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I. Nota introdutória 
Atualmente assiste-se à implementação de uma nova visão da gestão da administração pública, 

mais orientada para a performance dos resultados, nomeadamente na economia, eficácia e 

eficiência de recursos e, sobretudo, para a implementação de padrões de qualidade e 

excelência. 

É neste contexto que assume ímpar relevância para o Instituto de Ação Social das Forças 

Armadas (IASFA, I.P.), o planeamento e a definição de uma estratégia, hierarquização de opções, 

programação de ações e afetação e mobilização de recursos, para que possa cumprir, 

integralmente, a sua missão e as múltiplas atribuições, de acordo com as orientações da Tutela 

e decorrentes do enquadramento legal vigente. 

O Plano de Atividades do IASFA, I.P. visa dar cumprimento ao estipulado no Decreto-Lei n.º 

183/96, de 27 de setembro, e na Lei n° 66-B/2007, de 28 de dezembro, que determinam a 

obrigatoriedade, por parte dos serviços e organismos da Administração Pública Central, da 

elaboração de um plano anual de atividades a submeter à aprovação das entidades que os 

tutelam.  

Tendo como referência o Plano Estratégico para a Ação Social Complementar 2015-2020, o 

Decreto-Lei n.º193/2012 de 23 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º35/2016 de 29 de junho, 

e a Carta de Missão do Presidente do Conselho Diretivo do IASFA, I.P., foi o mesmo elaborado 

contando com a participação de toda a estrutura orgânica do Instituto, e a orientação e 

supervisão do Conselho Diretivo. 

O IASFA, I.P. propõe-se, pois, durante o quadriénio 2016-2020, e em particular, durante o ano 

de 2016, alcançar um conjunto de Objetivos Estratégicos e Operacionais plasmados no seu Plano 

Estratégico e no Quadro de Avaliação e Responsabilização, definidos em concordância com uma 

análise detalhada dos documentos e políticas públicas, baseados num conhecimento exaustivo 

do contexto interno e externo em que opera, numa rigorosa análise organizacional, 

consubstanciado em diversas atividades transversais à sua estrutura orgânica. 

 
Lisboa, 31 de julho de 2016  
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1. Caracterização do IASFA, I.P. 

1.1 Ambiente Interno – Missão, Atribuições, Recursos e Valências 

 

O Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P. (IASFA, I. P.), é um instituto público integrado 

na administração indireta do Estado, dotado de autonomia administrativa e financeira e 

património próprio, que prossegue atribuições do Ministério da Defesa Nacional (MDN), sob 

superintendência e tutela do respetivo ministro, e que tem por missão garantir e promover a 

ação social complementar (ASC) dos seus beneficiários e gerir o sistema de assistência na doença 

aos militares das Forças Armadas (ADM). 

 

Compete ainda ao IASFA, I.P., garantir a assistência social consagrada no estatuto do extinto 

Cofre de Previdência das Forças Armadas, nomeadamente: 

 Assegurar o pagamento do subsídio pecuniário a que se refere o artigo 3º do Estatuto 

do Cofre de Previdência das Forças Armadas, nos termos do Decreto-Lei n.º 42 945, de 

26 de abril de 1960; 

 Assegurar o processamento dos empréstimos hipotecários concedidos ao abrigo da 

alínea d) parágrafo 1º do art.º 35º do Estatuto. 

 

Atribuições 

O Decreto-Lei n.º 193/2012, de 29 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 35/2016 de 29 

de junho, define no n.º 2 do artigo 3.º, as seguintes atribuições do IASFA, I.P.: 

 Assegurar ações de bem-estar social, no quadro da ação social complementar (ASC); 

 Assegurar a gestão do sistema de assistência na doença aos militares das Forças 

Armadas (ADM); 

 Promover a satisfação de necessidades sociais não cobertas por outros sistemas de 

assistência social; 

 Promover, em colaboração com outras entidades ou serviços, a articulação e 

harmonização dos esquemas de prestações de ASC; 

 Assegurar a adequada gestão das receitas, designadamente as provenientes de 

quotizações; 

 Recolher e manter permanentemente atualizada a informação sobre o universo dos 

beneficiários e de benefícios concedidos; 

 Promover a realização de estudos conducentes à melhoria da ASC desenvolvida e propor 

medidas ou instrumentos legais necessários; 
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 Divulgar, anualmente, os resultados apurados, por atividade, no âmbito da gestão da 

ADM e da promoção da ASC. 

 

A ASC dos beneficiários do IASFA, I.P., concretiza-se, genericamente, através dos seguintes 

meios e valências: 

1) Equipamentos Sociais, prioritariamente de apoio à velhice; 

2) Apoio domiciliário; 

3) Apoio à Habitação concretizado, entre outros, através da promoção do arrendamento 

social; 

4) Comparticipações e subsídios financeiros nos âmbitos residencial, de carência económica, 

do apoio à deficiência e escolar. 

 

Âmbito Territorial 

O IASFA, I.P., é um organismo central com cobertura e jurisdição sobre todo o território nacional. 

Tem sede em Lisboa e unidades em vários pontos do Continente e Regiões Autónomas da 

Madeira e dos Açores, denominados Centros de Apoio Social (CAS). 

Para cumprimento da sua Missão e Atribuições o IASFA, I.P. assenta na seguinte estrutura 

orgânica: 
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Beneficiários – os Primeiros clientes 

Os beneficiários do apoio social do IASFA, I.P., encontram-se definidos na Portaria n.º 

1238/2010, de 14 de dezembro -Regulamento dos Beneficiários do IASFA, I.P.e caracterizam-se 

da seguinte forma: 

De acordo com o art.º 1, são beneficiários titulares: 

 Os militares dos quadros permanentes das Forças Armadas, nas situações de ativo, 

reserva e reforma; 

 O pessoal militarizado das Forças Armadas; 

 Os que possuíam a qualidade de beneficiário dos Serviços Sociais das Forças Armadas à 

data da entrada em vigor do Decreto -Lei n.º 284/95, de 30 de Outubro, bem como os 

que se tenham inscrito como tal ao abrigo do n.º 2 do artigo 4.º do mesmo decreto – 

lei. 

Podem ainda ser admitidos como beneficiários titulares, desde que o requeiram: 

a) Os alunos dos estabelecimentos de ensino destinados à formação dos militares dos 

quadros permanentes; 

b) Os deficientes das Forças Armadas, nos termos do Decreto -Lei n.º 43/76, de 20 de 

Janeiro; 

c) Os grandes deficientes das Forças Armadas, nos termos do Decreto -Lei n.º 314/90, de 

13 de Outubro; 

d) Os deficientes civis das Forças Armadas abrangidos pelo Decreto -Lei n.º 319/84, de 1 

de Outubro; 

e) Os grandes deficientes do serviço efetivo normal a que se refere o Decreto -Lei n.º 

250/99, de 7 de Julho. 

São beneficiários familiares: 

a) Os membros do agregado familiar do beneficiário titular, não perdendo esta qualidade 

pelo falecimento do beneficiário titular; 

b) As pessoas que tenham direito a alimentos a prestar pelo beneficiário titular. 
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De acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 215/2009, de 4 de Setembro, 

consideram-se membros do agregado familiar do beneficiário titular: 

a) O cônjuge; 

b) Os filhos menores do beneficiário titular ou do cônjuge; 

c) Os filhos maiores do beneficiário titular ou do cônjuge a seu cargo; 

d) Os ascendentes ou adotantes do beneficiário titular ou do cônjuge a seu cargo; 

e) Os menores tutelados, adotados ou que por via judicial sejam confiados ao beneficiário 

titular. 

Os beneficiários titulares são obrigados ao pagamento de uma quota de valor a fixar por 

despacho do Ministro da Defesa Nacional, sob proposta do Conselho Diretivo e ouvido o 

Conselho Consultivo. 

Limitações e constrangimentos de índole interna 

O IASFA, I.P., prossegue a sua missão e atribuições legalmente definidas, com restrições e 

limitações de variada ordem, sendo a maior parte delas decorrentes do enquadramento legal 

definido na sua Lei Orgânica.  

Neste contexto, o IASFA, I.P., desenvolve a sua ação em conformidade com as orientações e 

objetivos fixados pela Tutela, condicionado pelo enquadramento legal vigente, ao nível do 

planeamento das suas atividades e orçamento, bem como na respetiva execução.  

Assim, o IASFA, I.P., confronta-se com limitações na utilização de receitas próprias e apresenta 

condicionamentos no âmbito da captação de recursos humanos, ressaltando as dificuldades 

encontradas na colocação de militares no ativo e reserva para o exercício de cargos dirigentes, 

bem como na contratação de serviços e recursos humanos específicos. 

O IASFA, I.P., pelo facto de não usufruir do regime especial a que outros institutos têm acesso, 

apresenta limitações na gestão do património, no acesso a fundos comunitários e outras formas 

de financiamento, encontrando-se sujeito ao cumprimento do princípio da onerosidade 

decorrente do usufruto de património do Estado. 

Este Instituto apresenta ainda uma dispersão territorial invulgar, a qual, apesar de lhe conferir 

vantagens no âmbito da ação social complementar preconizada para os seus beneficiários, 

representa igualmente um desafio à direção e liderança, só colmatáveis através de adequação 



8 
 

de sistemas e meios de comunicação e de informação internos interoperáveis entre si e com as 

restantes entidades ligadas ao Ministério da Defesa Nacional. 

 

1.2 Ambiente Externo 

O IASFA, I.P., tratando-se de um instituto público integrado na administração indireta do Estado, 

tem, contudo, ligações intrínsecas ao terceiro setor, ao setor social, o qual, no contexto 

específico em que atua, lhe imputa a responsabilidade de garantir e promover a ação social 

complementar (ASC) dos seus beneficiários, garantindo a prevenção, redução ou resolução de 

problemas decorrentes da sua situação laboral, pessoal ou familiar que não sejam atendíveis 

através dos regimes gerais de proteção social.  

Não obstante a sua missão e especificidades decorrentes do universo de beneficiários que apoia, 

tal como outras instituições do setor social, enfrenta os desafios decorrentes do envelhecimento 

da população, da necessidade premente da rentabilização dos recursos que possui e da 

capacidade de corresponder às necessidades e expectativas daqueles a quem presta os seus 

serviços, muitos dos quais numa situação socioeconómica fragilizada, decorrente da conjuntura 

económico-financeira vigente. 

Por outro lado, como organismo público, impõem-se-lhe as linhas rígidas de orientação 

decorrentes da reforma estrutural na Defesa Nacional e nas Forças Armadas, designada por 

reforma “Defesa 2020”, a qual, no âmbito do apoio social, se materializa na prossecução da 

reestruturação deste tipo de apoio, procurando garantir a proximidade, a eficácia, a 

modernidade e a adequada gestão dos recursos disponíveis e atribuídos, bem como os princípios 

de eficiência e racionalidade na utilização dos recursos públicos, designadamente humanos e 

orçamentais, consagrados no Plano de Redução e Melhoria da Administração Central (PREMAC). 

De tal sorte, é fundamental a atribuição legal do IASFA, I.P. de promover a articulação e 

harmonização dos esquemas de prestações de ação social complementar, em colaboração com 

outras entidades e serviços, nomeadamente, com os serviços do MDN, com os ramos, das Forças 

Armadas, Liga dos Combatentes e da Cruz Vermelha, entre outros, refletindo sobre as sinergias 

criadas/a criar/a incrementar, no contexto do apoio social, e que contribuam para uma maior e 

melhor cobertura do apoio prestado aos beneficiários,  

A importância da não sobreposição de apoios é não apenas evidenciada nas diferentes missões 

que cada organismo prossegue, mas também carece de ser respeitada no planeamento das 

atividades que cada organismo executa. Não obstante, cabe ao IASFA, I.P., como organismo cujo 

core business é a ação social complementar, promover a articulação e antecipar ações que 
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permitam o acompanhamento e adaptação às necessidades de carácter social dos seus 

beneficiários. 

Ainda que assente numa perspetiva de consolidação das respostas que são já disponibilizadas, 

não deve ser descurada a procura de novas oportunidades e parcerias, traduzidas em novas 

respostas sociais que se enquadrem nas atribuições do IASFA, I.P., e que sirvam os interesses 

dos seus beneficiários. O contexto externo atual, onde o IASFA, I.P. interage, que se caracteriza-

se por um esforço continuado de adaptação às circunstâncias, nem sempre favoráveis, tem 

vindo a potenciar uma atitude positiva e pró-ativa, fazendo com que o Instituto tente fazer mais 

e melhor, numa perspetiva de eficiência. 

1.3 Tipificação dos serviços fornecidos – áreas de intervenção e valências 
De acordo com o n.º 3 do Decreto-Lei n.º193/2012 de 23 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei 

n.º 35/2016 de 29 de junho, a ação social complementar dos beneficiários do IASFA, I.P., 

concretiza-se através dos equipamentos sociais, nomeadamente de apoio à velhice; apoio 

domiciliário; apoio à habitação, que se materializa, através da promoção do arrendamento 

social; comparticipações financeiras e outras ações que visem assegurar o bem-estar social dos 

beneficiários do IASFA, I. P., que não estejam previstas no número anterior, e que 

consubstanciem, nomeadamente, atividades de lazer, de turismo e de férias, alojamento 

temporário individual e serviços de restauração, devem ter retorno financeiro positivo ou neutro 

para o IASFA, I. P.. 

O apoio domiciliário previsto na alínea b) do número 3, do artigo 3.º, do Decreto-Lei n.º 

193/2012, de 23 de agosto encontra em fase de estudo e análise tendo em vista, a sua 

implementação e concretização, no mais curto espaço de tempo. 

 

Áreas de intervenção Valências 

Educação Creche 

Jardim-de-infância 

Centro de Recursos 

Ação Social 
 

Atendimento / Acompanhamento Social 

Estabelecimento de parcerias na comunidade (Rede Social) 

Juventude Residências Universitárias 
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Pessoas 
Adultas/Idosas 

Resposta Social ERPI: 

 UF1 - Alojamento permanente 

 UF2 – Alojamento permanente e temporário 

Centro de Convívio (a formalizar) 

Apoio domiciliário 

Apoio Financeiro Comparticipações: CE, CEAD 

Subsídios: SCERPI, SCCE, SCAP, SCE; Extinto CPFA – Subsídio por Morte 

Habitação Apartamentos autónomos 

Arrendamento Livre 

Arrendamento Social/Renda Económica 

Saúde Serviços de Apoio Médico (SAMED) Centros Médicos /Postos Clínicos 

Tempos Livres Alojamento Temporário para Lazer 

Serviço de Alimentação 

Apoio ao Beneficiário Atendimento Geral (CAS) / Atendimento nos Ramos das FA 

II. Estratégias e Objetivos 

2. Enquadramento Estratégico 

 

2.1 Missão 

Garantir e promover o apoio social complementar aos beneficiários do IASFA, I.P., quer por 

insuficiências no setor social nacional, quer pela diferenciação resultante da condição militar. 

2.2 Centro de Gravidade 

O Centro de Gravidade Estratégico do IASFA, I.P. são os seus beneficiários e incorpora: 

Os beneficiários titulares e familiares e a resposta social ao beneficiário, em função das suas 

necessidades 

 

2.3 Visão 

“Melhor ação social de acordo com os ensejos e necessidades reais da família militar”. 

 

O IASFA, I.P. aspira a que os beneficiários o reconheçam, como entidade de excelência, 

enquanto promotora de apoio social destinada a fazer face a insuficiências de outros serviços e 

sistemas de apoio nacional, assim como pela qualidade e rigor da prestação de apoio 

diferenciado destinado a suprir necessidades resultantes essencialmente da condição militar 

prevista na Lei, e de outros apoios específicos analisados e/ou atribuídos caso a caso.  
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2.4 Nível de Ambição 

 Liderança estratégica 

 Eficiência na utilização dos recursos 

 Eficácia no alcance dos resultados 

 Unidade e comunhão na consolidação da sua Cultura Organizacional  

 Espírito de corpo 

 Inovação e melhoria contínua 

2.5 Estado final desejado 
O Estado final desejado decorre da visão e do nível de ambição estabelecidos e consiste na 

afirmação contínua do IASFA, I.P., como uma Instituição de referência no seio da família militar 

e de confiança na área da ação social que garanta o apoio aos seus beneficiários, de uma forma 

sustentável, com serviços de excelência, com responsabilidade social adequada, segundo 

critérios de rigor e de qualidade máximos. 

2.6 Valores Institucionais 

 Integração e coesão 

 Motivação 

 Modernização 

 Humanização 

 Transparência e rigor 

 Conhecimento e inovação 

 Lealdade e responsabilidade 

 Credibilidade 

2.7 Linhas e Princípios de Ação 

 Credibilizar a Instituição incrementando a transparência e rigor do seu desempenho 

 Modernizar a gestão e humanizar a prestação de serviços 

 Aumentar a “massa crítica” de beneficiários  

 Procurar uma oferta ajustada ao destinatário e às circunstâncias 

 Acreditar (de fora para dentro e de dentro para fora) 

 Interatividade / Representatividade 

 Voluntariado Ativo; 
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3. Orientações gerais a nível macroeconómico 

As orientações emanadas, em Março de 2016, pelo Ministro da Defesa Nacional, e 

consubstanciadas na Carta de Missão do Presidente do Conselho Diretivo do IASFA, I.P. apontam 

no mesmo sentido daquelas que decorrem do Plano Estratégico para o Apoio Social 2015/2020, 

destacando-se as seguintes linhas gerais de intervenção:  

 Centrar a missão do IASFA no núcleo essencial da ASC e na gestão do sistema da ADM, 

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

promovendo a sua reestruturação; 

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

reforçando os mecanismos de controlo; 

 Promover uma gestão mais rigorosa e transparente adotando uma contabilidade 

analítica;  

 Garantir a resposta ao maior número de beneficiários, salvaguardando o apoio e a 

dignidade daqueles que estão em situações de maior vulnerabilidade e apelando à sua 

participação nas atividades do IASFA 

 Conhecer, controlar e reabilitar o património do IASFA; 

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

IASFA, na adequação da rede convencionada para uma melhor cobertura nacional, na 

melhoria da rede de atendimento dos beneficiários e na adequação da Gestão da ADM, 

de acordo com o novo modelo de governação dos subsistemas públicos de saúde; 

3.1 Objetivos Estratégicos 

Tendo por base as anteriores premissas, foram definidos os seguintes objetivos estratégicos: 

 

OE1-Redefinir o conceito de apoio social à família militar e completar o modelo de governação 

adequado ao IASFA; 

  

OE2- Gerir a ADM de acordo com o novo modelo de governação dos subsistemas públicos de 

saúde; 

 

OE3- Gerir, de forma eficiente e eficaz, as respostas sociais do IASFA; 

 

OE4-Criar e implementar os instrumentos de gestão apropriados e eficazes; 
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OE5-Capitalizar os serviços prestados maximizando os recursos; 

 

OE6-Promover a participação ativa dos beneficiários nas atividades do IASFA; 

Numa perspetiva de gestão, e utilizando a metodologia do Balance Scorecard, que permite, 

entre outras abordagens, percecionar os objetivos estratégicos de acordo com diferentes 

pontos de vista, sejam eles financeiros, processos, clientes e aprendizagem/inovação, os 

objetivos estratégicos, delineados pelo Conselho Diretivo do IASFA, I.P., distribuem-se da 

seguinte forma: 

 

Perspetiva Designação Áreas de intervenção 

 

Processos 

OE1-Redefinir o conceito de 

apoio social à família militar e 

conferir o modelo de governação 

adequado ao IASFA 

Realização do diagnóstico sustentado das 

necessidades e expectativas da ASC, Revisão da 

estrutura orgânica, potenciar relacionamento com 

os stakeholders,  

OE2- Gerir a ADM de acordo 

com o novo modelo de 

governação dos subsistemas 

públicos de saúde 

Diagnostico da rede convencionada da ADM, 

Uniformização de procedimentos com outros 

sistemas, Gestão eficaz da ADM,  

OE3 - Gerir, de forma eficiente e 

eficaz, as respostas sociais do 

IASFA 

Reestruturação das respostas sociais existentes, 

Gestão eficiente do apoio social a idosos, à 

infância e à juventude, apoio na saúde, apoio 

social em turismo e lazer, apoio social de cariz 

financeiro. 

