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I - Apresentação Institucional 

1.1. Missão 

O IASFA I.P. é um Instituto Público dotado de personalidade jurídica, com autonomia 

administrativa e financeira e património próprio.  

Tem por missão garantir e promover a ASC dos seus beneficiários e gerir o sistema ADM. 

A ASC aos beneficiários concretiza-se através dos equipamentos sociais disponibilizados, 

no apoio domiciliário, nas comparticipações financeiras, na concessão de empréstimos e no 

apoio à habitação com a promoção do arrendamento social. 

Compete ainda ao IASFA I.P. assegurar o pagamento do subsídio pecuniário a que se refere 

o art.º 3.º do Estatuto do Cofre de Previdência das Forças Armadas, aprovado pelo DL n.º 

42945, de 26 de abril de 1960, e o processamento de empréstimos hipotecários que foram 

concedidos ao abrigo da alínea d) do parágrafo 1.º do artigo 35.º do mesmo Estatuto. 

1.2. Enquadramento Legal 

1.2.1. Legislação Orgânica 

 

Decreto-Lei n.º 122/2011, de 29 de dezembro - Orgânica do Ministério da 

Defesa Nacional (cf. artigo 18.º);  

Decreto-Lei n.º 193/2012, de 23 de agosto - Orgânica do Instituto de Ação 

Social das Forças Armadas, I. P. 

Portaria n.º 189/2013, de 22 de maio - Estatutos do IASFA, I.P.; 

Regulamento Interno do IASFA, I.P.; 

Despacho n.º 9142/2010, de 28 de maio - Nomeação do fiscal único do 

IASFA, I.P.; 

Despacho (extrato) n.º 9404/2013, de 18 de julho – Unidades orgânicas 

flexíveis do IASFA, I.P. 

Despacho (extrato) n.º 10084/2013, de 1 de agosto - Atribuição de pelouros e 

delegação de competências. 

 

1.2.2. Assistência na Doença aos Militares das Forças Armadas (ADM) 

 

Decreto-Lei n.º 167/2005, de 23 de setembro (alterado pela Lei n.º 53-

D/2006, de 29 de dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 105/2013, de 30 de julho) – 

Regime jurídico da Assistência na Doença aos Militares das Forças Armadas (ADM); 

http://www.iasfa.pt/pdf/DL122_2011.pdf
http://www.iasfa.pt/pdf/Documentos/DL193_2012.pdf
http://www.iasfa.pt/pdf/Portaria1271_09.pdf
http://www.iasfa.pt/pdf/Documentos/regulamento_interno.pdf
http://www.iasfa.pt/pdf/Documentos/Despacho9142_2010.pdf
http://www.iasfa.pt/pdf/Documentos/Despacho13421_2012.pdf
http://www.iasfa.pt/pdf/Documentos/DL167_2005comalteracao.pdf
http://www.iasfa.pt/pdf/Documentos/Lei53D_2006.pdf
http://www.iasfa.pt/pdf/Documentos/Lei53D_2006.pdf
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Portaria n.º 284/2007, de 12 de março (2.ª série) - Regulamenta a 

Assistência na Doença aos Militares das Forças Armadas; 

Portaria n.º 331/2007, de 19 de março  (2.ª série) - Cartão de beneficiário da 

ADM; 

Portaria n.º 1393/2007, de 25 de outubro - Estabelece o regime aplicável aos 

beneficiários extraordinários da ADM. 

Portaria n.º 1395/2007, de 25 de outubro - Regula a assistência na doença 

aos beneficiários titulares da ADM colocados no estrangeiro, bem como aos 

beneficiários familiares que com eles se encontrem. 

Portaria n.º 1396/2007, de 25 de outubro - Regula o regime de acordos para 

prestação de cuidados de saúde aos beneficiários da ADM. 

Portaria n.º 650/2009, de 12 de junho - Regula os procedimentos conducentes 

à atribuição do regime especial de comparticipação de medicamentos aos 

beneficiários da ADM. 

Portaria n.º 1034/2009, de 11 de setembro - Regras de assistência em caso 

de acidentes de serviço e doenças profissionais dos militares das Forças Armadas; 

Despacho n.º 21059/2008, de 12 de agosto, do Ministro da Defesa Nacional – 

Autoriza que o Conselho Diretivo do IASFA, I.P. celebre acordos com pessoas 

singulares ou coletivas, públicas ou privadas 

 

1.2.3.  Ação Social Complementar (ASC) 

 

Portaria n.º 1238/2010, de 14 de dezembro - Regulamento dos Beneficiários 

do IASFA, I.P.. 

 

1.2.4. Arrendamento das casas de renda económica do IASFA, I.P. 

 

Decreto-Lei n.º 380/97, de 30 de dezembro - Arrendamento dos fogos de 

renda económica do IASFA, I.P.; 

Portaria n.º 7/98, de 7 de janeiro – Regulamento para a Atribuição das Casas 

de Renda Económica do IASFA, I.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iasfa.pt/pdf/Documentos/Portaria284_2007.pdf
http://www.iasfa.pt/pdf/Documentos/Portaria331_2007.pdf
http://www.iasfa.pt/pdf/Documentos/Portaria1393_2007.pdf
http://www.iasfa.pt/pdf/Documentos/Portaria1395_2007.pdf
http://www.iasfa.pt/pdf/Documentos/Portaria1396_2007.pdf
http://www.iasfa.pt/pdf/Documentos/Portaria650_2009.pdf
http://www.iasfa.pt/pdf/Documentos/Portaria1034_2009.pdf
http://www.iasfa.pt/pdf/Documentos/Despacho21059_2008.pdf
http://www.iasfa.pt/pdf/Documentos/portaria1238_2010.pdf
http://www.iasfa.pt/pdf/Documentos/DL380_1997.pdf
http://www.iasfa.pt/pdf/Documentos/Portaria7_1998.pdf


 

 

 
6 IASFA, I.P. – Plano de Actividades 2014 

 

 

 

1.3. Estrutura Orgânica: Organograma 

A organização interna do IASFA, I.P. de acordo com os seus Estatutos, publicados em 

anexo à Portaria n.º 189/2013, de 22 de maio, corresponde ao organograma seguinte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTROS DE 

APOIO SOCIAL 

CONSELHO 

CONSULTIVO 

FISCAL 

ÚNICO 

CONSELHO DIRETIVO 

DIREÇÃO DE SERVIÇOS 

DE AÇÃO SOCIAL 

COMPLEMENTAR 

DIREÇÃO DE SERVIÇOS 

DE ASSITÊNCIA NA DOENÇA 

AOS MILITARES DAS 

FORÇAS ARMADAS 

DIVISÃO DE 

ASSUNTOS 

SOCIAIS 

DIVISÃO DE 

INFRAESTRUTUR

AS  

DIVISÃO DE  
TEMPOS LIVRES E 

HABITAÇÃO 

 

DIVISÃO 

DE 

ASSESSORIA 

 

DIVISÃO DE 

GESTÃO DE 

BENEFICIÁRIOS E 

BENEFÍCIOS 

DIVISÃO DE 

GESTÃO DE 
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OPERACIO-

NAIS 
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CENTRADAS 

GABINETE DE 

APOIO AO 

CONSELHO 

DIRETIVO 

GABINETE 
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ORÇAMENTO 

GABINETE DE 

RECURSOS 
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GABINETE DE 
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GABINETE DE SIST. 

