ASC: o IASFA cumpre a sua missão com as receitas próprias que consegue gerar através das atividades que desenvolve 

no âmbito da ASC, e com as transferências diretas do Orçamento de Estado (OE) em montante que tem por referência o seguinte: 

o o estipulado pelo Decreto-Lei n.º 122/2007, de 27 de abril e nas portarias que dele decorrem relativamente ao financiamento dos Serviços 

Sociais da Administração Pública (SSAP),  

o acrescido por um valor que traduza a expressão orçamental, justa e equilibrada, do reconhecimento do papel do IASFA na promoção do 

bem-estar social, ao assegurar respostas que se enquadram habitualmente na atividade de entidades que detêm estatuto de Instituições 

Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e que ultrapassam o âmbito da ASC assegurada pelos SSAP; 

⎯ Na área de atuação da ADM:  O IASFA cumpre a sua missão com as transferências diretas do OE para financiar as despesas que efetivamente 

incumbem ao Estado suportar, acrescidas do valor dos descontos dos beneficiários, nos termos e condições definidas em legislação própria. 
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⎯ Considera-se que as melhorias das respostas sociais aos Beneficiários devem abranger a ASC e a ADM, de acordo com as métricas propostas 

para o Objetivo estratégico associado à perspetiva dos Beneficiários. 

Assim, resumidamente, a visão para o IASFA no final do período de vigência do presente plano estratégico é a seguinte:  

 

 

 

 

 

4.2. Valores 

 
 
 
 
 
 

O IASFA atingiu o equilíbrio financeiro e conseguiu melhorar o apoio que presta aos 

seus Beneficiários 
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4.3. Dimensões e Orientações estratégicas  

 
A missão do IASFA coloca os Beneficiários no centro da atividade que desenvolve nas duas áreas principais de atuação da sua missão: a Ação Social 

Complementar (ASC) e a Assistência na Doença dos Militares (ADM). A capacidade de atuação nestas duas áreas está dependente dos recursos 

financeiros e do volume, qualidade e condição dos recursos materiais, tecnológicos e infraestruturais disponíveis, bem como das pessoas que prestam 

serviço no Instituto, aos diversos níveis, posições funcionais e áreas geográficas onde cumprem a suas funções. Estas pessoas são centrais na missão 

do Instituto, constituindo por isso o capital humano do IASFA que importa preservar e desenvolver. Por estas razões são dimensões estratégicas do 

IASFA os seus Beneficiários, os Recursos e o Capital Humano. 

 

 

A atuação estratégica do IASFA deve então ser orientada para estas três dimensões estratégicas – beneficiários, recursos e capital humano, e 

desenrolar-se segundo duas orientações essenciais de atuação decorrentes de análises anteriores e que correm em simultâneo, de forma articulada e 

coordenada, uma visando a otimização de recursos e outra a melhoria das respostas a dar aos nossos beneficiários, atentos os resultados da análise 

da situação do IASFA. São, pois, estas as duas orientações estratégicas essenciais a considerar durante toda a vigência do presente plano: 
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O desenvolvimento destas orientações estratégicas de atuação deve tirar partido do potencial inerente ao Conselho Consultivo, contribuir para a 

aproximação a outros institutos e organizações com relevância para a missão do IASFA e sobretudo, contribuir para reforçar, ainda mais, a ligação do 

IASFA às Forças Armadas. 

 

4.4. Objetivos estratégicos 

 
A articulação e coordenação do desenvolvimento das duas orientações estratégicas que correm em simultâneo em direção à Visão que se pretende 

atingir no final de 2021, como se disse, é assegurada essencialmente pelos seis objetivos estratégicos que foram definidos para o IASFA neste plano 

estratégico. Estes seis objetivos estratégicos foram articulados entre si e alinhados segundo quatro perspetivas de gestão que enformam o balanced 

scorecard (BSC) e que no fundo traduzem quatro formas diferentes de ver e avaliar a estratégia que é definida para os próximos três anos, tornando-a 

assim mais consistente e proporcionando uma avaliação mais completa dos resultados alcançados e do caminho percorrido, durante a vigência do 

presente plano. 