Aprendizagem/ 

Inovação 

OE4-Criar e implementar os 

instrumentos de gestão 

apropriados e eficazes 

Sistemas de controlo (interno) e de gestão, 

sistemas de informação para apoio à gestão,  

Financeiros 

OE5-Capitalizar os serviços 

prestados maximizando os 

recursos 

Gestão corrente do apoio logístico, Reabilitação 

do património para a sua rentabilização, Gestão 

de recursos humanos e financeiros, revisão de 

preçários, alargamento de utilização de serviços 

de alojamento, alimentação e lazer a outros 

universos 

Clientes 

OE6-Promover a participação 

ativa dos beneficiários nas 

atividades do IASFA 

Marketing, comunicação e relações públicas  
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4. Objetivos Operacionais - Unidades Orgânicas 

Para a concretização dos objetivos estratégicos foram definidos objetivos operacionais (OO) 

baseados em indicadores precisos, com o intuito de avaliar o grau de cumprimento das 

orientações estratégicas, bem como as áreas de intervenção, ou ações, que deverão 

corresponder aos objetivos de cada unidade orgânica: 

 

OO1- Rever a estrutura orgânica do IASFA I.P. 

OO2- Organizar e adequar o relacionamento com os stakeholders do IASFA 

OO3- Realizar o diagnóstico sustentado das necessidades e expectativas da ASC 

OO4- Realizar o diagnóstico da rede convencionada da ADM 

OO5- Uniformizar procedimentos com os restantes subsistemas 

OO6- Gerir a ADM 

OO7- Restruturar as respostas sociais atuais no apoio a idosos, na infância e juventude, na saúde, 

financeiro, no turismos e lazer e no apoio domiciliário 

OO8- Potenciar os Sistemas de Informação do IASFA I.P. para apoio à gestão 

OO9- Desenvolver ferramentas de controlo de gestão 

OO10- Desenvolver ferramentas de controlo interno 

OO11- Reabilitação do património do IASFA I.P. para a sua rentabilização 

OO12- Assegurar a gestão corrente do apoio logístico 

OO13- Gerir os recursos humanos e financeiros 

OO14- Desenvolver as áreas de marketing, comunicação e relações públicas 

 

De acordo com a Portaria n.º189/2013 de 22 de maio, o IASFA, I.P., apresenta uma estrutura 

orgânica composta por: 

 

 Conselho Diretivo 

 Direção de Serviços de Ação Social Complementar; 

Divisão de Assuntos Sociais 

Divisão de Tempos Livres e Habitação 
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Divisão de Infraestruturas 

 Direção de Serviços de Assistência na Doença aos Militares das Forças Armadas; 

Divisão de Assessoria 

Divisão de Gestão de Beneficiários e Benefícios 

Divisão de Gestão de Prestadores 

 Gabinete de Apoio ao Conselho Diretivo; 

 Gabinete de Planeamento, Gestão Financeira e Orçamento; 

 Gabinete de Recursos Humanos; 

 Gabinete de Recursos Materiais; 

 Gabinete de Sistemas de Informação e Comunicações; 

 Equipamentos sociais. 

MATRIZ DE ALINHAMENTO DOS VETORES ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS 

 

OBJ 
ESTRATÉGICOS 

OBJ 
OPERACIONAIS 

 UN ORGÂNICAS 

CD GACD GRH GRM GPGFO GSIC DSADM DSASC CAS NIVEL 1 

OE1 

OO1 X X X X X X X X X 

OO2 X X        

OO3 X       X  

OE2 

OO4       X   

OO5       X   

OO6    X   X   

OE3 OO7  X  X    X X 

OO4 

OO8   X  X X  X  

OO9     X     

OO10  X      X  

OO5 

OO11  X      X  

OO12    X      

OO13   X     X X 

OO6 OO14  X      X  

Nota: OE1 e os OO1, OO2 e OO3 são pilotados pelo CD, com o apoio das outras unidades 

orgânicas.
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4.1 Identificação dos objetivos por Unidade Orgânica  

4.1.1 Conselho Diretivo 

Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

P
e

rs
p

e
ti

va
 

Designação Designação 

Áreas de 

Intervenção

/Ações 

Elemento de 

Ação 

Indicador 

Designação 

Classificação 

Unidade Meta Tolerância Superação 
Peso no 

objetivo 

Fonte de 

verificação Em função do 

objeto 

Quanto à 

natureza 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE1-Redefinir o 
conceito de apoio 
social à família militar 
e completar o modelo 
de governação 
adequado ao IASFA 

OO1- Rever 

a Estrutura 

orgânica do 

IASFA 

Alterar a 

estrutura 

orgânica 

atual em 

função das 

necessidade

s 

Implementar 

nova 

estrutura 

orgânica 

Data da 

implementação 

da nova Est. 

Orgânica 

Eficácia Realização 
Data/dias 

 

Dez 

2016 
30 Nov 2016 30% 

Doc’s 

estrutura 

orgânica 

 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE1-Redefinir o 
conceito de apoio 
social à família militar 
e completar o modelo 
de governação 
adequado ao IASFA 

OO1- Rever 

a Estrutura 

orgânica do 

IASFA 

Alterar a 

estrutura 

orgânica 

atual em 

função das 

necessidade

s 

Definir o 

quadro de 

competência

s funcionais 

dos postos 

de trabalho 

que lhe 

estão afetos 

Data de 

finalização do 

quadro de 

competências 

Eficácia Realização Data/% 

Dez 

2017/

75% 

5% 
Dez 2016/ 

80% 
30% 

Doc’s/ 

produzidos 
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Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

P
e

rs
p

e
ti

va
 

Designação Designação 

Áreas de 

Intervenção

/Ações 

Elemento de 

Ação 

Indicador 

Designação 

Classificação 

Unidade Meta Tolerância Superação 
Peso no 

objetivo 

Fonte de 

verificação Em função do 

objeto 

Quanto à 

natureza 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE1-Redefinir o 
conceito de apoio 
social à família militar 
e completar o modelo 
de governação 
adequado ao IASFA 

OO2- 

Organizar e 

adequar o 

relacioname

nto com 

stakeholder

s do IASFA 

Promover a 

participação 

institucional 

de atores 

externos 

nas 

atividades 

do IASFA 

Coordenar 

um ação de 

campanha 

para 

angariação 

de uma 

bolsa de 

voluntários 

do IASFA 

Data para 

concretização 

da campanha 

Eficácia Realização Data/dias 
Dez 

2016 
30 Nov-2016 5% 

Doc’s 

produzidos na 

ação de 

campanha 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE1-Redefinir o 
conceito de apoio 
social à família militar 
e completar o modelo 
de governação 
adequado ao IASFA 

OO2- 

Organizar e 

adequar o 

relacioname

nto com 

stakeholder

s do IASFA 

Realizar 

visitas de 

contacto e 

de estudo 

aos órgãos 

do IASFA 

Organizar 

eventos 

comemorati

vos, culturais 

e outros 

Nº de eventos 

Organizados 
Eficiência Realização 

Nº de 

eventos 
10 2 13 100% 

Doc’s 

produzidos na 

realização do 

evento 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE1-Redefinir o 
conceito de apoio 
social à família militar 
e completar o modelo 
de governação 
adequado ao IASFA 

OO2- 

Organizar e 

adequar o 

relacioname

nto com 

stakeholder

s do IASFA 

Realizar 

visitas de 

contacto e 

de estudo 

aos órgãos 

do IASFA 

Organizar a 

visita dos 

Dirigentes 

dos CAS e 

entidades 

locais 

relevantes 

Nº de visitas Qualidade Realização 
Nº de 

visitas 
NA NA NA 10% 

Doc’s 

produzidos na 

realização das 

visitas 
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Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

P
e

rs
p

e
ti

va
 

Designação Designação 

Áreas de 

Intervenção

/Ações 

Elemento de 

Ação 

Indicador 

Designação 

Classificação 

Unidade Meta Tolerância Superação 
Peso no 

objetivo 

Fonte de 

verificação Em função do 

objeto 

Quanto à 

natureza 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE1-Redefinir o 
conceito de apoio 
social à família militar 
e completar o modelo 
de governação 
adequado ao IASFA 

 

OO2- 

Organizar e 

adequar o 

relacioname

nto com 

stakeholder

s do IASFA 

Representar 

o IASFA em 

eventos 

externos de 

âmbito 

nacional e 

internacion

al 

Organizar a 

participação 

nas 

cerimónias 

comemorati

vas da 

Presidência 

da 

República, 

MDN, 

EMGFA e 

Ramos 

Nº Eventos Eficácia Realização 

Nº 

participan

tes 

NA  NA NA 5% 

Dados 

produzidos 

para 

organização 

das cerimónias 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE1-Redefinir o 
conceito de apoio 
social à família militar 
e completar o modelo 
de governação 
adequado ao IASFA 

 

OO2- 

Organizar e 

adequar o 

relacioname

nto com 

stakeholder

s do IASFA 

Representar 

o IASFA em 

eventos 

externos de 

âmbito 

nacional e 

internacion

al 

Coordenar a 

Visita oficial 

à Roménia 

Nº visitas  Eficácia Realização Nº Visitas 1 NA NA 5% Doc’s Visita 
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Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

P
e

rs
p

e
ti

va
 

Designação Designação 

Áreas de 

Intervenção

/Ações 

Elemento de 

Ação 

Indicador 

Designação 

Classificação 

Unidade Meta Tolerância Superação 
Peso no 

objetivo 

Fonte de 

verificação Em função do 

objeto 

Quanto à 

natureza 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE1-Redefinir o 
conceito de apoio 
social à família militar 
e completar o modelo 
de governação 
adequado ao IASFA 

 

OO2- 

Organizar e 

adequar o 

relacioname

nto com 

stakeholder

s do IASFA 

Representar 

o IASFA em 

eventos 

externos de 

âmbito 

nacional e 

internacion

al 

Organizar a 

participação 

nas reuniões 

do CLIMS 

Nº reuniões Eficácia Realização 
Nº 

reuniões 
100% NA NA 5% 

Doc’s das 

reuniões 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE1-Redefinir o 
conceito de apoio 
social à família militar 
e completar o modelo 
de governação 
adequado ao IASFA 

 

OO3- 

Realizar o 

diagnóstico 

sustentado 

das 

necessidade

s e 

expetativas 

da ASC 

Desenvolver 

estudos por 

resposta 

social 

Realizar 

estudo sobre 

o apoio 

financeiro 

(comparticip

ações e 

subsídios) 

Data conclusão 

estudo 
Eficiência Realização Data/dias 

Dez 

2016 
30 dias Nov 2016 25% 

Estudo sobre o 

apoio 

financeiro 
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4.1.2 Gabinete de Apoio ao Conselho Diretivo 

Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

P
e

rs
p

e
ti

va
 

Designação Designação 

Áreas de 

Intervenção

/Ações 

Elemento de 

Ação 

Indicador 

Designação 

Classificação 

Unidade Meta Tolerância Superação 
Peso no 

objetivo 

Fonte de 

verificação Em função do 

objeto 

Quanto à 

natureza 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE1-Redefinir o 
conceito de apoio 
social à família militar 
e completar o modelo 
de governação 
adequado ao IASFA 

OO1- Rever 

a Estrutura 

orgânica do 

IASFA 

Alterar a 

estrutura 

orgânica 

atual em 

função das 

necessidade

s 

Implementar 
nova 

estrutura 
orgânica 

Data da 
implementação 
da nova Est. 
Orgânica 

Eficácia Realização Data/dias 
Dez 

2016 
30 Nov 2016 30% 

Doc’s estrutura 
orgânica 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE1-Redefinir o 
conceito de apoio 
social à família militar 
e completar o modelo 
de governação 
adequado ao IASFA 

OO1- Rever 

a Estrutura 

orgânica do 

IASFA 

Realizar 

visitas de 

contacto e 

de estudo 

aos órgãos 

do IASFA 

Definir o 
quadro de 

competência
s funcionais 
dos postos 
de trabalho 

que lhe 
estão afetos 

Data de 
finalização do 
quadro de 
competências 

Eficácia Realização Data/% 
Dez 
2017/
75% 

5% 
Dez 2016/ 

80% 
30% 

Doc’s 
produzidos 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE1-Redefinir o 
conceito de apoio 
social à família militar 
e completar o modelo 
de governação 
adequado ao IASFA 

OO2- 

Organizar e 

adequar o 

relacioname

nto com 

stakeholder

s do IASFA 

Promover a 

participação 

institucional 

de atores 

externos 

nas 

atividades 

do IASFA 

Coordenar 
um ação de 
campanha 
para 
angariação 
de uma 
bolsa de 
voluntários 
do IASFA 

Data para 
concretização 
da campanha 

Eficácia Realização Data/dias 
Dez 
2016 

30 Nov 2016 5% 

Doc’s 
produzidos na 
Acão de 
campanha 
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Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

P
e

rs
p

e
ti

va
 

Designação Designação 

Áreas de 

Intervenção

/Ações 

Elemento de 

Ação 

Indicador 

Designação 

Classificação 

Unidade Meta Tolerância Superação 
Peso no 

objetivo 

Fonte de 

verificação Em função do 

objeto 

Quanto à 

natureza 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE1-Redefinir o 
conceito de apoio 
social à família militar 
e completar o modelo 
de governação 
adequado ao IASFA 

 

OO2- 

Organizar e 

adequar o 

relacioname

nto com 

stakeholder

s do IASFA 

Realizar 

visitas de 

contacto e 

de estudo 

aos órgãos 

do IASFA 

Organizar 
eventos 

comemorati
vos, culturais 

e outros 

Nº de eventos 
Organizados 

Eficiência Realização 
Nº de 

eventos 
10 2 13 100% 

Doc’s 
produzidos na 
realização do 
evento 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE1-Redefinir o 
conceito de apoio 
social à família militar 
e completar o modelo 
de governação 
adequado ao IASFA 

 

OO2- 

Organizar e 

adequar o 

relacioname

nto com 

stakeholder

s do IASFA 

Realizar 

visitas de 

contacto e 

de estudo 

aos órgãos 

do IASFA 

Organizar a 
visita dos 
Dirigentes 
dos CAS e 
entidades 

locais 
relevantes 

Nº de visitas Qualidade Realização 
Nº de 
visitas 

NA NA NA 10% 

Doc’s 
produzidos na 
realização das 

visitas 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE1-Redefinir o 
conceito de apoio 
social à família militar 
e completar o modelo 
de governação 
adequado ao IASFA 

 

OO2- 

Organizar e 

adequar o 

relacioname

nto com 

stakeholder

s do IASFA 

Representar 

o IASFA em 

eventos 

externos de 

âmbito 

nacional e 

internacion

al 

Organizar a 
participação 

nas 
cerimónias 

comemorati
vas da 

Presidência 
da 

República, 
MDN, 

EMGFA e 
Ramos 

Nº Eventos Eficácia Realização 
Nº 

participan
tes 

NA  NA NA 5% 

Dados 
produzidos para 
organização das 

cerimónias 
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Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

P
e

rs
p

e
ti

va
 

Designação Designação 

Áreas de 

Intervenção

/Ações 

Elemento de 

Ação 

Indicador 

Designação 

Classificação 

Unidade Meta Tolerância Superação 
Peso no 

objetivo 

Fonte de 

verificação Em função do 

objeto 

Quanto à 

natureza 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE1-Redefinir o 
conceito de apoio 
social à família militar 
e completar o modelo 
de governação 
adequado ao IASFA 

OO2- 
Organizar e 
adequar o 
relacioname
nto com 
stakeholder
s do IASFA 

Representar 
o IASFA em 
eventos 
externos de 
âmbito 
nacional e 
internacion
al 

Coordenar a 
Visita oficial 
à Roménia 

Nº visitas  Eficácia Realização Nº visitas 1 NA NA 5% Doc’s Visita 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE1-Redefinir o 
conceito de apoio 
social à família militar 
e completar o modelo 
de governação 
adequado ao IASFA 

OO2- 
Organizar e 
adequar o 
relacioname
nto com 
stakeholder
s do IASFA 

Representar 
o IASFA em 
eventos 
externos de 
âmbito 
nacional e 
internacion
al 

Organizar a 
participação 
nas reuniões 

do CLIMS 

Nº reuniões Eficácia Realização 
Nº 

reuniões 
100% NA NA 5% 

Doc’s das 
reuniões 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE3- Gerir de forma 
eficiente e eficaz, as 
respostas sociais do 
IASFA 

007-

Reestrutura

r as 

respostas 

Sociais 

atuais 

Complemen

tar as 

respostas 

na saúde do 

sistema de 

saúde 

militar 

Implementar 
protocolos e 

parcerias 
com o 

sistema de 
saúde militar 

Nº protocolos Eficiência Realização 
Nº 

protocolo
s 

NA NA NA 50% 
Registo 

protocolos 
firmados 
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Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

P
e

rs
p

e
ti

va
 

Designação Designação 

Áreas de 

Intervenção

/Ações 

Elemento de 

Ação 

Indicador 

Designação 

Classificação 

Unidade Meta Tolerância Superação 
Peso no 

objetivo 

Fonte de 

verificação Em função do 

objeto 

Quanto à 

natureza 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE3- Gerir de forma 
eficiente e eficaz, as 
respostas sociais do 
IASFA 

007-

Reestrutura

r as 

respostas 

Sociais 

atuais 

Garantir a 

cobertura 

das 

respostas 

sociais em 

todo o 

Território 

Nacional 

Implementar 
protocolos/a

cordos e 
parcerias 

com outras 
entidades 

Nº protocolos Eficiência Realização 
Nº 

protocolo
s 

NA NA NA 50% 
Registo 

protocolos 
firmados 

A
p

re
n

d
iz

./
In

o
v

. 

OE4-Criar e 
implementar os 
instrumentos de 
gestão apropriados e 
eficazes 

010-

Desenvolver 

ferramentas 

de controlo 

interno 

Implementa

r a auditoria 

interna 

Criar equipa 
de auditoria 

interna 
Data criação  Eficácia Realização Data/dias 

Mar 
2017 

30 Fev-2017 35% 
Despacho da 

criação  

A
p

re
n

d
iz

./
In

o
v

. 

OE4-Criar e 

implementar os 

instrumentos de 

gestão apropriados e 

eficazes 

010-

Desenvolver 

ferramentas 

de controlo 

interno 

Implementa

r a auditoria 

interna 

Criar planos 
de auditoria 

sectorial 
Data criação  Eficácia Realização Data/dias 

Dez 
2017 

30 Nov-2017 30% Data dos planos 

A
p

re
n

d
iz

./
In

o
v

. 