DE INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÕES 

CEREPOSA 
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1.4. Centros de Apoio Social 
 

Os Centros de Apoio Social (CAS) têm uma organização interna individualizada em 

regulamentos próprios e distribuem-se por todo o Território Nacional e Regiões Autónomas.  
 

Grande parte contempla instalações destinadas a servir como centros de dia, de 

acolhimento, de recuperação e de residência temporária. Possuem postos clínicos, creches, 

jardim-de-infância e espaços de residência para estudantes.  

 

Prestam apoio nas vertentes da ASC e na ADM, aos beneficiários mais idosos e carenciados 

contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e bem-estar dos mesmos na área 

geográfica definida para a sua intervenção.  

 

Existem atualmente doze (12) CAS e um Centro de Repouso distribuídos pelo Território 

Continental e Regiões Autónomas, conforme se indica: CAS Alfeite, CAS Braga, CAS 

Coimbra, CAS Évora, CAS Funchal, CAS Lisboa, CAS Oeiras, CAS Ponta Delgada, CAS Porto, 

CAS Runa, CAS Tomar, CAS Viseu. 

 

O Centro de Repouso de Porto Santo (CEREPOSA), situado aa Região Autónoma da Madeira 

gere o centro de férias/repouso para os beneficiários do IASFA, do Comité de Ligação 

Internacional dos Organismos Militares Sociais (CLIMS) e eventualmente, para outras 

entidades autorizadas, fornecendo serviços de alojamento, restauração e lazer. 
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II – ESTRATÉGIA E OBJETIVOS 
 

2.1. Objetivos Estratégicos 
 

Foram definidos seis Objetivos Estratégicos (OE) para o ano de 2014 que complementam e 

enquadram a ação do IASFA I.P.  

 

OE1 - Implementar medidas conducentes à melhoria do apoio social aos beneficiários do 

IASFA, I.P.;  

OE2 - Reforçar o controlo de gestão da ADM; 

OE3 - Melhorar a cooperação entre o IASFA, I.P., e os Ramos das Forças Armadas, no 

âmbito da ASC e da ADM; 

OE4 - Incrementar a cooperação entre o IASFA, I.P., a Liga dos Combatentes (LC), a Cruz 

Vermelha Portuguesa (CVP), a Associação de Deficientes das Forças Armadas 

(ADFA) e os CLIMS a fim de garantir a proximidade, a eficácia e a modernidade do 

apoio social. 1  

OE5 - Programar ações que assegurem uma melhor comunicação com a sociedade, em geral, 

e com os beneficiários em particular; 

OE6 – Promover a evolução dos Sistemas de Informação de suporte à atividade do 

Instituto, sistema de informação da ASC e sistema de gestão da ADM, contemplando 

o aumento da sua resiliência e ajustando-os a novos requisitos. 

 

2.2. Objetivos Operacionais das Unidades Orgânicas para 2014 
 

Em conformidade com a Lei n.º 66-B/2007 de 28 de Dezembro, o Sistema Integrado de 

Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP) inclui, entre outros, 

o subsistema de Avaliação do Desempenho dos Serviços da Administração Pública, o 

SIADAP 1. A avaliação de desempenho de cada serviço assenta assim, num Quadro de 

Avaliação e Responsabilização (QUAR), sujeito a apreciação permanente e atualizado a 

partir dos sistemas de informação do serviço. 

                                                           

1
 Tendo em consideração o previsto na Resolução do Conselho de Ministros n.º 26/2013, de 19 de abril, e na 
Diretiva Ministerial para a reforma estrutural na Defesa Nacional e nas Forças Armadas - Reforma “Defesa 
2020”. 
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Para o ano de 2014, foram estabelecidos 22 Objetivos Operacionais (OO), que derivam dos 

6 OE considerados prioritários. Apresentam-se esses mesmos objetivos, separados de 

acordo com as respetivas Unidades Orgânicas: 
 

 

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL COMPLEMENTAR 
 

Divisão de Assuntos Sociais (DAS) 
 

OO1 - Apoiar os beneficiários da ASC do IASFA, I.P., em situações socialmente gravosas e 

urgentes, que não sejam atendíveis através dos regimes gerais de proteção social. 

A DAS propõe-se coordenar o atendimento e todos os pedidos de apoio dos beneficiários, 

bem como certificar a condição de beneficiário com a respetiva atualização e gestão do 

módulo do cadastro no sistema de informação da ASC.  

A par desta tarefa pretende-se desenvolver as seguintes ações:  

1. Verificar os critérios de atribuição dos apoios sociais; 

2. Atribuir subsídios e comparticipações, concessão de empréstimos e cedência 

temporária de ajudas técnicas (cadeiras de rodas, camas articuladas e canadianas); 

3. Coordenar e supervisionar os Centros de Apoio Social/Serviço Social (CAS/SS); 

4. Gerir a lista de candidatos às Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI); 

5. Celebrar acordos e monitorizar a sua execução. 

Propõe-se ainda proceder à avaliação interna da implementação dos Processos-Chave do 

«Manual de Processos-Chave da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas» e a elaboração 

de estatísticas do apoio social e financeiro. 

Esta atividade custará ao IASFA I.P. cerca de 1.1 M€ para subsídios e comparticipações e 

€2.050.000 para empréstimos normais. 

OO2 (eficiência) - Elaborar os normativos reguladores das condições de acesso às diversas 

prestações sociais complementares. 

Com este objetivo, pretende-se efetuar a revisão das Instruções Permanentes (IP) 

referentes às prestações sociais (subsídios e comparticipações) e empréstimos normais. 