 

O alinhamento dos objetivos estratégicos por perspetiva foi feito em função da resposta que cada um pretende dar à questão associada a cada 

perspetiva. 

 

 “Que objetivos devemos atingir para melhor satisfazer os nossos Beneficiários?” – O resultado esperado será “Beneficiários satisfeitos”. 

  

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

esperado será “recursos otimizados e equilíbrio financeiro alcançado”. 
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 “Que objetivos devemos atingir para que os nossos processos sejam mais eficientes de modo a conseguirmos otimizar os nossos recursos, 

alcançar o equilíbrio financeiro e ainda contribuir para a satisfação dos nossos Beneficiários?” – O resultado esperado será “processos mais 

eficientes”. 

  

“Que objetivos devemos atingir para motivar e preparar os nossos colaboradores?” – O resultado esperado será “colaboradores motivados e 

melhor preparados”. 

Os objetivos estratégicos definidos para o período de vigência deste Plano Estratégico são os seguintes: 

 

Objetivo Estratégico 1 (OE1): Melhorar o apoio prestado aos Beneficiários do IASFA 

Objetivo Estratégico 2 (OE2): Alcançar o equilíbrio financeiro do IASFA 

Objetivo Estratégico 3 (OE3): Melhorar a comunicação institucional 

Objetivo Estratégico 4 (OE4): Rentabilizar as capacidades dos Centros de Apoio Social 

Objetivo Estratégico 5 (OE5): Otimizar os processos de gestão interna 

Objetivo Estratégico 6 (OE6): Investir nas pessoas e em tecnologia 

O conjunto destes objetivos, a forma como estão articulados entre si e as iniciativas que deles decorrem, os indicadores, pesos e metas estratégicas 

definidas, traduzem a essência do plano estratégico do IASFA até ao final de 2021. Nele é espelhado aquilo que se considera crítico realizar nesse 

período. Isto é, o essencial onde devemos focar a nossa atenção ao nível da gestão estratégica, para alcançarmos o estado final desejado inerente à 

Visão para o triénio 2019-2021. Na prática, traduz a “estratégia” de médio prazo do IASFA. 
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4.4.1. Questões estratégicas para cumprimento da missão 

 

 

 “Que objetivos devemos atingir para melhor satisfazer os nossos Beneficiários?” - o resultado esperado será “Beneficiários satisfeitos” 

 

 

Pretende-se melhorar o apoio prestado aos Beneficiários nas duas principais áreas de atuação do IASFA - a ASC e a ADM, procurando ir ao encontro 

de quem realmente mais necessita, sem descurar respostas do interesse de todos os outros beneficiários, independentemente da sua idade, situação 

de serviço e área de residência. Genericamente, pretende-se aproximar o IASFA aos seus beneficiários e à Instituição Militar, ajustando a oferta à 

procura, diversificando respostas e procurando sinergias que proporcionem vantagens para todas as partes, atuando com critério de justiça social, 

equilíbrio, eficiência, racionalidade e pragmatismo. Assim, no quadro deste objetivo estratégico atuar do modo seguinte: 

 

Ação Social Complementar 
 

⎯ Reforçar a aproximação com os beneficiários relativamente a assuntos da ASC, diretamente ou através das unidades onde prestam serviço, 

dando informação sobre respostas sociais para as suas necessidades específicas, quer sejam as que existam dentro do IASFA ou localmente, 

próximo das respetivas áreas de residência, orientando e apoiando o seu encaminhamento para esses serviços, tirando partido da participação 

dos CAS nas redes sociais (conselhos locais de ação social). O e OE4 

⎯ Através dos CAS, ou com eles, implementar iniciativas que respondam às necessidades dos beneficiários e que promovam a otimização de 

capacidades e competências que existam localmente, bem como dos espaços disponíveis e que contribuam para a recuperação, reabilitação e 

rentabilização do património. OE4 

⎯ Dar prioridade à diminuição das listas de espera para acesso às estruturas residenciais para idosos (ERPI), através da otimização das 

capacidades internas existentes no IASFA, especificamente nas unidades funcionais de nível 2. 