OE4-Criar e 

implementar os 

instrumentos de 

gestão apropriados e 

eficazes 

010-

Desenvolver 

ferramentas 

de controlo 

interno 

Implementa

r a auditoria 

interna 

Formação à 
equipa de 
auditoria 

Nº ações de 
formação 

necessárias (A) 
Eficácia Realização A=B 

100% 
NAFN 

±1 NA 35% 
Despacho sobre 

o grupo 
constituído 
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Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

P
e

rs
p

e
ti

va
 

Designação Designação 

Áreas de 

Intervenção

/Ações 

Elemento de 

Ação 

Indicador 

Designação 

Classificação 

Unidade Meta Tolerância Superação 
Peso no 

objetivo 

Fonte de 

verificação Em função do 

objeto 

Quanto à 

natureza 

Fi
n

an
ce

ir
a

 

OE5-Capitalizar os 
serviços prestados 
maximizando os 
recursos 

0011-Gerir 
e promover 

a 
reabilitação 

do 
património 

do IASFA 
para a sua 

rentabilizaç
ão 

Criar e 

implementa

r projetos 

de 

reabilitação 

de 

património 

imóvel do 

IASFA 

Projeto de 
criação de 
nova sede 

Data Eficácia Realização Data/dias 
Dez 

2017 
30 Nov 2017 100% 

Concretização 
100 % do 
projeto 

C
lie

n
te

s 

OE6-Promover a 
participação ativa dos 
beneficiários nas 
atividades do IASFA 

 

0014-
Desenvolver 
as áreas de 
marketing, 

comunicaçã
o e relações 
públicas do 

IASFA 

Promover a 

comunicaçã

o interna e 

externa 

Criar plano 
de 

comunicação 
interno e 
externo 

Data Eficácia Realização Data/dias 
Dez 

2016 
30 Nov 2016 30% 

Apresentação do 
documento 

C
lie

n
te

s 

OE6-Promover a 
participação ativa dos 
beneficiários nas 
atividades do IASFA 

 

0014-
Desenvolver 
as áreas de 
marketing, 

comunicaçã
o e relações 
públicas do 

IASFA 

Promover a 

comunicaçã

o interna e 

externa 

Coordenar o 
Desenvolvim

ento e 
implementaç
ão do novo 

design e 
conteúdos 

para o portal 
do IASFA, na 
ADM e ASC 

Data Eficiência Realização Data/dias 
Dez 

2016 
30 Nov 2016 10% 

Data da 
conclusão dos 

trabalhos 
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Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

P
e

rs
p

e
ti

va
 

Designação Designação 

Áreas de 

Intervenção

/Ações 

Elemento de 

Ação 

Indicador 

Designação 

Classificação 

Unidade Meta Tolerância Superação 
Peso no 

objetivo 

Fonte de 

verificação Em função do 

objeto 

Quanto à 

natureza 

C
lie

n
te

s 

OE6-Promover a 
participação ativa dos 
beneficiários nas 
atividades do IASFA 

 

0014-
Desenvolver 
as áreas de 
marketing, 

comunicaçã
o e relações 
públicas do 

IASFA 

Promover a 

comunicaçã

o interna e 

externa 

Dinamizar o 
contact 

center do 
IASFA para a 
ADM e ASC 

Data Eficiência Realização Data/dias 
Dez 

2016 
30 Nov 2016 10% 

Data da entrada 
em funções 

C
lie

n
te

s 

OE6-Promover a 
participação ativa dos 
beneficiários nas 
atividades do IASFA 

 

0014-
Desenvolver 
as áreas de 
marketing, 

comunicaçã
o e relações 
públicas do 

IASFA 

Promover a 

participação 

e 

interativida

de dos 

beneficiário

s no IASFA 

Coordenar a 
Criação de 
mailing list 

dos 
beneficiários 

do IASFA, 
para ASC e 
para ADM 

 

Data Eficiência Realização Data/dias 
Dez 

2016 
30 Nov 2016 10% 

Concretização 
do pretendido 

C
lie

n
te

s 

OE6-Promover a 
participação ativa dos 
beneficiários nas 
atividades do IASFA 

 

0014-
Desenvolver 
as áreas de 
marketing, 

comunicaçã
o e relações 
públicas do 

IASFA 

Promover a 

realização 

de eventos 

Realizar 
congressos, 
palestras e 

outros 
eventos 

Data Eficácia Realização Data/dias 
Dez 

2016 
30 Nov 2016 10% 

Concretização 
dos eventos 
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Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

P
e

rs
p

e
ti

va
 

Designação Designação 

Áreas de 

Intervenção

/Ações 

Elemento de 

Ação 

Indicador 

Designação 

Classificação 

Unidade Meta Tolerância Superação 
Peso no 

objetivo 

Fonte de 

verificação Em função do 

objeto 

Quanto à 

natureza 

C
lie

n
te

s 

OE6-Promover a 
participação ativa dos 
beneficiários nas 
atividades do IASFA 

 

0014-
Desenvolver 
as áreas de 
marketing, 
comunicaçã
o e relações 
públicas do 
IASFA 

Promover 

os serviços 

prestados 

pelo IASFA   

Criar um 
plano 

estratégico 
de marketing 

Data Eficácia Realização Data/dias 
Dez 

2016 
30 Nov 2016 30% 

Data de 
aprovação do 

plano 

  



27 
 

4.1.3 Gabinete de Recursos Humanos 

Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

P
e

rs
p

e
ti

va
 

Designação Designação 

Áreas de 

Intervenção

/Ações 

Elemento de 

Ação 

Indicador 

Designação 

Classificação 

Unidade Meta Tolerância Superação 
Peso no 

objetivo 

Fonte de 

verificação Em função do 

objeto 

Quanto à 

natureza 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE1-Redefinir o 
conceito de apoio 
social à família militar 
e completar o modelo 
de governação 
adequado ao IASFA 

OO1- Rever 

a Estrutura 

orgânica do 

IASFA 

Alterar a 

estrutura 

orgânica 

atual em 

função das 

necessidade

s 

Implementar 

nova 

estrutura 

orgânica 

Data da 

implementação 

da nova Est. 

Orgânica 

Eficácia Realização 
Data/dias 

 

Dez 

2016 
30 Nov-2016 30% 

Doc’s estrutura 

orgânica 

 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE1-Redefinir o 
conceito de apoio 
social à família militar 
e completar o modelo 
de governação 
adequado ao IASFA 

OO1- Rever 

a Estrutura 

orgânica do 

IASFA 

Alterar a 

estrutura 

orgânica 

atual em 

função das 

necessidade

s 

Definir o 

quadro de 

competência

s funcionais 

dos postos 

de todos os 

postos de 

trabalho 

Data de 

finalização do 

quadro de 

competências 

Eficácia Realização Data/% 

Dez 

2017/

75% 

5% 
Dez 2016/ 

80% 
30% 

Doc’s/ 

produzidos 

A
p

re
n

d
/I

n
o

v 

OE4-Criar e 
implementar os 
instrumentos de 
gestão apropriados e 
eficazes 

008-
Potenciar os 

sistemas 
informação 

do IASFA 
para apoio à 

Gestão  

Aumentar o 
nível de 

exploração 
das 

aplicações 
do CCD 

Implementar 
a utilização 
do módulo 
de gestão 
dos RH no 

SIGDN 

Data de 
implementação 
do módulo de 
gestão dos RH 

no SIGDN 

Eficiência Realização Data/dias 
Dez 

2016 
30 dias Nov 2016 100% Relatório 
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Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

P
e

rs
p

e
ti

va
 

Designação Designação 

Áreas de 

Intervenção

/Ações 

Elemento de 

Ação 

Indicador 

Designação 

Classificação 

Unidade Meta Tolerância Superação 
Peso no 

objetivo 

Fonte de 

verificação Em função do 

objeto 

Quanto à 

natureza 

Fi
n

an
ce

ir
a

 

OE5-Capitalizar os 
serviços prestados 
maximizando os 
recursos 

 

013-Gerir os 
Recursos 
Humanos e 
Financeiros 

Gerir a 

formação e 

a carreira 

dos 

trabalhador

es 

Formação e 
teambuilding 

Execução do 
Plano de 

Formação (PF) 
2016 

Eficácia Realização % 85% 10% 95% 15% 
Relatório de 

execução do PF 

Fi
n

an
ce

ir
a

 

OE5-Capitalizar os 
serviços prestados 
maximizando os 
recursos 

013-Gerir os 
Recursos 
Humanos e 
Financeiros 

Realizar a 

gestão 

corrente 

dos 

trabalhador

es 

Efetuar a 
avaliação 
individual 

SIADAP 

Data de 
conclusão do 
processo de 

avaliação 

Eficiência Realização Data 
Dez 

2016 
30 dias Nov 2016 20% SIADAP 

Fi
n

an
ce

ir
a

 OE5-Capitalizar os 
serviços prestados 
maximizando os 
recursos 

013-Gerir os 
Recursos 
Humanos e 
Financeiros 

Realizar a 
gestão 
corrente 
dos 
trabalhador
es 

Efetuar o 
recrutament

o 

Data 
publicação em 

DR 
Eficácia  Realização Data/dias 

Dez 
2016 

30 dias Nov 2016   15% 
Aviso do 

Procedimento 
concursal em DR 

Fi
n

an
ce

ir
a

 OE5-Capitalizar os 
serviços prestados 
maximizando os 
recursos 

013-Gerir os 
Recursos 
Humanos e 
Financeiros 

Realizar a 
gestão 
corrente 
dos 
trabalhador
es 

Gerir 
processos de 
acidente em 

serviço 

Data de 
conclusão do 

processo 
Eficiência Realização Dias 

30 
dias 

5 dias 20 dias 10% Relatório  
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Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

P
e

rs
p

e
ti

va
 

Designação Designação 

Áreas de 

Intervenção

/Ações 

Elemento de 

Ação 

Indicador 

Designação 

Classificação 

Unidade Meta Tolerância Superação 
Peso no 

objetivo 

Fonte de 

verificação Em função do 

objeto 

Quanto à 

natureza 

Fi
n

an
ce

ir
a

 OE5-Capitalizar os 
serviços prestados 
maximizando os 
recursos 

013-Gerir os 
Recursos 
Humanos e 
Financeiros 

Realizar a 
gestão 
corrente 
dos 
trabalhador
es 

Implementar 
a segurança, 

higiene e 
saúde no 
trabalho 

Data de 
apresentação 

do plano 
Eficácia Realização Data/dias 

Dez 
2016 

30 dias Nov 2016  10% Relatório 

Fi
n

an
ce

ir
a

 OE5-Capitalizar os 
serviços prestados 
maximizando os 
recursos 

013-Gerir os 
Recursos 
Humanos e 
Financeiros 

Realizar a 
gestão 
corrente 
dos 
trabalhador
es 

Processar 
vencimentos 

e outros 
abonos 

Data de 
conclusão do 

processamento 
Eficiência Realização Data/dias 

Até 
10º 
dia 
útil 

3 dias 8 dias 15% Plataforma 

Fi
n

an
ce

ir
a

 OE5-Capitalizar os 
serviços prestados 
maximizando os 
recursos 

013-Gerir os 
Recursos 
Humanos e 
Financeiros 

Realizar a 
gestão 
corrente 
dos 
trabalhador
es 

Recurso ao 
programa 

ocupacional 
do IEFP 

Nº de 
funcionários 
admitidos ao 

abrigo do 
programa 

ocupacional 

Eficácia Resultado N.º 2 1 4 5% Relatório 

Fi
n

an
ce

ir
a

 OE5-Capitalizar os 
serviços prestados 
maximizando os 
recursos 

013-Gerir os 
Recursos 
Humanos e 
Financeiros 

Realizar a 
gestão 
corrente 
dos 
trabalhador
es 

Administrar 
a moral, 

bem-estar, 
justiça e 

disciplina 

NA Eficácia Resultado NA NA NA NA 10% 
Relatório, 
Louvores, 
Processos 
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4.1.4 Gabinete de Recursos Materiais 

Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

P
e

rs
p

e
ti

va
 

Designação Designação 

Áreas de 

Intervenção

/Ações 

Elemento de 

Ação 

Indicador 

Designação 

Classificação 

Unidade Meta Tolerância Superação 
Peso no 

objetivo 

Fonte de 

verificação Em função do 

objeto 

Quanto à 

natureza 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE1-Redefinir o 
conceito de apoio 
social à família militar 
e completar o modelo 
de governação 
adequado ao IASFA 

OO1- Rever 

a Estrutura 

orgânica do 

IASFA 

Alterar a 

estrutura 

orgânica 

atual em 

função das 

necessidade

s 

Implementar 

nova 

estrutura 

orgânica 

Data da 

implementação 

da nova Est. 

Orgânica 

Eficácia Realização Data/dias 
Dez 

2016 
30 Nov-2016 30% 

Doc’s 

estrutura 

orgânica 

 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE1-Redefinir o 
conceito de apoio 
social à família militar 
e completar o modelo 
de governação 
adequado ao IASFA 

OO1- Rever 

a Estrutura 

orgânica do 

IASFA 

Alterar a 

estrutura 

orgânica 

atual em 

função das 

necessidade

s 

Definir o 

quadro de 

competência

s funcionais 

dos postos 

de trabalho 

que lhe 

estão afetos 

Data de 

finalização do 

quadro de 

competências 

Eficácia Realização Data/% 

Dez 

2017/

75% 

5% 
Dez 2016/ 

80% 
30% 

Doc’s/ 

produzidos 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE1-Redefinir o 
conceito de apoio 
social à família militar 
e completar o modelo 
de governação 
adequado ao IASFA 

OO1- Rever 

a Estrutura 

orgânica do 

IASFA 

Alterar a 

estrutura 

orgânica 

atual em 

função das 

necessidade

s 

Realizar 
estudo de 

racionalizaçã
o dos 

recursos 
adequados 
aos vários 
serviços 

Data do estudo Eficiência Realização Data/dias 
Dez 

2016 
30 dias nov-16 40% Relatório 
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Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

P
e

rs
p

e
ti

va
 

Designação Designação 

Áreas de 

Intervenção

/Ações 

Elemento de 

Ação 

Indicador 

Designação 

Classificação 

Unidade Meta Tolerância Superação 
Peso no 

objetivo 

Fonte de 

verificação Em função do 

objeto 

Quanto à 

natureza 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE2- Gerir a ADM de 
acordo com o novo 
modelo de 
governação dos 
subsistemas públicos 
de saúde 

006-Gerir a 

ADM 

Assegurar 

gestão 

corrente 

dos serviços 

da ADM 

Assegurar o 
abastecimen
to específico 

(quando 
dedicados a 

um CC) 

Taxa de 
execução 

Eficácia Resultados % 80% 10% 90% 50% Relatório 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE2- Gerir a ADM de 
acordo com o novo 
modelo de 
governação dos 
subsistemas públicos 
de saúde 

006-Gerir a 

ADM 

Assegurar 

gestão 

corrente 

dos serviços 

da ADM 

Limpeza de 
edifícios/inst

alações 
(quando 

dedicados a 
um CC) 

Taxa de 
execução 

Eficácia Resultados % 80% 10% 90% 50% Relatório 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE3-Criar e 
implementar os 
instrumentos de 
gestão apropriados e 
eficazes 

 

007-Gerir o 

Apoio Social 

a Idosos 

Assegurar 

gestão 

corrente da 

ERPI 

Abastecimen
to específico 
e prestação 
de serviços 

UF1 

Taxa de 
execução 

Eficácia Resultados % 80% 10% 90% 5,50% Relatório 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE3-Criar e 
implementar os 
instrumentos de 
gestão apropriados e 
eficazes 

 

007-Gerir o 

Apoio Social 

a Idosos 

Assegurar 

gestão 

corrente da 

ERPI 

Abastecimen
to específico 
e prestação 
de serviços 

UF2 

Taxa de 
execução 

Eficácia Resultados % 80% 10% 90% 5,50% Relatório 
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Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

P
e

rs
p

e
ti

va
 

Designação Designação 

Áreas de 

Intervenção

/Ações 

Elemento de 

Ação 

Indicador 

Designação 

Classificação 

Unidade Meta Tolerância Superação 
Peso no 

objetivo 

Fonte de 

verificação Em função do 

objeto 

Quanto à 

natureza 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE3-Criar e 
implementar os 
instrumentos de 
gestão apropriados e 
eficazes 

 

007-Gerir o 

Apoio Social 

na saúde 

Assegurar a 

prestação 

de cuidados 

de saúde 

Prestação de 
cuidados de 
enfermagem 

(exclui RH 
Internos) 

Taxa de 
execução 

Eficácia Resultados % 80% 10% 90% 5,50% Relatório 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE3-Criar e 
implementar os 
instrumentos de 
gestão apropriados e 
eficazes 

 

007-Gerir o 

Apoio Social 

na saúde 

Assegurar a 

prestação 

de cuidados 

de saúde 

Prestação de 
cuidados 
médicos 

(exclui RH 
Internos) 

Taxa de 
execução 

Eficácia Resultados % 80% 10% 90% 5,50% Relatório 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE3-Criar e 
implementar os 
instrumentos de 
gestão apropriados e 
eficazes 

007-Gerir o 

Apoio Social 

na saúde 

Assegurar a 

prestação 

de cuidados 

de saúde 

Prestação de 
cuidados de 

outros 
cuidados de 
saúde (exclui 
RH Internos) 

Taxa de 
execução 

Eficácia Resultados % 80% 10% 90% 5,50% Relatório 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE3-Criar e 
implementar os 
instrumentos de 
gestão apropriados e 
eficazes 

007-Gerir o 
apoio social 
em turismo 

e lazer 

Assegurar a 

gestão 

corrente do 

alojamento 

temporário 

Assegurar o 
abastecimen
to específico 

(quando 
dedicados a 

um CC) 

Taxa de 
realização 

Eficácia Resultados % 80% 10% 90% 5,50% 
Plano de 

atividades do 
GRM 2016 
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Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

P
e

rs
p

e
ti

va
 

Designação Designação 

Áreas de 

Intervenção

/Ações 

Elemento de 

Ação 

Indicador 

Designação 

Classificação 

Unidade Meta Tolerância Superação 
Peso no 

objetivo 

Fonte de 

verificação Em função do 

objeto 

Quanto à 

natureza 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE3-Criar e 
implementar os 
instrumentos de 
gestão apropriados e 
eficazes 

007-Gerir o 

apoio social 

em turismo 

e lazer 

Assegurar a 

gestão 

corrente do 

alojamento 

temporário 

Limpeza de 
edifícios/inst

alações 
(quando 

dedicados a 
um CC) 

Taxa de 
realização 

Eficácia Resultados % 80% 10% 90% 5,50% 
Plano de 

atividades do 
GRM 2016 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE3-Criar e 
implementar os 
instrumentos de 
gestão apropriados e 
eficazes 

007-Gerir o 
apoio social 
à infância e 
juventude 

Assegurar a 
gestão 

corrente de 
centros de 
ocupação 
de tempos 

livres 

Assegurar o 
abastecimen
to específico 

(quando 
dedicados a 

um CC) 

Taxa de 
realização 

Eficácia Resultados % 80% 10% 90% 5,50% 
Plano de 

atividades do 
GRM 2016 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE3-Criar e 
implementar os 
instrumentos de 
gestão apropriados e 
eficazes 

007-Gerir o 
apoio social 
à infância e 
juventude 

Assegurar a 
gestão 

corrente de 
centros de 
ocupação 
de tempos 

livres 

Limpeza de 
edifícios/inst

alações 
(quando 

dedicados a 
um CC) 

Taxa de 
realização 

Eficácia Resultados % 80% 10% 90% 5,50% 
Plano de 

atividades do 
GRM 2016 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE3-Criar e 
implementar os 
instrumentos de 
gestão apropriados e 
eficazes 

007-Gerir o 
apoio social 
à infância e 
juventude 

Assegurar a 
gestão 

corrente de 
centros de 
ocupação 
de tempos 

livres 

Prestação de 
serviços de 

apoio à 
educação 
(exclui RH 
internos) 

Taxa de 
realização 

Eficácia Resultados % 80% 10% 90% 5,50% 
Plano de 

atividades do 
GRM 2016 
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Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

P
e

rs
p

e
ti

va
 

Designação Designação 

Áreas de 

Intervenção

/Ações 

Elemento de 

Ação 

Indicador 

Designação 

Classificação 

Unidade Meta Tolerância Superação 
Peso no 

objetivo 

Fonte de 

verificação Em função do 

objeto 

Quanto à 

natureza 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE3-Criar e 
implementar os 
instrumentos de 
gestão apropriados e 
eficazes 

007-Gerir o 

apoio social 

à infância e 

juventude 

Assegurar a 

gestão 

corrente de 

creches 

Assegurar o 
abastecimen
to específico 

(quando 
dedicados a 

um CC) 

Taxa de 
realização 

Eficácia Resultados % 80% 10% 90% 5,50% 
Plano de 

atividades do 
GRM 2016 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE3-Criar e 
implementar os 
instrumentos de 
gestão apropriados e 
eficazes 

007-Gerir o 

apoio social 

à infância e 

juventude 

Assegurar a 
gestão 
corrente de 
creches 

Limpeza de 
edifícios/inst

alações 
(quando 

dedicados a 
um CC) 

Taxa de 
realização 

Eficácia Resultados % 80% 10% 90% 5,50% 
Plano de 

atividades do 
GRM 2016 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE3-Criar e 
implementar os 
instrumentos de 
gestão apropriados e 
eficazes 

007-Gerir o 

apoio social 

à infância e 

juventude 

Assegurar a 
gestão 
corrente de 
creches 

Prestação de 
serviços de 

apoio à 
educação 
(exclui RH 
internos) 

Taxa de 
realização 

Eficácia Resultados % 80% 10% 90% 5,50% 
Plano de 

atividades do 
GRM 2016 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE3-Criar e 
implementar os 
instrumentos de 
gestão apropriados e 
eficazes 

007-Gerir o 

apoio social 

à infância e 

juventude 

Assegurar a 

gestão 

corrente de 

jardins-de-

infância 

Assegurar o 
abastecimen
to específico 

(quando 
dedicados a 

um CC) 

Taxa de 
realização 

Eficácia Resultados % 80% 10% 90% 5,50% 
Plano de 

atividades do 
GRM 2016 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE3-Criar e 
implementar os 
instrumentos de 
gestão apropriados e 
eficazes 

007-Gerir o 

apoio social 

à infância e 

juventude 

Assegurar a 
gestão 
corrente de 
jardins-de-
infância 

Limpeza de 
edifícios/inst

alações 
(quando 

dedicados a 
um CC) 

Taxa de 
realização 

Eficácia Resultados % 80% 10% 90% 5,50% 
Plano de 

atividades do 
GRM 2016 
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Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

P
e

rs
p

e
ti

va
 

Designação Designação 

Áreas de 

Intervenção

/Ações 

Elemento de 

Ação 

Indicador 

Designação 

Classificação 

Unidade Meta Tolerância Superação 
Peso no 

objetivo 

Fonte de 

verificação Em função do 

objeto 

Quanto à 

natureza 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE3-Criar e 
implementar os 
instrumentos de 
gestão apropriados e 
eficazes 

007-Gerir o 

apoio social 

à infância e 

juventude 

Assegurar a 
gestão 
corrente de 
jardins-de-
infância 

Prestação de 
serviços de 

apoio à 
educação 
(exclui RH 
internos) 

Taxa de 
realização 

Eficácia Resultados % 80% 10% 90% 5,50% 
Plano de 

atividades do 
GRM 2016 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE3-Criar e 
implementar os 
instrumentos de 
gestão apropriados e 
eficazes 