 

OO3 (eficiência) - Criar novos módulos para o sistema de informação da ASC. 

Neste âmbito, pretende-se elaborar propostas para a criação de um módulo, na aplicação no 

sistema de informação da ASC, que comtemple a Estrutura Residencial para Pessoas Idosas  
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(ERPI), bem como propor a adaptação/ajustamento do módulo do processo clínico do 

sistema integrado de gestão hospitalar à ERPI e elaborar uma proposta para criação de 

novos campos no módulo referente ao processo familiar no sistema de informação da ASC. 

 

Considera-se fundamental a existência de um acesso/articulação com a Caixa Geral de 

Aposentações (CGA) e a Segurança Social (SS), para efeitos de consulta de informação 

relativa aos beneficiários, pelo que se equaciona a sua implementação através da aplicação. 

 

OO4 (eficácia) - Manter atualizados, recorrendo a soluções de processamento automático, 

os registos e ficheiros dos subscritores do Cofre de Previdência das Forças Armadas 

(CPFA), com vista à correta e atempada liquidação de subsídios pecuniários por morte. 

 

Relativamente a esta questão, pretende-se a atualização da aplicação informática 

atualmente disponível, no sentido de gerir as quotas recebidas, de processar os acréscimos 

autorizados e liquidar os subsídios devidos.  

Para concretização de todos estes objetivos e atividades, a DAS tem ao seu dispor 2 

Técnicos Superiores de Serviço Social, 1 Coordenador Técnico, 5 Assistentes Técnicos e 3 

Assistentes Operacionais. 

As atividades dos CAS/SS derivam da coordenação e supervisionamento desta Divisão. 

Como tal, os OO apresentados pelos vários CAS, encontram-se intimamente relacionados 

com os seis (6) OE previamente definidos, sendo 67,9% relacionados com a melhoria do 

apoio social aos beneficiários do IASFA I.P., 8,9% com a cooperação entre o IASFA I.P. e 

os 3 Ramos das Forças Armadas no âmbito da ASC e os restantes 8,9% com a gestão da 

ADM das Forças Armadas. Na globalidade, estes 3 objetivos representam 85,7% da 

atividade global dos CAS do IASFA I.P.. 

Quanto aos restantes 14,3% da atividade distribui-se entre os esforços desenvolvidos na 

incrementação da cooperação com a CVP e com a LC e o melhoramento da comunicação com 

os beneficiários e sociedade, em geral. 

É importante realçar que o CAS Runa, devido à sua localização, consegue propor algo 

inovador no IASFA I.P.: a realização de um Circuito de Manutenção Sénior que abrangerá o 

Centro do Parque Jardim do próprio CAS (Mata da Princesa).  
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O que se pretende com este objetivo: 

- Incentivar a prática de desporto em contacto com a Natureza, pela comunhão de 

objetivos entre o desporto e o ambiente numa perspetiva educacional dirigida para as 

gerações atuais e futuras; 

- Sensibilizar para a prática de atividades físicas como veículo de promoção da saúde, 

bem-estar e da qualidade de vida; 

- Estimular a prática desportiva na população idosa; 

- Fomentar o convívio entre os praticantes; 

- Promover a ocupação de tempos livres. 

Este Circuito de Manutenção Sénior é do tipo B, ou seja, terá 10 estações de exercícios 

devidamente assinaladas e acompanhadas de painéis informativos e exemplificativos do 

exercício pretendido e da carga física que deve ser aplicada de acordo com a idade e 

capacidade física dos nossos residentes. 

As placas que representam cada uma das estações serão devidamente numeradas e 

ordenadas numa sequência lógica, de maneira a que a execução dos exercícios solicite de 

forma correta e equilibrada a mobilização geral do corpo dos idosos. 

Para a concretização deste objetivo, estima-se um esforço financeiro da ordem dos €4.104. 

 

Divisão de Infraestruturas (DI) 

OO5 – Prosseguir a recuperação de partes comuns do parque habitacional do IASFA I.P.  

Este OO está incluído no OE1. 

Trata-se da execução dos projetos relativos às intervenções planeadas para 2014 e que 

consiste na preparação dos respetivos processos para serem sujeitos a concurso, bem como 

na implementação do processo de fiscalização das obras, logo após o seu início. 

OO6 – Implementar a instalação de um sistema de deteção de incêndios para o CAS de 

Runa. 

A atividade subjacente a este objetivo é semelhante à do anterior: assegurar a preparação 

do processo para concurso e proceder à fiscalização da obra logo após o seu início.  
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O Quadro 1, que se segue, apresenta de forma resumida as obras previstas para o ano de 

2014. 

QUADRO 1- PLANO DE OBRAS DA DSASC/DI 

Parque Habitacional 

 

INSTALAÇÕES DO IASFA 

LOCAL DESIGNAÇÃO 
VALOR (€) 

(IVA Incl.) 

CASRUNA 
Sistema Automático de Deteção de Incêndios 125 000 

 

 

Divisão de Tempos Livres e Habitação (DTLH) 

 

OO7 (eficácia) – Disponibilizar, no âmbito dos Tempos Livres (TL) destinos de férias aos 

beneficiários do IASFA I.P. . 

 

A nível nacional são utilizados os CAS (Oeiras, Porto, Runa e Porto Santo) e de Repouso 

(CAS/CEREPOSA) do IASFA, I.P., e as unidades hoteleiras convencionadas. A nível 

internacional, (Europa) a estadia em hotéis e residenciais militares dos países membros do 

CLIMS do qual Portugal é membro efetivo, representado pelo IASFA, I.P.   

Com este serviço, o IASFA I.P. proporciona aos seus beneficiários férias em regime livre 

nos CAS durante todo o ano, através de marcação direta por parte dos próprios 

beneficiários.  

 

 

LOCAL DESIGNAÇÃO 
VALOR (€) 

(IVA Incl.) 

LISBOA 

R. Almada Negreiros, 475 
Reparação Geral de Fachadas 250 000 

LISBOA 

R. Almada Negreiros, 491 
Reparação Geral de Fachadas 162 000 

Reabilitação de fogos --------------------- 63 000 

TOTAL  475 000 
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A DTLH/TL propõe-se organizar cinco (5) Turnos de Férias no CEREPOSA (Porto Santo) na 

época alta (06JUN14 a 12SET14) com estadias de 12 noites – 13 dias. 

