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Nota Introdutória 

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, 
prosseguindo atribuições do Ministério da Defesa Nacional, sob a superintendência e tutela do respetivo 
ministro. 
 
Os objetivos estratégicos orientadores das atividades para 2012 foram definidos tendo por base a missão 
e as atribuições do IASFA, I.P., num contexto de reforma e mudança de paradigmas da Administração 
Pública. Estes objectivos estruturaram o Plano de Atividades para 2012 e serviram de base à construção 
dos objectivos operacionais definidos no Quadro de Avaliação e Responsabilização – QUAR, conforme 
estabelecido na lei. 
 
Assim que apresentamos o Relatório de Atividades referente ao ano de 2012, fonte autónoma de 
informação anual, dirigido não apenas para as autoridades responsáveis, como também para os nossos 
beneficiários, para quem, cremos, se reveste de acrescido interesse prático.  
 
Neste documento encontra-se registado o que de mais relevante ocorreu na vida desta Instituição durante 
o ano que terminou, avaliando os resultados atingidos em relação ao desempenho planeado quanto à missão, 
estratégias, objectivos específicos e quanto à satisfação das necessidades e expectativas dos nossos 
beneficiários. 
 
O desempenho obtido ao longo do ano transacto, apenas foi possível com a colaboração de todos aqueles 
que ao longo do ano exerceram funções no IASFA, I.P., e cujo contributo tem sido absolutamente decisivo.  
 
No balanço efectuado, pretendemos não só olhar para o passado, mas sobretudo perspectivar um futuro em 
que continuemos a acreditar que constituímos uma mais-valia para a sociedade em geral e para os nossos 
beneficiários em particular.  
 
No contexto actual, de maior exigência, impõe-se um esforço e um empenho acrescidos, bem como uma 
capacidade de adaptação permanente. Estamos certos de que o IASFA, I.P., com as pessoas que nele 
exercem funções, saiba ultrapassar as dificuldades que restringem a sua evolução e alcançar com sucesso 
os desafios que ininterruptamente se colocarão, de forma a corresponder aos legítimos anseios dos nossos 
beneficiários.  
 
Quero ainda transmitir uma palavra de agradecimento aos colaboradores que estiveram envolvidos na 
elaboração do presente relatório, pelo empenho e dedicação demonstrados. 
 
 

O Presidente do Conselho Diretivo 
 

 
Francisco António Fialho da Rosa 

Tenente General 
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Capítulo I - Apresentação Institucional 

1.1. Missão 

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

financeira e património próprio.  

Tem por missão garantir e promover a acção social complementar (ASC) dos seus beneficiários e gerir o 

sistema de assistência na doença aos militares das forças armadas (ADM). 

Os beneficiários do IASFA, I.P. são os militares dos quadros permanentes nas situações de activo, reserva 

e reforma e o pessoal militarizado das Forças Armadas, podendo também sê-lo, desde que o solicitem, os 

alunos dos estabelecimentos de ensino destinados à formação dos militares dos quadros permanentes, os 

deficientes das Forças Armadas e os colaboradores civis que transitaram de quadros jurídicos prévios. 

No âmbito da ASC, o IASFA, I.P. desenvolve acções de apoio a idosos e deficientes, de apoio 

socioeconómico em situações gravosas e urgentes, de apoio sanitário ao nível de cuidados básicos de saúde 

e apoio à habitação. Fornece ainda alojamento temporário e alimentação em situações criticas, disponibiliza 

actividades ocupacionais e de animação sócio cultural e apoia jovens estudantes e crianças, disponibilizando 

para estas últimas creches e jardins-de-infância. 

No âmbito da ADM o IASFA, I.P. apoia a totalidade dos beneficiários do subsistema de apoio na saúde, 

garantindo comparticipações directas aos beneficiários quando acedem à medicina privada e dos 

medicamentos, pagamento parcial dos actos médicos nas situações protocoladas com prestadores de 

serviços médicos e pagamentos dos actos médicos prestados pelo Serviço Nacional de Saúde e Hospitais 

Militares. 
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1.2. Enquadramento Legal 

1.2.1. Legislação Orgânica 

 

Decreto-Lei nº 122/2011, de 29 de dezembro - Orgânica do Ministério da Defesa Nacional 

(cf. artigo 18.º);  

Decreto-Lei nº 193/2012, de 23 de agosto - Orgânica do Instituto de Ação Social das 

Forças Armadas, I. P. 

Portaria n. 1271/2009, de 19 outubro, entretanto revogada pela Portaria n.º 189/2013, de 

22 de maio - Estatutos do IASFA, I.P.; 

Regulamento Interno do IASFA, I.P.; 

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

Despacho (extracto) n.º 13421/2012, de 15 Out Atribuição de pelouros e delegação de 

competências  

 
 
 

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

 

Decreto-Lei n.º167/2005, de 23 de setembro (alterado pela Lei n.º 53-D/2006, de 29 de 

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

Portaria n.º 284/2007, de 12 de março (2.ª série) - Regulamenta a Assistência na Doença 

aos Militares das Forças Armada; 

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

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

extraordinários da ADM. 

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

titulares da ADM colocados no estrangeiro, bem como aos beneficiários familiares que com eles se 

encontrem. 

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

cuidados de saúde aos beneficiários da ADM. 

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

do regime especial de comparticipação de medicamentos aos beneficiários da ADM. 

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

serviço e doenças profissionais dos militares das Forças Armadas; 

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

o Conselho Directivo do IASFA, I.P. celebre acordos com pessoas singulares ou colectivas, públicas 

ou privadas 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iasfa.pt/pdf/DL122_2011.pdf
http://www.iasfa.pt/pdf/Documentos/DL193_2012.pdf
http://www.iasfa.pt/pdf/Portaria1271_09.pdf
http://www.iasfa.pt/pdf/Documentos/regulamento_interno.pdf
http://www.iasfa.pt/pdf/Documentos/Despacho9142_2010.pdf
http://www.iasfa.pt/pdf/Documentos/Despacho13421_2012.pdf
http://www.iasfa.pt/pdf/Documentos/DL167_2005comalteracao.pdf
http://www.iasfa.pt/pdf/Documentos/Lei53D_2006.pdf
http://www.iasfa.pt/pdf/Documentos/Portaria284_2007.pdf
http://www.iasfa.pt/pdf/Documentos/Portaria331_2007.pdf
http://www.iasfa.pt/pdf/Documentos/Portaria1393_2007.pdf
http://www.iasfa.pt/pdf/Documentos/Portaria1395_2007.pdf
http://www.iasfa.pt/pdf/Documentos/Portaria1396_2007.pdf
http://www.iasfa.pt/pdf/Documentos/Portaria650_2009.pdf
http://www.iasfa.pt/pdf/Documentos/Portaria1034_2009.pdf
http://www.iasfa.pt/pdf/Documentos/Despacho21059_2008.pdf
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1.2.3.  Ação Social Complementar (ASC) 

 

Portaria n.º 1238/2010, de 14 de dezembro - Regulamento dos Beneficiários do IASFA, I.P.. 

 

 

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

 

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

do IASFA, I.P.; 

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

Económica do IASFA, I.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iasfa.pt/pdf/Documentos/portaria1238_2010.pdf
http://www.iasfa.pt/pdf/Documentos/DL380_1997.pdf
http://www.iasfa.pt/pdf/Documentos/Portaria7_1998.pdf
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1.3 Estrutura Orgânica  

1.3.1 Organograma (2012)          
 

 

A organização interna do IASFA, I.P. de acordo com os seus Estatutos, publicados em anexo à Portaria n.º 

1271/2009, de 19 de Outubro, corresponde ao organograma seguinte:  
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1.4 Centros de Apoio Social (CAS)  

 

Os centros de Apoio Social (CAS) têm uma organização interna individualizada em regulamentos internos e 

distribuem-se por todo o território nacional e regiões autónomas.  
 

Contemplam instalações destinadas a servir como centros de dia, de acolhimento, de recuperação e de 

residência temporária. Possuem postos clínicos, creches, jardim-de-infância e espaços de residência para 

estudantes.  

 

Prestam apoio nas vertentes da Acção Social Complementar (ASC) e na Assistência na Doença aos Militares 

das Forças Armadas (ADM), aos beneficiários mais idosos e carenciados contribuindo para a melhoria da 

qualidade de vida e bem-estar dos mesmos na área geográfica definida para a sua actuação  

 

Existem actualmente doze (12) Centros de Apoio Social e um Centro de Repouso distribuídos pelo 

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

CAS Évora, CAS Funchal, CAS Lisboa, CAS Oeiras, CAS Ponta Delgada, CAS Porto, CAS Runa, CAS Tomar, 

CAS Viseu. 

 

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

de férias/repouso para os beneficiários do IASFA, do CLIMS e eventualmente, para outras entidades 

autorizadas, fornecendo serviços de alojamento, restauração e lazer. 
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Capítulo II – Auto-Avaliação 

1. Quadro de Avaliação e Responsabilização 

 

A metodologia utilizada para a auto-avaliação do IASFA, I.P., relativa ao ano de 2012, foi feita nos termos 

da Lei nº 66-B/2007. A avaliação do desempenho de cada serviço, no âmbito do SIADAP 1 – Subsistema de 

Avaliação do Desempenho dos Serviços da Administração Pública – assenta no QUAR (Quadro de Avaliação 

e Responsabilização). Este quadro constitui um “referencial sobre a razão de ser e de existência dos 

serviços (missão), dos seus propósitos de acção (objectivos estratégicos), da aferição da sua concretização 

e da explicitação sumária dos desvios apurados no fim do ciclo de gestão”.  

 

Deste modo e para dar cumprimento às directivas existentes, o IASFA I.P. entregou na sua proposta de 

QUAR para aprovação, seis (6) objectivos estratégicos: (1) Aumentar a qualidade e eficácia dos 

mecanismos de gestão da ADM, (2) Prosseguir a actual política de atribuição de apoios sociais (subsídios e 

empréstimos) e promover o aumento da capacidade de atendimento e internamento nos equipamentos 

sociais, (3) Promover a recuperação e manutenção do Parque Habitacional (PH), (4) Aumentar a qualidade e 

eficácia dos mecanismos de gestão dos recursos humanos, nomeadamente através do desenvolvimento das 

competências pessoais (GRH), (5) Aumentar a qualidade e eficácia dos mecanismos de gestão dos Recursos 

Materiais, (6) Desenvolvimento e Implementação das Tecnologias e Sistemas de Informação e 

Comunicações. 

Decorrente destes Objectivos Estratégicos, foram definidos vinte e dois (22) Objectivos Operacionais: 

 

Objectivo Estratégico 1  

Objectivos Operacionais: 

1.1. Aumentar as entidades convencionadas com acordos ADM (OB1-Qualidade); 

1.2. Aferir o grau de satisfação dos beneficiários do IASFA na componente ADM (OB2-Qualidade); 

1.3. Desenvolver mecanismos de controlo no âmbito da gestão da ADM, potenciando um maior número 

de indicadores de gestão em relação às entidades que se relacionam com a ADM. 

 

Objectivo Estratégico 2  

    Objectivos Operacionais: 

     2.1 Melhorar a prestação de apoios sociais (OB7-Eficiência); 

     2.2 Promover o incremento do apoio geriátrico a utentes com elevado grau de dependência, melhorando 

o equipamento de emergência, de apoio de sustentação e de suporte básico da vida. (Centros de 

Recuperação de Oeiras e de Runa). 

 

Objectivo Estratégico 3  

   Objectivos Operacionais: 

    3.1 Melhorar as condições de habitabilidade do parque habitacional e nos equipamentos sociais (OB5-    

Eficácia); 

   3.2. Proceder ao levantamento dos fogos vagos em melhores condições, com vista à sua recuperação para 

posterior arrendamento. 
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Objectivo Estratégico 4  

Objectivos Operacionais: 

4.1 Melhorar as competências dos colaboradores (OB4-Eficácia); 

4.2. Ponderar movimentações internas de acordo com as necessidades mais prementes. 

 

Objectivo Estratégico 5  

Objectivos Operacionais: 

5.1. Formação na área doSIG do pessoal da DRM; 

5.2. Formação na Plataforma VORTAL do pessoal da DRM; 

5.3.Consolidar a transferência do imobilizado, do actual sistema para a plataforma SIG, implicando 

a sua conferência física; 

5.4.Manter actualizados os modelos estandardizados de programas de concursos e cadernos de 

encargos; 

5.5. Manter centralizada a contratação das despesas na aquisição de bens e serviços face a 

orientações exteriores; 

5.6. Promover em tempo útil a realização dos contractos de aquisição de bens e serviços (Ob6-

Eficiência) 

 

Objectivo Estratégico 6  

Objectivos Operacionais: 

6.1. Iniciar a implantação e exploração do processo familiar do Sistema de Informação da Acção 

Social Complementar (SIASC) de forma descentralizada mas complementar nos equipamentos 

sociais; 

6.2. Coordenar e supervisionar a manutenção correctiva e evolutiva bem com a migração técnica dos 

módulos aplicacionais do Sistema de Gestão da Assistência na Doença aos Militares (SGADM) de 

Oracle Forms&Reports Versão 6 para versão suportada pelo fabricante; 

6.3. Substituir a plataforma de Correio Electrónico e de suporte ao portal do IASFA; 

6.4. Implementar soluções tecnológicas e aplicacionais no domínio dos sistemas e tecnologias de 

informação e comunicações aos novos postos clínicos; 

6.5. Implantar o módulo de Gestão Hospitalar no Serviço de Acção Médica (SAMED) do CAS Oeiras 

integrando o módulo unidose da farmácia hospitalar; 

6.6. Aperfeiçoar a utilização do receituário electrónico assegurando a consolidação da 

administração centralizada. 