007-Gerir o 

apoio social 

à infância e 

juventude 

Assegurar a 
gestão 

corrente de 
residências 

universitária
s 

Assegurar o 
abastecimen
to específico 

(quando 
dedicados a 

um CC) 

Taxa de 
realização 

Eficácia Resultados % 80% 10% 90% 5,50% 
Plano de 

atividades do 
GRM 2016 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE3-Criar e 
implementar os 
instrumentos de 
gestão apropriados e 
eficazes 

007-Gerir o 

apoio social 

à infância e 

juventude 

Assegurar a 
gestão 

corrente de 
residências 

universitária
s 

Limpeza de 
edifícios/inst

alações 
(quando 

dedicados a 
um CC) 

Taxa de 
realização 

Eficácia Resultados % 80% 10% 90% 5,50% 
Plano de 

atividades do 
GRM 2016 

Fi
n

an
ce

ir
a

 

OE5 – Capitalizar os 
serviços prestados 
maximizando os 
recursos 

0012-

Assegurar a 

Gestão 

corrente do 

apoio 

logístico 

Realizar o 

abastecime

nto geral 

Aquisição de 
bens de 

imobilizado 

Taxa de 
realização 

Eficácia Resultados % 80% 10% 90% 16,60% 
Plano de 

atividades do 
GRM 2016 
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Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

P
e

rs
p

e
ti

va
 

Designação Designação 

Áreas de 

Intervenção

/Ações 

Elemento de 

Ação 

Indicador 

Designação 

Classificação 

Unidade Meta Tolerância Superação 
Peso no 

objetivo 

Fonte de 

verificação Em função do 

objeto 

Quanto à 

natureza 

Fi
n

an
ce

ir
a

 OE5 – Capitalizar os 
serviços prestados 
maximizando os 
recursos 

0012-
Assegurar a 
Gestão 
corrente do 
apoio 
logístico 

Realizar o 
abastecime
nto geral 

Aquisição de 
bens de uso 

geral 

Taxa de 
realização 

Eficácia Resultados % 100% 10% 90% 16,60% 
Plano de 

atividades do 
GRM 2016 

Fi
n

an
ce

ir
a

 OE5 – Capitalizar os 
serviços prestados 
maximizando os 
recursos 

0012-
Assegurar a 
Gestão 
corrente do 
apoio 
logístico 

Realizar o 
abastecime
nto geral 

Aquisição de 
serviços não 
dedicados a 

um CC 

Taxa de 
realização 

Eficácia Resultados % 80% 10% 90% 16,60% 
Plano de 

atividades do 
GRM 2016 

Fi
n

an
ce

ir
a

 OE5 – Capitalizar os 
serviços prestados 
maximizando os 
recursos 

0012-
Assegurar a 
Gestão 
corrente do 
apoio 
logístico 

Realizar o 
abastecime
nto geral 

Assegurar as 
comunicaçõe

s-outras 

Taxa de 
realização 

Eficácia Resultados % 80% 10% 90% 16,60% 
Plano de 

atividades do 
GRM 2016 

Fi
n

an
ce

ir
a

 OE5 – Capitalizar os 
serviços prestados 
maximizando os 
recursos 

0012-
Assegurar a 
Gestão 
corrente do 
apoio 
logístico 

Realizar o 
abastecime
nto geral 

Assegurar as 
comunicaçõe

s fixas 

Taxa de 
realização 

Eficácia Resultados % 100% 10% 90% 16,60% 
Plano de 

atividades do 
GRM 2016 
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Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

P
e

rs
p

e
ti

va
 

Designação Designação 

Áreas de 

Intervenção

/Ações 

Elemento de 

Ação 

Indicador 

Designação 

Classificação 

Unidade Meta Tolerância Superação 
Peso no 

objetivo 

Fonte de 

verificação Em função do 

objeto 

Quanto à 

natureza 

Fi
n

an
ce

ir
a

 OE5 – Capitalizar os 
serviços prestados 
maximizando os 
recursos 

0012-
Assegurar a 
Gestão 
corrente do 
apoio 
logístico 

Realizar o 
abastecime
nto geral 

Assegurar as 
comunicaçõe

s móveis 

Taxa de 
realização 

Eficácia Resultados % 80% 10% 90% 16,60% 
Plano de 

atividades do 
GRM 2016 
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4.1.5 Gabinete de Planeamento, Gestão Financeira e Orçamento 

Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

P
e

rs
p

e
ti

va
 

Designação Designação 

Áreas de 

Intervenção

/Ações 

Elemento de 

Ação 

Indicador 

Designação 

Classificação 

Unidade Meta 
Tolerânci

a 
Superação 

Peso no 

objetivo 

Fonte de 

verificação Em função do 

objeto 

Quanto à 

natureza 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE1-Redefinir o 
conceito de apoio 
social à família militar 
e completar o modelo 
de governação 
adequado ao IASFA 

OO1- Rever 

a Estrutura 

orgânica do 

IASFA 

Alterar a 

estrutura 

orgânica 

atual em 

função das 

necessidade

s 

Implementar 

nova 

estrutura 

orgânica 

Data da 

implementação 

da nova Est. 

Orgânica 

Eficácia Realização Data/dias 
Dez 

2016 
30 dias Nov-2016 30% 

Doc’s estrutura 

orgânica 

 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE1-Redefinir o 
conceito de apoio 
social à família militar 
e completar o modelo 
de governação 
adequado ao IASFA 

OO1- Rever 

a Estrutura 

orgânica do 

IASFA 

Alterar a 

estrutura 

orgânica 

atual em 

função das 

necessidade

s 

Definir o 

quadro de 

competência

s funcionais 

dos postos 

de trabalho 

que lhe 

estão afetos 

Data de 

finalização do 

quadro de 

competências 

Eficácia Realização Data/% 

Dez 

2017/

75% 

5% 
Dez 2016/ 

80% 
30% 

Doc’s/ 

produzidos 

A
p

re
n

d
./

In
o

v OE4-Criar e 
implementar os 
instrumentos de 
gestão apropriados e 
eficazes 

OO9- 
Desenvolver 
ferramentas 
de controlo 
de gestão 

Iniciar a 
exploração 
da 
contabilidad
e analítica 

Construir um 
sistema de 
indicadores 

com 
métricas 
PAA2017 

Data de 
implementação 
do sistema de 

indicadores 

Eficiência Realização Data/dias 
Dez 

2016 
30 dias Nov 2016 30% 

Nova Matriz 
PAA2016 
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Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

P
e

rs
p

e
ti

va
 

Designação Designação 

Áreas de 

Intervenção

/Ações 

Elemento de 

Ação 

Indicador 

Designação 

Classificação 

Unidade Meta 
Tolerânci

a 
Superação 

Peso no 

objetivo 

Fonte de 

verificação Em função do 

objeto 

Quanto à 

natureza 

A
p

re
n

d
./

In
o

v OE4-Criar e 
implementar os 
instrumentos de 
gestão apropriados e 
eficazes 

OO9- 
Desenvolver 
ferramentas 
de controlo 
de gestão 

Iniciar a 
exploração 
da 
contabilidad
e analítica 

Definir 
critérios de 
imputação 
de custos 

por resposta 
social 

Data de 
implementação 
do sistema de 
imputação de 
custos por RS 

Eficiência Realização Data/dias 
Dez 

2016 
30 dias Nov 2016 30% 

Definição de 
centros de 

custos 

A
p

re
n

d
./

In
o

v 

OE4-Criar e 
implementar os 
instrumentos de 
gestão apropriados e 
eficazes 

008- 

Potenciar os 

sistemas de 

informação 

do IASFA 

para apoio à 

gestão 

Aumentar o 
nível de 
exploração 
das 
aplicações 
do CCD 

Dinamizar a 
exploração 
do módulo 

de gestão de 
imobilizado 
do SIGDN 

Data de 
implementação 
do módulo de 

gestão 

Eficiência Realização Data/dias 
Dez 

2016 
30 dias Nov 2016 20% Relatório 

A
p

re
n

d
./

In
o

v 

OE4-Criar e 
implementar os 
instrumentos de 
gestão apropriados e 
eficazes 

008- 

Potenciar os 

sistemas de 

informação 

do IASFA 

para apoio à 

gestão 

Aumentar o 
nível de 
exploração 
das 
aplicações 
do CCD 

Iniciar a 
avaliação de 
implementaç

ão da 
contabilidad
e analítica no 

SIGDN 

Data do início 
da avaliação 

Eficiência Realização Data/dias 
Dez 

2016 
30 dias Nov 2016 20% 

Estudo de 
avaliação 
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4.1.6 Gabinete de Sistemas de Informação e Comunicações 

Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

P
e

rs
p

e
ti

va
 

Designação Designação 

Áreas de 

Intervenção

/Ações 

Elemento de 

Ação 

Indicador 

Designação 

Classificação 

Unidade Meta Tolerância Superação 
Peso no 

objetivo 

Fonte de 

verificação Em função do 

objeto 

Quanto à 

natureza 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE1-Redefinir o 
conceito de apoio 
social à família militar 
e completar o modelo 
de governação 
adequado ao IASFA 

OO1- Rever 

a Estrutura 

orgânica do 

IASFA 

Alterar a 

estrutura 

orgânica 

atual em 

função das 

necessidade

s 

Implementar 

nova 

estrutura 

orgânica 

Data da 

implementação 

da nova Est. 

Orgânica 

Eficácia Realização Data/dias 
Dez 

2016 
30 dias Nov-2016 30% 

Doc’s 

estrutura 

orgânica 

 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE1-Redefinir o 
conceito de apoio 
social à família militar 
e completar o modelo 
de governação 
adequado ao IASFA 

OO1- Rever 

a Estrutura 

orgânica do 

IASFA 

Alterar a 

estrutura 

orgânica 

atual em 

função das 

necessidade

s 

Definir o 

quadro de 

competência

s funcionais 

dos postos 

de trabalho 

que lhe 

estão afetos 

Data de 

finalização do 

quadro de 

competências 

Eficácia Realização Data/% 

Dez 

2017/

75% 

5% 
Dez 2016/ 

80% 
30% 

Doc’s/ 

produzidos 

A
p

re
n

d
./

In
o

v 

OE4-Criar e 
implementar os 
instrumentos de 
gestão apropriados e 
eficazes 

OO8- 
Potenciar os 
sistemas de 
informação 
do IASFA 
para apoio à 
gestão 

Aumentar a 

capacidade 

de resposta 

do SIASC 

Desenvolver 
novos 

módulos e 
funcionalida
des de apoio 

à gestão 

Data de 
implementação 

Eficácia Realização Data/dias 
Jan 

2017 
30 dias Dez 2016 10% 

Doc´s 
Produzidos 
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Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

P
e

rs
p

e
ti

va
 

Designação Designação 

Áreas de 

Intervenção

/Ações 

Elemento de 

Ação 

Indicador 

Designação 

Classificação 

Unidade Meta Tolerância Superação 
Peso no 

objetivo 

Fonte de 

verificação Em função do 

objeto 

Quanto à 

natureza 

A
p

re
n

d
./

In
o

v 

OE4-Criar e 
implementar os 
instrumentos de 
gestão apropriados e 
eficazes 

OO8- 
Potenciar os 
sistemas de 
informação 
do IASFA 
para apoio à 
gestão 

Aumentar a 
capacidade 
de resposta 

dos 
sistemas de 

apoio à 
gestão na 

saúde 

Desenvolver 
acordo com 
HFAR para 

utilização do 
sistema de 

gestão 
hospitalar 

Data da 
celebração do 

acordo 
Eficácia Realização Data/dias 

Jan 
2017 

30 dias Dez 2016 10% 
Protocolo de 
cooperação 

A
p

re
n

d
./

In
o

v OE4-Criar e 
implementar os 
instrumentos de 
gestão apropriados e 
eficazes 

OO8- 
Potenciar os 
sistemas de 
informação 
do IASFA 
para apoio à 
gestão 

Aumentar o 
nível de 

exploração 
das 

aplicações 
do CCD 

Dinamizar a 
exploração 
do módulo 

de gestão de 
imobilizado 
do SIGDN 

Data de 
implementação 

Eficiência Realização Data/dias 
Dez 

2016 
30 dias Nov 2016 5% 

Doc´s 
produzidos 

A
p

re
n

d
./

In
o

v 

OE4-Criar e 

implementar os 

instrumentos de 

gestão apropriados e 

eficazes 

OO8- 
Potenciar os 
sistemas de 
informação 
do IASFA 
para apoio à 
gestão 

Aumentar o 
nível de 

exploração 
das 

aplicações 
do CCD 

 

Implementar 
a utilização 
do módulo 

de gestão da 
alimentação 

SIGDN 

Data de 
implementação 

Eficácia Realização Data/dias 
Dez 

2016 
30 dias Nov 2016 10% 

Doc´s 
produzidos 

A
p

re
n

d
./

In
o

v 

OE4-Criar e 

implementar os 

instrumentos de 

gestão apropriados e 

eficazes 

OO8- 
Potenciar os 
sistemas de 
informação 
do IASFA 
para apoio à 
gestão 

Aumentar o 
nível de 

exploração 
das 

aplicações 
do CCD 

Implementar 
a utilização 
do módulo 
de gestão 
dos RH no 

SIGDN 

Data de 
implementação 

Eficácia Realização Data/dias 
Dez 

2016 
30 dias Nov 2016 10% 

Doc´s 
produzidos 
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Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

P
e

rs
p

e
ti

va
 

Designação Designação 

Áreas de 

Intervenção

/Ações 

Elemento de 

Ação 

Indicador 

Designação 

Classificação 

Unidade Meta Tolerância Superação 
Peso no 

objetivo 

Fonte de 

verificação Em função do 

objeto 

Quanto à 

natureza 

A
p

re
n

d
./

In
o

v 

OE4-Criar e 

implementar os 

instrumentos de 

gestão apropriados e 

eficazes 

OO8- 
Potenciar os 
sistemas de 
informação 
do IASFA 
para apoio à 
gestão 

Aumentar o 
nível de 

exploração 
das 

aplicações 
do CCD 

Implementar 
a utilização 
do módulo 

MM do 
SIGDN 

Data de 
implementação 

Eficácia Realização Data/dias 
Dez 

2016 
30 dias Nov 2016 5% 

Doc´s 
produzidos 

A
p

re
n

d
./

In
o

v 

OE4-Criar e 

implementar os 

instrumentos de 

gestão apropriados e 

eficazes 

OO8- 
Potenciar os 
sistemas de 
informação 
do IASFA 
para apoio à 
gestão 

Aumentar o 
nível de 

exploração 
das 

aplicações 
do CCD 

Implementar 
a utilização 
do módulo 

PS do SIGDN 

Data de 
implementação 

Eficácia Realização Data/dias 
Dez 

2016 
30 dias Nov 2016 5% 

Doc´s 
produzidos 

A
p

re
n

d
./

In
o

v OE4-Criar e 
implementar os 
instrumentos de 
gestão apropriados e 
eficazes 

OO8- 
Potenciar os 
sistemas de 
informação 
do IASFA 
para apoio à 
gestão 

Aumentar o 
nível de 

exploração 
das 

aplicações 
do CCD 

Iniciar 
avaliação de 
implementaç

ão da 
contabilidad
e analítica no 

SIGDN 

Data do início 
da avaliação 

Eficácia Realização Data/dias 
Dez 

2016 
30 dias Nov 2016 5% 

Estudo de 
Avaliação 

A
p

re
n

d
./

In
o

v 

OE4-Criar e 
implementar os 
instrumentos de 
gestão apropriados e 
eficazes 

OO8- 
Potenciar os 
sistemas de 
informação 
do IASFA 
para apoio à 
gestão 

Aumentar o 

nível de 

integração 

dos 

sistemas de 

informação 

Potenciar a 
troca de 

informação 
entre SIGDN 

e o SIASC 

Data de 
disponibilizaçã
o do sistema 

Eficiência Realização Data/dias 
Mar 
2017 

30 dias Fev 2017 10% 
Doc´s 

produzidos 
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Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

P
e

rs
p

e
ti

va
 

Designação Designação 

Áreas de 

Intervenção

/Ações 

Elemento de 

Ação 

Indicador 

Designação 

Classificação 

Unidade Meta Tolerância Superação 
Peso no 

objetivo 

Fonte de 

verificação Em função do 

objeto 

Quanto à 

natureza 

A
p

re
n

d
./

In
o

v 

OE4-Criar e 
implementar os 
instrumentos de 
gestão apropriados e 
eficazes 

OO8- 
Potenciar os 
sistemas de 
informação 
do IASFA 
para apoio à 
gestão 

Aumentar o 
nível de 
integração 
dos 
sistemas de 
informação 

Potenciar a 
troca de 

informação 
entre SIGDN 
e o Sistema 
de gestão 

clínica 

Data de 
disponibilizaçã
o do sistema 

Eficácia Realização Data/dias 
Mar 
2017 

30 dias Fev 2017 5% 
Doc´s 

produzidos 

A
p

re
n

d
./

In
o

v 

OE4-Criar e 
implementar os 
instrumentos de 
gestão apropriados e 
eficazes 

OO8- 
Potenciar os 
sistemas de 
informação 
do IASFA 
para apoio à 
gestão 

Aumentar o 
nível de 
integração 
dos 
sistemas de 
informação 

Potenciar a 
troca de 

informação 
entre SIGDN 
e o Sistema 

de gestão da 
ADM 

Data de 
disponibilizaçã
o do sistema 

Eficiência Realização Data/dias 
Mar 
2017 

30 dias Fev 2017 5% 
Doc´s 

produzidos 

A
p

re
n

d
./

In
o

v 

OE4-Criar e 
implementar os 
instrumentos de 
gestão apropriados e 
eficazes 

OO8- 
Potenciar os 
sistemas de 
informação 
do IASFA 
para apoio à 
gestão 

Aumentar o 
nível de 

integração 
dos 

sistemas de 
informação 

Iniciar 
projeto 

piloto de 
implementaç

ão de um 
sistema BPM 

Data de 
implementação 

do sistema 
BPM 

Eficácia Realização Data/dias 
Dez 

2016 
30 dias Nov 2016 5% 

Doc´s 
produzidos 

A
p

re
n

d
./

In
o

v 

OE4-Criar e 
implementar os 
instrumentos de 
gestão apropriados e 
eficazes 

OO8- 
Potenciar os 
sistemas de 
informação 
do IASFA 
para apoio à 
gestão 

Aumentar o 

nível de 

exploração 

do sistema 

de gestão 

da ADM 

Formação 
aos 

utilizadores 
nos Ramos e 

nos CAS 

Execução do PF 
2016 

Eficiência Realização Data/dias 
Dez 

2016 
30 dias Nov 2016 10% 

Doc´s 
produzidos 
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Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

P
e

rs
p

e
ti

va
 

Designação Designação 

Áreas de 

Intervenção

/Ações 

Elemento de 

Ação 

Indicador 

Designação 

Classificação 

Unidade Meta Tolerância Superação 
Peso no 

objetivo 

Fonte de 

verificação Em função do 

objeto 

Quanto à 

natureza 

A
p

re
n

d
./

In
o

v 

OE4-Criar e 
implementar os 
instrumentos de 
gestão apropriados e 
eficazes 

OO8- 
Potenciar os 
sistemas de 
informação 
do IASFA 
para apoio à 
gestão 

Aumentar a 
capacidade 
de resposta 
do sistema 
da ADM 

Desenvolver 
novos 

módulos e 
funcionalida
des de apoio 

à gestão 

Data de 
disponibilizaçã

o dos novos 
módulos 

Eficácia Realização Data/dias 
Dez 

2016 
30 dias Nov 2016 5% 

Doc´s 
produzidos 
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Direção de Serviços de Ação Social Complementar 

4.1.7 Divisão de Assuntos Sociais 

Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

P
e

rs
p

e
ti

va
 

Designação Designação 

Áreas de 

Intervenção

/Ações 

Elemento de 

Ação 

Indicador 

Designação 

Classificação 

Unidade Meta Tolerância Superação 
Peso no 

objetivo 

Fonte de 

verificação Em função do 

objeto 

Quanto à 

natureza 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE1-Redefinir o 
conceito de apoio 
social à família militar 
e completar o modelo 
de governação 
adequado ao IASFA 

OO1- Rever 

a Estrutura 

orgânica do 

IASFA 

Alterar a 

estrutura 

orgânica 

atual em 

função das 

necessidade

s 

Implementar 

nova 

estrutura 

orgânica 

Data da 

implementação 

da nova Est. 