OE1 - MELHORAR O APOIO AOS BENEFICIÁRIOS 
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⎯ Complementarmente, apostar no recurso a serviços convencionados de apoio domiciliário, na atribuição de subsídios para Lares, nas condições 

previstas na Lei em vigor e através da implementação do conceito de residências assistidas, de forma gradual e num prazo mais alargado.OE1 

⎯ Dar resposta à procura de centros de convívio, de centros de dia ou de outras valências de apoio orientadas para os beneficiários na efetividade 

de serviço, como é exemplo o apoio ao seu núcleo familiar, ocupação de tempos livres e o acesso ao turismo e lazer, através da rentabilização 

de capacidades internas ou protocolando capacidades externas ao IASFA. 

⎯ Aumentar a oferta de frações habitacionais para arrendamento, dando resposta às necessidades dos beneficiários. OE1 

Assistência na doença a militares das Forças Armadas 
 

⎯ Reforçar a aproximação com os beneficiários relativamente a assuntos da ADM, diretamente ou através das unidades onde prestam serviço, 

melhorando o atendimento, disponibilizando informação sobre direitos e deveres dos beneficiários, termos e condições da assistência, protocolos, 

rede de convencionados e outros assuntos do interesse dos beneficiários ou relacionados com as suas necessidades específicas.OE1 

⎯ Reduzir os prazos de reembolso no regime livre e alargar de forma equilibrada e sustentada a rede de prestadores de serviços de saúde 

protocolados com a ADM, dando particular atenção às áreas geográficas mais distanciadas do dispositivo do sistema de saúde militar 

 

 

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

esperado será “recursos otimizados e equilíbrio financeiro alcançado 

 

 

 

 



IASFA     Plano Estratégico 2019_2021 

    

30 
 

 
 
 
 
A necessidade de devolver ao IASFA o equilíbrio financeiro indispensável para que se verifique a estabilidade e previsibilidade que a natureza da sua 

missão requer. Para este objetivo são centrais e absolutamente essenciais lançar as seguintes iniciativas estratégicas: 

⎯ A partir das recomendações vertidas no Relatório n.º 4/2019, do TdC, de janeiro de 2019 e do Relatório n.º 2018/1371, da IGF, de dezembro de 

2018, implementar um conjunto de medidas concretas com vista ao equilíbrio financeiro do SPS ADM e à regularização da dívida acumulada, 

articuladas numa iniciativa estratégia sob a forma de um plano de ação; esta iniciativa estratégica deverá dotar o SPS ADM com um modelo 

de governança mais eficiente e eficaz, com capacidade de previsão e controlo dos fundos disponíveis e das responsabilidades a assumir, que 

permita otimizar os custos de funcionamento, conferindo no seu conjunto maior solidez a todo o sistema.OE2 

⎯ Elaborar um estudo estratégico para a rentabilização patrimonial, programando a sua execução através de um plano de ação que se constitui 

como iniciativa estratégica, o qual deverá absorver o conjunto de recomendações constantes no Relatório da AUDITORIA/49/2018, da IGDN, 

de 7 de fevereiro de 2019.OE2 

Complementarmente, 

⎯ Criar um mecanismo a partir dos Sistemas de Informação do IASFA que permita avaliar e monitorizar, de forma automática e em permanência, 

os resultados financeiros das medidas implementadas no âmbito do presente plano estratégico, concretamente as que concorram para o 

equilíbrio financeiro do IASFA.OE2 

⎯ O mecanismo referido no ponto anterior fica tutelado pelo Gabinete de Auditoria, que passa a ter um núcleo permanente de colaboradores 

chefiados por um Coronel que responde diretamente ao CD.  