6.7. Avaliar migração técnica de comunicações via Virtual Private Network com  os equipamentos 

sociais visando o incremento e estabilização da largura de banda. 

Houve necessidade de fundir os objectivos 6.4, 6.5, 6.6, num único para dar origem ao objectivo 

Implementar tecnologias e sistemas de informação e comunicações” (OB3-Qualidade) 

 

A escolha dos objectivos a incluir no QUAR observou o disposto na lei quanto à necessidade de considerar 

três (3) parâmetros: eficácia, eficiência e qualidade. 

Dos objectivos operacionais referidos anteriormente, foram assim seleccionados os objectivos de eficácia, 

eficiência e qualidade conforme quadro que a seguir se apresenta:  
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OBJECTIVO PARÂMETROS 

OB4 Melhorar as competências dos colaboradores  

EFICÁCIA 

30% 
OB5Melhorar as condições de habitabilidade do parque 

habitacional e nos equipamentos sociais 
OB6 Promover em tempo útil a realização dos contractos de 

aquisição de bens e serviços 
 

EFICIÊNCIA 

45% OB7 Melhorar a prestação de apoios sociais 
OB2 Aferir o grau de satisfação dos beneficiários do IASFA na 

componente da ADM 
 

QUALIDADE 

25% OB1 Aumentar as entidades convencionadas com acordos com 

ADM 
OB3 Implementar tecnologias e sistemas de informação e 

comunicações 
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2.1. Resultados e Objectivos 

      Ministério da Defesa Nacional        

      Instituto Acção Social das Forças Armadas       

Objectivos Estratégicos:                 

1. Aumentar a qualidade e eficácia dos mecanismos de gestão da ADM         

2. Prosseguir a actual política de atribuição de apoios sociais (subsídios e empréstimos)   e  

promover o aumento da capacidade de atendimento e internamento nos equipamentos sociais 

3. Promover a recuperação e manutenção do Parque Habitacional 

4. Aumentar a qualidade e eficácia dos mecanismos de gestão dos recursos humanos, nomeadamente através do desenvolvimento  

das competências pessoais 

5. Aumentar a qualidade e eficácia dos mecanismos de gestão dos recursos materiais       

6. Desenvolver e implementar as tecnologias e sistemas de informação e comunicações       

 

 
 

RESULTADO DO PARÂMETRO EFICÁCIA:                        43,2 

CLASSIFICAÇÂO: 
  

Superou 

PONDERAÇÃO: 

  

30% 

Objectivo Operacional Ponderação 
Meta Resultado 

Tolerância % 

 Concretização 

%  

Desvio 
Classificação 

Valor Unid Valor Unid 

Melhorar as competências 

dos colaboradores 

40% 77 
Nº  

Colab. 
23 

Nº  

Colab 
10 34.33 65.67 ↓ Não Atingiu 

Indicador: Número de 

colaboradores abrangidos por 

acções de formação 

Objectivo Operacional Ponderação 
Meta Resultado 

Tolerância % 

 Concretização 

%  

Desvio 
Classificação 

Valor Unid Valor Unid 

Melhorar as condições de 

habitabilidade do parque 

habitacional e nos 

equipamentos sociais 

60% 11 
Nº 

Interv. 
25 

Nº 

Inter 
2 216.70 116,7 ↑ Superou 

Indicador: Número de 

intervenções no parque 

habitacional e nos 

equipamentos sociais 
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RESULTADO DO PARÂMETRO EFICÊNCIA:                      81,5 

CLASSIFICAÇÂO: 
  

Superou 

PONDERAÇÃO: 

  

45% 

Objectivo Operacional Ponderação 
Meta Resultado 

Tolerância % 

 Concretização 

%  

Desvio 
Classificação 

Valor Unid Valor Unid 

Promover em tempo útil a 

realização dos contratos de 

aquisição de bens e serviços 

50% 56 
Nº 

Cont. 
95 

Nº 

Cont. 
5 262,5  162,5 ↑ Superou 

Indicador: Número de 

contratos concretizados 

Objectivo Operacional Ponderação 
Meta Resultado 

Tolerância % 

 Concretização 

%  

Desvio 
Classificação 

Valor Unid Valor Unid 

Melhorar a prestação de 

apoios sociais 

50% 1775000 € 1771514 € 100000 100 0 → Atingiu Indicador: Proceder à 

atribuição de empréstimos 

para apoio social 

 

RESULTADO DO PARÂMETRO QUALIDADE:                                22,5 

CLASSIFICAÇÂO:                                                        Não Atingiu 

   
PONDERAÇÃO                                                                     25% 

   
Objectivo Operacional Ponderação 

Meta Resultado 
Tolerância % 

 Concretização 

%  

Desvio 
Classificação 

Valor Unid Valor Unid 

Aumentar as entidades 

convencionadas com acordos 

com ADM  
30% 948.0 

Nº  

Ent. 

Conv. 

938 

Nº  

Ent. 

Conv 

10.0 100 0 → Atingiu 
Indicador: Aumentar o 

número de entidades 

convencionadas com acordos 

 com ADM  

Objectivo Operacional Ponderação 
Meta Resultado 

Tolerância % 

 Concretização 

%  

Desvio 
Classificação 

Valor Unid Valor Unid 

Aferir o grau de satisfação 

dos beneficiários do IASFA 

na componente da ADM 10% 3.0 
Grau 

 Inq. 
0 

Grau 

Inq. 
0 0 100 ↓ Não Atingiu 

Indicador: Resultado do 

inquérito entre 1 e 5 
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Objectivo Operacional Ponderação 
Meta Resultado 

Tolerância % 

 Concretização 

%  

Desvio 
Classificação 

Valor Unid Valor Unid 

Implementar tecnologias e 

sistemas de informação e 

comunicações 

60% 7 
Nº  

TIC's 
9 

Nº  

TIC's 
2 100 0→ Atingiu 

Indicador: Número de 

tecnologias de informação e 

comunicações desenvolvidas e 

implementadas 

 

AVALIAÇÂO FINAL                   

Eficácia                 43,2 SUPEROU 

Melhorar as competências dos colaboradores             Não Atingiu 

Melhorar as condições de habitabilidade do parque habitacional e nos equipamentos sociais     Superou 

Eficiência                 81,5 SUPEROU 

Promover em tempo útil a realização dos contratos de aquisição de bens e serviços       Superou 

Melhorar a prestação dos apoios sociais 

      

Atingiu 

Qualidade                 22,5 

NÃO  

ATINGIU 

Aferir o grau de satisfação dos beneficiários do IASFA na componente ADM       Não Atingiu 

Aumentar as entidades convencionadas com acordos ADM           Atingiu 

Implementar tecnologias e sistemas de informação           Atingiu 

 

 

A representação gráfica da taxa de concretização é ilustrada pelo gráfico da página seguinte: 
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Taxa de Concretização 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Podemos concluir que o resultado da medição dos objectivos da qualidade (22,5%), da eficiência (81,5%) e 

da eficácia (43,2%), correspondem a uma taxa de realização final de 147,1%, ou seja, nível “Bom”. Os 

parâmetros da eficácia e o da eficiência foram superados não tendo sido possível atingir o terceiro 

parâmetro. 

Concretização dos Objectivos 
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Os factores que contribuíram para os resultados obtidos foram os que passamos a descrever: 

O objectivo 1, relacionado com o aumento do número de entidades convencionadas com acordo com a ADM, 

não foi integralmente atingido apesar de se ter verificado um aumento de 25 novas convenções, passando 

de 921 para 938 acordos firmados. Tal facto deveu-se a prioridades, entretanto estabelecidas, tendo-se 

dado uma maior primazia a zonas estratégicas onde o número de acordos existente era bastante 

deficitário, eliminando assim os desequilíbrios nas respostas dadas aos beneficiários da ADM. Para além 

desta realidade, as inúmeras fusões entre entidades convencionadas, que ocorreram ao longo de 2012, 

contribuíram também para a redução do número de acordos. A explicação para que a diferença entre 921 e 

938 acordos firmados não seja de 25, tal como é referido, deve-se às fusões (incorporação e 

concentração) que entretanto têm ocorrido sobretudo com Laboratórios de Análises Clínicas. Esta 

realidade aglomerou mais do que uma entidade convencionada num só acordo e a extinção de entidades 

convencionadas para a criação dum novo prestador. 

No que respeita ao objectivo 2 e fase ao novo enquadramento estratégico previsto para a ADM, o IASFA 

I.P. considerou que não se justificava lançar o inquérito inicialmente previsto.  

Relativamente à implementação de tecnologias e sistemas de informação e comunicações, inscrito como 

objectivo de qualidade no âmbito do QUAR, importa referir que, pela abrangência e complexidade, se trata 

do objectivo mais representativo da actividade do Instituto no âmbito das tecnologias de informação e 

comunicações no decurso do ano de 2012.  

A abrangência decorre de envolver a quase totalidade dos Centros de Apoio Social, e a complexidade por 

incluir, a par da solução tecnológica, que compreende comunicações e hardware, um amplo processo de 

transformação relacionado com a implementação dos módulos de gestão de postos clínicos e respectivas 

soluções de receituário electrónico nos Centros de Apoio Social (CAS) e postos clínicos indicados: CAS de 

Lisboa – Postos Clínicos de Lisboa e Olivais (2); CAS do Alfeite; CAS de Ponta Delgada (1); CAS do Porto 

(1); CAS Braga (1); CAS de Viseu (1); CAS de Runa (1); CAS de Tomar - Postos clínicos de Tomar, Abrantes 

e Leiria (3)".  

O quarto objectivo que consistiu em melhorar as competências dos colaboradores, ficou muito aquém do 

que seria desejável. Apesar do empenho para a sua concretização, o objectivo não foi atingido, tendo-se 

conseguido somente um grau de concretização de 34 %. Para 2013, com a aprovação da candidatura do 

POPH, pretende-se realizar o plano de formação aprovado, tendo-se já iniciado algumas acções de 

formação na Sede do IASFA I.P., no CAS de Oeiras e no CAS Runa.  

Este Instituto candidatou-se ao Programa Operacional Potencial Humano (POPH), programa que concretiza 

a agenda temática para o potencial humano inscrito no Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN). 

A candidatura foi aprovada, tendo sido do conhecimento do IASFA em Julho de 2012.  
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O programa abrangia 150 formandos e consistia em 54 ações de formação repartidas por quatro projectos; 

Lisboa presencial e Lisboa e-learning, Multi-regional presencial e e-learning multi regional. O valor destas 

acções de formação foi de €158.818,74. 

O projecto sofreu um atraso na data de início devido a alterações organizacionais que tiveram forte 

impacto no Instituto e aos procedimentos inerentes à contratação da Entidade Formadora. Para não perder 

a formação dentro do orçamento aprovado e para respeitar o limite dos doze meses, efectuou-se um 

pedido de alteração ao projecto que previa uma dilação do período de execução do mesmo até 4 Dezembro 

2013. Esta foi a forma encontrada para superar a dificuldade. Efectivamente o objectivo não foi atingido 

em 2012, mas será concretizado em 2013. A formação será administrada aos funcionários abrangidos mas, 

numa fase posterior. 

 

Quanto ao êxito obtido na concretização do quinto objectivo, melhorar as condições do parque habitacional 

e equipamentos sociais, importa relembrar que o património imobiliário do IASFA I.P. é muito extenso e 

tem uma média das idades de construção situada entre os 40 e os 50 anos. Esta realidade obriga a uma 

vigilância quase permanentemente, no que respeita à execução de obras de conservação e reparação. 

 

No decurso do ano de 2012 surgiram, de forma inopinada e ao nível das infra-estruturas, diversas 

situações anómalas cuja resolução se considerou urgente. Nessas condições, houve necessidade de dedicar 

verbas para a correcção destas anomalias, com prejuízo de outras que se encontravam planeadas. Desta 

situação resultou um aumento significativo do número das empreitadas que vieram a ser lançadas e 

concretizadas. As obras previstas para 2012 que, pelos motivos apontados não foram concretizadas, 

transitarão para 2013. 

Quanto à taxa de concretização do 6º objectivo, promover em tempo útil a realização dos contratos de 

aquisição de bens e serviços, da responsabilidade da Divisão de Recursos Materiais, deveu-se a uma maior 

integração dos processo de contratação de bens e serviços que agilizou todas as ações a tomar. 

A Divisão de Assuntos Financeiros teve a responsabilidade de melhorar a prestação de apoios sociais, 

tendo sido seleccionado como o sétimo objectivo do Quadro de Avaliação e Responsabilização. 

Este objectivo foi atingido e o sucesso teria sido maior, na sua concretização, caso a disponibilidade 

monetária do IASFA/DAF fosse mais generosa. Houve um grande número de beneficiários que não viram 

concretizados o seu pedido de ajuda por falta de verbas disponíveis. No total, foram registados 761 

pedidos que equivaliam a €3.780.559,33. Por falta de verba foram concedidos, somente 396 que 

consumiram toda a verba existente. Importa salientar ainda que o número de empréstimos concedidos teria 

sido menor caso não tivesse havido renegociações dos montantes de alguns deles.    