 

A DTLH/TL procede ainda à marcação de reservas para as unidades hoteleiras nacionais 

protocoladas, durante todo o ano e conforme a disponibilidade, e à marcação de reservas 

internacionais para todos os destinos na Europa disponibilizados pelo CLIMS e conforme a 

disponibilidade. 

 

Para o ano de 2014 projeta ainda organizar sete (7) viagens em Grupo, no âmbito do 

protocolo CLIMS para Alemanha, Hungria, Grécia, Bulgária, Espanha, República Checa e 

Roménia, com estadias variáveis de 8 a 12 dias, num total de 20 - 30 participantes por 

Grupo.  

 

A DTLH/TL planeia e organiza os voos comerciais para os destinos europeus, bem como os 

voos domésticos diretos, nos trajetos Lisboa – Porto Santo – Lisboa e Porto – Porto Santo – 

Porto para os Beneficiários dos turnos de férias do CEREPOSA.  

 

Prepara ainda a sua participação nas reuniões bianuais do CLIMS de acordo com os assuntos 

em agenda elaborados pelo Secretariado do CLIMS, bem como, nas negociações com cada 

um dos países membros, no âmbito dos intercâmbios de férias e lazer.  

 

Processa ainda todo o serviço de reservas para as unidades hoteleiras nacionais 

convencionadas bem como para os destinos europeus. 

 

O cumprimento deste objetivo obriga à utilização dos CAS de Oeiras, Porto, Runa e 

CEREPOSA.  

 

Esta atividade não acarreta encargos para o IASFA, I.P., uma vez que, todos os custos 

inerentes à execução de férias e lazer a nível individual, ou viagens em Grupo são 

suportados pelos Beneficiários usuários. 

 

OO8 – Este objetivo insere-se no OE4. Consiste em disponibilizar destinos de férias em 

Portugal a grupos de Beneficiários congéneres estrangeiros no âmbito do protocolo CLIMS 

utilizando as disponibilidades hoteleiras dos CAS do Porto, Oeiras, Lisboa e Runa.  

 

À semelhança do OO anterior, este também obriga a um rigoroso planeamento para 

execução dos programas de visita para viagens em grupo, em coordenação com os países 

organizadores, no âmbito do CLIMS em todas as suas vertentes culturais, de lazer e 

gastronómica.  
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A DTLH/TL pretende organizar sete (7) viagens em Grupo com destino a Portugal, no 

âmbito do protocolo CLIMS, respeitantes a Alemanha, Espanha (2), Hungria, Bulgária, 

Polónia e Roménia, com estadias variáveis de 8 a 12 dias, num total de 20 - 30 participantes 

por Grupo. 

 

As atividades decorrentes do OO7 e OO8, obrigam ainda à participação, através de uma 

Delegação Oficial, nas reuniões bianuais do CLIMS de 2014; Reunião de Primavera que terá 

lugar na Bélgica durante o mês de abril e a Reunião Presidencial de Outono que este ano 

ocorrerá em Espanha durante o mês de setembro. 

 

Todo este trabalho carece de planeamento, preparação, organização e execução dos 

programas de visita para viagens em Grupo, em coordenação com os países organizadores, 

no âmbito do CLIMS, quer para destinos na Europa quer para Portugal, nas vertentes 

culturais, de lazer e gastronómica, permitindo assim um conhecimento abrangente das 

gentes e dos usos e costumes de cada um dos países a visitar. 

 

Para estes grupos das congéneres europeias, de visita a Portugal, são utilizadas valências 

exteriores ao IASFA, I.P. – Messe de Oficiais de Caxias, Hotel Júpiter, em Portimão e 

Aldeamento Vila Sra. da Rocha, em Armação de Pera.   

 

Para o êxito deste objetivo são requisitados serviços de guias-intérpretes profissionais 

para apoio aos Grupos CLIMS em Portugal, serviços de aluguer comercial de autocarros de 

turismo (TP39) – Grupos CLIMS em Portugal.  

 

É ainda utilizada a viatura de serviço do IASFA I.P. para serviço exterior, “transfer” e 

apoio aos Delegados IASFA-DTLH. 

 

Toda esta atividade é suportada pelos beneficiários utilizadores. 

 

OO9 – No Apoio à Habitação (AH), promover um concurso ordinário para atribuição de dez 

fogos habitacionais de várias tipologias, em regime de renda económica aos beneficiários 

que a elas se candidatem. 

 

 Estas casas de renda económica, são exclusivamente atribuídas por concurso público, 

conforme o estabelecido no Decreto-Lei n.º 380/97, de 30 de Dezembro e a Portaria n.º 

7/98, de 7 de Janeiro, com a publicação em Diário da República e publicitação no site do 

IASFA I.P. e em todas as Unidades/Estabelecimentos e Órgãos das Forças Armadas. 

 

Prevê-se que o concurso ocorra durante o 2.º Semestre de 2014. 
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OO10 – No AH, promover igualmente o arrendamento em regime de renda livre dos 19 

espaços comerciais e 42 parqueamentos/garagens devolutos nas áreas da Grande Lisboa, 

Porto e Coimbra. 

 

Proceder à publicitação dos espaços comerciais e parqueamentos/garagens no site do 

IASFA I.P., assim como em todas as Unidades/Estabelecimentos e Órgãos das Forças 

Armadas. 
 

 

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NA DOENÇA AOS MILITARES 
 

OO11 (eficiência) – Reforçar o controlo do cadastro dos beneficiários da ADM e eliminação 

dos erros detetados: 

 

 Eliminação dos erros e correção das situações identificadas, em articulação 

com os Ramos – em 90%; 

 Reforço das ações de auditoria aos Ramos. 

 

Para se atingir este objetivo o IASFA I.P. terá de desenvolver as tarefas que adiante se 

descrevem:   

 

 Envio aos Ramos de ficheiros com incorreções detetadas, de beneficiários ou 

de grupo de beneficiários tipo; 

 Determinação de prazos para a sua correção; 

 Avaliação final da sua conformidade; 

 Dependendo dos casos, solicitação aos Ramos de cópias de meios de prova 

existentes em arquivo de determinado(s) beneficiário(s). 

 

OO12 (eficácia) - Reduzir os prazos de processamento e emissão de ordem de pagamento 

do Regime Livre Escolha (RLE) para um máximo de 60 dias. 

 

Este objetivo poderá ser alcançado dando-se prioridade de processamento à antiguidade 

dos documentos entrados em sistema e à manutenção de uma motivação elevada dos 

processadores de RLE da ADM. 