Orgânica 

Eficácia Realização 
Data/dias 

 

Dez 

2016 
30 dias Nov-2016 30% 

Doc’s 

estrutura 

orgânica 

 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE1-Redefinir o 
conceito de apoio 
social à família militar 
e completar o modelo 
de governação 
adequado ao IASFA 

OO1- Rever 

a Estrutura 

orgânica do 

IASFA 

Alterar a 

estrutura 

orgânica 

atual em 

função das 

necessidade

s 

Definir o 

quadro de 

competência

s funcionais 

dos postos 

de trabalho 

que lhe 

estão afetos 

Data de 

finalização do 

quadro de 

competências 

Eficácia Realização Data/% 

Dez 

2017/

75% 

5% 
Dez 2016/ 

80% 
30% 

Doc’s/ 

produzidos 
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Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

P
e

rs
p

e
ti

va
 

Designação Designação 

Áreas de 

Intervenção

/Ações 

Elemento de 

Ação 

Indicador 

Designação 

Classificação 

Unidade Meta Tolerância Superação 
Peso no 

objetivo 

Fonte de 

verificação Em função do 

objeto 

Quanto à 

natureza 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE1-Redefinir o 
conceito de apoio 
social à família militar 
e completar o modelo 
de governação 
adequado ao IASFA 

OO3- 
Realizar o 
diagnóstico 
sustentado 
das 
necessidade
s e 
expetativas 
da ASC 

Desenvolver 

estudos por 

resposta 

social 

Realizar 
estudo sobre 

o apoio 
financeiro 

(comparticip
ações e 

subsídios) 

Data conclusão 
estudo 

Eficiência Realização Data/dias 
Dez 

2016 
30 dias Nov 2016 25% 

Estudo sobre o 
apoio 

financeiro 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE1-Redefinir o 
conceito de apoio 
social à família militar 
e completar o modelo 
de governação 
adequado ao IASFA 

002- 
Organizar e 
adequar o 
relacioname
nto com 
stakeholder
s do IASFA 

Promover a 
participação 
institucional 

de atores 
externos 

nas 
atividades 
do IASFA 

Realizar uma 
ação de 

campanha 
para 

angariação 
de uma bolsa 

de 
voluntários 

do IASFA 

Data da 
concretização 
da campanha 

Eficácia Realização Data/dias 
Dez 

2016 
30 dias Nov 2016 25% 

Doc´s 
produzidos na 

ação de 
campanha 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE3-Gerir de forma 
eficiente e eficaz das 
respostas sociais do 
IASFA 

OO7- 
Reestrutura
r as 
respostas 
sociais 
atuais 
 

Atualizar os 
preçários 

dos serviços 
prestados 
no IASFA 

Atualizar o 
preçário das 

ERPI 

Data da 
apresentação 
da proposta 

Eficiência Realização Data/dias 
Dez 

2016 
30 dias Nov 2016 5% 

Proposta de 
revisão do 
Preçário  
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Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

P
e

rs
p

e
ti

va
 

Designação Designação 

Áreas de 

Intervenção

/Ações 

Elemento de 

Ação 

Indicador 

Designação 

Classificação 

Unidade Meta Tolerância Superação 
Peso no 

objetivo 

Fonte de 

verificação Em função do 

objeto 

Quanto à 

natureza 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE3-Gerir de forma 
eficiente e eficaz das 
respostas sociais do 
IASFA 

OO7- 
Reestrutura
r as 
respostas 
sociais 
atuais 
 

Atualizar os 

preçários 

dos serviços 

prestados 

no IASFA 

Atualizar o 
preçário das 
valências de 

infância e 
educação 

Data da 
apresentação 
da proposta 

Eficiência Realização Data/dias 
Mai 

2016 
30 dias Abr 2016 10% 

Proposta de 
Revisão do 

Preçário  

P
ro

ce
ss

o
s 

OE3-Gerir de forma 
eficiente e eficaz das 
respostas sociais do 
IASFA 

OO7- 
Reestrutura
r as 
respostas 
sociais 
atuais 

Atualizar os 
preçários 

dos serviços 
prestados 
no IASFA 

Atualizar o 
preçário dos 

postos 
clínicos 

Data da 
apresentação 
da proposta 

Eficiência Realização Data/dias 
Dez 

2016 
30 dias Nov 2016 5% 

Proposta de 
alteração do 

Preçários  

P
ro

ce
ss

o
s 

OE3-Gerir de forma 
eficiente e eficaz das 
respostas sociais do 
IASFA 

OO7- 
Reestrutura
r as 
respostas 
sociais 
atuais 

Certificar as 
respostas 
sociais do 

IASFA 

Desenvolver 
projetos de 

implementaç
ão de SGQ 

nos 
equipament

os  

Data da 
apresentação 

do projeto-
piloto 

Eficácia Realização Data/dias 
Dez 

2016 
30 dias Nov 2016 5% Relatório 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE3-Gerir de forma 
eficiente e eficaz das 
respostas sociais do 
IASFA 

OO7- 
Reestrutura
r as 
respostas 
sociais 
atuais 

Criar novas 
valências 
sociais e 

reestruturar 
as 

existentes 

Organizar, 
regulamenta

r e 
implementar 

centros de 
convívio 

Data de 
apresentação 
ficha projeto 

Eficácia Realização Data/dias 
Jun 

2016 
30 dias Mai 2016 10% Ficha projeto 
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Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

P
e

rs
p

e
ti

va
 

Designação Designação 

Áreas de 

Intervenção

/Ações 

Elemento de 

Ação 

Indicador 

Designação 

Classificação 

Unidade Meta Tolerância Superação 
Peso no 

objetivo 

Fonte de 

verificação Em função do 

objeto 

Quanto à 

natureza 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE3-Gerir de forma 
eficiente e eficaz das 
respostas sociais do 
IASFA 

OO7- 
Reestrutura
r as 
respostas 
sociais 
atuais 

Criar novas 
valências 
sociais e 
reestruturar 
as 
existentes 

Organizar, 
regulamenta

r e 
implementar 

centros de 
dia 

Data de 
apresentação 

de estudo 
diagnóstico 

Eficácia Realização Data/dias 
Ago 

2016 
30 dias Jun 2016 5% 

Estudo 
diagnóstico 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE3-Gerir de forma 
eficiente e eficaz das 
respostas sociais do 
IASFA 

OO7- 
Reestrutura
r as 
respostas 
sociais 
atuais 

Criar novas 
valências 
sociais e 
reestruturar 
as 
existentes 

Desenvolver 
e 

implementar 
colónias de 

férias e 
campos de 

férias  

Data de 
apresentação 

do projeto 
Eficácia Realização Data/dias 

Dez 
2016 

30 dias Nov 2016 5% Ficha projeto 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE3-Gerir de forma 
eficiente e eficaz das 
respostas sociais do 
IASFA 

OO7- 
Reestrutura
r as 
respostas 
sociais 
atuais 

Criar novas 
valências 
sociais e 
reestruturar 
as 
existentes 

Desenvolver 
projetos de 

implementaç
ão de novas 

ERPI 

Data de 
apresentação 

do projeto 
Eficácia Realização Data/dias 

Jun 
2016 

30 dias Jun 2016 10% Ficha Projeto 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE3-Gerir de forma 
eficiente e eficaz das 
respostas sociais do 
IASFA 

OO7- 
Reestrutura
r as 
respostas 
sociais 
atuais 

Criar novas 
valências 
sociais e 
reestruturar 
as 
existentes 

Desenvolver 
projetos de 

implementaç
ão de novas 
valências de 

infância e 
educação 

Data de 
apresentação 

do projeto 
Eficácia Realização Data/dias 

Dez 
2016 

30 dias Nov 2016 5% Ficha projeto 
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Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

P
e

rs
p

e
ti

va
 

Designação Designação 

Áreas de 

Intervenção

/Ações 

Elemento de 

Ação 

Indicador 

Designação 

Classificação 

Unidade Meta Tolerância Superação 
Peso no 

objetivo 

Fonte de 

verificação Em função do 

objeto 

Quanto à 

natureza 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE3-Gerir de forma 
eficiente e eficaz das 
respostas sociais do 
IASFA 

OO7- 
Reestrutura
r as 
respostas 
sociais 
atuais 

Criar novas 
valências 
sociais e 
reestruturar 
as 
existentes 

Desenvolver 
projeto 

piloto para 
implementaç
ão do serviço 

de apoio 
domiciliário 

Data de 
apresentação 

do projeto-
piloto 

Eficácia Realização Data/dias 
Fev 

2016 
30 dias Jan 2016 5% Ficha Projeto 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE3-Gerir de forma 
eficiente e eficaz das 
respostas sociais do 
IASFA 

OO7- 
Reestrutura
r as 
respostas 
sociais 
atuais 

Criar novas 
valências 
sociais e 
reestruturar 
as 
existentes 

Reestruturar 
a oferta de 

serviços nos 
cuidados 
primários 

 
 

Data de 
apresentação 

da proposta de 
reestruturação 

Eficiência Realização Data/dias 
Dez 

2016 
30 dias Nov 2016 5% 

Relatório/prop
osta 

P
ro

ce
ss

o
s OE3-Gerir de forma 

eficiente e eficaz das 
respostas sociais do 
IASFA 

007- Gerir o 
apoio 
financeiro 

Atribuir 
subsídios 

complemen
tares 

 

Subsídio 
complement
ar de apoio a 

3ª pessoa 

Data da 
Revisão/atribui

ção 
Eficácia Realização Data/dias 

Dez 
2016 

30 dias Nov 2016 5% SIASC 

P
ro

ce
ss

o
s OE3-Gerir de forma 

eficiente e eficaz das 
respostas sociais do 
IASFA 

007- Gerir o 
apoio 
financeiro 

Atribuir 
subsídios 
complemen
tares 

Subsídio 
complement

ar 
extraordinári

o 

Data da 
Revisão/atribui

ção 
Eficácia Realização Data/dias 

Dez 
2016 

30 dias Nov 2016 5% SIASC 

P
ro

ce
ss

o
s OE3-Gerir de forma 

eficiente e eficaz das 
respostas sociais do 
IASFA 

007- Gerir o 
apoio 
financeiro 

Atribuir 
subsídios 
complemen
tares 

Subsídio 
complement
ar estrutura 
residencial 

Data da 
Revisão/atribui

ção 
Eficácia Realização Data/dias 

Dez 
2016 

30 dias Nov 2016 5% SIASC 
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Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

P
e

rs
p

e
ti

va
 

Designação Designação 

Áreas de 

Intervenção

/Ações 

Elemento de 

Ação 

Indicador 

Designação 

Classificação 

Unidade Meta Tolerância Superação 
Peso no 

objetivo 

Fonte de 

verificação Em função do 

objeto 

Quanto à 

natureza 

P
ro

ce
ss

o
s OE3-Gerir de forma 

eficiente e eficaz das 
respostas sociais do 
IASFA 

007- Gerir o 
apoio 
financeiro 

Atribuir 
subsídios 
complemen
tares 

Subsídio 
complement

ar por 
carência 

económica 

Data da 
Revisão/atribui

ção 
Eficácia Realização Data 

Dez 
2016 

30 dias Nov 2016 5% SIASC 

P
ro

ce
ss

o
s OE3-Gerir de forma 

eficiente e eficaz das 
respostas sociais do 
IASFA 

007- Gerir o 
apoio 
financeiro 

Gerir 
comparticip
ações 

Comparticipa
ção escolar 

Data de 
atribuição 

Eficácia Realização Data/dias 
Fev 

2017 
30 dias Jan 2017 5% SIASC 

P
ro

ce
ss

o
s OE3-Gerir de forma 

eficiente e eficaz das 
respostas sociais do 
IASFA 

007- Gerir o 
apoio 
financeiro 

Gerir 
comparticip
ações 

Comparticipa
ção especial 
de apoio na 
deficiência 

Data de 
atribuição 

Eficácia Realização Data/dias 
Dez 

2016 
30 dias Jan 2017 5% SIASC 

A
p

re
n

d
./

In
o

v 

OE4-Criar e 
implementar os 
instrumentos de 
gestão apropriados e 
eficazes 

008- 
Potenciar os 
sistemas de 
informação 
do IASFA 
para apoio à 
gestão 

Aumentar a 
capacidade 
de resposta 
do SIASC 

Desenvolver 
novos 

módulos e 
funcionalida
des de apoio 

à gestão 

Data de 
implementação 

Eficiência Realização Data/dias 
Mar 
2017 

30 dias Fev 2017 50% 
Doc´s 

Produzidos  
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Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

P
e

rs
p

e
ti

va
 

Designação Designação 

Áreas de 

Intervenção

/Ações 

Elemento de 

Ação 

Indicador 

Designação 

Classificação 

Unidade Meta Tolerância Superação 
Peso no 

objetivo 

Fonte de 

verificação Em função do 

objeto 

Quanto à 

natureza 

A
p

re
n

d
./

In
o

v 

OE4-Criar e 
implementar os 
instrumentos de 
gestão apropriados e 
eficazes 

008- 
Potenciar os 
sistemas de 
informação 
do IASFA 
para apoio à 
gestão 

Aumentar o 
nível de 
integração 
dos 
sistemas de 
informação 

Potenciar a 
troca de 

informação 
entre SIGDN 

e o SIASC 

Data de 
disponibilizaçã
o do sistema 

Eficiência Realização Data/dias 
Mar 
2017 

30 dias Fev 2017 50% 
Doc´s 

Produzidos  

fi
n

an
ce

ir
a

 

OE5- capitalizar os 
serviços prestados 
maximizando os 
recursos 

0011- Gerir 
e promover 
a 
reabilitação 
do 
património 
do IASFA 
para a sua 
rentabilizaç
ão 

Criar e 
implementa
r projetos 
de 
reabilitação 
de 
património 
imóvel do 
IASFA 

Projeto de 
criação de 
Residência 

Universitária 
no edifício 

da atual 
Sede 

Data da 
presentação do 

projeto 
Eficácia Realização Data/dias 

Dez 
2017 

30 dias Nov 2017 100% 
Doc´s 

Produzidos  

C
lie

n
te

s 

OE6-Promover a 
participação ativa dos 
beneficiários nas 
atividades do IASFA 

0014- 
Desenvolver 
as áreas de 
marketing, 
comunicaçã
o e relações 
públicas do 
IASFA 

Promover a 
comunicaçã
o interna e 
externa 

Desenvolver 
e 

implementar 
novo design 
e conteúdos 
para o portal 
do IASFA no 
que respeita 

à ASC 

Data de 
implementação 

Qualidade Realização Data/dias 
Dez 

2016 
30 dias Nov 2016 25% 

Data da 
concretização 
dos trabalhos 
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Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

P
e

rs
p

e
ti

va
 

Designação Designação 

Áreas de 

Intervenção

/Ações 

Elemento de 

Ação 

Indicador 

Designação 

Classificação 

Unidade Meta Tolerância Superação 
Peso no 

objetivo 

Fonte de 

verificação Em função do 

objeto 

Quanto à 

natureza 

C
lie

n
te

s 

OE6-Promover a 
participação ativa dos 
beneficiários nas 
atividades do IASFA 

0014- 
Desenvolver 
as áreas de 
marketing, 
comunicaçã
o e relações 
públicas do 
IASFA 

Promover a 
comunicaçã
o interna e 
externa 

Dinamizar o 
contact 

center do 
IASFA para a 

ASC 

Data Eficiência Realização Data/dias 
Dez 

2016 
30 dias Nov 2016 25% 

Data da 
entrada em 

funções 
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4.1.8 Divisão de Tempos Livres e Habitação 

Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

P
e

rs
p

e
ti

va
 

Designação Designação 

Áreas de 

Intervenção

/Ações 

Elemento de 

Ação 

Indicador 

Designação 

Classificação 

Unidade Meta Tolerância Superação 
Peso no 

objetivo 

Fonte de 

verificação Em função do 

objeto 

Quanto à 

natureza 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE1-Redefinir o 
conceito de apoio 
social à família militar 
e completar o modelo 
de governação 
adequado ao IASFA 

OO1- Rever 

a Estrutura 

orgânica do 

IASFA 

Alterar a 

estrutura 

orgânica 

atual em 

função das 

necessidade

s 

Implementar 

nova 

estrutura 

orgânica 

Data da 

implementação 

da nova Est. 

Orgânica 

Eficácia Realização Data/dias 
Dez 

2016 
30 dias Nov-2016 30% 

Doc’s 

estrutura 

orgânica 

 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE1-Redefinir o 
conceito de apoio 
social à família militar 
e completar o modelo 
de governação 
adequado ao IASFA 

OO1- Rever 

a Estrutura 

orgânica do 

IASFA 

Alterar a 

estrutura 

orgânica 

atual em 

função das 

necessidade

s 

Definir o 

quadro de 

competência

s funcionais 

dos postos 

de trabalho 

que lhe 

estão afetos 

Data de 

finalização do 

quadro de 

competências 

Eficácia Realização Data/% 

Dez 

2017/

75% 

5% 
Dez 2016/ 

80% 
30% 

Doc’s/ 

produzidos 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE1-Redefinir o 
conceito de apoio 
social à família militar 
e completar o modelo 
de governação 
adequado ao IASFA 

OO3- 
Realizar o 
diagnóstico 
sustentado 
das 
necessidade
s e 
expetativas 
da ASC 

Desenvolver 

estudos por 

resposta 

social 

Redefinir os 

critérios de 

atribuição 

dos fogos 

para 

arrendament

o 

Data Eficiência Realização Data/dias 
Mar 

2017 
30 dias Fev 2017 40% 

Data da 

redefinição 
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Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

P
e

rs
p

e
ti

va
 

Designação Designação 

Áreas de 

Intervenção

/Ações 

Elemento de 

Ação 

Indicador 

Designação 

Classificação 

Unidade Meta Tolerância Superação 
Peso no 

objetivo 

Fonte de 

verificação Em função do 

objeto 

Quanto à 

natureza 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE1-Redefinir o 
conceito de apoio 
social à família militar 
e completar o modelo 
de governação 
adequado ao IASFA 

OO3- 
Realizar o 
diagnóstico 
sustentado 
das 
necessidade
s e 
expetativas 
da ASC 

Desenvolver 
estudos por 

resposta 
social 

Revisão do 

regulamento 

de 

arrendament

o em regime 

livre e em 

regime 

económico 

Data Eficiência Realização Data/dias 
Mar 

2017 
30 dias Fev 2017 30% 

Data da 

revisão  

P
ro

ce
ss

o
s 

OE1-Redefinir o 
conceito de apoio 
social à família militar 
e completar o modelo 
de governação 
adequado ao IASFA 

OO3- 
Realizar o 
diagnóstico 
sustentado 
das 
necessidade
s e 
expetativas 
da ASC 

Desenvolver 
estudos por 

resposta 
social 

Elaboração 

de proposta 

de DL sobre 

o 

arrendament

o económico 

Data Qualidade Realização Data/dias 
Abr 

2017 
30 dias Mar 2017 30% 

Doc’s 

produzidos 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE1-Redefinir o 
conceito de apoio 
social à família militar 
e completar o modelo 
de governação 
adequado ao IASFA 

002- 
Organizar e 
adequar o 
relacioname
nto com os 
stakeholder
s do IASFA 

Representar 

o IASFA em 

eventos 

externos de 

âmbito 

nacional e 

internacion

al 

Participação 

nas reuniões 

do CLIMS 

Nº reuniões Eficácia Realização 
Nº 

reuniões 
2 0 3 20% 

Doc’s das 

reuniões 
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Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

P
e

rs
p

e
ti

va
 

Designação Designação 

Áreas de 

Intervenção

/Ações 

Elemento de 

Ação 

Indicador 

Designação 

Classificação 

Unidade Meta Tolerância Superação 
Peso no 

objetivo 

Fonte de 

verificação Em função do 

objeto 

Quanto à 

natureza 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE3-Gerir de forma 
eficiente e eficaz das 
respostas sociais do 
IASFA 

 

007- 
Reestrutura
r as 
respostas 
sociais 
atuais 

Atualizar os 
preçários 

dos serviços 
prestados 
no IASFA 

Atualizar as 

rendas do 

IASFA, de 

acordo com 

a legislação 

em vigor e 

novo 

regulamento 

Data Eficiência Realização Data/dias 
Mar 

2017 
30 dias Fev 2017 40% 

Data da 

concretizaçã

o 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE3-Gerir de forma 
eficiente e eficaz das 
respostas sociais do 
IASFA 

007- 
Reestrutura
r as 
respostas 
sociais 
atuais 

Criar novas 
valências 
sociais e 

reestruturar 
as 

existentes 

Desenvolver 

projetos de 

implementaç

ão de novas 

unidades 

hoteleiras e 

de lazer 

Data Qualidade Realização Data/dias 
Dez 

2017 
30 dias Nov 2017 40% 

Relatórios 

dos 

trabalhos 

desenvolvido

s 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE3-Gerir de forma 
eficiente e eficaz das 
respostas sociais do 
IASFA 

007- Gerir o 
apoio social 
em turismo 
e lazer 

Assegurar a 
gestão 
corrente de 
atividades 
para grupos 

Eventos 

locais de 

caracter 

lúdico e 

cultural 

Nº eventos 

planeados 
Qualidade Realização 

Nº 

eventos  
100% ±5% 100% 10%  
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Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