 

De forma abreviada, podemos dizer que, decorrendo da avaliação dos Serviços, no âmbito do SIADAP 

(Subsistema de Avaliação do Desempenho dos Serviços da Administração Pública), do respectivo QUAR, o 

IASFA, I.P. considera ter alcançado um nível de “Desempenho Bom”, de acordo com o n.º1, do artigo 18º, da 

Lei n.º 66-B/2007, de 28 Dezembro. 
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Na verdade, da leitura do QUAR do IASFA, I.P. resulta que os objetivos de eficácia, eficiência foram 

largamente superados, não tendo sido possível, no entanto, atingir um valor semelhante para o parâmetro 

da qualidade. Globalmente, resultou uma avaliação final de 147,1 %, conforme se visualiza no QUAR de 2012 

do IASFA I.P que se apresenta em anexo. 
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2.2. Actividades desenvolvidas previstas no Plano de Actividades com indicação dos resultados 

alcançados 

Direcção de Serviços de Assistência na Doença aos Militares das Forças Armadas (DSADM) 

 

A ADM tem como missão, organizar, dirigir, executar e controlar a gestão da assistência na doença aos 

seus beneficiários. 

  

No decurso de 2012 a ADM deu continuidade aos procedimentos administrativos com vista à melhoria da 

rede convencionada, introduzindo adendas a protocolos/contratos convencionados já existentes e 

aumentando para mais 25 o número de acordos celebrados com várias Entidades. Foram ainda feitas ações 

de sensibilização junto das entidades convencionadas, Hospitais e Centros de Saúde Militares, que visaram 

a potencial implementação da faturação digital. O resultado foi uma excelente adesão da parte das 

entidades convencionadas (90%), apesar de ainda não ter sido possível estendê-la às Farmácias. 

 

Houve também uma significativa melhoria no acesso à informação da DSADM por parte dos Postos de 

Atendimento dos Ramos das Forças Armadas, tendo sido realizadas ações de formação que decorreram no 

Back-Office em Oeiras com o objectivo de minimizar/terminar com erros no processamento e garantir 

mais e melhor informação aos beneficiários.  

 

A actualização de dados na Internet, para beneficiários e entidades prestadoras, mereceu também uma 

atenção especial ao longo do ano. Manteve-se o tempo médio de processamento das comparticipações aos 

beneficiários (regime livre) em 30 dias, bem como o tempo médio de pagamento às farmácias em 15 dias. O 

processamento da faturação às entidades convencionadas relativas a beneficiários abrangidos pela Portaria 

n.º 1034/2009 de 11 setembro (DFA´s), respeitou os prazos estabelecidos (30 dias). Esta atividade foi 

acompanhada de várias actualizações (upgrades), aos módulos de auditoria e estatística, de entidades, de 

controlo documental, de beneficiários, de gestão do sistema e controlo de compatibilidades na facturação, 

da aplicação atualmente em produção na ADM. 

 

Relativamente ao número e situação dos beneficiários da ADM à data de 31 de Dezembro de 2012, 

distribuem-se conforme o quadro seguinte: 

SITUAÇÃO MARINHA EXÉRCITO FORÇA AÉREA TOTAL 

Activo QP 6.864 6.331 3.743 16.938 

Reserva QP 1.530 1.924 834 4.288 

Reforma QP 6.504 7.384 3.518 17.406 

Deficientes das FA (DFA´s) 636 9.425 707 10.768 

Regime de Voluntariado (RV) - 1.151 - 1.151 

Regime de Contrato (RC) 1.501 7.505 2.547 11.553 

Alunos das Academias Mil. 184 561 185 930 

Pessoal Militarizado 1.632 351 - 1.983 

Beneficiários Familiares 22.068 32.227 12.479 66.774 

Outros 47 172 10 229 

TOTAL 40.966 67.031 24.023 132.020 
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A distribuição dos mesmos beneficiários agrupados por escalão etário, encontram-se representados no 

quadro seguinte. É visível que os dois últimos escalões representam mais de 50% do total dos beneficiários 

existentes.   

 

Escalões [0;18[ [18;25[ [25;50[ [50;65[ >=65 

Nº  

Beneficiários 
17.564 15.162 32.957 27.331 39.006 

% 13,30% 11,48% 24,96% 20,70% 29,55% 

 

Equacionamos forma de, num futuro próximo, quantificar a percentagem de beneficiários que usufruem 

anualmente da ADM. 

É de realçar que dos 132.020 beneficiários, 66.774 (50,58%) são familiares com graus de parentesco 

diversos onde se incluem também os beneficiários extraordinários que são aqueles que eram beneficiários 

da ADSE e optaram pela ADM. 

O quadro seguinte mostra a distribuição dos beneficiários não titulares, consoante o grau de parentesco, 

em relação aos beneficiários titulares. 

 

 

 

O número global de beneficiários irá diminuir, uma vez que as incorporações nas Forças Armadas estão a 

baixar significativamente. 

Relativamente aos encargos da ADM durante o ano de 2012, atingiram um valor global de €69.632.962,94 e 

distribuíram-se pelas seguintes rúbricas: 

GRAU PARENTESCO ARMADA EXÉRCITO FORÇA AÉREA TOTAL 

Netos 33 29 8 70 

Irmãos 1 0 1 2 

Pai (s) 49 123 66 238 

Sogros 9 32 32 73 

Enteados 136 114 61 311 

Adoptados 17 6 17 40 

Sobrinhos 6 2 0 8 

Tutelado(a) 6 24 12 42 

Descendentes 8.625 10.335 5.071 24.031 

Conjugue/viúvo (a) 12.670 21.104 6.860 40.634 

Membros de união 

 de facto 
470 361 253 1.084 

Divorciado e separado  

de facto com direito 
40 87 74 201 

Outros 5 12 0 17 

TOTAL 22.068 32.229 12.477 66.774 
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Comparticipações  

Diretas 
11.506.528,77 € 16,52% 

Outras Entidades 29.414.079,40 € 42,24% 

Farmácias 20.532.900,27 € 29,49% 

Segurança Social 145.801,10 € 0,21% 

Instituições Militares 4.003.844,10 € 5,75% 

CAS - Centros de 

Apoio 
4.029.809,30 € 5,79% 

Total Pago 69.632.962,94 € 100,00% 

 

Na análise comparativa dos consumos per capita de acordo com a origem da despesa, verifica-se que na 

globalidade houve um decréscimo dos gastos, relativamente a 2011, a que corresponde uma variação de       

-3,03%.  

 

ORIGEM DA DESPESA 
GASTOS GLOBAIS CONSUMOS PER CAPITA 

VARIAÇÃO 
2011 2012 2011 2012 

Comparticipações Diretas 10.805.885,77 € 11.506.528,77 € 79,74 € 87,16 € 9,30% 

Outras Entidades 25.981.450,32 € 29.414.079,40 € 191,72 € 222,80 € 16,21% 

Farmácias 23.130.197,04 € 20.532.900,27 € 170,68 € 155,53 € -8,88% 

Serviço Nacional de Saúde/ SS 519.820,55 € 145.801,10 € 3,84 € 1,10 € -71,21% 

Instituições Militares 10.449.220,80 € 4.003.844,10 € 77,11 € 30,33 € -60,67% 

CAS - Centros de Apoio 2.819.727,77 € 4.029.809,30 € 20,81 € 30,52 € 46,70% 

TOTAIS 73.706.302,25 € 69.632.962,94 € 543,90 € 527,44 € -3,03% 

 

Fazendo o mesmo exercício com os beneficiários, podemos ver no quadro seguinte os consumos per capita 

por situação: 

SITUAÇÃO TOTAIS PARCIAIS GASTO "PER CAPITA" 

Ativo QP 4.120.031,71 € 243,24 € 

Reserva QP 1.767.639,10 € 412,23 € 

Reforma QP 16.541.734,44 € 950,35 € 

Deficientes das FA (DFA´s) 12.165.583,82 € 1.129,79 € 

Regime de Voluntariado (RV) 9.880,77 € 8,58 € 

Regime de Contrato (RC) 2.284.484,72 € 197,74 € 

Alunos das Academias Militares 125.155,40 € 134,58 € 

Pessoal Militarizado 1.231.204,31 € 620,88 € 

Beneficiários Familiares 31.208.110,57 € 467,37 € 

Outros 179.138,10 € 782,26 € 

TOTAL 69.632.962,94 € 527,44 € 
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Os mesmos gastos feitos pela ADM distribuídos pelos 3 ramos das Forças Armadas encontram-se no 

quadro da que a seguir se apresenta: 

 

ORIGEM DA DESPESA MARINHA EXÉRCITO FORÇA AÉREA TOTAL 

Comparticipações Diretas 3.064.589,16 € 6.242.981,66 € 2.198.957,96 € 11.506.528,77 € 

Outras Entidades 9.762.260,86 € 15.022.593,33 € 4.629.225,22 € 29.414.079,40 € 

Farmácias 5.216.275,15 € 12.213.877,87 € 3.102.747,24 € 20.532.900,27 € 

Serviço Nacional de  

Saúde/ SS 
37.040,00 € 86.728,95 € 22.032,15 € 145.801,10 € 

Instituições Militares 1.328.838,82 € 2.044.875,21 € 630.130,08 € 4.003.844,10 € 

CAS - Centros de Apoio 1.073.278,50 € 2.186.413,13 € 770.117,68 € 4.029.809,30 € 

TOTAL 20.482.282,48 € 37.797.470,13 € 11.353.210,32 € 69.632.962,94 € 

 

Os encargos com os beneficiários protocolados, que inclui cônjuges ou equiparados dos militares das FA não 

beneficiários de outro subsistema, foram de €3.181.723,22 e distribuíram-se pelos 3 Ramos conforme se 

indica no quadro infra: 

 

 

RAMO MARINHA EXÉRCITO FORÇA AÉREA 
TOTAL 

BENEFICIÁRIOS 

Beneficiários  5.224 5.494 1.709 12.427 

Farmácias 174.388,75 € 203.425,28 € 52.905,30 € 430.719,33 € 

Regime livre 289.255,63 € 428.130,30 € 137.828,59 € 855.214,52 € 

Regime convencionado 909.532,41 € 727.472,59 € 258.784,37 € 1.895.789,37 € 

Total  1.373.176,79 € 1.359.028,17 € 449.518,26 € 3.181.723,22 € 

 

As vinte (20) entidades que mais facturaram à ADM (regime convencionado), durante o ano de 2012, estão 

representadas no quadro seguinte e estão dispostas por ordem decrescente de valores facturados. 

 

ENTIDADE DESIGNAÇÃO VALOR 

OE105400 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS ÓPTICOS 5.446.194,58 € 

OE060400 HOSPITAL DA LUZ, SA 2.836.572,00 € 

OE042700 HOSPOR, HOSPITAIS PORTUGUESES, SA 2.305.222,03 € 

A1003311 CVP - SOCIEDADE DE GESTÃO HOSPITALAR, S.A. (a) 1.673.158,25 € 

OE055400 CLISA - CLINICA DE SANTO ANTONIO 1.521.363,05 € 

OE110800 HOSPITAIS PRIVADOS DE PORTUGAL - HPP CENTRO SA 1.516.476,92 € 

OE042800 HOSPITAL DA ARRÁBIDA-GAIA 1.236.418,53 € 
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OE060500 CLINICA PARQUE DOS POETAS SA 576.105,95 € 

OE136200 VITALAIRE, SA 541.967,46 € 

OE023500 HPA - HOSPITAL PARTICULAR DE ALMADA 522.523,06 € 

OE001000 ALM - SERVIÇOS OFTALMOLOGIA MÉDICA E CIRÚRGICA, SA 504.122,35 € 

OE136000 LINDE SAÚDE, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA 463.500,01 € 

A1005111 
INSTITUTO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO  

SAGRADO CORAÇAO DE JESUS (b) 
461.836,97 € 

OE138000 HOSPITAL PARTICULAR DO ALGARVE, SA 405.361,85 € 

OE058800 HOSPITAL  DA ORDEM TERCEIRA 397.794,45 € 

OE016400 CLÍNICA MÉDICA E DIAGNÓSTICO DR. JOAQUIM CHAVES 358.769,82 € 

OE070000 CENTRO HOSPITALAR S. FRANCISCO, SA 322.309,71 € 

OE042900 CLIRIA-HOSPITAL PRIVADO DE AVEIRO 306.457,50 € 

OE128600 HOSPITAL CUF INFANTE SANTO 299.036,88 € 

OE137500 HOSPITAL PRIVADO DE BRAGA 282.775,38 € 

(a) Acordo baseado na tabela de preços do Serviço Nacional de Saúde 

(b) Acordo em vigor das ex-ADM’s  

 

Conforme referido anteriormente, foram celebrados 25 novos “Acordos”, durante o ano transacto, ao 

mesmo tempo que se rescindiram 21. No total a ADM tem em vigor 921 “Acordos”, ou seja, mais 4 

“Acordos” que em 2011. 

Os 921 “Acordos” estão distribuídos da seguinte forma:  

 

a) Santa Casa da Misericórdia – 103 Acordos formalizados; 

b) Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados – 51 Acordos formalizados; 

c) Associação Nacional de Ópticos 

Gases medicinais – 4 Acordo formalizado; 

d) Outras entidades – 763 Acordos formalizados. 

 

Existem dois “Acordos” pendentes; um com o Instituto S. João de Deus e o outro com as Irmãs 

Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus. 

Estes Acordos não têm uma distribuição geográfica homogénea, para além da grande assimetria entre os 

distritos do litoral e os distritos do interior. Há ainda uma grande concentração em certas zonas, como é o 

caso das cidades de Lisboa, Porto e Setúbal que abarcam 52% do número total de Acordos formalizados.  