 

É da ADM promover um processo de formação periódica para todos os processadores do 

RLE, bem como nos Postos de Atendimento espalhados pelo país. Pensamos fazê-lo 

recorrendo, unicamente aos recursos internos; quer através dos funcionários credenciados 

para o efeito, quer pela utilização das funcionalidades da própria aplicação em produção na 

ADM. 
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Gabinete de Apoio ao Conselho Diretivo (GACD) 

OO13 – Promover a celebração de adendas ao protocolo firmado com a CVP, em 23 de 

outubro de 2013, respeitantes à utilização partilhada das instalações dos CAS de Braga e 

de Ponta Delgada do IASFA, I.P.. 

Este objetivo obriga a que se realizem reuniões preparatórias com os representantes da 

CVP e que se elabore os projetos de Adenda ao Protocolo para serem submetidos à 

aprovação superior. Após aprovação carecem de acompanhamento na fase de execução. 

OO14 – Proceder à revisão do portal do IASFA, I.P., tendo em vista uma maior facilidade de 

pesquisa e consulta da informação, assim como o cumprimento da legislação existente sobre 

disponibilização na Internet de informação detida pela Administração Pública. 

Esta atividade obriga a que seja administrada formação adequada aos colaboradores para 

então se proceder à revisão do sítio do IASFA I.P.  

Gabinete de Sistemas de Informação e Comunicações (GSIC) 

OO15 (qualidade) – Promover o aperfeiçoamento e alargamento do âmbito do sistema de 

informação da ASC.  

Este OO compreende a melhoria das funcionalidades de exploração, atualização da 

informação e o alargamento a novas funcionalidades de suporte aos processos descritos no 

novo Manual de Processos Chave das ERPI. 

O aperfeiçoamento do sistema de informação da ASC será concretizado com a produção de 

novos relatórios, com a otimização da atualização automática da informação, nomeadamente 

através do estabelecimento de um interface de acesso aos dados da Segurança Social, 

relativos aos beneficiários que se candidatam aos benefícios previstos na ASC, e com a 

disponibilização de capacidade de armazenamento para suporte à digitalização de 

documentação. 

O alargamento consiste na criação de novas funcionalidades que permitam a criação/arquivo 

de documentos do processo individual dos utentes das ERPI, conforme previsto no Manual 

de Processos Chave das ERPI, assim como do processamento e gestão das respetivas 

mensalidades/encargos garantindo a possibilidade de processamento do encargo mensal, a 

descontar aos beneficiários utentes das ERPI, junto das entidades bancárias ou da CGA;  
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inclui-se ainda a análise necessária para o estudo da integração da gestão do Sistema 

Informático do CPFA no sistema de informação da ASC. 

Não se afigura que venham a existir necessidades adicionais decorrentes deste objetivo 

Quanto aos recursos financeiros, há a referir que a contratação dos serviços externos para 

a manutenção de âmbito corretivo e para as atividades enunciadas deverão orçar num 

encargo semelhante ao despendido no ano de 2013 na manutenção corretiva e evolutiva do 

sistema cerca de 35.000€. 

OO16 (qualidade) – Proceder ao aperfeiçoamento e alargamento do âmbito do Sistema de 

Gestão da Assistência na Doença aos Militares.  

Este OO compreende a melhoria das funcionalidades de exploração e atualização da 

informação e o alargamento a novas funcionalidades de suporte ao funcionamento da gestão 

da ADM. 

O aperfeiçoamento do sistema de gestão da ADM será concretizado através da 

implementação de mecanismos automáticos de controlo, com a produção de novos relatórios, 

com a otimização da atualização automática da informação e ainda com outras intervenções 

de manutenção corretiva. 

O alargamento do sistema insere-se no contexto de manutenção evolutiva e consiste na 

criação de novas funcionalidades, nomeadamente as necessárias para o tratamento no 

SGADM do controlo dos descontos dos beneficiários da ADM e eventuais necessidades que 

decorram de diretivas da tutela ou de novos requisitos legais. 

Projeta-se atingir o objetivo com a chefia do GSIC e com os serviços externos contratados 

em bolsa de 200 horas, (100 para manutenção corretiva e 100 para manutenção evolutiva). 

A contratação dos serviços externos para a manutenção de âmbito corretivo e para as 

atividades enunciadas deverão orçar num encargo inferior ao registado no ano de 2013 uma 

vez que em 2013, além da manutenção corretiva e evolutiva do sistema, também ocorreram 

encargos de migração técnica. O encargo estima-se em 13.500 €. 
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Gabinete de Recursos Materiais (GRH) 

OO17 - Aumentar o valor da contratação centralizada das despesas na aquisição de bens e 

serviços. 

Para se minimizar custos, pretende-se integrar e estandardizar os vários tipos de consumo 

em todo o IASFA I.P. 

OO18 - Consolidar a transferência do imobilizado, do atual sistema para a plataforma SIG, 

implicando a sua conferência física. 

Entende-se que o sucesso deste objetivo está relacionado com o conhecimento que os 

funcionários envolvidos, têm da aplicação SIG, pelo que se torna necessário providenciar a 

formação em SIG desse mesmo grupo de colaboradores, para que a transferência e a 

consolidação dos dados de imobilizado em SIG seja bem-sucedida.  

OO19 - Garantir o controlo eficaz a fornecimentos contratados. 

Pretende-se recolher e tratar estatisticamente a informação obtida junto de cada área do 

IASFA I.P., de forma a criar dados de planeamento e indicadores de gestão. 

 

Gabinete de Recursos Humanos (GRH) 

OO20 - Proceder à ocupação dos postos de trabalho previstos e não ocupados, com recurso 

a procedimento concursal, através de mobilidade interna ou até por admissão de pessoal em 

situação de mobilidade especial. 

OO21 – Promover a elaboração do plano de formação do IASFA IP para 2014. 

Pretende-se dar continuidade à candidatura aprovada no âmbito do POPH e interligar a 

oferta formativa com as necessidades na ASC, nomeadamente, na área da ação médica e de 

apoio aos beneficiários. Esta atividade será financiada pelo Fundo Social Europeu. 

OO22 – Proceder à elaboração do Regulamento Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho.  

As medidas que o IASFA I.P. se propõe implementar para garantir a segurança e saúde no 

trabalho, incluem a planificação e organização da prevenção de riscos e de acidentes, 

adotando medidas que permitam a eliminação de acidentes. Propõe-se ainda assegurar  
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formação adequada, bem como promover a vigilância da sua saúde, através de supervisão 

médica. 