 

 “Que objetivos devemos atingir para que os nossos processos sejam mais eficientes de modo a conseguirmos otimizar os nossos recursos, alcançar o 

equilíbrio financeiro e ainda contribuir para a satisfação dos nossos Beneficiários?” - o resultado esperado será “processos mais eficientes” 

OE2 - ALCANÇAR O EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO IASFA 
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Para que seja possível otimizar recursos, tendo em vista alcançar o equilíbrio financeiro e contribuir para a satisfação dos nossos beneficiários, é 

essencial melhorar a comunicação institucional do IASFA com os seus Beneficiários e com outras instituições com um papel relevante na sua missão, 

de entre as quais sobressaem os Ramos das Forças Armadas, o EMGFA, com relevância para o HFAR, e os serviços centrais do Ministério da Defesa 

Nacional. Assim, proceder do modo seguinte: 

⎯ Criar um Centro de Comunicação do IASFA, operado centralmente pelo GACD e articulado com as duas direções de serviços e os CAS, capaz 

de comunicar com todos os beneficiários que queiram contactar com o Instituto, nas diferentes plataformas – comunicação de voz e dados, 

portal do IASFA e redes sociais, reunindo, coordenando e transmitindo-lhes a informação que procuram, ou encaminhando-os, com cordialidade 

e eficiência, para os serviços internos mais habilitados para o fazer.OE3 

⎯ Como missão adicional o Centro de Comunicação, sob orientação específica do CD, será capaz de responder a outros cidadãos e a OCS, 

relativamente a aspetos relacionados com a missão do IASFA. OE3 

Adicionalmente, 

⎯ Estreitar o relacionamento com o EMGFA e com os Ramos das Forças Armadas, bem como com outras entidades com relevância para a missão 

do IASFA, ao nível do CD, direções de serviços da ASC e ADM, bem como através dos CAS, indo ao encontro dos Beneficiários que se 

encontram na efetividade do serviço, identificando oportunidades de apoio que gerem sinergias em diferentes áreas funcionais, e.g., saúde ou 

o recrutamento, reforcem o sentido de utilidade e de pertença ao Instituto e proporcionem economias que favoreçam o equilíbrio financeiro.OE3 

Relativamente a esta última medida, de forma realista, não há a intenção de implementar todas as iniciativas que venham a ser equacionadas. A ideia 

fundamental a aplicar durante a vigência deste plano é sobretudo mapear ideias com interesse e viabilidade de implementação a diferentes prazos, 

estudando, planeando e programando a sua concretização, pondo em marcha os planos que forem possíveis de concretizar no curto prazo e lançar as 

bases daqueles que venham a ser selecionados, mas que requeiram mais tempo e recursos, remetendo a sua concretização para numa fase 

subsequente (próximo plano estratégico). 

OE3 - MELHORAR A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 
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É sabido que o IASFA cumpre a sua missão de apoio aos Beneficiários através das suas capacidades orgânicas ou recorrendo a capacidades externas, 

através da atribuição de subsídios, ou da contratação de serviços, gerindo para esse efeito uma rede de (parceiros) convencionados, ou ainda 

contratando serviços especializados numa lógica caso a caso. Surge assim natural equacionar a rentabilização das capacidades existentes no IASFA, 

nomeadamente nos CAS, como forma de tornar o apoio mais eficiente, otimizando recursos, contribuindo para o equilíbrio financeiro do IASFA e para 

a satisfação dos beneficiários. 

Assim, no quadro deste objetivo estratégico atuar do modo seguinte: 

⎯ Normalizar a estrutura orgânica e os processos de funcionamento dos CAS com rigor e pragmatismo, considerando tratar de forma igual o que 

é efetivamente igual e aceitando diferenças quando tal se justifique. OE5 

⎯ Durante o período de vigência do presente plano, implementar medidas concretas, objetivas e sustentadas que aumentem a oferta de alojamento 

nas nossas estruturas residenciais para idosos, especificamente nas unidades funcionais de nível 2, para as quais há maior procura.OE4 