As Regiões Autónomas também apresentam alguma carência nesta matéria. A sua distribuição por áreas de 

assistência é conforme se indica: 
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Consultas 555 

Patologia Clinica e Anatomia Patológica 1417 

Imagiologia 369 

Medicina Nuclear 125 

Medicina Física e de Reabilitação 343 

Enfermagem em Ambulatório 239 

Próteses Intra-Operatórias 91 

Medicina 385 

Cirurgia 173 

Complementar Ambulatório 137 

Complementar Internamento 102 

Produtos Medicamentosos em Ambulatório e Internamento 149 

Materiais de Penso, Consumo, Antissépticos, 

Aplicação e serviço 
136 

Transporte em ambulância no decurso de internamento 65 

Imunologia 0 

Estomatologia 408 

Próteses Estomatológicas 243 

Preços Globais 74 

Radioterapia Externa 25 

Total 5036 

Unidade de Convalescença 29 

Unidade de Cuidados Paliativos 17 

Unidade de Média Duração e Reabilitação 55 

Unidade de Longa Duração e Manutenção 76 

Unidade de Dia e Promoção de Autonomia 0 

Total 177 

 

 

Apesar do esforço feito com a implementação generalizada da faturação digital e na “afinação” permanente 

efectuada sobre a aplicação SGADM no sentido de agilizar os processos inerentes ao processamento das 

comparticipações, ainda não foi possível reduzir significativamente, o tempo médio de ressarcimento às 

entidades convencionadas. Esta realidade deveu-se, em parte, à redução acentuada do número de 

processadores do regime convencionado. 
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Divisão de Assuntos Financeiros (DAF) 

O IASFA I.P. fornece também apoio financeiro aos seus beneficiários através da sua Divisão de Assuntos 

Financeiros, DAF, ao mesmo tempo que mantém as actividades do extinto Cofre de Previdência das Forças 

Armadas (CPFA), nomeadamente as relacionadas com a titularidade de direitos e obrigações em quaisquer 

contratos ou outras situações jurídicas como coordenação e liquidação dos subsídios por morte legados 

pelos subscritores.  

Durante o ano de 2012, a assistência financeira fornecida aos beneficiários distribuiu-se pelos seguintes 

itens: 

1- Apoio Financeiro 

Para fazer face a situações sociais urgentes imprevistas, o IASFA I.P. apoiou 396 beneficiários, 

concedendo empréstimos que atingiram o valor global de 1.771.513,00 €. O quadro seguinte ilustra o 

apoio fornecido, distribuído pelos três ramos e pessoal civil igualmente beneficiário: 

 

 

 

2- Liquidação dos subsídios por morte (CPFA),  

O número de subscritores do extinto Cofre de Previdência das Forças Armadas (CPFA), tem vindo a 

diminuir ao longo dos anos e assim continuará até ao último subscritor.  

No dia 31 de Dezembro de 2012 existiam 26107 subscritores que correspondem a um total de subsídios 

existentes de €6.847.564,74.  

O quadro infra permite uma leitura da distribuição dos subsídios e respectivos acréscimos nos intervalos 

etários considerados:  

 

€ 
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Idade (anos) <30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 >100 TOTAL (€) 

Nº  

Subscritores 0 94 5424 6087 4007 7512 2511 416 56 26107 

Subsídio (€) 0 6.334,76 503.260,90 824.930,63 488.889,03 695.091,25 208.527,97 24.314,94 2.293,44 2.753.642,92 

Total  

Acréscimos 

(€) 0 1.647,58 228.314,28 605.144,18 671.333,86 1.736.510,64 720.678,46 116.996,87 13.295,95 4.093.921,82 

Total Global                    6.847.564,74 

 

Durante o ano de 2012 ocorreram 443 falecimentos (€139.068,70) e 4 liquidações de encargos (€2.895,10) 

os quais correspondem a um total global restituído de €141.963,80.  

 

 

 

Divisão de Assuntos Sociais (DAS) 

 

À semelhança de outras Divisões, a Divisão de Assuntos Sociais também garante e promove a acção social 

complementar no que concerne ao apoio social e financeiro aos beneficiários com maior vulnerabilidade, 

mediante a concessão de subsídios e comparticipações, em função da situação socioeconómica de cada um.  

 

Os subsídios concedidos podem ser; complementares, especiais e extraordinários. Quanto aos 

complementares são concedidos aos beneficiários cujo rendimento mensal do agregado familiar é inferior 

ao mínimo vital (montante definido em cada ano o qual, presentemente, está equiparado à remuneração 

mínima mensal garantida).  

 

O Subsídio Complementar Normal de Pensões (SCNP), destina-se a minimizar as situações de carência 

económica motivadas por insuficiência dos rendimentos do agregado familiar.  

 

A partir de Janeiro de 2012 o Subsídio Complementar de Apoio Familiar foi integrado no SCNP passando o 

valor do mínimo vital a ser acrescido de €100,00, por cada elemento a mais no agregado familiar. 
 

Os subsídios especiais são atribuídos para minimizar situações críticas de carência económica, resultantes 

de idade avançada, de incapacidade ou de invalidez, dos beneficiários titulares ou dos beneficiários 

familiares: 
 

 Subsídio Especial de Apoio de 3ª Pessoa (SEAP) – destina-se à compensação do acréscimo de 

encargos familiares, resultantes da necessidade comprovada do beneficiário ao apoio de 3ª 

pessoa, nos casos em que a situação económica o justifique; 

 Subsídio Especial de Lar (SEL) – destina-se a compensar o acréscimo de encargos familiares com 

o pagamento da mensalidade do Lar, lares públicos ou privados, não fazendo parte do IASFA, I.P. 

e nos casos em que a situação económica do beneficiário o justifique; 

 Subsídio Especial de Residente (SER) – destina-se aos beneficiários, que, ao serem admitidos nas 

Residenciais de Idosos ou nos Centros de Recuperação do IASFA,I.P., não tenham capacidade 
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para o pagamento da totalidade da mensalidade estabelecida, dada a sua situação 

socioeconómica. 

Os subsídios extraordinários (SE), são eventuais e atribuídos em casos excepcionais, devidamente 

justificados, para auxiliar na resolução de situações críticas e urgentes, que envolvam os beneficiários e 

que não se enquadrem no âmbito dos subsídios complementares e especiais. 

Em Janeiro de 2012 procedeu-se à revisão anual dos subsídios, aplicando a tabela aprovada em 2011, na qual 

se teve em conta o princípio da solidariedade e da discriminação positiva, protegendo mais quem mais 

precisa conjugado, embora, com a necessidade de acautelar a redução orçamental verificada. 

As alterações, entretanto aprovadas, foram conforme se descreve:  

 SCNP – aumento de 2,1%, ou seja, do Mínimo Vital de €475,00 para € 485,00, acompanhando o 

montante da retribuição mínima mensal garantida; 

 SEAP −  aumento do limite máximo do “plafond” de valor de capitação de 2,1%, ou seja, de € 950,00 

para € 970,00 bem como alteração dos limites dos intervalos dos escalões de capitação para múltiplos 

do montante da retribuição mínima mensal garantida; 

 

O valor global das verbas despendidas em subsídios foi de €975.399, traduzindo um decréscimo de cerca 

de 12,3% face a 2011. Apesar da redução de verbas, todos os beneficiários que reuniam as condições de 

acesso foram apoiados, até porque as novas condições de acesso reduziram o número de candidatos em 

33%. 

 

No que concerne à comparticipação escolar (CE), cuja filosofia subjacente à sua atribuição continua a ser a 

mesma de anos anteriores, é concedida a descendentes ou equiparados dos beneficiários titulares, que 

frequentem qualquer grau de ensino em estabelecimentos e cursos devidamente legalizados. 

O total da despesa em comparticipações escolares atingiu os €235.596 representando um decréscimo de 

60%, face ao valor registado em 2011. 

Na sequência da redução de verbas orçamentadas para esta prestação social, houve necessidade de alterar 

a Tabela da Comparticipação Escolar. Para o efeito, eliminou-se o último escalão de capitação e foram 

redefinidos os limites dos restantes três escalões. Com este ajuste o número de estudantes apoiados 

desceu 33% face ao ano anterior. 
 

Quanto ao apoio na deficiência, a comparticipação especial para apoio na deficiência (CEAD) destina-se a 

beneficiários titulares e familiares cujos descendentes ou equiparados sejam portadores de deficiência, 

independentemente da idade, e que frequentem estabelecimentos de ensino especial na valência de apoio 

técnico precoce, valência socioeducativa ou valência de actividades ocupacionais. Esta comparticipação 

poderá ainda ser atribuída pela frequência de ensino regular, nomeadamente em creche e jardim-de-

infância /pré-escolar, desde que esta frequência seja considerada essencial para superar ou minimizar a 

deficiência, contribuindo para um melhor desenvolvimento pessoal e integração social. 

 

Ao longo do ano em apreço, foram apoiadas 59 situações cujo montante atribuído ascendeu a €62.577, 

representando um aumento de 24% na verba despendida em relação ao ano anterior. 
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Em 2012 concretizou-se o objectivo operacional 6.1., partilhado com o Gabinete de Sistemas Informação e 

Comunicações (GSIC), de “Iniciar a implementação e exploração do processo familiar do Sistema de Informação 

da Ação Social Complementar (SIASC) de forma descentralizada“. 

 

Efetivamente, foi possível dotar todos os Centros de Apoio Social com acesso ao processo familiar definido como 

um instrumento de trabalho que procura, por um lado, facilitar a recolha de informação de suporte à elaboração 

do diagnóstico técnico de Serviço Social e, por outro, potenciar a uniformização de conceitos e uma maior 

sistematização de informação.  

 

Paralelamente, este instrumento permite também: 

 introduzir o “autodiagnóstico”; 

 recolher dados de natureza objetiva, sobre os diferentes elementos do agregado familiar; 

 construir um diagnóstico técnico; 

 definir um conjunto de respostas; 

 avaliar os resultados e os obstáculos; 

 acompanhar as eventuais mudanças na situação do agregado familiar. 

 

Para implementação do Processo Familiar, foram administradas ações de formação, de forma descentralizada, em 

Coimbra, Lisboa e Alfeite, dirigidas aos técnicos superiores de serviço social  e diretores dos CAS.  

 

Para além do processo familiar foi ainda criada uma aplicação no SIASC para elaboração de informações de 

atribuição e de cancelamento de subsídios e comparticipações.  

 

A concretização deste objetivo permitiu dar um salto qualitativo no que diz respeito aos instrumentos de 

trabalho e recolha de informação. 

 

A par desta actividade, há ainda a acrescentar que por deliberação do Conselho Diretivo foi reconhecida a 

importância da participação do IASFA,I.P. na Rede Social, através das técnicas superiores de Serviço Social 

colocadas nos Centros de Apoio Social.  

 

A Rede Social, criada na sequência da Resolução do Conselho de Ministros n.º 197/97, de 18 de novembro, que 

”pretende constituir um novo tipo de parceria entre entidades públicas e privadas, atuando nos mesmos 

territórios, baseada na igualdade entre os parceiros, no respeito pelo conhecimento, pela identidade, 

potencialidades e valores intrínsecos de cada um, na partilha, na participação e na colaboração, com vista à 

consensualização de objetivos, à concertação das ações desenvolvidas pelos diferentes agentes locais e à 

otimização dos recursos endógenos e exógenos ao território”. É uma mais valia no desenvolvimento do apoio a 

prestar pelo IASFA, I.P. aos seus beneficiários. Em 2012, iniciou-se, assim, o processo por parte dos CAS, 

tendo-se registado a adesão ao Conselho Local de Ação Social de Évora.  
 

No âmbito da promoção da celebração de protocolos que possam garantir aos beneficiários a 

complementaridade do apoio social prestado, foram, no ano em apreço, celebrados protocolos nas áreas da 

saúde, educação e casas de repouso, correspondendo a um total de 7 protocolos celebrados. 

 
 



 
 

  
28 IASFA, I.P. – Relatório de Atividades 2012 

Divisão de Infra-Estruturas (DIE) 

 

O investimento e manutenção, feitos ao longo do ano de 2012, nas instalações em uso pelos serviços do 

IASFA, edifício da Sede, e em alguns Centros de Apoio Social, atingiram um valor global de €178.619,78 e 

encontram-se representados no quadro infra: 

 

INSTALAÇÕES 
(CAS/SEDE) 

Obras (€) Serviços (€) Sub-totais (€) 

CAS de LISBOA 20.897,70 1.750,70 22.648,40 

CAS de OEIRAS 56.556,63 1.414,50 57.971,13 

CAS do PORTO 14.760,00 0 14.760,00 

CAS de RUNA  72.582,30 2.152,50 74.734,80 

CAS de VISEU 0 412,05 412,05 

CAS de ALFEITE 0 8.093,40 8.093,40 

TOTAIS 164.796,63 13.823,15 178.619,78 

 

 

Relativamente às intervenções feitas, pela Divisão de Infra-estruturas, nas fracções devolutas do 

Parque Habitacional do IASFA, I.P., estas totalizaram o montante de €299.661,68 tendo sido distribuídas 

pelas zonas da Grande Lisboa, Almada, Leiria e Ponta Delgada, em conformidade com o quadro seguinte:  

 

 

 

Zona Grande Lisboa Almada Leiria Ponta Delgada Total Global 

Custos Obras 251.009,62 8.360,15 11.407,91 28.884,00 299.661,68 

 

Na sequência destas intervenções, estes fogos foram arrendados a beneficiários no âmbito do concurso 

lançado em novembro de 2012. 

 

As reparações efectuadas em fracções arrendadas, da responsabilidade do IASFA, I.P., 

foram concretizadas com o recurso a processos de aquisição de serviços ou através da Equipa de 

Manutenção de Infra-Estruturas (EMI) do próprio Instituto. O valor global gasto nas intervenções 

foi de €87.186,82 sendo que €72.132,99 foram para a aquisição de materiais de construção e 

somente €15.053,83 para a aquisição de serviços de reparação.  