O Quadro 2 ilustra a matriz de relacionamento entre os OE e os OO adotados pelo IASFA 

I.P., fixados para o ano de 2014.  

 

QUADRO 2 – RELACIONAMENTO ENTRE OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OS OBJETIVOS 

OPERACIONAIS PARA 2014  

 

Entidade Obj.Op. OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 OE6 

DAS 

OO1 X           

OO2 X           

OO3           X 

OO4           X 

DI 
OO5 X           

OO6 X           

DTLH 

OO7 X           

OO8       X     

OO9 X           

OO10 X           

DSADM 
OO11   X         

OO12   X         

GACD 
OO13       X     

OO14         X   

GSIC 
OO15           X 

OO16           X 

GRM 

OO17 X           

OO18 X           

OO19 X           

GRH 

OO20 X           

OO21 X           

OO22 X           
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2.2.1. Objetivos QUAR  
 

 

    Ministério da Defesa Nacional        

    Instituto Ação Social das Forças Armadas     

Objetivos Estratégicos:               

1.Estudar e implementar medidas conducentes à melhoria do apoio social aos beneficiários do IASFA 

I.P. 

2. Reforçar o controlo de gestão do sistema ADM. 

3.Melhorar a cooperação entre o IASFA I.P., e os Ramos das Forças Armadas, no âmbito da ASC e da 

ADM. 

4. Incrementar a cooperação entre o IASFA, I.P., a LC , a CVP, a ADFA e os CLIMS a fim de garantir a 

proximidade, a eficácia e a modernidade do apoio social. 

5. Programar ações que assegurem uma melhor comunicação com a sociedade, em geral, e com os 

beneficiários em particular. 

6. Garantir a evolução dos Sistemas de Informação de suporte à atividade do Instituto, sistema de 

informação da ASC e sistema de gestão da ADM, contemplando o aumento da sua resiliência e 

ajustando-os a novos requisitos. 

 

 

RESULTADO DO PARÂMETRO QUALIDADE:   

CLASSIFICAÇÃO: 

PONDERAÇÃO:    35% 

Obj. Operacional Ponderação 

Meta Resultado 

Tolerância 
% 

 

Concretização 

%  

Desvio 

Classificação 

Valor Unid Valor Unid 

Proceder ao aperfeiçoamento e 

alargamento do âmbito do 

sistema de informação da ASC 

50% Nov  mês     1       

Indicador: 

Concretização (sim/não) 

 

 

 

 



 

 

 
21 IASFA, I.P. – Plano de Actividades 2014 

 

 

 

Obj. Operacional Ponderação 

Meta Resultado 

Tolerância 
% 

 

Concretização 

%  

Desvio 

Classificação 

Valor Unid Valor Unid 

Procedera ao aperfeiçoamento e 

alargamento do âmbito do 

sistema de gestão da ADM 

50% Nov mês      1       

Indicador: 

Concretização (sim/não) 

 

 

RESULTADO DO PARÂMETRO EFICÁCIA:   

CLASSIFICAÇÃO: 

PONDERAÇÃO:    30% 

Obj. Operacional Ponderação 

Meta Resultado 

Tolerância % 

Concretização 

%  

Desvio 

Classificação 

Valor Unid Valor Unid 

Manter atualizados, 

recorrendo a soluções de 

processamento automático, os 

registos e ficheiros dos 

subscritores do CPFA, com 

vista à correta e atempada 

liquidação de subsídios 

pecuniários por morte. 

15% 150.000 euro     30.000       

Indicador: valor dos subsídios 

processados. 
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Obj. Operacional Ponderação 

Meta Resultado 

Tolerância % 

Concretização 

%  

Desvio 

Classificação 

Valor Unid Valor Unid 

Disponibilizar destinos de 

férias aos beneficiários do 

IASFA I.P. 

40% 20 
Nº 

viagens  
    4       

Indicador: 

n.º de viagens 

 

Obj. Operacional Ponderação 

Meta Resultado 

Tolerância 
% 

 

Concretização 

%  

Desvio 

Classificação 

Valor Unid Valor Unid 

Reduzir os prazos de 

processamento e emissão de 

ordem de pagamento do RLE. 

45% jun mês      1       

Indicador: 

 Até 60 dias após receção dos 

documentos 

 

RESULTADO DO PARÂMETRO EFICIÊNCIA:   

CLASSIFICAÇÃO: 

PONDERAÇÃO:    35% 

Obj. Operacional Ponderação 

Meta Resultado 

Tolerância 
% 

 

Concretização 

%  

Desvio 

Classificação 

Valor Unid Valor Unid 

Rever os normativos reguladores 

das condições de acesso às 

diversas prestações sociais 

complementares. 

50% 20,00 
Nº 

IP 
    5       

Indicador: nº IP revistas 
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Obj. Operacional Ponderação 

Meta Resultado 

Tolerância 
% 

 

Concretização 

%  

Desvio 

Classificação 

Valor Unid Valor Unid 

Promover o estudo e análise 

tendentes à criação de novos 

módulos para o SIASC. 

20% 10 
n.º 

módulos 
    2       Indicador: n.º de novas 

funcionalidades para gestão 

do CPFA e ERPI 

 

Obj. Operacional Ponderação 

Meta Resultado 

Tolerância 
% 

 

Concretização 

%  

Desvio 

Classificação 

Valor Unid Valor Unid 

Reforçar o controlo do cadastro 

dos beneficiários da ADM e 

eliminação dos erros detetados 

30% nov mês      1       

Indicador: Eliminação de pelo 

menos, 90% dos erros 

identificados 
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O quadro seguinte sintetiza a distribuição dos OO referidos anteriormente, de acordo com 

os três parâmetros definidos por lei: qualidade, eficácia e eficiência.  

OBJECTIVO PARÂMETROS 

Garantir o aperfeiçoamento e alargamento do âmbito 

do sistema de informação da ASC. 
Qualidade 

35% 
Garantir o aperfeiçoamento e alargamento do âmbito 

do sistema de gestão da ADM. 

Manter atualizados, recorrendo a soluções de 

processamento automático, os registos e ficheiros 

dos subscritores do CPFA, com vista à correta e 

atempada liquidação de subsídios pecuniários por 

morte. 

Eficácia 

30% Disponibilizar destinos de férias aos beneficiários do 

IASFA I.P. 

Reduzir os prazos de processamento e emissão de 

ordem de pagamento do RLE para um máximo de 60 

dias. 