⎯ Ao nível dos CAS, em articulação com a DSASC, identificar e estudar oportunidades para implementar o conceito de residências assistidas, de 

forma gradual e num prazo mais alargado, tirando partido do parque de infraestruturas disponível localmente, contribuindo para melhorar a 

resposta aos beneficiários, rentabilizar o património e para alcançar o equilíbrio financeiro do IASFA.OE4 

⎯ Ainda ao nível dos CAS, em articulação com a DSASC, rentabilizar espaços disponíveis que permitam responder à procura de centros de 

convívio, centros de dia, ou de outras respostas que tenham procura sazonal, como é o caso, por exemplo, de infraestruturas destinadas a 

acolher beneficiários que sejam pessoas idosas para descanso de cuidador, por curtos períodos e em regime de prestação de serviços por 

entidades contratadas pelo IASFA.OE4 

⎯ Finalmente, através dos CAS, em articulação com a DSASC, identificar e estudar oportunidades para protocolar, ou para simplesmente informar, 

respostas de apoio ao nível local, orientadas para as necessidades dos beneficiários na efetividade de serviço, como é exemplo o apoio à 

família, ocupação de tempos livres e o acesso ao turismo e lazer, acompanhando a qualidade dos serviços que são prestados aos beneficiários 

através dos próprios CAS.OE4 

OE4 - RENTABILIZAR AS CAPACIDADES DOS CAS 
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Adicionalmente,  

⎯ 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; 

esta iniciativa deve ser apresentada na forma de um plano de ação, preparado sob a supervisão direta do CD.OE4 

 

 

 

A necessidade de otimizar os nossos processos de gestão interna é a forma mais natural para ganhar eficiência e gerar economias. Assim, no quadro 

deste objetivo atuar do modo seguinte: 

⎯ Incorporar nos nossos processos internos e no mais curto espaço de tempo possível, as recomendações decorrentes das últimas auditorias 

efetuadas ao IASFA pelo TdC, IGF e IGDN, controlando a sua concretização através dos planos de implementação entretanto elaborados para 

esse fim.OE5 

A concretização desta medida, só por si, representa uma melhoria muito significativa no funcionamento geral do IASFA ao nível da gestão dos recursos 

materiais e do controlo patrimonial. Todavia, importa aprofundar esse caminho procedendo do modo seguinte:  

⎯ Rever os processos logísticos desenvolvidos centralmente pelo IASFA no apoio às suas estruturas internas, nomeadamente os CAS, procurando 

normalizar e otimizar todos os processos de fornecimento de bens e serviços, preferencialmente num quadro plurianual, de controlo de inventário 

e de utilização e manutenção de meios de transporte e equipamentos; o objetivo é reforçar a capacidade de controlo da gestão centralizada, 

conjugando-a com o grau de descentralização que assegure a eficácia que é inerente à natureza dos serviços prestados. OE5 

⎯ Na área dos sistemas de informação (SI) maximizar a interoperabilidade entre os sistemas usados no IASFA, no sentido de automatizar 

processos, ganhando eficiência, reforçar a capacidade de controlo centralizado e conferir maior visibilidade e transparência aos atos de gestão 

interna. OE6 

OE5 -  OTIMIZAR OS PROCESSOS DE GESTÃO INTERNA 
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⎯ Em matéria de infraestruturas dar prioridade aos projetos relativos ao arrendamento, tanto na perspetiva do investimento como na otimização 

dos processos internos com vista a diminuir os prazos de colocação das frações a concurso.OE5 

⎯ Ainda no domínio das infraestruturas, concretizar os outros projetos de investimento previstos no estudo estratégico para a rentabilização do 

património, particularmente aqueles que reforcem respostas socias, promovam a concentração e racionalização dos serviços, gerem economias 

e contribuam para o equilíbrio financeiro do IASFA.OE2 

⎯ Para além destes objetivos, promover outras iniciativas que concorram para a otimização e rentabilização de processos e capacidades internas, 

dinamizem respostas que atraiam os Beneficiários de diferentes faixas etárias e respetivas famílias, reforcem o sentido de utilidade e de pertença 

ao IASFA e favoreçam o equilíbrio financeiro. 