P
e

rs
p

e
ti

va
 

Designação Designação 

Áreas de 

Intervenção

/Ações 

Elemento de 

Ação 

Indicador 

Designação 

Classificação 

Unidade Meta Tolerância Superação 
Peso no 

objetivo 

Fonte de 

verificação Em função do 

objeto 

Quanto à 

natureza 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE3-Gerir de forma 
eficiente e eficaz das 
respostas sociais do 
IASFA 

007- Gerir o 
apoio social 
em turismo 
e lazer 

Assegurar a 
gestão 
corrente de 
atividades 
para grupos 

Passeios e 

convívios em 

território 

nacional, 

com ou sem 

alojamento 

Nº eventos 

solicitados 
Qualidade Realização 

Nº 

eventos 
100% ±5% 100% 15%  

P
ro

ce
ss

o
s OE3-Gerir de forma 

eficiente e eficaz das 
respostas sociais do 
IASFA 

007- Gerir o 
apoio social 
em turismo 
e lazer 

Assegurar a 
gestão 
corrente de 
atividades 
para grupos 

Turnos de 

férias 

(CEREPOSA) 

Nº turnos 

solicitados 
Eficácia Realização Nº turnos  100% ±5%  15%  

P
ro

ce
ss

o
s OE3-Gerir de forma 

eficiente e eficaz das 
respostas sociais do 
IASFA 

007- Gerir o 
apoio social 
em turismo 
e lazer 

Assegurar a 
gestão 
corrente do 
alojamento 
temporário 

Alojamento 

temporário 

individual 

Nº pedidos Eficácia Realização 
Nº 

pedidos 
100% ±5%  10%  

P
ro

ce
ss

o
s OE3-Gerir de forma 

eficiente e eficaz das 
respostas sociais do 
IASFA 

007- Gerir o 
apoio social 
em turismo 
e lazer 

Assegurar o 
funcioname
nto dos 
CLIMS 

Passeios e 

convívios em 

território 

internacional 

Nº pedidos Qualidade Realização 
Nº 

pedidos 
100% ±5%  25%  
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Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

P
e

rs
p

e
ti

va
 

Designação Designação 

Áreas de 

Intervenção

/Ações 

Elemento de 

Ação 

Indicador 

Designação 

Classificação 

Unidade Meta Tolerância Superação 
Peso no 

objetivo 

Fonte de 

verificação Em função do 

objeto 

Quanto à 

natureza 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE3-Gerir de forma 
eficiente e eficaz das 
respostas sociais do 
IASFA 

007- Gerir o 
apoio social 
em turismo 
e lazer 

Assegurar o 
funcioname
nto dos 
CLIMS 

Programas 

para os 

grupos 

internacionai

s em 

território 

nacional 

 

Nº pedidos Qualidade Realização 
Nº 

pedidos 
100% ±5%  25%  

Fi
n

an
ce

ir
a

 

OE5- capitalizar os 
serviços prestados 
maximizando os 
recursos 

OO11- Gerir 
e promover 
a 
reabilitação 
do 
património 
do IASFA 
para a sua 
rentabilizaç
ão 

Criar e 
implementa
r projetos 
de 
reabilitação 
de 
património 
imóvel do 
IASF 

Projeto de 

criação de 

unidade 

hoteleira no 

ex-LAM 

Data Eficácia Realização Data/dias 
Dez 

2017 
- Nov 2017 30% 

Data do 

Relatório do 

projeto 
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Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

P
e

rs
p

e
ti

va
 

Designação Designação 

Áreas de 

Intervenção

/Ações 

Elemento de 

Ação 

Indicador 

Designação 

Classificação 

Unidade Meta Tolerância Superação 
Peso no 

objetivo 

Fonte de 

verificação Em função do 

objeto 

Quanto à 

natureza 

Fi
n

an
ce

ir
a

 

OE5- capitalizar os 
serviços prestados 
maximizando os 
recursos 

OO11- Gerir 
e promover 
a 
reabilitação 
do 
património 
do IASFA 
para a sua 
rentabilizaç
ão 

Criar e 
implementa
r projetos 
de 
reabilitação 
de 
património 
imóvel do 
IASF 

Projeto 

criação 

unidade 

hoteleira no 

Forte das 

Maias 

Data Eficácia Realização Data/dias 
Dez 

2017 
30 Nov 2017 35% 

Data do 

Relatório do 

projeto 

Fi
n

an
ce

ir
a

 

OE5- capitalizar os 
serviços prestados 
maximizando os 
recursos 

OO11- Gerir 
e promover 
a 
reabilitação 
do 
património 
do IASFA 
para a sua 
rentabilizaç
ão 

Criar e 
implementa
r projetos 
de 
reabilitação 
de 
património 
imóvel do 
IASFA 

Projeto 

criação 

unidade 

hoteleira nos 

Palácios do 

CAS Lisboa 

Data Eficácia Realização Data/dias 
Dez 

2017 
30 Nov 2017 35% 

Data do 

Relatório do 

projeto 
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Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

P
e

rs
p

e
ti

va
 

Designação Designação 

Áreas de 

Intervenção

/Ações 

Elemento de 

Ação 

Indicador 

Designação 

Classificação 

Unidade Meta Tolerância Superação 
Peso no 

objetivo 

Fonte de 

verificação Em função do 

objeto 

Quanto à 

natureza 

Fi
n

an
ce

ir
a

 

OE5- capitalizar os 
serviços prestados 
maximizando os 
recursos 

OO13- Gerir 
os recursos 
Humanos e 
financeiros 

Realizar 
diagnóstico 
do 
património 
imóvel do 
IASFA 

Realizar 

relatório 

com 

diagnóstico 

do 

património 

imobiliário 

do IASFA 

com 

valorização 

patrimonial e 

de 

exploração 

Data Eficiência Realização Data/dias 
Mar 

2017 
30 Fev 2017 50% 

Data do 

relatório 

Fi
n

an
ce

ir
a

 

OE5- capitalizar os 
serviços prestados 
maximizando os 
recursos 

OO13- Gerir 
os recursos 
Humanos e 
financeiros 

Rentabilizar 
o parque 
habitacional 
do IASFA 

Criar 

regulamento 

interno de 

gestão do 

parque 

habitacional 

Data Eficiência Realização Data/dias 
Mar 

2017 
30 Fev 2017 50% 

Data do 

regulamento 
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4.1.9 Divisão de Infraestruturas 

Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

P
e

rs
p

e
ti

va
 

Designação Designação 

Áreas de 

Intervenção

/Ações 

Elemento de 

Ação 

Indicador 

Designação 

Classificação 

Unidade Meta Tolerância Superação 
Peso no 

objetivo 

Fonte de 

verificação Em função do 

objeto 

Quanto à 

natureza 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE1-Redefinir o 
conceito de apoio 
social à família militar 
e completar o modelo 
de governação 
adequado ao IASFA 

OO1- Rever 

a Estrutura 

orgânica do 

IASFA 

Alterar a 

estrutura 

orgânica 

atual em 

função das 

necessidade

s 

Implementar 

nova 

estrutura 

orgânica 

Data da 

implementação 

da nova Est. 

Orgânica 

Eficácia Realização 
Data/dias 

 

Dez 

2016 
30 Nov-2016 30% 

Doc’s 

estrutura 

orgânica 

 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE1-Redefinir o 
conceito de apoio 
social à família militar 
e completar o modelo 
de governação 
adequado ao IASFA 

OO1- Rever 

a Estrutura 

orgânica do 

IASFA 

Alterar a 

estrutura 

orgânica 

atual em 

função das 

necessidade

s 

Definir o 

quadro de 

competência

s funcionais 

dos postos 

de trabalho 

que lhe 

estão afetos 

Data de 

finalização do 

quadro de 

competências 

Eficácia Realização Data/% 

Dez 

2017/

75% 

5% 
Dez 2016/ 

80% 
30% 

Doc’s/ 

produzidos 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE3-Gerir de forma 
eficiente e eficaz das 
respostas sociais do 
IASFA 

OO7- 
Reestrutura
r as 
respostas 
sociais 
atuais 

Criar novas 

valências 

sociais e 

reestruturar 

as 

existentes 

Desenvolver 

e 

implementar 

colónias de 

férias e 

campos de 

férias 

Data da 

apresentação da 

proposta 

Qualidade Realização Data/dias 
Dez 

2016 
30 Nov 2016 25% 

Doc’s 

produzidos 
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Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

P
e

rs
p

e
ti

va
 

Designação Designação 

Áreas de 

Intervenção

/Ações 

Elemento de 

Ação 

Indicador 

Designação 

Classificação 

Unidade Meta Tolerância Superação 
Peso no 

objetivo 

Fonte de 

verificação Em função do 

objeto 

Quanto à 

natureza 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE3-Gerir de forma 
eficiente e eficaz das 
respostas sociais do 
IASFA 

OO7- 
Reestrutura
r as 
respostas 
sociais 
atuais 

Criar novas 
valências 
sociais e 

reestruturar 
as 

existentes 

Desenvolver 

projetos de 

implementaç

ão de novas 

ERPI 

Data da 

apresentação 

da proposta 

Qualidade Realização Data/dias 
Dez 

2017 
30 Nov 2017 25% 

Doc’s 

produzidos 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE3-Gerir de forma 
eficiente e eficaz das 
respostas sociais do 
IASFA 

OO7- 
Reestrutura
r as 
respostas 
sociais 
atuais 

Criar novas 
valências 
sociais e 
reestruturar 
as 
existentes 

Desenvolver 

projetos de 

implementaç

ão de novas 

unidades 

hoteleiras e 

de lazer 

Data Qualidade Realização Data/dias 
Dez 

2017 
30 Nov 2017 25% 

Doc’s 

produzidos 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE3-Gerir de forma 
eficiente e eficaz das 
respostas sociais do 
IASFA 

OO7- 
Reestrutura
r as 
respostas 
sociais 
atuais 

Criar novas 
valências 
sociais e 
reestruturar 
as 
existentes 

Desenvolver 

projetos de 

implementaç

ão de novas 

valências de 

infância e 

educação 

Data da 

apresentação 

dos de 

implementação 

Qualidade Realização Data/Mês 
Dez 

2017 
30 Nov 2017 25% 

Doc’s 

produzidos 



62 
 

Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

P
e

rs
p

e
ti

va
 

Designação Designação 

Áreas de 

Intervenção

/Ações 

Elemento de 

Ação 

Indicador 

Designação 

Classificação 

Unidade Meta Tolerância Superação 
Peso no 

objetivo 

Fonte de 

verificação Em função do 

objeto 

Quanto à 

natureza 

Fi
n

an
ce

ir
a

 

OE5- capitalizar os 
serviços prestados 
maximizando os 
recursos 

OO11- Gerir 
e promover 
a 
reabilitação 
do 
património 
do IASFA 
para a sua 
rentabilizaç
ão 

Criar e 
implementa
r projetos 
de 
reabilitação 
de 
património 
imóvel do 
IASFA 

Projeto de 

criação de 

unidade 

hoteleira no 

ex-LAM 

Data Eficácia Realização Data/dias 
Dez 

2017 
- Nov 2017 30% 

Data do 

Relatório do 

projeto 

Fi
n

an
ce

ir
a

 

OE5- capitalizar os 
serviços prestados 
maximizando os 
recursos 

OO11- Gerir 
e promover 
a 
reabilitação 
do 
património 
do IASFA 
para a sua 
rentabilizaç
ão 

Criar e 
implementa
r projetos 
de 
reabilitação 
de 
património 
imóvel do 
IASFA 

Projeto de 

criação de 

unidade 

hoteleira no 

Forte das 

Maias 

Data Eficácia Realização Data/dias 
Dez 

2017 
30 Nov 2017 35% 

Data do 

Relatório do 

projeto 
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Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

P
e

rs
p

e
ti

va
 

Designação Designação 

Áreas de 

Intervenção

/Ações 

Elemento de 

Ação 

Indicador 

Designação 

Classificação 

Unidade Meta Tolerância Superação 
Peso no 

objetivo 

Fonte de 

verificação Em função do 

objeto 

Quanto à 

natureza 

Fi
n

an
ce

ir
a

 

OE5- capitalizar os 
serviços prestados 
maximizando os 
recursos 

OO11- Gerir 
e promover 
a 
reabilitação 
do 
património 
do IASFA 
para a sua 
rentabilizaç
ão 

Criar e 
implementa
r projetos 
de 
reabilitação 
de 
património 
imóvel do 
IASFA 

Projeto de 

criação de 

unidade 

hoteleira nos 

Palácios do 

CAS Lisboa 

Data Eficácia Realização Data/dias 
Dez 

2017 
30 Nov 2017 35% 

Data do 

Relatório do 

projeto 

Fi
n

an
ce

ir
a

 

OE5- capitalizar os 
serviços prestados 
maximizando os 
recursos 

OO11- Gerir 
e promover 
a 
reabilitação 
do 
património 
do IASFA 
para a sua 
rentabilizaç
ão 

Garantir a 
manutençã
o preventiva 
e corretiva 
de 
infraestrutu
ras e 
equipament
os 

Manutenção 

de 

infraestrutur

as (edifícios) 

Data Eficácia Realização Data/dias 
Dez 

2016 
30 Nov 2017 40%  
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Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

P
e

rs
p

e
ti

va
 

Designação Designação 

Áreas de 

Intervenção

/Ações 

Elemento de 

Ação 

Indicador 

Designação 

Classificação 

Unidade Meta Tolerância Superação 
Peso no 

objetivo 

Fonte de 

verificação Em função do 

objeto 

Quanto à 

natureza 

Fi
n

an
ce

ir
a

 

OE5- capitalizar os 
serviços prestados 
maximizando os 
recursos 

OO11- Gerir 
e promover 
a 
reabilitação 
do 
património 
do IASFA 
para a sua 
rentabilizaç
ão 

Garantir a 
manutençã
o preventiva 
e corretiva 
de 
infraestrutu
ras e 
equipament
os 

Manutenção 

de 

infraestrutur

as (outros) 

Data Eficácia Realização Data/dias 
Dez 

2016 
30 Nov 2017 30%  

Fi
n

an
ce

ir
a

 

OE5- capitalizar os 
serviços prestados 
maximizando os 
recursos 

OO11- Gerir 
e promover 
a 
reabilitação 
do 
património 
do IASFA 
para a sua 
rentabilizaç
ão 

Garantir a 
manutençã
o preventiva 
e corretiva 
de 
infraestrutu
ras e 
equipament
os 

Manutenção

/exploração 

outros bens 

e 

equipament

os 

Data Eficácia Realização Data/dias 
Dez 

2016 
30 Nov 2017 30%  
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Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

P
e

rs
p

e
ti

va
 

Designação Designação 

Áreas de 

Intervenção

/Ações 

Elemento de 

Ação 

Indicador 

Designação 

Classificação 

Unidade Meta Tolerância Superação 
Peso no 

objetivo 

Fonte de 

verificação Em função do 

objeto 

Quanto à 

natureza 

Fi
n

an
ce

ir
a

 

OE5- capitalizar os 
serviços prestados 
maximizando os 
recursos 

OO12- Gerir 
os recursos 
Humanos e 
financeiros 

Realizar 
diagnóstico 
do 
património 
imóvel do 
IASFA 

Realizar 

relatório 

com o 

diagnóstico 

do 

património 

imobiliário 

do IASFA 

com 

valorização 

patrimonial e 

de 

exploração 

Data Eficiência Realização Data/dias 
Mar 

2017 
30 

Fev  

2017 
100%  
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4.1.10 Centros de Apoio Social - nível I 

Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

P
e

rs
p

e
ti

va
 

Designação Designação 

Áreas de 

Intervenção

/Ações 

Elemento de 

Ação 

Indicador 

Designação 

Classificação 

Unidade Meta Tolerância Superação 
Peso no 

objetivo 

Fonte de 

verificação Em função do 

objeto 

Quanto à 

natureza 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE1-Redefinir o 
conceito de apoio 
social à família militar 
e completar o modelo 
de governação 
adequado ao IASFA 

OO1- Rever 

a Estrutura 

orgânica do 

IASFA 

Alterar a 

estrutura 

orgânica 

atual em 

função das 

necessidade

s 

Implementar 

nova 

estrutura 

orgânica 

Data da 

implementação 

da nova Est. 

Orgânica 

Eficácia Realização 
Data/dias 

 

Dez 

2016 
30 Nov-2016 30% 

Doc’s 

estrutura 

orgânica 

 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE1-Redefinir o 
conceito de apoio 
social à família militar 
e completar o modelo 
de governação 
adequado ao IASFA 

OO1- Rever 

a Estrutura 

orgânica do 

IASFA 

Alterar a 

estrutura 

orgânica 

atual em 

função das 

necessidade

s 

Definir o 

quadro de 

competência

s funcionais 

dos postos 

de trabalho 

que lhe 

estão afetos 

Data de 

finalização do 

quadro de 

competências 

Eficácia Realização Data/% 

Dez 

2017/

75% 

5% 
Dez 2016/ 

80% 
30% 

Doc’s/ 

produzidos 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE1-Redefinir o 
conceito de apoio 
social à família militar 
e completar o modelo 
de governação 
adequado ao IASFA 

OO2- 

Organizar e 

adequar o 

relacioname

nto com os 

stakeholder

s do IASFA 

Realizar 

visitas de 

contato e 

de estudo 

aos órgãos 

do IASFA 

Visita dos 

dirigentes 

aos CAS e 

entidades 

locais 

relevantes 

Data da 

implementação 

da nova Est. 

Orgânica 

Eficiência Realização Data/dias  
Dez 

2016 
30 Nov 2016 30% 

Data da 

implementaçã

o da nova Est. 

Orgânica 
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Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

P
e

rs
p

e
ti

va
 

Designação Designação 

Áreas de 

Intervenção

/Ações 

Elemento de 

Ação 

Indicador 

Designação 

Classificação 

Unidade Meta Tolerância Superação 
Peso no 

objetivo 

Fonte de 

verificação Em função do 

objeto 

Quanto à 

natureza 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE3-gerir de forma 
eficiente e eficaz, as 
respostas 

OO7- 

Reestrutura

r as 

respostas 

sociais 

atuais 

 

Atualizar os 
preçários 

dos serviços 
prestados 
no IASFA 

Atualizar o 

preçário das 

ERPI 

Data de 

apresentação 

da proposta 

Eficiência Realização Data/dias  
Dez 

2916 
30 Nov 2016 25% 

Data 

Despacho 

P
ro

ce
ss

o
s OE3-gerir de forma 

eficiente e eficaz, as 
respostas 

OO7- 
Reestrutura
r as 
respostas 
sociais 
atuais 

Atualizar os 
preçários 

dos serviços 
prestados 
no IASFA 

Atualizar o 

preçário das 

valências de 

infância e 

educação 

Data de 

apresentação 

da proposta 

Eficiência Realização Data/dias 
Maio 

2016 
30 Abr 2016 25% 

Data 

Despacho 

P
ro

ce
ss

o
s OE3-gerir de forma 

eficiente e eficaz, as 
respostas 

OO7- 
Reestrutura
r as 
respostas 
sociais 
atuais 

Atualizar os 

preçários 

dos serviços 

prestados 

no IASFA 

Atualizar o 

preçário dos 

postos 

clínicos 

Data de 

apresentação 

da proposta 

Eficiência Realização Data/dias 
Dez 

2016 
30 Nov 2016 25% 

Data 

Despacho 

P
ro

ce
ss

o
s OE3-gerir de forma 

eficiente e eficaz, as 
respostas 

OO7- 
Reestrutura
r as 
respostas 
sociais 
atuais 

Atualizar os 
preçários 

dos serviços 
prestados 
no IASFA 

Racionalizar 

e atualizar o 

preçário das 

refeições 

Data de 

apresentação 

da proposta 

Eficiência Realização Data/dias  
Dez 

2016 
30 Nov 2016 25% 

Data 

Despacho 
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Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

P
e

rs
p

e
ti

va
 

Designação Designação 

Áreas de 

Intervenção

/Ações 

Elemento de 

Ação 

Indicador 

Designação 

Classificação 

Unidade Meta Tolerância Superação 
Peso no 

objetivo 

Fonte de 

verificação Em função do 

objeto 

Quanto à 

natureza 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE3-gerir de forma 
eficiente e eficaz, as 
respostas 

OO7- 
Reestrutura
r as 
respostas 
sociais 
atuais 

Certificar as 
respostas 
sociais do 

IASFA 

Desenvolver 

projeto de 

implementaç

ão de SGQ 

nos 

equipament

os 

Data de 

apresentação 

da proposta 

Qualidade Realização Data/dias  
Dez 

2016 
30 Nov 2016 100% 

Relatório do 

projeto 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE3-gerir de forma 
eficiente e eficaz, as 
respostas 