Elaborar os normativos reguladores das condições de 

acesso às diversas prestações sociais 

complementares. 

Eficiência 

35% 
Promover o estudo e análise tendentes à criação de 

novos módulos para o sistema de informação da ASC. 

Reforçar o controlo do cadastro dos beneficiários da 

ADM e a eliminação dos erros detetados 
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III – OUTRAS ATIVIDADES E PROJETOS 
 

Para além dos OO anteriormente referidos, foram ainda apresentadas outras 

atividades/projetos, num total de 8, que o GACD (2), o GRH (2) e o GSIC (4) se propõem 

executar ao longo do ano de 2014. 

As atividades programadas, pelo GACD, para 2014 são: 

1- Criação de uma base de dados atualizada de Instruções Permanentes (IP) e 

Deliberações, aperfeiçoando os critérios de pesquisa, designadamente por área 

temática e assunto, das IP e Deliberações do Conselho Diretivo em vigor. 

Pretende-se assim introduzir melhorias significativas na pesquisa das IP e 

Deliberações, permitindo uma maior certeza e segurança quanto à regulamentação 

específica do IASFA, I.P., em vigor, a fim de facilitar o trabalho de todos os 

serviços, nomeadamente no que se refere à pesquisa e consulta das normas vigentes. 

Para a execução deste projeto terá de haver uma estreita colaboração entre o pessoal do 

GACD e do GSIC. 

2- Atualizar o arquivo dos protocolos/acordos em vigor celebrados pelo IASFA, I.P. 

Para pesquizas rápidas pretende-se efetuar a compilação, a organização e a disponibilização 

no portal interno (Intranet) de todos os protocolos/acordos em vigor celebrados pelo 

IASFA, I.P. 

Os 2 projetos apresentados pelo GRH foram os que seguidamente se descrevem: 

1. Elaboração do plano de formação, que tem como objetivo principal dar continuidade à 

candidatura aprovada no âmbito do Programa Operacional de Potencial Humano 

(POPH) e interligar a oferta formativa com as necessidades de pessoal na ASC, 

nomeadamente, na área da ação médica e de apoio aos beneficiários; 

2. Proceder à digitalização do arquivo dos processos dos trabalhadores do IASFA I.P.. 

Esta atividade tem em vista a simplificação e agilização de procedimentos internos 

que se vai traduzir na melhoria dos serviços prestados. 
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O Gabinete de Sistemas de Informação e Comunicações, apresentou 4 projetos adiante 

expostos: 

1. Manutenção e gestão das Tecnologias de Informação e Comunicações (TIC).  

Pretende-se garantir a disponibilidade dos Sistemas do Instituto. O funcionamento de 

todos os Serviços e Órgãos do IASFA I.P. implica a adequação das TIC.  

A disponibilização dos Sistemas do Instituto compreende todas as atividades de 

manutenção, gestão e configuração necessárias para a disponibilização dos sistemas 

informáticos e aplica-se a servidores, sistemas de base de dados, sistemas aplicacionais, 

comunicações de dados e voz, estações de trabalho, serviços de digitalização e 

impressão. 

As ações necessárias à manutenção desta atividade são: 

a. Manutenção e gestão de aplicações e sistemas de informação em utilização no 

Instituto; 

b. Administração de bases de dados de suporte aplicacional; 

c. Administração de servidores, realização de cópias de segurança e 

atribuição/controlo de acessos; 

d. Administração e configuração de estações de trabalho e serviços de digitalização 

e impressão; 

e. Administração do portal interno do Instituto; 

f. Administração e configuração de serviços de comunicações de dados e de voz; 

g. Administração e configuração de centrais telefónicas e respetivo equipamento 

terminal; 

h. Gestão do parque de equipamentos de TIC; 

i. Apoio ao utilizador e serviço de manutenção e reparações; 

j. Atualização das estações de trabalho. 

Todas estas atividades obrigam ao recurso a estações de trabalho e respetivo software 

para atualização e para fazer face a novas necessidades, a Serviços de Manutenção de 

Hardware, servidores (por contrato de manutenção), estações de trabalho e impressoras 

(aquisição individual), a Serviços de Manutenção Especializada de Software de servidores 

em bolsa de horas (100), ao aumento de capacidade de disco do Servidor do CAS de Oeiras 

e ao aumento de capacidade do disco do segundo controlador de domínio da sede. 
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Será ainda necessário proceder-se à aquisição de licenças de software Adobe, discos 

externos, telefones e equipamento ativo de comunicações de dados, à aquisição de Serviços 

de Manutenção aplicacional e a Serviços de Comunicações de Dados, Acesso Internet, 

Correio Eletrónico e Portal. 

O esforço financeiro, constante na proposta de aquisição em final de 2013, era de 

€63.236,99 e para 2014 estima-se o montante de € 89.162,17. 

2. Substituir as centrais telefónicas do CAS de Runa e do CAS do Porto.  

As referidas centrais telefónicas evidenciam significativos sinais de obsolescência que 

comprometem frequentemente o funcionamento dos serviços das unidades orgânicas onde 

se inserem e requerem intervenções técnicas muito onerosas e frequentes. 

A substituição é a única via para garantir a prestação dos serviços de comunicações e a 

forma de diminuir os elevados encargos com manutenção que se têm vindo a registar. 

A permuta das três centrais telefónicas implica além da aquisição de serviços de instalação 

e configuração a transferência de conhecimento para o GSIC de forma a ser assegurada a 

gestão dos equipamentos após a instalação. 

Estima-se que estes trabalhos atinjam o montante de €65.000, que só é possível graças ao 

refrescamento de cotações entretanto obtidas. 

3. Instalar três sistemas de controlo biométrico de assiduidade integrados com o 

Sistema de Gestão de Recursos Humanos.  

As instalações do Instituto na rua de São José, em Lisboa, carecem de equipamento de 

controlo de assiduidade e os dois equipamentos instalados no CAS do Alfeite estão 

inoperativos. A instalação destes três sistemas integrados com o Sistema de Gestão de 

Recursos Humanos resolverá a necessidade e a inoperacionalidade referidas. 

A acomodação dos três sistemas implica, além da aquisição de serviços de instalação e 

configuração, a transferência de conhecimento para o GSIC de forma a ser assegurada a 

gestão corrente dos equipamentos após a instalação. Os custos envolvidos são da ordem dos 

€2.546,10.  
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4. Implementação de impressoras departamentais em regime de aluguer. 