 

  

“Que objetivos devemos atingir para motivar e preparar os nossos colaboradores?” - o resultado esperado será “colaboradores motivados e 

melhor preparados”. 

 

 
 
Recursos Humanos 
 
Apostar nos colaboradores do IASFA reconhecendo a importância vital que o capital humano tem para o desenvolvimento da nossa missão, atuando 

do modo seguinte: 

⎯ Incentivar e apoiar a formação das pessoas, dando-lhes mais competências em áreas com interesse funcional para o IASFA e ao mesmo tempo 

alcançar um compromisso organizacional, através de uma comunicação interna mais eficaz, ações de teambuilding e introdução de práticas de 

conciliação da vida profissional com a vida familiar.OE6 

OE6 - INVESTIR NAS PESSOAS E EM TECNOLOGIA 
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⎯ Desenvolver instrumentos de avaliação da satisfação global quer dos colaboradores, dos dirigentes e dos beneficiários (titulares e famílias), para 

obter informação útil e consistente, para melhor aferir a política de Recursos Humanos do IASFA e ajustar práticas de gestão. OE6 

Tecnologia 
 

⎯ Adicionalmente, incorporar tecnologias mais atuais no domínio dos sistemas de informação e comunicação, criando uma estrutura de rede fiável, 

com custos de operação e manutenção otimizados e com capacidade para suportar as plataformas necessárias à missão do IASFA, sem falhas; 

esta é uma condição de suporte essencial à concretização do presente plano estratégico, pois se o IASFA não conseguir comunicar com as 

pessoas, particularmente com os seus beneficiários, nem avaliar com eficácia e oportunidade os resultados da estratégia que agora se adota, 

dificilmente conseguirá ter êxito nestas ou em outras medidas que venham a ser implementadas.OE6 

 

O Plano Estratégico (PE) define a estratégia para o novo ciclo de gestão e os objetivos estratégicos para o período alargado que abrange 3 anos 

consecutivos, que serão medidos através de indicadores-chave de desempenho. 

Considerando os objetivos estratégicos agora definidos, os Planos de Atividades (PA) irão contemplar objetivos sectoriais e respetivas metas, 

indicadores e as entidades primeiramente responsáveis.  

O PE constitui a base dos PA, bem como dos vários Quadros de Avaliação e Responsabilização (QUAR) garantindo a tradução da orientação do 

IASFA, consubstanciada nos objetivos estratégicos e nos objetivos sectoriais de curto prazo. 

 

4.4.2. Mapa Estratégico 2019-2021 

 
A estratégia formulada reflete-se num mapa estratégico, em que os objetivos estratégicos respeitam as perspetivas de gestão e enquadram-se nas 

orientações estratégicas. O mapa estratégico foi construído de cima para baixo, partindo do que é para se fazer e seguindo na direção do como fazer. 

Mas a sua leitura deve ser efetuada de baixo para cima, na ótica das questões estratégicas abordadas no ponto anterior.  
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4.4.3. Indicadores-chave de desempenho, respetivos pesos e metas estratégicas 

Os indicadores estão ligados à missão e visão do IASFA e são pautados em análises prévias de cenários interno e externo ao Instituto. A análise SWOT 

teve o seu contributo na aferição dos indicadores que se apresentam de seguida, permitindo, enquanto instrumento de diagnóstico do ambiente, 

identificar onde é necessário melhorar para atingir uma performance maior. 

Permitem o apuramento de resultados, evidenciando o progresso relativamente à consecução dos objetivos estratégico. As metas definidas traduzem 

o nível de ambição desses mesmos objetivos estratégicos.  
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Parte 5 

5. Operacionalização da Estratégia 
 
Para que a estratégia seja colocada em prática, os objetivos estratégicos são materializados através de objetivos sectoriais constantes dos Planos de 

atividades anuais do IASFA, I.P. Estes objetivos concorrem decisivamente para o cumprimento da missão e determinam o quadro global das atividades 

do IASFA, orientando o processo de alinhamento estratégico dos seus órgãos. 