OO7- 
Reestrutura
r as 
respostas 
sociais 
atuais 

Criar novas 
valências 
sociais e 
reestruturar 
as 
existentes 

Organizar, 

regulamenta

r e 

implementar 

Centros de 

Convívio 

Data 

apresentação 

do projeto 

Eficácia Realização Data/dias 
Dez 

2016 
30 Nov 2016 10% 

Doc’s 

produzidos  

P
ro

ce
ss

o
s 

OE3-gerir de forma 
eficiente e eficaz, as 
respostas 

OO7- 
Reestrutura
r as 
respostas 
sociais 
atuais 

Criar novas 
valências 
sociais e 
reestruturar 
as 
existentes 

Organizar, 

regulamenta

r e 

implementar 

Centros de 

Dia 

Data de 

apresentação 

do estudo 

Eficácia Realização Data/dias 
Dez 

2016 
30 Nov 2016 15% 

Relatórios 

produzidos 
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Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

P
e

rs
p

e
ti

va
 

Designação Designação 

Áreas de 

Intervenção

/Ações 

Elemento de 

Ação 

Indicador 

Designação 

Classificação 

Unidade Meta Tolerância Superação 
Peso no 

objetivo 

Fonte de 

verificação Em função do 

objeto 

Quanto à 

natureza 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE3-gerir de forma 
eficiente e eficaz, as 
respostas 

OO7- 
Reestrutura
r as 
respostas 
sociais 
atuais 

Criar novas 
valências 
sociais e 
reestruturar 
as 
existentes 

Desenvolver 

e 

implementar 

colónias de 

férias e 

campos de 

férias 

Data de 

apresentação 

do projeto 

Qualidade Realização Data/dias 
Dez 

2017 
30 Nov 2017 15% 

Relatórios 

produzidos 

P
ro

ce
ss

o
s OE3-gerir de forma 

eficiente e eficaz, as 
respostas 

OO7- 
Reestrutura
r as 
respostas 
sociais 
atuais 

Criar novas 
valências 
sociais e 
reestruturar 
as 
existentes 

Desenvolver 

projetos de 

implementaç

ão de novas 

ERPI 

Data de 

apresentação 

do projeto 

Qualidade Realização Data/dias 
Jul 

2017 
30 Jun 2017 15% 

Relatórios 

produzidos 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE3-gerir de forma 
eficiente e eficaz, as 
respostas 

OO7- 
Reestrutura
r as 
respostas 
sociais 
atuais 

Criar novas 
valências 
sociais e 
reestruturar 
as 
existentes 

Desenvolver 

projetos de 

implementaç

ão de novas 

unidades 

hoteleiras e 

de lazer 

Data de 

apresentação 

do projeto 

Qualidade Realização Data/dias 
Dez 

2017 
30 Nov 2017 15% 

Relatórios 

produzidos 
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Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

P
e

rs
p

e
ti

va
 

Designação Designação 

Áreas de 

Intervenção

/Ações 

Elemento de 

Ação 

Indicador 

Designação 

Classificação 

Unidade Meta Tolerância Superação 
Peso no 

objetivo 

Fonte de 

verificação Em função do 

objeto 

Quanto à 

natureza 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE3-gerir de forma 
eficiente e eficaz, as 
respostas 

OO7- 
Reestrutura
r as 
respostas 
sociais 
atuais 

Criar novas 
valências 
sociais e 
reestruturar 
as 
existentes 

Desenvolver 

projetos de 

implementaç

ão de novas 

valências de 

infância e 

educação 

Data de 

apresentação 

do 

estudo/projeto 

Qualidade Realização Data/dias 
Dez 

2016 
30 30 Nov 15% 

Relatórios 

produzidos 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE3-gerir de forma 
eficiente e eficaz, as 
respostas 

OO7- 
Reestrutura
r as 
respostas 
sociais 
atuais 

Criar novas 
valências 
sociais e 
reestruturar 
as 
existentes 

Desenvolver 

projeto 

piloto para 

implementaç

ão do serviço 

de apoio 

domiciliário 

Data de 

apresentação 

do projeto 

Qualidade Realização Data/dias 
Dez 

2016 
30 30 Nov 15% 

Relatórios 

produzidos 

P
ro

ce
ss

o
s OE3-gerir de forma 

eficiente e eficaz, as 
respostas 

OO7- 
Reestrutura
r as 
respostas 
sociais 
atuais 

Criar novas 
valências 
sociais e 
reestruturar 
as 
existentes 

Reestruturar 

a oferta de 

serviços nos 

cuidados 

primários 

Data de 

apresentação 

do estudo  

Eficiência Realização Data/dias 
Dez 

2016 
30 30 Nov 15% 

Doc’s 

produzidos 

P
ro

ce
ss

o
s OE3-gerir de forma 

eficiente e eficaz, as 
respostas 

007- Gerir o 
apoio social 
em turismo 
e lazer 

Assegurar a 
gestão 
corrente de 
atividades 
para grupos 

Eventos 

locais de 

carater 

lúdico e 

cultural 

Nº eventos 

planeados 
Qualidade Realização 

Nº 

eventos  
100% ±5% 100% 50% 

Doc’s 

produzidos 
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Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

P
e

rs
p

e
ti

va
 

Designação Designação 

Áreas de 

Intervenção

/Ações 

Elemento de 

Ação 

Indicador 

Designação 

Classificação 

Unidade Meta Tolerância Superação 
Peso no 

objetivo 

Fonte de 

verificação Em função do 

objeto 

Quanto à 

natureza 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE3-gerir de forma 
eficiente e eficaz, as 
respostas 

007- Gerir o 
apoio social 
em turismo 
e lazer 

Assegurar a 
gestão 
corrente de 
atividades 
para grupos 

Passeios e 

convívios em 

território 

nacional com 

ou sem 

alojamento 

Nº eventos 

solicitados 
Qualidade Realização 

Nº 

eventos 
100% ±5% 100% 50% 

Doc’s 

produzidos 

P
ro

ce
ss

o
s OE3-gerir de forma 

eficiente e eficaz, as 
respostas 

007- Gerir o 
apoio social 
em turismo 
e lazer 

Assegurar a 

gestão 

corrente do 

alojamento 

temporário 

Alojamento 

temporário 

individual 

Nº pedidos Eficácia Realização 
Nº 

pedidos 
100% ±5% 100% 100% 

Doc’s 

produzidos 

Fi
n

an
ce

ir
a

 

OE5-Capitalizar os 
serviços prestados 
maximizando os 
recursos 

0013- Gerir 
os recursos 
humanos e 
financeiros 

Garantir a 
manutençã
o preventiva 
e corretiva 
de 
infraestrutu
ras e 
equipament
os 

Assegurar 

operação e 

manutenção 

de viaturas 

Nº viaturas 

operacionais 
Eficácia Realização 

Nº 

viaturas 

existentes 

NºVO

p=Nº

V Ex 

(100%

) 

±10% 95% 20% 
Doc’s 

produzidos 
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Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

P
e

rs
p

e
ti

va
 

Designação Designação 

Áreas de 

Intervenção

/Ações 

Elemento de 

Ação 

Indicador 

Designação 

Classificação 

Unidade Meta Tolerância Superação 
Peso no 

objetivo 

Fonte de 

verificação Em função do 

objeto 

Quanto à 

natureza 

Fi
n

an
ce

ir
a

 

OE5-Capitalizar os 
serviços prestados 
maximizando os 
recursos 

0013- Gerir 
os recursos 
humanos e 
financeiros 

Garantir a 
manutençã
o preventiva 
e corretiva 
de 
infraestrutu
ras e 
equipament
os 

Encargos das 

instalações 

(água, 

eletricidade 

e Gás) 

Taxa de 

execução 
Eficiência Realização % 90% 10% 100% 10% 

Doc’s 

produzidos 

Fi
n

an
ce

ir
a

 

OE5-Capitalizar os 
serviços prestados 
maximizando os 
recursos 

0013- Gerir 
os recursos 
humanos e 
financeiros 

Garantir a 
manutençã
o preventiva 
e corretiva 
de 
infraestrutu
ras e 
equipament
os 

Inspeção de 

equipament

os 

Nº inspeções 

previstas (A) 
Eficácia Realização 

Nº Insp. 

Realizadas 

(B) 

A=B  ±10% 95% 10% 

Comprovativ

os das 

inspeções 

Fi
n

an
ce

ir
a

 

OE5-Capitalizar os 
serviços prestados 
maximizando os 
recursos 

0013- Gerir 
os recursos 
humanos e 
financeiros 

Garantir a 
manutençã
o preventiva 
e corretiva 
de 
infraestrutu
ras e 
equipament
os 

Limpeza de 

edifícios 

(quando não 

dedicados a 

um CC) 

Taxa de 

realização 
Eficácia Resultados % 80% 10% 90% 10% 

Comprovativ

os da 

limpeza  
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Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

P
e

rs
p

e
ti

va
 

Designação Designação 

Áreas de 

Intervenção

/Ações 

Elemento de 

Ação 

Indicador 

Designação 

Classificação 

Unidade Meta Tolerância Superação 
Peso no 

objetivo 

Fonte de 

verificação Em função do 

objeto 

Quanto à 

natureza 

Fi
n

an
ce

ir
a

 

OE5-Capitalizar os 
serviços prestados 
maximizando os 
recursos 

0013- Gerir 
os recursos 
humanos e 
financeiros 

Garantir a 
manutençã
o preventiva 
e corretiva 
de 
infraestrutu
ras e 
equipament
os 

Manutenção 

de 

equipament

os de 

ventilação e 

aquecimento 

Nº 

equipamentos 

(A) 

Eficácia Realização 

Nº equip. 

Operacion

ais (B) 

A=B ±10% 95% 10% 

Comprovativ

os da 

manutenção 

Fi
n

an
ce

ir
a

 

OE5-Capitalizar os 
serviços prestados 
maximizando os 
recursos 

0013- Gerir 
os recursos 
humanos e 
financeiros 

Garantir a 
manutençã
o preventiva 
e corretiva 
de 
infraestrutu
ras e 
equipament
os 

Manutenção 

de 

infraestrutur

as (edifícios) 

Data Eficácia Realização Data/dias 
Dez 

2016 
30 Nov 2017 15% 

Comprovativ

os da 

manutenção 

Fi
n

an
ce

ir
a

 

OE5-Capitalizar os 
serviços prestados 
maximizando os 
recursos 

0013- Gerir 
os recursos 
humanos e 
financeiros 

Garantir a 
manutençã
o preventiva 
e corretiva 
de 
infraestrutu
ras e 
equipament
os 

Manutenção 

de 

infraestrutur

as (outros) 

Data Eficácia Realização Data/dias 
Dez 

2016 
30 Nov 2017 15% 

Comprovativ

os da 

manutenção 
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Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

P
e

rs
p

e
ti

va
 

Designação Designação 

Áreas de 

Intervenção

/Ações 

Elemento de 

Ação 

Indicador 

Designação 

Classificação 

Unidade Meta Tolerância Superação 
Peso no 

objetivo 

Fonte de 

verificação Em função do 

objeto 

Quanto à 

natureza 

Fi
n

an
ce

ir
a

 

OE5-Capitalizar os 
serviços prestados 
maximizando os 
recursos 

0013- Gerir 
os recursos 
humanos e 
financeiros 

Garantir a 
manutençã
o preventiva 
e corretiva 
de 
infraestrutu
ras e 
equipament
os 

Manutenção

/exploração 

de outros 

bens e 

equipament

os 

Data Eficácia Realização Data/dias 
Dez 

2016 
30 Nov 2017 10% 

Comprovativ

os da 

manutenção 

 
  



75 
 

4.1.11 Direção de Serviços da Assistência na Doença aos Militares  

Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

P
e

rs
p

e
ti

va
 

Designação Designação 

Áreas de 

Intervenção

/Ações 

Elemento de 

Ação 

Indicador 

Designação 

Classificação 

Unidade Meta Tolerância Superação 
Peso no 

objetivo 

Fonte de 

verificação Em função do 

objeto 

Quanto à 

natureza 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE1-Redefinir o 
conceito de apoio 
social à família militar 
e completar o modelo 
de governação 
adequado ao IASFA 

OO1- Rever 

a Estrutura 

orgânica do 

IASFA 

Alterar a 

estrutura 

orgânica 

atual em 

função das 

necessidade

s 

Implementar 

nova 

estrutura 

orgânica 

Data da 

implementação 

da nova Est. 

Orgânica 

Eficácia Realização Data/dias 
Dez 

2016 
30 Nov-2016 30% 

Doc’s 

estrutura 

orgânica 

 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE1-Redefinir o 
conceito de apoio 
social à família militar 
e completar o modelo 
de governação 
adequado ao IASFA 

OO1- Rever 

a Estrutura 

orgânica do 

IASFA 

Alterar a 

estrutura 

orgânica 

atual em 

função das 

necessidade

s 

Definir o 

quadro de 

competência

s funcionais 

dos postos 

de trabalho 

que lhe 

estão afetos 

Data de 

finalização do 

quadro de 

competências 

Eficácia Realização Data/% 

Dez 

2017/

75% 

5% 
Dez 2016/ 

80% 
30% 

Doc’s/ 

produzidos 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE2- Gerir a ADM de 
acordo com o novo 
modelo de 
Governação dos 
subsistemas públicos 
de saúde 

 

OO6- 
Realizar o 
diagnóstico 
da rede 
convencion
ada da ADM 

Efetuar 
estudo de 
diagnóstico 
da rede 
convencion
ada da ADM 

Relatório 

diagnóstico 

da rede 

convenciona

da da ADM 

Data  Qualidade Realização Data/dias 
 Jan 

2017 
30 

Dez 

2016 
50% 

Data do 

relatório 
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Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

P
e

rs
p

e
ti

va
 

Designação Designação 

Áreas de 

Intervenção

/Ações 

Elemento de 

Ação 

Indicador 

Designação 

Classificação 

Unidade Meta Tolerância Superação 
Peso no 

objetivo 

Fonte de 

verificação Em função do 

objeto 

Quanto à 

natureza 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE2- Gerir a ADM de 
acordo com o novo 
modelo de 
Governação dos 
subsistemas públicos 
de saúde 

 

OO6- 
Realizar o 
diagnóstico 
da rede 
convencion
ada da ADM 

Efetuar 
estudo de 
diagnóstico 
da rede 
convencion
ada da ADM 

Relatório 

consolidado 

da ADM 

2016-2017 

Data  Qualidade Realização Data/dias 
Jan 

2017 
30 

Dez 

2016 
50% 

Data do 

relatório 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE2- Gerir a ADM de 
acordo com o novo 
modelo de 
Governação dos 
subsistemas públicos 
de saúde 

OO6- 
Realizar o 
diagnóstico 
da rede 
convencion
ada da ADM 

Harmonizar 
o sistema 
informação 
da ADM 
com os 
restantes 
subsistemas 

Avaliar o 

sistema de 

informação 

de gestão da 

ADSE e 

estudar 

implementaç

ão de um SI 

semelhante 

para a ADM 

Data  Qualidade Realização Data/dias  
Jan 

2017 
30 

Dez 

2016 
50% 

Data do 

relatório 
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Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

P
e

rs
p

e
ti

va
 

Designação Designação 

Áreas de 

Intervenção

/Ações 

Elemento de 

Ação 

Indicador 

Designação 

Classificação 

Unidade Meta Tolerância Superação 
Peso no 

objetivo 

Fonte de 

verificação Em função do 

objeto 

Quanto à 

natureza 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE2- Gerir a ADM de 
acordo com o novo 
modelo de 
Governação dos 
subsistemas públicos 
de saúde 

OO5- 
Uniformizar 
procedimen
tos com os 
restantes 
subsistemas 

Harmonizar 
a rede de 
convencion
ados e 
tabelas de 
preços com 
restantes 
subsistemas 

Estender a 

rede da ADM 

para 

convenciona

dos já 

existentes 

com os 

restantes 

subsistemas 

Data  Eficiência Realização Data/dias 
Jan 

2017 
30 Dez 2016 50% 

Data do 

relatório 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE2- Gerir a ADM de 
acordo com o novo 
modelo de 
Governação dos 
subsistemas públicos 
de saúde 

OO6- Gerir 
a ADM 

Assegurar 
Gestão 
corrente do 
serviço da 
ADM 

Assegurar o 

abastecimen

to específico 

(quando 

dedicados a 

um CC) 

Data  Eficácia Realização Data  
Dez 

2016 
30 Nov 2016 100% 

Data do 

relatório 
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Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

P
e

rs
p

e
ti

va
 

Designação Designação 

Áreas de 

Intervenção

/Ações 

Elemento de 

Ação 

Indicador 

Designação 

Classificação 

Unidade Meta Tolerância Superação 
Peso no 

objetivo 

Fonte de 

verificação Em função do 

objeto 

Quanto à 

natureza 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE2- Gerir a ADM de 
acordo com o novo 
modelo de 
Governação dos 
subsistemas públicos 
de saúde 

OO6- Gerir 
a ADM 

Assegurar a 
gestão dos 

beneficiário
s 

Iniciar o 

processo de 

implementaç

ão do 

sistema de 

atualização 

do cadastro 

dos 

beneficiários 

através do 

módulo RHV 

do SIGDN 

Data  Eficiência Realização Data/dias  
Dez 

2016 
30 Nov 2016 100% 

Data do 

relatório 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE2- Gerir a ADM de 
acordo com o novo 
modelo de 
Governação dos 
subsistemas públicos 
de saúde 

OO6- Gerir 
a ADM 

Assegurar o 
apuramento 
dos valores 
processados 
pela ADM 

Processar a 

faturação do 

regime livre 

sem DFA 

Data  Eficiência Realização Data/dias  
Set 

2016 
30 Ago 2016 30% 

Data da 

concretização 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE2- Gerir a ADM de 
acordo com o novo 
modelo de 
Governação dos 
subsistemas públicos 
de saúde 

OO6- Gerir 
a ADM 

Assegurar o 
apuramento 
dos valores 
processados 
pela ADM 

Processar a 

faturação do 

regime 

convenciona

do e 

medicament

os sem DFA 

Data  Eficiência Realização Data/dias 
Dez 

2016 
30 Nov 2016 30% 

Data da 

concretização 
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Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

P
e

rs
p

e
ti

va
 

Designação Designação 

Áreas de 

Intervenção

/Ações 

Elemento de 

Ação 

Indicador 

Designação 

Classificação 

Unidade Meta Tolerância Superação 
Peso no 

objetivo 

Fonte de 

verificação Em função do 

objeto 

Quanto à 

natureza 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE2- Gerir a ADM de 
acordo com o novo 
modelo de 
Governação dos 
subsistemas públicos 
de saúde 

OO6- Gerir 
a ADM 

Assegurar o 
apuramento 
dos valores 
processados 
pela ADM 

Iniciar a 

faturação do 

regime livre 

e do regime 

convenciona

do e 

medicament

os dos DFA 

em faturação 

Data  Eficiência Realização Data/dias  
Dez 

2016 
30 Nov 2016 40% 

Data da 

concretização 

P
ro

ce
ss

o
s 

OE2- Gerir a ADM de 
acordo com o novo 
modelo de 
Governação dos 
subsistemas públicos 
de saúde 

OO6- Gerir 
a ADM 

Assegurar 
gestão 
corrente da 
conferência 
de faturas 

Prestação de 

serviços de 

assessoria 

técnica 

(exclui RH 

internos) 

Data  Eficácia Realização Data/dias 
Dez 

2016 
30 Nov 2016 100% 

Data da 

concretização 

A
p

re
n

d
./

In
o

v 

OE4-Criar e 

implementar os 

instrumentos de 

gestão apropriados e 

eficazes 

 

OO10- 

Desenvolver 

ferramentas 

de controlo 

interno 

Aumentar o 
controlo 
interno dos 
processos 
da ADM 

Criar manual 

procediment

os 

comparticipa

ções do 

regime livre 

da ADM 

Data  Qualidade Realização Data/dias  
Jul 

2017 
30 

Ago 

2017 
50% 

Data da 

concretização 
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Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

P
e

rs
p

e
ti

va
 

Designação Designação 

Áreas de 

Intervenção

/Ações 

Elemento de 

Ação 

Indicador 

Designação 

Classificação 

Unidade Meta Tolerância Superação 
Peso no 

objetivo 

Fonte de 

verificação Em função do 

objeto 

Quanto à 

natureza 

A
p

re
n

d
./

In
o

v 

OE4-Criar e 

implementar os 

instrumentos de 

gestão apropriados e 

eficazes 

 