 

O quadro seguinte mostra o valor gasto nas reparações efectuadas, as quais se localizaram em 

fracções de edifícios distribuídos por várias zonas: 
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Zona Amadora Grande Lisboa Loures Seixal Sintra Total 

Aquisição de Serviços 

 de Reparações (€) 
1064,07 10715,07 1194,33 166,05 1914,31 15053,83 

 
A Divisão de Infra–estruturas efectuou ainda obras de melhoramento nas partes comuns dos edifícios, 

designadamente em coberturas, fachadas, caixilharias, caixas de escada, colunas de abastecimento de 

águas, colunas de drenagem de águas residuais e pluviais e colunas eléctricas. Estas intervenções atingiram 

o valor global de €835.016,59. As intervenções e os locais onde as mesmas foram executadas sintetizam-se 

de seguida: 

 

Zona Almada Amadora Évora Lisboa Loures Oeiras Porto Sintra Total 

Intervenções 

(€) 10.290,18   79.658,56   83.886,00   566.740,26   1.631,94   1.697,40   16.603,77   74.508,48   835.016,59   

 

Os elevadores existentes nos prédios também trouxeram despesas para o IASFA I.P.. Entre reparações 

(€49.171) e manutenções (€26.061) a despesa global com elevadores foi de €75.232. 

 

De forma abreviada, podemos dizer que, ao longo do ano de 2012, o IASFA I.P. investiu nas suas infra-

estruturas um total global de €1.475.716,87.  

 

Intervenção Valor (€) 

Investimento/ manutenção das instalações IASFA I.P. 178.619,78 € 

Intervenção em fracções devolutas 299.661,68 € 

Reparações em fracções arrendadas 87.186,82 € 

Intervenções em partes comuns 835.016,59 € 

Manutenção e reparação de elevadores 75.232,00 € 

TOTAL GLOBAL  1.475.716,87 € 

 

A par desta actividade, a Divisão de Infra-estruturas, responde ainda pela gestão do património 

imobiliário. 

 

Nesta área importa referir que o IASFA, I.P. celebrou com a Câmara Municipal de Lisboa contratos de 

compra e venda de nove (9) parcelas que necessitavam de regularização e deu início aos preparativos de 

regularização de outras nove (9) para uma futura celebração de escrituras. As parcelas em causa 

correspondem aos PIASFA 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H, 43H e 44H, que se situam na Rua Alferes 

Barrilaro, Ruas n.º3, Rua 1º Cabo José Martins Silvestre,n.º24, Rua General Silva Freire, n.º2, 4, 13 Ae B,15 

A e B, 17 A e B, 10/12 e 14/16.  

 

Foi ainda concluído o processo de compilação e digitalização dos documentos de índole patrimonial relativos 

aos imóveis, propriedade do IASFA, I.P. tendo sido criado um arquivo electrónico, específico para o efeito. 
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Efectuaram-se também correcções diversas ao nível das cadernetas prediais (área, endereços, tipologias, 

etc), no âmbito do objetivo geral do registo predial dos imóveis. 

 

 

Divisão de Recursos Materiais (DRM)  

 

Ao longo do ano de 2012, a Divisão de Recursos Materiais (DRM) desencadeou acções de racionalização de 

recursos, de forma a promover uma melhoria dos resultados. Neste sentido, foram tomadas medidas para 

uma gestão racional e adaptada à realidade deste Instituto. Do pacote de medidas adoptadas, salientam-se 

as seguintes: 
 

1. Contratação de Obras e Empreitadas e Aquisição de Bens e Serviços Centralizados: 

 

a) Nº total procedimentos de bens abaixo dos 5.000€: Concretizados 349 processos de aquisição 

a que correspondeu um valor total de 236.446,83 € (c/ IVA incl.); 

b) Nº total procedimentos de serviços abaixo dos 5.000€: Concretizados 264 processos de 

aquisição a que correspondeu um valor total de 212.753,44 € (c/ IVA incl.); 

c) Nº total procedimentos de bens acima dos 5.000€: Concretizados 36 contratos a que 

correspondeu um valor total de 3.508.127,98 € (c/ IVA incl.); 

d) Nº total procedimentos de serviços acima dos 5.000€: Concretizados 59 contratos a que 

correspondeu um valor total de 3.191.908,18 € (c/ IVA incl.). 

 

2. Desenvolvimento de ações de prospeção de mercado com o objetivo de planear, agregar e ajustar 

de forma contínua, as necessidades de consumo de bens e serviços para todo o IASFA, I.P., por 

forma a encontrar as soluções de aquisição mais vantajosas; 

 

3. Consolidação da utilização do Sistema Integrado de Gestão (SIG), de modo a possibilitar, com 

recurso aos módulos de logística (MM) e de imobilizado (AA), uma melhor integração e tratamento 

da informação relativa ao imobilizado e aos abastecimentos, permitindo ao IASFA, I.P., atingir um 

nível de gestão mais eficiente e eficaz do seu património; 

 

4. Preparação de todos os pedidos de autorização de despesa no âmbito da instrução dos pedidos de 

parecer prévio, bem como elaboração de toda a documentação pré-contratual e contratual relativa 

aos procedimentos aquisitivos de bens e serviços no âmbito da DRM; 

 

5. Consolidação da utilização da plataforma de contratação pública, para todos os procedimentos 

aquisitivos com valor superior a 5.000,00€; 

 

6. Elaboração de pareceres relacionados com a Contratação Pública; 

 

7. Elaboração de estudos, análise e projetos ao nível do planeamento estratégico, tático e operacional, 

assim como relativos aos dados estatísticos dos consumos dos departamentos do IASFA, I.P.; 
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8. Realização de diversos autos de abate e aumentos de material; 

 

9. Aumento do nível de centralização dos processos de contratação, relativos à aquisição de bens e 

serviços. 

 

Apesar das dificuldades, motivadas pela saída de cerca de 26,7% dos seus colaboradores, a DRM conseguiu 

atingir a grande maioria dos objectivos a que se propôs, nomeadamente a realização de 95 contratos de 

aquisição de bens e serviços, que teve como consequência a superação da taxa de concretização em 156% 

do 6º objectivo operacional previsto no QUAR e anteriormente explicada. O quadro seguinte mostra a 

distribuição dessa mesma concretização pelos vários tipos de procedimentos pré-contratuais: 

 

 

Concursos 2012 

Designação 
Quantidade 

Total 
Contratos Não Concluidos 

Concurso Público 4 0 4 

Concurso Público  

Urgente 
32 4 36 

ESPAP- Entidade de Serviços 

Partilhados na AP 
15 4 19 

Ajustes Directos 44 4 48 

Total 95 12 107 

 
 

Procedeu-se ainda, no que à contratação pública diz respeito, à uniformização total dos documentos pré-

contratuais e contratuais no IASFA, I.P., à concretização do registo e arquivo digital da documentação e à 

centralização dos processos de contratação na aquisição de bens e serviços, em cerca de 80% do valor 

global das requisições solicitadas. 

 

Conseguiu-se ainda um controlo eficaz dos fornecimentos contratados com base em relatórios/mapas 

mensais de consumos efectivos. 

 

A par da actividade normal, conseguiu-se ainda administrar acções de formação aos colaboradores da DRM, 

6 na área do SIG e 6 na plataforma de contratação VORTAL. 

 

Contrariamente ao que seria desejável, não foi possível proceder-se à consolidação da transferência do 

imobilizado do sistema ICR para o sistema SIG. A súbita saída de colaboradores do serviço em causa, 

associado à instabilidade de outros, foi determinante para que não fosse atingido o sucesso pretendido, 

relativamente ao objetivo que o IASFA, I.P. se propôs alcançar.  



 
 

  
32 IASFA, I.P. – Relatório de Atividades 2012 

Divisão de Tempos Livres Habitação (DTLH) 

 

Relativamente à área da habitação e tempos livres, a Divisão do IASFA, I.P. responsável (DTLH) contou, 

com um conjunto de recursos humanos e materiais que permitiram o desempenho das suas tarefas em 

tempo útil. Contudo, no final de 2012, após a saída de alguns colaboradores, quer na área da habitação 

(AHab) quer na área de tempos livres (ATL), viu-se confrontada com uma enorme escassez de meios 

humanos que, caso a situação não se altere, vai afectar a sua missão no futuro próximo.  

Esta divisão é responsável pela gestão do património imobiliário do IASFA, I.P., que se distribui por 16 

concelhos no Continente e no Arquipélago do Açores. No seu todo é constituído por 158 prédios, cujas 

idades médias ultrapassam os 45 anos. Para além de garagens, lugares de parqueamento, estabelecimentos 

comerciais, arrecadações e sótãos este património corresponde a 1.813 fogos em que 277 fogos estão 

devolutos, 1.289 encontram-se arrendados em regime de renda económica e 229 em regime de renda livre. 

Existem ainda 18 casas de porteira ocupadas. A DTLH tem também à sua responsabilidade a gestão do 

bloco habitacional “Apartamentos Autónomos” integrado no Centro de Apoio Social de Oeiras. 

 

Ao longo do ano foram realizados 66 contratos de arrendamento e visitas regulares ao parque habitacional 

através dos Delegados da Área da Habitação, para atendimento no local às reclamações dos inquilinos, para 

verificação de fogos vagos e ainda para o acompanhamento de potenciais inquilinos aos espaços a arrendar. 

Esta Divisão gere ainda a actividade das porteiras e das empresas de limpeza no cumprimento das suas 

funções. As despesas que derivaram destas tarefas são as que se apresentam a seguir: 

 

TIPO DE ENCARGO 

Material de  

limpeza adquirido 

pelas porteiras 

Limpeza e Higiene 

 (Empresas Vivala 

 e Fenix Cleaning) 

Água 
Taxas de 

saneamento 

Comissões 

pagas ao 

Montepio 

pela 

gestão de 

rendas 

Vigilância e 

Segurança 

 C. C. Chelas 

(Securitas) 

TOTAL 

MONTANTE (€) 1.586,98   49.393,88   6.116,70   12.663,40   19.568,09   5.644,10   94.973,15   

 

Quanto às receitas provenientes das rendas, foram de €2.811.852,23 e apresentam-se no quadro infra, 

distribuídas por entidades pagadoras: 

CGA 1.527.486,08   

Força Aérea 111.372,99   

Exército 263.152,79   

Marinha 125.854,48   

EMGFA 886,00   

Montepio Geral 341.347,82   

Apartamentos 

Autónomos 
32.216,60   

Rendas das porteiras 5.942,60   

IGCP 402.228,87   

IASFA 1.364,00   

TOTAL  2.811.852,23 
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Na área de tempos livres (ATL), realça-se o intercâmbio de férias no âmbito do Comité de Liaision 

International des Organismes Militaires Sociaux (CLIMS) que, durante o ano de 2012, movimentou um total 

global de 1.493 beneficiários, 459 beneficiários portugueses e 1052 beneficiários das suas congéneres 

europeias. Nem todos os beneficiários portugueses inscritos conseguiram ver o seu pedido satisfeito, 

sendo que 134 beneficiários ficaram em lista de espera por falta de alojamentos em Espanha. O quadro 

seguinte mostra a relação entre o número de beneficiários inscritos, os contemplados, as desistências e os 

que aguardam vez. 

 

N.º Inscritos Contemplados Desistências Lista de Espera 

887 459 294 134 

 

 

Os 1052 beneficiários estrangeiros que estiveram alojados em Portugal ficaram distribuídos pelos vários 

CAS e por CEREPOSA, conforme indica o quadro seguinte a que correspondeu a um total global de 6035 

noites.  

 

CAS OEIRAS PORTO RUNA CEREPOSA 
N.º TOTAL 

ESTADIAS 

Nº TOTAL  

NOITES 

ESTADIAS 558 468 17 9 1052 6035 

 

Os países que fazem parte da organização da OTAN, assim como aqueles que são chamados de 

observadores, que se desloquem a Portugal para dias de lazer, também podem usufruir de algum apoio 

desta divisão. A DTLH não é responsável por eles, mas não deixa de disponibilizar o alojamento necessário. 

Durante o ano que terminou estiveram instalados no CAS Oeiras 7 elementos que fazem parte da estrutura 

OTAN e 6 dos países  observadores da OTAN, num total de 13. 

O número total de ocupações nos CAS e no CEREPOSA concretizadas por beneficiários portugueses, 

beneficiários das congéneres europeias e observadores da NATO, foram de 4400 conforme quadro 

seguinte:  

CAS OEIRAS PORTO RUNA CEREPOSA TOTAIS 

Turnos(*) 0 0 0 152 152 

Regime de 

Messe 
902 1862 316 103 3183 

Estrangeiros 

(*) 
571 468 17 9 1065 

TOTAIS: 1473 2330 333 264 4400 

      (*) Solicitados através do posto de atendimento da DTLH 

 Há ainda a considerar as instalações hoteleiras em Portugal, com as quais o IASFA, I.P. tem protocolos 

celebrados. Neste caso, os beneficiários interessados encontram sempre o seu pedido satisfeito conforme 

explícito no quadro seguinte: 
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HOTEL N.º Inscritos Contemplados 

Holiday Inn Continental 3 3 

Hotel Vila Galé  4 4 

Ald. V. Sra. da Rocha 27 27 

HOTEL DO PARQUE 2 2 

Totais: 36 36 

A execução orçamental dos intercâmbios de grupos CLIMS teve um saldo positivo de €25.903,05 e 

encontra-se sintetizada quadro seguinte: 

 

Grupos/Intercâmbios CLIMS RECEITA (€) DESPESA (€) 
RESULTADO LÍQUIDO  

(€) 

Grp IASFA na Alemanha  20.000,00 18.473,88 1.526,12 

Intercâmbio Bulgária  43.500,00 40.514,79 2.985,21 

Grp Bélgica (OCASC) em Portugal 34.482,50 34.352,10 130,4 

Grp Espanha (DIAPER) em Portugal 18.000,00 16.477,27 1.522,73 

Intercâmbio Hungria  36.000,00 31.112,19 4.887,10 

Grp IASFA em Espanha/Madrid 19.200,00 16.963,02 2.236,98 

Grp Alemanha em Portugal 34.000,00 30.516,79 3.483,30 

Intercâmbio Polónia 46.854,00 42.326,68 4.527,32 

 Grp IASFA na Rep.Checa  28.600,00 26.382,55 2.217,45 

Intercâmbio Roménia  29.000,00 26.613,56 2.386,44 

TOTAL 309.636,50 283.732,83 25.903,05 

 

O balanço da actividade desenvolvida pela DTLH é positivo tendo atingido os objectivos a que se propôs.  