A partir desses objetivos são definidos indicadores, pesos e metas a atingir, bem como as entidades primariamente responsáveis por cada uma das 

atividades que forem programadas. 

Para atingir os objetivos sectoriais propostos devem ser, igualmente, previstos os respetivos recursos materiais, humanos, financeiros e de tecnologia. 

Os Planos de atividades e o orçamento estão plenamente interligados, considerando-se o orçamento como um instrumento de apoio à operacionalização 

da estratégia. 

Os Planos de atividades vão comunicar a direção pretendida, assegurando que todos no IASFA,I.P. trabalham na mesma direção. 
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Parte 6 

6. Avaliação e controlo 

 
A implementação da estratégia será assegurada pelo Conselho Diretivo, através do Gabinete de Auditoria que se articula, para esta finalidade, com 

as direções de serviços, CAS e gabinetes, realizando a sua monitorização a 2 níveis: 

Ao nível dos indicadores estratégicos, onde se acompanha a evolução dos resultados e a sua relação com as metas estratégicas estabelecidas, 

prazos e responsabilidades assumidas. Este processo assume especial importância por medir as variáveis mais críticas, ajudando a perceber o 

verdadeiro alcance dos objetivos estratégicos e a identificar com maior rigor a necessidade de introduzir eventuais medidas corretivas. 

E ao nível dos objetivos sectoriais dos planos de atividades anuais, correspondentes às grandes linhas de ação para cada Objetivo Estratégico e 

constituindo-se como elementos orientadores do processo de alinhamento estratégico dos órgãos do IASFA. 

A agregação da informação a estes 2 níveis deverá resultar em análises, indicação de tendências, elaboração e publicação de pontos de situação 

periódicos de apoio à decisão, a reportar pelo Gabinete de Auditoria. 

 

Com o intuito de avaliar a estratégia, poderão ser efetuadas anualmente revisões estratégicas, revendo-se indicadores e metas, no caso de se 

considerar não serem adequados para alcançar a estratégia. 

Por outro lado, decorridos até 6 meses do ano podem ocorrer revisões sectoriais dos planos de atividades, caso se identifiquem desvios que 

comprometam que as metas definidas sejam alcançadas em tempo, adotando-se medidas corretivas propostas pelos responsáveis intervenientes no 

cumprimento dos objetivos. A avaliação ao nível dos Planos de atividades acontece com a elaboração dos Relatórios de Atividades, que integram 

igualmente o Quadro de Avaliação e Responsabilização dos Serviços (QUAR). 
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Esta avaliação é centralizada no Conselho Diretivo, através do Gabinete de Auditoria, envolvendo os dirigentes em cada UO que acompanham e 

reportam a monitorização de cada objetivo quadrimestralmente, nos prazos e no formato previamente disponibilizados.  

 

Cabe ao Gabinete de Auditoria a incumbência de supervisionar e coordenar todas as atividades relacionadas com a estratégia do IASFA, assegurar a 

função de planeamento, atuar como coordenador da execução da estratégia e agir como facilitador dos respetivos processos, assegurando que a 

estratégia é implementada de forma integrada em todo o IASFA, I.P. 

 

6.1. Mapa da execução da estratégia 

 
No mapa que se segue distribuem-se os objetivos estratégicos ao longo dos 3 anos, repartidos por período temporal. 

Deste modo, a execução da estratégia será mensurável e a sua monitorização regular permitirá fazer ajustamentos por forma a compensar eventuais 

desvios detetados.  
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Anexos 

A_Plano de Ação para o equilíbrio financeiro da ADM  

B_Plano de Ação para a rentabilização dos imóveis do IASFA, I.P. 

C_Plano de Ação para a gestão integrada do CAS Alfeite com o Bairro do Arsenal do Alfeite (omitido) 

 
 
 

 

 