OO10- 

Desenvolver 

ferramentas 

de controlo 

interno 

Aumentar o 
nível de 
exploração 
do sistema 
de gestão 
da ADM 

Formação 

aos 

utilizadores 

nos Ramos e 

nos CAS 

Data  Eficiência Realização Data/dias 
Jul 

2017 
30 

Ago 

2017 
25% 

Data da 

concretização 

C
lie

n
te

s 

OE6-Promover a 
participação ativa dos 
beneficiários nas 
atividades do IASFA 

OO14- 

Desenvolver 

as áreas de 

marketing, 

comunicaçã

o e relações 

públicas do 

IASFA 

Promover a 
comunicaçã
o interna e 
externa 

Desenvolver 

e 

implementar 

novo design 

e conteúdos 

para o portal 

do IASFA, na 

ADM  

Data Qualidade Realização Data/dias 
Dez 

2016 
30 

Nov 

2016 
25% 

Data da 

conclusão 

dos 

trabalhos 

C
lie

n
te

s 

OE6-Promover a 
participação ativa dos 
beneficiários nas 
atividades do IASFA 

OO14- 

Desenvolver 

as áreas de 

marketing, 

comunicaçã

o e relações 

públicas do 

IASFA 

Promover a 
comunicaçã
o interna e 
externa 

Dinamizar o 

contact 

center do 

IASFA para a 

ADM  

Data Eficiência Realização Data/dias 
Dez 

2016 
30 

Nov 

2016 
25% 

Data da 

entrada em 

funções 
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Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionais 

P
e

rs
p

e
ti

va
 

Designação Designação 

Áreas de 

Intervenção

/Ações 

Elemento de 

Ação 

Indicador 

Designação 

Classificação 

Unidade Meta Tolerância Superação 
Peso no 

objetivo 

Fonte de 

verificação Em função do 

objeto 

Quanto à 

natureza 

C
lie

n
te

s 

OE6-Promover a 
participação ativa dos 
beneficiários nas 
atividades do IASFA 

OO14- 

Desenvolver 

as áreas de 

marketing, 

comunicaçã

o e relações 

públicas do 

IASFA 

Promover a 
participação 
e 
interativida
de dos 
beneficiário
s no IASFA 

Criar mailing 

list dos 

beneficiários 

do IASFA, 

para ASC e 

para ADM 

Data Eficiência Realização Data/dias 
Dez 

2016 
30 

Nov 

2016 
50% 

Concretizaçã

o do 

pretendido 
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5 Recursos 

5.1 Recursos Humanos 

O IASFA, I.P., dispõe, atualmente, para cumprimento da sua missão e atribuições e concretização 

do Plano de Atividades 2016, de 673 colaboradores, distribuídos por unidades orgânicas e 

categorias/carreiras profissionais da seguinte forma: 

 

Unidade 
Orgânica 

  CATEGORIA/CARREIRA 

Direção 
superior 

Dirigente 
Intermédios 

Técnico 
Superior 

Ed Inf 
Coordenador 

Técnico 
Assistente 

Técnico 
EO AO ENF TDT INF TOTAL 

CD 2                     2 

CAS/ALFEITE   1 9 8   7 1 77 2     105 

CAS/BRAGA               1       1 

CAS/COIMBRA     2     1   2       5 

CAS/ÉVORA     1                 1 

CAS/FUNCHAL           1           1 

CAS/Lisboa   1 2     6   22       31 

CAS/OEIRAS   1 6   1 23 1 189 22 13   256 
CAS/PONTA 
DELGADA               3       3 

CAS/PORTO   1 2     2   20 4     29 

CAS/RUNA   1 4   2 8   54 3     72 

CAS/TOMAR     1     1   1       3 

CAS/VISEU     1     1   2       4 

CEREPOSA           1 1 17       19 

DSADM   1 1     3         1 6 

DGBB   1     1 13   6       21 

DP   1       5           6 

DSASC   1                   1 

DAS   1 3   1 5   1       11 
DIE   1 2     2   10       15 

DTLH  1 1     2   12       16 

GRH   1     1 5           7 

GRM   1 3     8           12 

GACD   1 5     6   13     1 26 

GPGFO   1 3   1 10           15 

GSIC   1           1     3 5 

TOTAL 2 17 46 8 7 110 3 431 31 13 5 673 
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5.2 Recursos Financeiros  

O IASFA, I.P., dispõe dos seguintes recursos financeiros para a concretização do presente Plano 

de atividades para o ano de 2016: 

 

 

Recursos Financeiros 2016 (Apenas Serviços Próprios) 

DESIGNAÇÃO PLANEADOS 

Orçamento de funcionamento 53.861.126,00 

Despesas c/Pessoal 11.558.400,00 

Aquisições de Bens e Serviços 7.536.631,00 

Outras despesas correntes 100.222,00 

Outros valores (Despesas capital) 2.559.233,00 

TOTAL (OF+Outros) 56.420.359,00 

 

NOTA: Em anexo apresentam-se as despesas de funcionamento normal, bem como as 

dotações específicas (ADM, Transferências Diversas e Reserva). 
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5.3 Recursos informáticos  

Para o cumprimento integral da sua missão, desenvolvimento da sua atividade e concretização 
do Plano de Atividades 2016, o IASFA, I.P., dispõe dos seguintes recursos informáticos e 
tecnológicos: 

 

Recursos Informáticos e Tecnológicos 

Licenças N.º médio Equipamentos Existências 

SAP R/3 6,40 ECC 5,0 e SEM/BW 3,5 137   

Telefonia VoIP (Alcatel OmniPCX  ) 5   

Microsoft Office Desktop com Office 
Standard (inclui SO Windows, SQL CAL, 
Core CAL e Office Standard) 

560   

SQL Server 2008 R2 3   

SQL Server 2008 1 Servidores 12 

SQL Server Standard Edition 1 Desktop’s 586 

System Center Data Center 1 Portáteis 43 

Windows Server 2003 6 Comunicações - Ativos de Rede 12 

Windows Server 2003 6 Comunicações - Telefones Volp 
(incluíndo licença) 

39 

Access 2 Periféricos - Impressoras 95 

Office Professional 10 Periféricos - Scanners 22 

Visio Standard 5 Periféricos - Projetores 11 

Project Professional 4   

Autocad Autodesk LTE 6   

Adobe Acrobat Pro 7   

Adobe Master Colection CS3 1   

Toad for Oracle 2   

Total 757 Total 820 
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Anexo A - Orçamento do IASFA para 2016 

 

 

a) Despesas de Funcionamento Normal 

 

  I - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO NORMAL (1+2+3+4+5) 22.961.103,00 

  A - DESPESAS CORRENTES      (1+2+3) 20.301.648,00 

01.00.00.00.00  DESPESAS COM O PESSOAL            (1) 11.558.400,00 

01.01.00.00.00 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 8.986.900,00 

01.01.03.00.00 Pessoal dos quadros - Regime da função pública 6.900.000,00 

01.01.08.00.00 Pessoal aguardando aposentação 25.000,00 

01.01.09.00.00 Pessoal em qualquer outra situação 30.000,00 

01.01.11.00.00 Representação 80.000,00 

01.01.13.00.00 Subsídio de refeição 799.900,00 

01.01.14.SF.00 Subsídio de Férias 563.000,00 

01.01.14.SN.00 Subsídio de Natal 563.000,00 

01.01.15.00.00 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 26.000,00 

01.02.00.00.00 ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS 433.000,00 

01.02.02.00.00 Horas extraordinárias 43.000,00 

01.02.04.00.00 Ajudas de custo 25.000,00 

01.02.05.00.00 Abono para falhas 5.000,00 

01.02.11.00.00 Ab-Subsidio de turno 345.000,00 

01.02.14.00.00 Outros abonos em numerário ou espécie 15.000,00 

01.03.00.00.00 SEGURANÇA SOCIAL 2.138.500,00 

01.03.03.00.00 Subsídio familiar a crianças e jovens 15.000,00 

01.03.05.A0.A0 Contrib p/segurança social-CaixaGeral Aposentações 922.737,00 

01.03.05.A0.B0 Contrib para segurança social - Segurança Social 1.102.263,00 

01.03.06.00.00 Acidentes em serviço e doenças profissionais 90.500,00 

01.03.08.00.00 Outras pensões 8.000,00 

02.00.00.00.00 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS  (2) 7.536.631,00 

02.01.00.00.00 AQUISIÇÃO DE BENS  2.910.593,00 

02.01.01.00.00 Matérias-primas e subsidiária 12.526,00 

02.01.02.00.00 Combustíveis e lubrificantes 112.330,00 

02.01.02.A0.09 Combustíveis e lubrificantes-Anos Anteriores 3.250,00 

02.01.04.00.00 Limpeza e higiene 128.821,00 

02.01.04.A0.09 Limpeza e higiene-Anos Anteriores 35,00 

02.01.05.00.00 Alimentação-Refeições confeccionadas 302.980,00 

02.01.06.00.00 Alimentação-Géneros pª confeccionar 1.727.367,00 
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02.01.06.A0.09 Alimentação-Géneros pª confeccionar-Anos Anteriore 4.253,00 

02.01.07.00.00 Vestuário e artigos pessoais 13.085,00 

02.01.08.00.00 Material de escritório 78.831,00 

02.01.08.A0.09 Material de escritório-Anos Anteriores 11.901,00 

02.01.09.00.00 Produtos químicos e farmacêuticos 2.275,00 

02.01.10.00.00 Produtos vendidos nas farmácias 1.060,00 

02.01.11.00.00 Material de consumo clínico 125.807,00 

02.01.11.A0.09 Material de consumo clínico-Anos Anteriores 316,00 

02.01.12.00.00 Material de transporte-peças 24.175,00 

02.01.13.00.00 Material de consumo hoteleiro 34.070,00 

02.01.14.00.00 Outro material-peças 74.619,00 

02.01.15.00.00 Prémios, condecorações e ofertas 6.100,00 

02.01.16.00.00 Mercadorias para a venda 73.018,00 

02.01.18.00.00 Livros e documentação técnica 27,00 

02.01.20.00.00 Material de educação, cultura e recreio 2.070,00 

02.01.21.00.00 Outros bens 171.013,00 

02.01.21.A0.09 Outros bens-Anos Anteriores 664,00 

02.02.00.00.00 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS  4.626.038,00 

02.02.01.00.00 Encargos das instalações 1.235.501,00 

02.02.01.A0.09 Encargos das instalações-Anos Anteriores 48.998,00 

02.02.02.00.00 Limpeza e higiene 700.234,00 

02.02.03.00.00 Conservação de bens 266.467,00 

02.02.04.A0.00 Principio da Onerosidade 53.029,00 

02.02.04.B0.00 Locação de Edifício - Outros 113,00 

02.02.06.00.00 Locação de material de transporte 35.380,00 

02.02.09.A0.00 Acessos à internet 7.195,00 

02.02.09.C0.00 Comunicações fixas de voz 13.188,00 

02.02.09.D0.00 Comunicações móveis 11.081,00 

02.02.09.D0.09 Comunicações móveis-Anos Anteriores     506,00 

02.02.09.F0.00 Out Serv Comunicações 137.960,00 

02.02.09.F0.09 Out Serv Comunicações-Anos Anteriores     19.913,00 

02.02.10.00.00 Transportes 31.205,00 

02.02.11.00.00 Representação dos serviços 996,00 

02.02.12.00.00 Seguros 28.000,00 

02.02.12.B0.00 Seguros-Outras 40.319,00 

02.02.12.B0.09 Seguros-Outras-Anos Anteriores 255,00 

02.02.13.00.00 Deslocações e estadas 207.120,00 

02.02.15.B0.00 Formação - Outras 13.089,00 
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02.02.15.B0.09 Formação  - Outras - Anos Anteriores 210,00 

02.02.17.00.00 Publicidade 14.946,00 

02.02.18.00.00 Vigilância e segurança 205.968,00 

02.02.19.A0.00 Equipamento informático (Hardware) 2.285,00 

02.02.19.B0.00 Software Informático 3.800,00 

02.02.19.C0.00 Assistência técnica - Outros 156.234,00 

02.02.19.C0.09 Assistência técnica - Outros A/A 3.356,00 

02.02.20.00.00 Outros trabalhos especializados 37.174,00 

02.02.20.A0.00 Serviços de Natureza Informática 14.250,00 

02.02.20.A0.09 Outros trabalhos especializados-Anos Anteriores 300,00 

02.02.20.C0.00 Outros 192.221,00 

02.02.20.C0.09 Outros trab.esp.- Outros - Anos anteriores 256,00 

02.02.21.00.00 Utilização de infra-estruturas de transportes 57.669,00 

02.02.21.A0.09 Utilização de infra-estruturas d transportes-AnAnt 206,00 

02.02.22.00.00 Serviços de saúde 984.066,00 

02.02.22.A0.09 Serviços de saúde-Anos Anteriores 3.739,00 

02.02.25.00.00 Outros serviços 98.588,00 

02.02.25.A0.09 AqBS-Outros serviços-Anos Anteriores 221,00 

04.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES    (3) 1.206.617,00 

04.03.01.10.30 Transf. Correntes Adm Central-Estado 2.500,00 

04.08.02.00.00 Outras 1.204.117,00 

04.08.02.B0.A0 TC-Fam-Comparticip e Sub Escolares  e de Velhice 164.610,00 

04.08.02.B0.B0 TC-Fam-Subs e Comparticip Velhice,Viuvez Orfandade 1.035.390,00 

04.08.02.C0.00 Trans.Cor. Ocup.Temp Livres e Colónias Férias 2.117,00 

04.08.02.D0.00 Transferências corrente - Assistência Sanitária 2.000,00 

06.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES   (4) 100.222,00 

06.02.01.00.00 Impostos e taxas 35.135,00 

06.02.03.00.00 Outras Desp.Correntes - Diversas - Outras 50.837,00 

06.02.03.A0.00 Outras Despesas Correntes - Diversas - Outros 14.230,00 

06.02.03.A0.09 Outras Despesas Correntes Diversas Anos Anteriores 20,00 

  B - DESPESAS DE CAPITAL    (5) 2.559.233,00 

07.00.00.00.00 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 2.559.233,00 

07.01.00.00.00 INVESTIMENTOS   

07.01.04.B0.00 Aq.Bens Capital -Const.Diversas - Admin.Central - 2.316.888,00 

07.01.07.B0.00 Eq informática - Administração Central - SFA 2.540,00 

07.01.07.B0.A0 Eq informática-Ad Centra-SFA-Hardware Comum 14.799,00 

07.01.07.B0.B0 Eq informática-Ad Centra-SFA-Outros 24.165,00 

07.01.09.B0.A0 Eq administrativo-Admin Central-SFA-Comunicações 5.321,00 
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07.01.09.B0.B0 Eq administrativo-Admin Central-SFA-Outros 41.200,00 

07.01.10.B0.A0 Eq Básico-Admin Central-SFA-Comunicações 50.000,00 

07.01.10.B0.B0 Eq Básico-Admin Central-SFA-Outros 100.000,00 

07.01.11.B0.00 Ferramentas Utensílios - Adm Central - SFA 4.320,00 

   

 

 

 
a) Dotações Especificas 

 

  Assistência na Doença aos Militares das Forças Armadas   

01.03.01.B0.00 Encargos com saúde - Outros 36.677.152,00 

01.03.02.00.00 Outros encargos com saúde 12.225.717,00 

09.06.13.00.00 Famílias - Outras 2.050.000,00 

  Sub-Total… 50.952.869,00 

   

  Transferências Diversas e Reserva   

06.02.03.R0.00 Reserva orçamental 1.701.640,00 

  Sub-Total… 1.701.640,00 

   

  Total de Dotações Específicas 52.654.509,00 
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b) Dotações Especificas 

 

  Assistência na Doença aos Militares das Forças Armadas   

01.03.01.B0.00 Encargos com saúde - Outros 36.677.152,00 

01.03.02.00.00 Outros encargos com saúde 12.225.717,00 

09.06.13.00.00 Famílias - Outras 2.050.000,00 

  Sub-Total… 50.952.869,00 

   

  Transferências Diversas e Reserva   

06.02.03.R0.00 Reserva orçamental 1.701.640,00 

  Sub-Total… 1.701.640,00 

   

  Total de Dotações Específicas 52.654.509,00 
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Anexo B – Plano de Formação do IASFA, I.P. para 2016 

 

Ao GRH cabe identificar as necessidades de formação e aperfeiçoamento dos funcionários, com 

o objetivo de fomentar desempenhos mais eficazes, de forma a contribuir para uma melhor 

produtividade alinhadas às necessidades do IASFA, IP dotar os seus trabalhadores de 

competências específicas e diferenciadoras, neste sentido procedeu-se a uma avaliação 

qualitativa das ações de formação, tendo em consideração a sua relevância para o cumprimento 

da missão do IASFA, IP e a maximização do retorno do investimento que cada ação representa. 

Prevê-se ainda a realização de formação de Reconhecimento Validação, Certificação de 

Competências – RVCC para os colaboradores do IASFA, I.P., a proporcionar pela SG/MDN sem 

encargos para o IASFA. 

 

FORMAÇÃO DIRIGENTES 

CURSO-FORMAÇÃO N.º Participantes 

PROGRAMA FORMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA 3 

Subtotal 3 

a) Proporcionado pela SG/MDN sem encargos para o IASFA, I.P. 

GESTÃO ORGANIZACIONAL  

CURSO-FORMAÇÃO N.º Participantes 

AUDITORIAS INTERNAS DA QUALIDADE 1 

AUDITORIA DE GESTÃO DA QUALIDADE APLICADA A RESPOSTAS SOCIAIS 4 

INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DOS PROCESSOS 
ADMINISTRATIVOS 

1 

APLICABILIDADE DO SISTEMA DE CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA (SCE) EM EDIFICIOS 2 

DASHBOARDS: VISUALIZAÇÃO DA PERFORMANCE 2 

NOÇÕES GERAIS DE GESTÃO POR PROJECTOS 3 

Subtotal 13 

 

ASSUNTOS JURÍDICOS 

CURSO-FORMAÇÃO N.º Participantes 

REGIMES DE RESPONSABILIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 1 

NOÇOES GERAIS SOBRE CONTRATAÇÃO PÚBLICA 2 

CONTRATOS PUBLICOS A ANALISE DAS PROPOSTAS 2 

CONTRATOS PUBLICOS ELABORAÇÃO PEÇAS PROCEDIMENTAIS 2 

O PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRETO SIMPLIFICADO 4 

Subtotal 11 
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GESTÃO DE PESSOAL 

CURSO-FORMAÇÃO N.º Participantes 

REGIME DE PROTEÇÃO NOS ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS 2 

LEI GERAL DO TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS 4 

RECRUTAMENTO DE PESSOAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  3 

FÉRIAS, FALTAS E LICENÇAS 3 

REGIME DISCIPLINAR DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS 2 

PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES: ASPETOS PRÁTICOS   3 

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO: NORMATIVOS LEGAIS APLICADOS À 
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA  

3 

AJUDAS DE CUSTO GESTÃO E EXECUÇÃO 1 

Subtotal 21 

 

GESTÃO ADMINISTRATIVA E SECRETARIADO 

CURSO-FORMAÇÃO N.º Participantes 

O PROTOCOLO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS 2 

SECRETARIADO PARA A GESTÃO 2 

Subtotal 4 

 

GESTÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE 

CURSO-FORMAÇÃO N.º Participantes 

PREPARAÇÃO, ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO NOS SERVIÇOS 
PÚBLICOS 

1 

CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS 2 

CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO ORÇAMENTAL 2 

AUDITORIA FINANCEIRA 1 

GESTÃO FINANCEIRA 1 

INDICADORES DE GESTÃO E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS NO POCP 2 

O SISTEMA DE CONTROLO INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2 

Subtotal 10 

 

LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 

CURSO-FORMAÇÃO N.º Participantes 

INGLES PARA APRESENTAÇÕES, REUNIÕES E NEGOCIAÇÕES 3 

INGLÊS PARA RELAÇÕES PÚBLICAS 3 

Subtotal 6 

 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO- TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -  

CURSO-FORMAÇÃO N.º Participantes 

ADOBE DREAMWEAVER (AVANÇADO) 1 

DESIGN EDITORIAL: ADOBE INDESIGN+ ADOBE ACROBAT PRO 1 
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CCNA VOZ -CICD Implementing Cisco Collaboration Devices 1 

CCNA SECURITY -IINS IMPLEMENTING CISCO NETWORK SECURITY 1 

EXCEL AVANÇADO  10 

WORD AVANÇADO 10 

POWERPOINT 5 

Subtotal 29 

TOTAL GERAL 97 

 

FORMAÇÃO  UTILIZADORES SIGDN 

ÁREA / FORMAÇÃO N.º Participantes 

ÁREA TÉCNICA DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA 5 

ÁREA TÉCNICA DE INFORMAÇÃO LOGISITICA 5 

ÁREA TÉCNICA DE PLANEAMENTO, CONTROLO ORÇAMENTAL E INDICADORES DE 
GESTÃO 

5 

Subtotal 15 

 

FORMAÇÃO  UTILIZADORES SIADM  

ÁREA / FORMAÇÃO N.º Participantes 

SISTEMA DE MANUTENÇÃO BASE DE DADOS 5 

GESTÃO DE UTILIZADORES 5 

Subtotal 10 

TOTAL GERAL 122 

 

 
 