Pretende-se substituir as impressoras locais e partilhadas por grupos de utilizadores com 

elevados encargos de manutenção onde os consumíveis (tinteiros e toners) apresentam 

valores muito elevados. Para reduzir encargos com a manutenção e garantir exploração com 

níveis de serviço elevados proceder-se-á à contratualização de serviços de impressão em 

regime de outsourcing ao abrigo do acordo celebrado pela Unidade Ministerial de Compras 

do MDN para a Direção de Serviços da ADM(4) e para os CAS de Oeiras(2), Runa(2) e 

Tomar(1) num total de 9 equipamentos. 

A instalação destes 9 sistemas de impressão implica além serviços de instalação e 

configuração, a transferência de conhecimento para o GSIC de forma a ser assegurada a 

gestão corrente dos equipamentos após a instalação, bem como a sua integração nos 

serviços geridos pelo GSIC. 

Estima-se um custo de €12.000, incluindo além dos novos nove equipamentos, o pré-

existente na DIE. 
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IV- RECURSOS  
 

Para o cumprimento da sua missão, o IASFA I.P. apoia-se, inevitavelmente, em dois recursos 

fundamentais: os recursos humanos e os recursos financeiros sendo estes últimos essenciais à 

concretização dos objetivos programados. 
 

3.1. RECURSOS HUMANOS 

 

O GRH adota práticas que têm como objetivo proceder à administração dos 

comportamentos internos e potencialização do capital humano. A sua finalidade é selecionar, 

gerir e orientar os colaboradores para que os objetivos definidos para cada ano, sejam 

cumpridos. 

Identifica as necessidades de formação e aperfeiçoamento dos trabalhadores, para que se 

garanta uma maior proficiência, contribuindo assim para um melhor desempenho e aumento 

da produtividade. 

Para o ano de 2014 o GRH prevê dar continuidade à candidatura aprovada no âmbito do 

POPH, e continuará a desenvolver um esforço significativo na formação dos seus  

 

trabalhadores, privilegiando ações específicas orientadas para as necessidades do IASFA 

I.P., nomeadamente no apoio aos beneficiários, privilegiando a formação orientada para a 

prática e para a qualidade dos serviços prestados, com adequada racionalização dos 

recursos disponíveis. Deste modo, tendo em vista a sua missão, o IASFA I.P. prevê afetar 

os recursos humanos, constantes do quadro 3 que adiante se apresentam. 
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QUADRO 3 – DISTRIBUIÇÃO DE TRABALHADORES POR CARREIRAS,  

Carreira/Grupos Profissionais 

Contrato de Trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado 

Ocupados 31/12/2013 Previstos 2014 

Presidente 1 (a) 1 (a) 

Vogal  1 1 

Diretor de Serviços 2 (b) 2 (b) 

Chefe de Divisão / Gabinete 16 (c) 16 (c) 

Técnico Superior 34 38 

Assistente Técnico 108 117 

Assistente Operacional 424 439 

Informático 5 5 

Educadora de infância e Docente do Ensino Básico e 

Secundário 
8 9 

Enfermeiro 23 31 

Técnico Diagnostico e Terapêutica 12 12 

Oficiais 29 29 

Sargentos  79 95 

Praças 28 27 

TOTAL 770 822 

(a) Oficial General 
(b) 1 Oficial e 1 Civil (Cargos de Direção Intermédia de 1.º Grau) 
(c) 15 Oficiais e 1 Civil (Cargos de Direção Intermédia de 2.º Grau) 

 
 
 
 

Por se considerar que o número de postos de trabalho ocupados é muito inferior ao número 

de postos de trabalho previstos, prevê-se a ativação de procedimentos para recrutamento 

de pessoal durante o ano de 2014. 
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O quadro 4 (QUAR 2014) ilustra a previsão do IASFA I.P. relativamente aos Recursos 

Humanos disponíveis para 2014. 

 

QUADRO 4 – QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO PARA 2014 

Recursos Humanos           

Designação 

Pontuação 

N.º  

Funcionários (civis 

e militares) 

Planeados Realizados Desvio 

Dirigentes-Direção Superior 20 2 40     

Dirigentes-Direção Intermédia 

e  

Chefes de Equipa 

16 18 288     

Técnico Superior 12 113 1356     

Especialista Informática 12 2 24     

Técnico Informática 9 6 54     

Coordenador Técnico 9 7 63     

Assistente Técnico 8 203 1624     

Encarregado Operacional 6 3 18     

Assistente Operacional 5 439 2195     

Total 793 5662     
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3.2. RECURSOS FINANCEIROS 
 

O orçamento do IASFA I.P. para 2014, considerando todas as fontes de financiamento, 

ascende a €57.724.282, o qual representa um acréscimo de €14.396.736 face ao 

orçamentado em 2013. 
 

A previsão de receitas próprias é de €51.634.709 face aos €36.753.108 previstos 

inicialmente no orçamento 2013. 
 

Salienta-se um acréscimo das despesas com o pessoal de €14.924.430 face ao orçamentado 

em 2013, resultante de um aumento de €13.647.844 nas rubricas de Encargos com a Saúde. 

O restante aumento neste agrupamento, deve-se ao aumento nas rubricas de Contribuições 

para a Caixa Geral de Aposentações e Segurança Social. 

 

Os valores orçamentados para a aquisição de bens e serviços apontam para um decréscimo 

de €953.763 da despesa face ao ano anterior e deve-se essencialmente à exclusão de duas 

rubricas do orçamento: Produtos Químicos e Farmacêuticos e Outros Serviços. 
    
    

Designação Estimado (€) Realizado Desvio 

Orçamento de Funcionamento 54.396.938     

Despesas com pessoal 41.631.180     

Aquisições de Bens e Serviços 9.863.157     

Outras despesas correntes 2.902.601     

Despesas Restantes 3.327.344     

TOTAL (OF+Outros valores) 57.724.282     
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Abreviaturas e Acrónimos 

ADM – ASSISTÊNCIA NA DOENÇA AOS MILITARES 

ASC - AÇÃO SOCIAL COMPLEMENTAR 

CAS / SS – CENTRO APOIO SOCIAL / SERVIÇO SOCIAL 

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  

DTLH/AH – DIVISÃO DE TEMPOS LIVRES - ÁREA DE HABITAÇÃO 

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 DE LIVRE ESCOLHA  

SIADAP – SISTEMA INTEGRADO DE AVALIAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

SIG – SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO 

SS – SEGURANÇA SOCIAL 
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