 

Na globalidade, verificou-se uma boa adesão, quer para as viagens de grupo, quer nas individuais, 

organizadas pelo IASFA, I.P., havendo somente a salientar uma ligeira baixa na procura para a Alemanha 

nas viagens de grupo e um aumento do interesse dos beneficiários para Espanha e França, no que se refere 

às viagens individuais.  

 

Há um aspecto importante a salientar, quanto à situação do CAS de Oeiras que por dificuldades derivadas 

da falta de pessoal, durante o último trimestre de 2012, não aceitou vários pedidos de reserva para 

beneficiários estrangeiros, tendo sido por isso, reencaminhados para a Messe de Oficiais de Caxias. 
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Gabinete de Apoio Jurídico  

 

Todas as actividades desenvolvidas no IASFA I.P., contam com a colaboração do Gabinete Apoio Jurídico 

(GAJ), que presta assessoria jurídica nas mais diversas áreas e do Gabinete de Sistemas de Informação e 

Comunicações (GSIC) que presta o apoio informático necessário ao bom funcionamento dos Serviços. 

 

Das actividades desenvolvidas pelo GAJ durante o ano que findou, salientam-se:  

1- O trabalho desenvolvido pelo GAJ na análise de três auditorias da Inspeção-Geral da Defesa 

Nacional (IGDN) (Auditorias 01/2011 (Sistemas de Informação), 05/2011 (ADM) e 04/2012 

(ASC)) e a preparação dos respetivos contraditórios institucionais e, ou pessoais; 

2- A avaliação efetuada quanto às novas regras do regime jurídico de arrendamento urbano, que 

entraram em vigor em Novembro de 2012; 

3- A análise de recursos hierárquicos com a elaboração dos respetivos despachos decisórios; 

4- A análise e preparação de projectos de diplomas legais e regulamentares no domínio da 

atividade do IASFA, I.P., designadamente os projectos da nova lei orgânica e dos novos 

Estatutos do IASFA,I.P.  

5- A elaboração e/ou apreciação de minutas de protocolos celebrados com :Hospital das 

Forças Armadas (HFAR);Liga dos Combatentes (LC);Ordem dos Psicólogos, Associação 

AMARO e Centro de Medicina Laboral Germano de Sousa; 
6- Apoio jurídico a todos serviços do IASFA, I.P. designadamente a realização de 28 consultas de 

apoio jurídico a beneficiários do IASFA,I.P. ; 

7- Acompanhar o contencioso em que o IASFA, I. P., seja parte, verificando-se que relativamente 

ao ano anterior ocorreu um aumento de processos judiciais, sendo certo, por noutro lado, que 

em 2012 o apoio judiciário passou a ser assegurado por uma única sociedade de advogados, ao 

contrário das duas que vinham a assegurar este apoio até 2011. 

 

O aumento de processos judiciais deveu-se, essencialmente, a questões de arrendamento (ações de 

despejo, falta de pagamento de rendas e ocupações indevidas), sendo expectável que este tipo de ações 

continue a aumentar, atendendo ao actual contexto de crise económico-finaceira. 
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Gabinete de Sistemas de Informação e Comunicações 
 

Quanto à actividade desenvolvida pelo GSIC devemos realçar a implementação e respectiva entrada em 

exploração do processo familiar do Sistema de Informação da Acção Social Complementar (SIASC) de 

forma descentralizada mas complementar nos equipamentos sociais. Foi um objectivo realizado e concluído 

com êxito em todos os Centros de Apoio Social.  

 

No processo de implementação de soluções tecnológicas e aplicacionais no domínio dos sistemas e 

tecnologias de informação e comunicações aos novos postos clínicos, importa realçar que foram efectuados 

vários estudos e adoptadas soluções adequadas à dimensão e complexidade existente, recorrendo a Virtual 

Private Network suportada em software para os postos clínicos localizados em instalações de terceiras 

entidades. 

 

O GSIC contribuiu ainda para o aperfeiçoamento do receituário electrónico assegurando a consolidação da 

administração centralizada, foram realizados várias iniciativas, implementação de novas versões e mesmo 

alteração de localização de programas e dados de forma a melhorar o desempenho do sistema. 

 

Foi igualmente iniciado o processo, no âmbito do acordo quadro, para fornecimento de Serviços de 

telecomunicações com vista à migração técnica de comunicações via Virtual Private Network com os 

equipamentos sociais visando o incremento e estabilização da largura de banda. 

 

Foram ainda realizadas várias actividades preparatórias para o lançamento da aquisição de serviços que 

realizassem a migração técnica dos módulos aplicacionais do sistema de Gestão da Assistência na Doença 

aos militares (SGADM) de Oracle Forms&Reports de Ver.6 para versão suportada pelo fabricante. Para 

isso foram auscultados potenciais fornecedores de serviços, foi determinado o grau de complexidade 

envolvido na execução da migração e foi obtido o envolvimento e suporte do Centro de Dados da Defesa 

para a execução da migração. Não obstante todas as diligências efectuadas a execução da aquisição de 

serviços ficou suspensa. Estima-se a sua execução no segundo semestre de 2013. 

 

Quanto à substituição da plataforma de correio electrónico e de suporte ao site do IASFA I.P. , realçam-

se os testes de migração, oportunamente efectuados, sem que a actividade fosse executada pode depender 

da separação de tráfego de dados em Oeiras entre o Centro de Apoio Social de Oeiras e a Direcção de 

Serviços da ADM, esta separação foi solicitada pelo Centro de Dados da Defesa (CDD) ao EMGFA/SICOM 

e a sua execução encontra-se pendente.  
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Capítulo III- Análise da afectação real e prevista dos Recursos Humanos e Financeiros 

 

3.1. Recursos Humanos 

 

Os dados existentes a nível dos recursos humanos do IASFA I.P., dados do QUAR, mostram de forma clara 

que a pontuação planeada é superior à realizada. Importa referir que os dados obtidos na pontuação 

realizada, comtemplam todos os dias trabalhados por colaboradores do IASFA I.P. independentemente de 

terem entrado e saído durante o ano. 

 

Efectivamente, verificou-se ao longo de 2012 uma redução de efetivos face ao ano anterior, apesar do 

recrutamento de técnicos superiores, enfermeiros, técnicos de diagnóstico e terapêutica. A saída de 

colaboradores para aposentação, mobilidade interna e por rescisão de contratos foi considerável.  

 

Da análise do quadro infra, verifica-se que, quer a nível global, quer em relação aos dirigentes (direcção 

intermédia), técnico superior, coordenador técnico e assistente técnico o desvio entre a pontuação 

planeada e a realizada é negativo. Ou seja, o IASFA, I.P. trabalhou com menos recursos do que o planeado, 

não tendo esse facto, ainda assim impedido que os objectivos a que o Instituto se propôs fossem, em alguns 

casos, superados.  

 

Categorias Pontuação Pontuação Planeada 
(UERHP) 

Pontuação Realizada 
(UERHE) 

Desvio 

Dirigentes-Direcção superior 
20 60 60 0 

Dirigentes-direcção intermédia e chefes de equipa 
16 368 256 -112 

Técnico superior (incluí especialistas de informática) 
12 804 730 -74 

Coordenador técnico (inclui chefes de secção) 
9 63 63 0 

Assistente técnico (inclui técnicos de informática)  
8 2528 2426 -102 

Encarregado geral  

operacional 7 0 0 0 

Encarregado operacional 6 24 24 0 

Assistente Operacional 5 2375 2067 -308 

TOTAL   6222 5626 -596 
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O gráfico que se segue, ilustra bem a taxa de desvio da pontuação total realizada face à planeada, 9,6%.  

 

 

Recursos Humanos 

 

 
 

O IASFA I.P. ressentiu-se com a entrada em vigor de novos diplomas legais que regulamentam e 

estruturam o funcionamento da Administração Pública, tendo sofrido como principal consequência a 

redução do seu número de colaboradores, civis e militares. 

 

A distribuição dos colaboradores civis por habilitações literárias e por estrutura etária à data de 31 de 

Dezembro de 2012 podem ser visualizadas nos gráficos de barras que se seguem: 
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Habilitações Literárias 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Estrutura Etária 
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O quantitativo militar era, a 31 de Dezembro de 2012, de 169 indivíduos, encontrando-se 43 deles na 

situação de reserva. A sua distribuição, consoante o respectivo ramo era conforme se ilustra: 
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3.2. Recursos Financeiros  

 

 

O Relatório de Execução Orçamental foi elaborado  de acordo com a lei do Orçamento de Estado para 2012 

e a  análise desenvolvida foi feita sobre duas perspetivas: da execução financeira do orçamento aprovado e 

da situação patrimonial. 

As dotações orçamentais corrigidas, para o ano de 2012 ascenderam a €48.344.868 para a receita e 

€46.381.438 para a despesa.  

 

A proposta inicialmente apresentada no Orçamento Ordinário de 2012 e no QUAR para a receita foi de 

€46.381.438, o que representou um decréscimo de 9,4% relativamente à dotação do ano anterior. Quanto à 

previsão inicial de despesa foi de €46.381.438 mais 1,4% comparativamente ao previsto em 2011. 

 

Durante o último ano foram solicitadas 37 alterações orçamentais.  

 

A 5ª alteração orçamental de 2012 correspondeu à integração da parte restante do Saldo da Gerência 

anterior, aprovada pelo Conselho Diretivo, no montante de €1.963.430 o que originou um aumento do 

montante global da receita. 

 

As restantes alterações apresentadas foram de natureza qualitativa por introduzirem alterações ao nível 

dos montantes orçados por rubrica e preservado o montante global da receita e da despesa aprovado 

previamente em Conselho Diretivo.  
 

Salienta-se que após as alterações orçamentais, no final do exercício o diferencial entre a Dotação 

Corrigida da Receita e a Dotação Corrigida da Despesa foi de €1.963.430. 

 

Os quadros que se seguem ilustram as alterações orçamentais efetuadas, em euros:  

 
 

Descrição 

 

Dotação 

Inicial 

Alterações 

Orçamentais 

Cativações/ 

Descativações 

Dotação 

corrigida 

Receitas 

Correntes 

 

44.606.438 

 

- - 44.606.438 

Taxas, Multas 

e outras 

Penalidades  

- 
- 

 
- - 

Rendimento 

Propriedade 
147.000 - - 147.000 

Transferências 

Correntes 
24.582.438 - - 24.582.438 

Vendas Bens  

e Serviços 

Correntes 

18.999.000 - - 18.999.000 

Outras 

Receitas 
878.000 - - 878.000 
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Correntes 

Receitas de 

Capital 

 

1.775.000 

 

1.963.430 - 3.738.430 

Ativos 

Financeiros 
1.775.000 - - 1.775.000 

Out. Receitas 

de Capital 
- - - - 

Saldo Conta 

Gerência - 1.963.430 - 1.963.430 

Total da 

Receita 
46.381.438 1.963.430 - 48.344.868 

 

     

Desp. 

Correntes 
43.046.044 -333.927  2.313.759 42.712.117 

Despesas com  

o Pessoal 28.112.518 - - 28.112.518 

Aquisição de 

Bens e Serviços 

Correntes 12.293.130 -219.761 1.284.228  12.073.369 

Transferências  

Correntes 1.505.915 -114.166 - 1.391.74 9 

Outras Desp. 

Correntes 1.134.481 -  1.029.531 

        

1.134.481 

Despesas  de 

Capital 
3.335.394 

  

333.927 

 

- 3.669.321 

Aquisição de  

Bens de Capital 1.560.394 333.927 - 1.894.321 

 

Ativos 

Financeiros 

1.775.000 - - 1.775.000 

Total da 

Despesa 
46.381.438 0  2.313.759 46.381.438 

 

 

Execução Orçamental/Financeira - Receita 

 

O IASFA, I.P., previu a execução da sua atividade de acordo com as Fontes de Financiamento 311 – 

Receitas Gerais e 510 – Auto - Financiamento, apresentando ambas bons níveis de execução para o 

orçamento de 2012. 

 

A evolução das receitas, cobradas entre 2009 e 2012, encontram-se no quadro da página seguinte: 
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  2009 % 2010 % ∆% 2011 % ∆% 2012 % ∆% 

             

Receitas 

Correntes 
40.675.441 86,7 43.119.313 87,2 6,0 39.329.841 91,8 -8,8 37.248.648 90,6 -5,3 

▪ 

Multas e 

outras 

Penalidades 

270 0,0 0 0,0 
-

100,0 
0 0 0 - - - 

▪ 
Juros – 

Famílias 
151.201 0,3 121.396 0,2 -19,7 139.714 0,3 15,1 146.409 0,4 4,8 

▪ 
Transferência 

MDN 
9.000.000 19,2 10.237.500 20,7 13,8 8.312.858 19,4 -18,8 6.459.281 15,7 -22,3 

▪ 
Quotas 

IASFA, I.P. 
81.687 0,2 78.113 0,2 -4,4 78.431 0,2 0,4 75.609 0,2 -3,6 

▪ 
Descontos 

ADM 
16.636.158 35,5 17.623.755 35,7 5,9 17.985.592 42,0 2,1 17.169.715 41,7 -4,5 

▪ 
Vendas de 

Bens 
2.585.564 5,5 3.592.755 7,3 38,9 1.998.491 4,7 -44,4 1.403.867 3,4 -29,8 

▪ 
Prestação de 

Serviços 
8.071.340 17,2 8.057.857 16,3 -0,2 7.710.934 18,0 -4,3 8.898.814 21,6 15,4 

▪ 
Rendas de 

Imóveis 
2.863.769 6,1 2.838.859 5,7 -0,9 2.794.980 6,5 -1,5 2.804.906 6,8 0,4 

▪ 

Outras 

Receitas 

Correntes 

1.285.452 2,7 569.690 1,2 -55,7 308.841 0,7 -45,8 290.047 0,7 -6,1 

Receitas de 

Capital 
6.233.078 13,3 6.302.827 12,8 1,1 3.493.723 8,2 -44,6 3.879.371 9,4 11,0 

▪ 

Amortizações 

de 

Empréstimos 

1.865.833 4,0 1.615.449 3,3 -13,4 1.877.586 4,4 16,2 1.946.209 4,7 3,7 

 

Saldo da 

Gerência 

Anterior 

4.367.245 9,3 4.687.378 9,5 7,3 1.616.137 3,8 -65,5 1.933.162 4,7 19,6 

             

Total da Receita 46.908.519 100,0 49.422.140 100,0 5,4 42.823.564 100,0 -13,4 41.128.019 100,0 -4,0 

 

O total da receita sofreu um decréscimo de 4,0% em relação a 2011, os decréscimos mais significativos 

encontram-se nos agrupamentos “Transferências do MDN” (-22,3%) e “Vendas de Bens” (-29,8%). No 

entanto registaram-se alguns acréscimos fase a 2011 nos agrupamentos “Prestação de Serviços” (15,4%) e 

o “Saldo da Gerência Anterior” (19,6%). 

 

As Receitas Correntes representaram 90,6% da Receita Total prevista para 2012. O seu volume resulta, 

essencialmente, das dotações previstas para as rubricas referentes dos Descontos de Assistência na 

Doença aos Militares das Forças Armadas que ascenderam a 17.169.715 euro (41,7%), as Transferências do 

MDN embora tenham sofrido um decréscimo face ao ano anterior continuam a constituir 15,7% da Receita 

Total com o valor de 6.459.281. Verificou-se um acréscimo em Prestações de Serviços que totalizaram 

8.898.814 (21,6%). 

 

A ilustração da evolução da receita cobrada entre o ano de 2009 e o ano de 2012 encontra-se no seguinte 

gráfico: 
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A estrutura da receita cobrada entre no mesmo período é conforme se elucida: 
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Execução Orçamental / Financeira – Despesa 

 

A evolução das despesas, em euros, nos últimos 4 anos encontra-se refletida no quadro seguinte: 

 

   2009 % 2010 % ∆% 2011 % ∆% 2012 % ∆% 

Despesas 

Correntes 
37.097.142 89,3 44.000.068 92,0 18,6 37.855.579 92,7 -14,0 35.525.385 91,2 -6,2 

▪ 

Despesas 

com o 

Pessoal (*) 

24.109.931 58,1 29.173.249 61,0 21,0 25.524.670 62,5 -12.5 25.181.358 64,6 -1,3 

• 
Aquisição de 

Bens 
4.296.117 10,3 4.585.593 9,6 6,7 4.192.579 10,3 -8.6 3.711.904 9,5 -11,5 

▪ 

Aquisição de 

Serviços 

Correntes 

6.227.147 15,0 7.527.596 15,7 20,9 6.193.353 15,2 -17.7 5.256.431 13,5 -15,1 

▪ 
Transf. 

Correntes 
2.315.929 5,6 2.623.091 5,5 13,3 1.882.018 4,6 -28,3 1.300.965 3,3 -30,9 

▪ 

Outras 

Despesas 

Correntes 

148.018 0,3 90.538 0,2 -38,8 62.959 0,1 -30,5 74.727 0,2 18,7 

Despesas de 

Capital 
4.427.114 10,7 3.805.903 8,0 -14,0 3.004.557 7,3 -21,1 3.427.659 8,8 14,1 

▪ 

Aquisição de 

Bens de 

Capital 

2.327.384 5,6 1.702.403 3,6 -26,9 1.229.633 3,0 -27,8 1.656.145 4,3 34,7 

▪ 
Ativos 

Financeiros 
2.099.730 5,1 2.103.500 4,4 0,2 1.774.924 4,3 -15,6 1.771.514 4,5 -0,2 

Total da 

Despesa 
41.524.256 100,0 47.805.970 100,0 15,1 40.860.136 100,0 -14,5 38.953.043 100,0 -4,7 

(*) Inclui a rubrica “Encargos com a Saúde (ADM)” os quais atingem o montante de €15.738.063  

 

 

Quanto à despesa realizada em 2012, verifica-se um decréscimo de 1.907.093 euros, ou seja, menos 4,7% 

comparativamente ao período homólogo de 2011.  

 

É de salientar um decréscimo de 30,9% em “Transferências Correntes” assim como 15,1% em “Aquisição de 

Serviços” e 11,5% em “Aquisição de Bens”, em relação ao ano de 2011. 

 

O agrupamento das “Despesas com o Pessoal” é significativamente influenciado pela Despesa com os 

Encargos com a Saúde e o Pessoal, comparativamente ao ano de 2011, verifica-se um ligeiro decréscimo de 

1,3%, embora o valor em Encargos com Saúde tenha sido superior em 528.912. 

 

No agrupamento “Despesas de Capital” verificou-se um acréscimo de 14,1% face a 2011 foi originado pelo 

aumento de 34,7% na rubrica “Aquisição de Bens de Capital”. Os Ativos Financeiros – Empréstimos às 

Famílias não apresentam alterações significativas em relação ao ano transato. 

 

 

A evolução das despesas, em euros, encontra-se representada no gráfico da página seguinte. Conforme se 

verifica, as Despesas com os Encargos com a Saúde, Despesas com o Pessoal e Aquisição de Bens e 
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Serviços Correntes, são os valores mais significativos. Há exceção de Encargos com a Saúde os outros 

agrupamentos mais significativos sofreram decréscimos. 

 

 

A estrutura das despesas e sua evolução foi conforme se indica: 
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Resultados 

 
No que respeita aos resultados por natureza é possível verificar um equilíbrio financeiro, sendo os 

Resultados Correntes positivos em €1.723.263 e os Resultados de Capital, incluindo o saldo de gerência 

transitado, positivos em €451.712. 

 

 
Os resultados de capital entre 2009 e 2012 estão representados no gráfico seguinte:  
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Salienta-se o facto de se terem incluído nas Receitas de Capital o Saldo da Gerência anterior dando origem 

a Resultados de Capital Positivos. 

 

 

Resultado Global (Saldo de Gerência) 

 
  2012 

Receitas Correntes 37.248.648 

Despesas Correntes 35.525.383 

RESULTADOS CORRENTES 1.723.265 

Receitas de Capital 3.879.371 

Despesas de Capital 3.427.659 

RESULTADOS DE CAPITAL 451.712 

Total da Receita 41.128.019 

Total da Despesa 38.953.042 

Saldo que transita para a 

Gerência seguinte 
2.174.977 

 

Em termos de resultados, a execução orçamental de 2012 registou um saldo positivo de €2.174.977.  

 

A Situação Orçamental e Financeira é conforme gráfico infra: 
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Da análise efetuada, para o ano de 2012, à realização orçamental e financeira do IASFA, I.P., e à 

semelhança de anos anteriores, tem havido sempre resultados positivos uma vez que o valor da Receita 

Global tem sido sempre superior ao da Despesa Global. 

 

Demonstração de Resultados 

 
Para o ano de 2012, verifica-se um Resultado Líquido negativo de -869.669 euros, resultando 

essencialmente da redução da verba transferida do orçamento de Estado, no valor de 1.853.577, do 

aumento das comparticipações a beneficiários de ADM e da redução das Vendas e Prestações de Serviço. 

Desde o ano 2010, nota-se uma grande variação referente tanto aos Proveitos como aos Outros Custos 

Operacionais, esta variação deve-se ao facto de o IASFA pretender espelhar na sua Demonstração de 

Resultados todos os custos e proveitos referentes à ADM.  

Em 2011 pode-se verificar um decréscimo nos Resultados Financeiros, esta variação deve-se a uma 

alteração na metodologia da classificação utilizada para a contabilização de Rendas de Imóveis. Deixou de 

ser contabilizado como Proveito Financeiro e passou a ser um Proveito Operacional. 

Em 2012 verifica-se um aumento significativo nas linhas Outros Proveitos Operacionais e Outros Custos 

Operacionais, são nestas linhas que estão espelhados todos os valores referente à ADM, inclusive os 

valores elevados de Acréscimos e Diferimentos, assim como as contas que não foram desdobradas 

individualmente. 

 
Resultados Contabilísticos, 2009-2012 

 

 2009 2010 2011 2012 

Vendas 1.477.633 1.048.582 1.005.806 629.420 

Prestação de Serviços 8.059.546 11.763.447 13.003.963 11.637.376 

Custo Existências Vendidas 1.124.564 1.269.981 876.708 576.715 

Fornecimento e Serviços Externos 

Variáveis 
101.677 335.462 392.659 359.355 

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 8.310.938 11.206.587 12.740.401 11.330.727 

Outros Proveitos Operacionais 26.237.144 94.682.755 129.201.878 142.314.411 

Custos com Pessoal 23.847.855 10.341.193 9.949.163 9.785.420 

FSE Fixos  9.749.814 10.815.979 9.202.985 8.064.292 

Outros Custos Operacionais 2.066.673 85.011.992 120.081.667 135.854.133 

MEIOS LIBERTOS BRUTOS -1.116.260 -279.823 2.708.464 -58.707 

Provisões e Amortizações 553.389 1.345.788 1.162.083 1.182.631 

RESULTADOS OPERACIONAIS -1.669.649 -1.625.611 1.546.381 -1.241.338 

Resultados Financeiros 2.519.446 3.062.450 149.747 147.570 

RESULTADOS CORRENTES 849.798 1.436.840 1.696.128 -1.093.768 

Resultados Extraordinários 440.331 43.185 29.938 224.099 

RESULTADOS LÍQUIDOS 1.290.129 1.480.025 1.726.066 -869.669 
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Evolução dos Proveitos, 2009-2012 (em euros) 

 

Proveitos 2009 % 2010 % ∆% 2011 % ∆% 2012 % ∆% 

711 Vendas 1.477.633 3,7  1.048.582 0,8 -29,0 1.005.806 0,7 -4,1 629.420 0,4 -37,4 

712 

 

Prestação de 

Serviços 
8.074.498 20,5  11.763.447 8,9 45,7 10.124.539 7,1 -13,9 8.824.899 5,7 -12,8 

713 Rendas Imóveis - - - - - 2.879.424 2,0 - 2.812.477 1,8 -2,3 

72 
Impostos e 

Taxas 
270  0,0 20.872 0,0 7630,4 14.544 0,0 -30,3 785 0,0 -94,6 

73 

 

Proveitos 

Suplementares 
123.907 0,3  81.183 0,1 -34,5 63.598 0,0 -21,7 62.968 0,0 -1,0 

74 

 

Transferências 

e Subsídios 

Obtidos 

9.000.000 22,8  98.192.818 74,4 991,0 110.641.824 77,1 12,7 125.012.428 80,7 13,0 

76 

 

 

Outros 

Proveitos e 

Ganhos 

Operacionais 

17.112.967 43,4  17.719.129 13,4 3,5 18.481.912 12,9 4,3 17.238.231 11,1 -6,7 

78 

 

 

Proveitos e 

Ganhos 

Financeiros 

3.072.835 7,8 3.112.025      2,4 

        

1,3 187.927 0,1 -94,0 189.495 0,1 0,8 

79 

 

 

Proveitos e 

Ganhos 

Extraordinários 

557.877 1,4 49.056 0,0 -91,2 30.904 0,0 37,0  225.448 0,1 629,5 

Total dos Proveitos 39.419.987 100 131.987.112 100 9,76 143.430.479 100 234,8 154.996.151 1000% 8,1 

 

 

A respetiva Estrutura dos Proveitos, em percentagem do total, é conforme se ilustra no gráfico da página 

que se segue: 
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Através da análise do gráfico, verifica-se que, à semelhança do ano anterior, as contas com maior peso na 

Estrutura de Proveitos são as Transferências e Subsídios Obtidos. É nesta classe de contas que estão 

incluídos os Proveitos referentes à ADM (transferências que o IASFA I.P. recebe do MDN para fazer face 

aos pagamentos da ADM), assim como as transferências que a Sede do IASFA I.P. recebe da Receita dos 

Centros de Apoio Social, os quais têm o seu reflexo também em custos. 

 

Nota-se, no entanto, uma grande variação em termos percentuais ao estabelecer uma comparação entre os 

anos de 2011, 2010 e os anos anteriores. Esta questão deve-se ao facto de ao incluir uma percentagem 

muito elevada que espelha todos os custos com a ADM, (valor que em anos anteriores a 2010 apenas 

aparecia espelhado na conta de Devedores e Credores e não em Custos e Proveitos), irá consequentemente 

diminuir as percentagens das outras contas. 

 

Pela análise ao mesmo gráfico, sobressai ainda o decréscimo de 94% nos Proveitos Financeiros em 2011, 

esse valor (Rendas de Imóveis) passará a estar refletido na conta 713*, como já foi explicado 

anteriormente. 

 

O valor total dos Proveitos sofreu um acréscimo de 8,1% em comparação com 2011. 
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Estrutura de Custos 

 

A evolução dos custos entre 2009 e 2012 são conforme se sintetiza: 

 

 

Custos 2009 % 2010 % ∆% 2011 % ∆% 2012 % ∆% 

61 

 

 

 

 

Custo 

Mercadorias 

Vendidas 

Matérias 

Consumidas 

1.124.564 3,0 1.269.981 1,0 12,9% 876.708 0,6 -31,0 576.715 0,4 -34,2 

62 

 

 

Fornecimentos e 

Serviços 

Externos 

9.851.491 26,2 11.151.441 8,5 13,2% 9.595.645 6,8 -14,0 8.423.646 5,4 -12,2 

63 

 

 

Transferências 

Correntes 

Concedidas 

  2.015.839 5,4    23.511.030 18,0 1066,3     19.290.150 13,6 -18,0 18.033.461 11,6 -6,5 

64 

 

 

Custos com o 

Pessoal 
23.847.855 63,4 10.342.186 7,9 -56,6 9.949.163 7,0 -3,8 9.785.420 6,3 -1,6 

65 

 

 

Outros Custos e 

Perdas 

Operacionais 

50.834 0,1 82.830.800 63,5 162843,7 100.791.516 71,1 21,7 117.820.672 75,6 16,9 

66 

 

Amortizações do 

Exercício 
553.389 1,5 995.092 0,8 79,8 956.186 0,7 -3,9 1.007.885 0,6 5,4 

67 
Provisões do  

Exercício 
  350.696 0,3 - 205.897 0,1 0,0 174.746 0,1 0,0 

68 

 

 

Custos e Perdas 

Financeiras 
49.332 0,1 49.575 0,0 0,5 38.180 0,0 -23,0 41.924 0,0 9,8 

69 

 

 

Custos e Perdas 

Extraordinárias 
117.546 0,3 6.287 0,0 -94,7 966 0,0 -83,5 1.349 0,0 39,7 

Total dos Custos 37.610.850 100,0 130.507.088 100,0 247,0 141.704.412 100,0 8,6 155.865.819 100,0 10,0 

 

A respetiva Estrutura de Custos, percentagem do total, é a seguinte: 
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A situação que foi exposta nos Proveitos, referente às Transferências recebidas do MDN para efetuar os 

pagamentos da ADM, também têm o seu reflexo em Custos. Em 2011 e 2010 foram refletidos todos os 

custos de ADM, enquanto nos anos anteriores apenas os valores que eram pagos pelo orçamento do IASFA 

apareciam refletidos em custos na conta 64* – Custos com o Pessoal – Encargos com a Saúde. Em 2010, foi 

alterada a classificação desta verba e passou a estar incluída na conta 655*, por ser a classificação mais 

adequada a este custo. Assim como todos os restantes valores de ADM que anteriormente estavam 

refletidos em Devedores e Credores. Através da observação do gráfico anterior pode-se verificar que em 

2012 a metodologia utilizada foi a mesma e não existem grandes variações a nível percentual. 

O mesmo quadro evidência ainda um aumento de Outros Custos e Perdas Operacionais, comparando os anos 

de 2012, 2011 e 2010 com os antecedentes, onde passaram a estar refletidos os valores de ADM.  

 

 

A evolução dos Fornecimentos e Serviços Externos no período 2009-2012 foi, em euros, conforme retrata 

o quadro da página seguinte: 
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2009 2010 2011 2012 

  Valor % Valor % ∆ % Valor % ∆ % Valor % ∆ % 

FORN. E SERV. 

EXTERNOS 
9.851.492 100,0 11.151.441 100,0 9,6 9.595.645 100,0 -14,0 8.423.646 100,0 -12,2 

Eletricidade 252.346 2,6 440.106 3,9 74,4 450.933 4,7 2,5 545.026 6,5 20,9 

Combustíveis 246.845 2,5 271.070 2,4 9,8 367.736 3,8 35,7 376.234 4,5 2,3 

Água 100.922 1,0 155.576 1,4 54,2 149.825 1,6 -3,7 142.538 1,7 -4,9 

Outros Fluidos 36.244 0,4 19.779 0,2 -45,4 6.466 0,1 -67,3 522 0,0 -91,9 

Ferramentas e 

Utensílios 
704 0,0 179.636 1,6 25416,5 242.834 2,5 35,2 216.817 2,6 -10,7 

Livros e 

Documentação 
13.197 0,1 291 0,0 -97,8 343 0,0 17,9 15 0,0 -95,5 

Material 

Escritório 
136.859 1,4 136.574 1,2 -0,2 171.818 1,8 25,8 179.951 2,1 4,7 

Artigos para 

Oferta 
4.337 0,0 

 

2.407 

 

0,0 -44,5 1.482 0,0 -38,4 4.453 0,1 200,5 

Rendas e 

Alugueres 
6.204 0,1 3.015 0,0 -51,4 886 0,0 -70,6 1.941 0,0 119,1 

Despesas de 

Representação 
120 0,0 110 0,0 -8,3 20 0,0 -81,8 26 0,0 30,8 

Comunicação 155.653 1,6 175.454 1,6 12,7 176.992 1,8 0,9 229.669 2,7 29,8 

Seguros 67.699 0,7 71.969 0,6 6,3 35.669 0,4 -50,4 40.024 0,5 12,2 

Transporte de 

Mercadorias 
1.260 0,0 108 0,0 -91,4 56 0,0 -48,1 304 0,0 442,5 

Transportes 

Pessoal 
22.845 0,2 20.492 0,2 -10,3 10.330 0,1 -49,6 9.869 0,1 -4,5 

Deslocações e 

Estadas 
82.476 0,8 22.851 0,2 -72,3 990 0,0 -95,7 1.369 0,0 38,3 

Comissões - - - - - - - - - - - 

Honorários 873.855 8,9 1.197.800 10,7 37,1 1.210.937 12,6 1,1 967.441 11,5 -20,1 

Contencioso e 

Notariado 
51 0,0 250 0,0 390,2 - - - - - - 

Conservação e 

Reparação 
755.910 7,7 621.655 5,6 -17,8 446.545 4,7 -28,2 444.376 5,3 -0,5 

Publicidade e 

Propaganda 
33.432 0,3 24.156 0,2 -27,7 26.079 0,3 8,0 14.559 0,2 -44,2 

Limpeza e 

Higiene 
693.779 7,0 535.119 4,8 -22,9 580.396 6,0 8,5 687.068 8,2 18,4 

Vigilância e 

Segurança 
179.826 1,8 110.073 1,0 -38,8 175.392 1,8 59,3 229.883 2,7 31,1 

Trabalhos 

Especializados 
2.805.673 28,5 3.386.530 30,4 20,7 2.399.887 25,0 -29,1 1.703.295 20,2 -29,0 

Ingressos - - - - - - - - - - - 

Entretenimento 5.684 0,1 308.122 2,8 10,4 3.310 0,0 -98,9 51.978 0,6 1470,3 

Alimentação 2.024.640 20,6 2.235.794 20,0 4,0 1.998.340 20,8 -10,6 1.789.162 21,2 -10,5 

Bares 85.336 0,9 88.742 0,8 -9,6 79241 0,8 -10,7 74.258 0,9 -6,3 

Outros 

Fornecimentos 
1.265.595 12,8 1.143.763 10,3 13,2 1.059.138 11,0 -7,4 712.866 8,5 32,7 

A conta de Fornecimento e Serviços Externos (FSE) registou um decréscimo de €1.171.999, menos 12,2% 

do valor verificado em 2011.  
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Quanto aos dados relativos à evolução dos custos com pessoal no mesmo período, verificou-se em 2012 um 

decréscimo de €163.743 em relação a 2011 (-1,6%). Em 2010 os custos com pessoal já tinham registado um 

decréscimo de €13.505.670 face a 2009, (- 56,6%). Este decréscimo deve-se fundamentalmente à 

alteração na contabilização dos Custos de ADM, que passaram a estar espelhados na conta 655* e não na 

conta 64*. Estes dados estão detalhados no quadro da página seguinte: 
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  2009 2010 2011 2012 

  Valor % Valor % ∆% Valor % ∆% Valor % ∆% 

CUSTOS C/ 

PESSOAL 23.847.856 100,0 10.342.186 100,0 -56,6 9.949.163 100,0 -3,8  9.785.420 100,0 -1,6 

REMUNERAÇÕES 

ORGÃOS 

DIRECTIVOS 33.131 0,1 263.108 2,5 694,1 86.170 0,9 -67,2 70.131 0,7 -18,6 

REMUNERAÇÕES 

DE PESSOAL 6.729.388 28,2 7.302.144 65,1 1,4 6.949.403 69,8 -4,8 6.843.577 69,9 -1,5 

Pessoal do Quadro 5.600.429 23,5 6.038.324 58,4 7,8 6.613.613 66,5 9,5 6.073.095 62,1 -8,2 

Pessoal Contratado a 

Termo Certo 5.400 0,0 5.700 0,1 5,6 1.455 0,0 -74,5 - - - 

Pessoal em Qualquer 

Outra Situação 14.587 0,1 

 

79.552 0,8 445,4 72.516 0,7 -8,8 15.175 0,2 -79,1 

Representação 91.663 0,4 - - - - - - - - - 

Subsídio de Férias e 

Natal 1.017.309 4,3 1.178.568 11,4 15,9 261.819 2,6 -77,8 755.307 7,7 188,5 

SUPLEMENTOS DE 

REMUNERAÇÕES 1.208.480 5,1 1.299.924 11, 0,1 1.323.173 13,3 1,8 1.231.037 12,6 -7,0 

Trabalho Extraord. 173.451 0,7 91.056 0,9 -47,5 68.435 0,7 -24,8 67.242 0,7 -1,7 

Trabalho em Regime 

de Turnos 321.984 1,4 346.865 3,4 7,7 384.764 3,9 10,9 347.750 3,6 -9,6 

Abono para Falhas 864 0,0 1.036 0,0 19,8 6.102 0,1 489,2 1.864 0,0 -69,5 

Subsídio de 

Refeição 653.306 2,7 800.283 7,7 22,5 818.451 8,2 2,3 770.735 7,9 -5,8 

Ajudas de Custo 40.456 0,2 40.218 0,4 -0,6 27.682 0,3 -31,2 24.410 0,2 -11,8 

Vestuário e Artigos 

Pessoais 767 0,0 - - - - - - - - - 

Outros Suplementos 17.652 0,1 20.467 0,2 15,9 17.739 0,2 -13,3 19.036 0,2 7,3 

PRESTAÇÕES 

SOCIAIS DIRETAS 33.760 0,1 28.789 0,3 -14,7 14.923 0,1 -48,2 16.867 0,2 13,0 

Abono de Família 27.386 0,1 28.789 0,3 5,1 14.923 0,1 -48,2 16.867 0,2 13,0 

Prestações Compl. 

Abono Família 3.725 0,0 - - - - - - - - - 

Outras Prestações 

Sociais 2.649 0,0 - - - - - - - - - 

RENUMERAÇÕES 

POR DOENÇA 

MAT./PAT. 5.814 0,0 4.689 0,0 -19,4 745 0,0 -84,1 24.709 0,3 3.216,6 

PENSÕES 13.911 0,1 48.120 0,5 245,9 4.128 0,0 -91,4 3.027 0,0 -26,7 

ENCARGOS SOBRE 

REMUNERAÇÕES 1.073.770 4,5 1.391.493 13,5 29,6 1.553.902 15,6 11,7 1.580.541 16,2 1,7 

Custos c/saúde -

ADSE - - - - - 159.612 1,6 - 146.083 1,5 -8,5 

Segurança Social-

Ser. Estado/Caixa 

Geral Aposentações 1.073.770 4,5 1.391.493 13,5 29,6 1.394.291 14,0 0,2 1.434.458 14,7 2,9 

SEGUROS E 

ACIDENTES DE 

TRABALHO 15.017 0,1 3.920 0,0 -73,9 11.810 0,1 303,5 15.329 0,2 29,8 

OUTROS CUSTOS 

COM PESSOAL 14.734.585 61,8 - - - - - - 202 0,0 -95,9 

Despesas de Saúde - - - - - - - - - - - 

ADM 14.734.585 61,8 - - - - - - - - - 

Outros - - - - - 4.909 0,0 - 202 0,0 -95,9 
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Importa salientar que o ano de 2010 foi marcante para o IASFA I.P., por ter constituído um ponto de 

viragem, nos procedimentos administrativo-financeiros devido à implementação do Sistema Integrado de 

Gestão da Defesa Nacional (SIGDN). Com a consequente adoção de um novo programa de contabilidade, 

novos processos contabilísticos com classificações diferentes e pela primeira vez efetuou a prestação de 

contas anual em POCP. 

Em 2011 e 2012, procedeu-se à implementação de outras valências do SIGDN o que, embora sem variações 

assinaláveis, obrigou às alterações acima mencionadas. 
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Capítulo IV – Balanço Social 

Com a entrada em vigor de novos diplomas legais que regulamentam e estruturam o funcionamento da 

Administração Pública, é inevitável o surgimento de mudanças internas e externas consideradas essenciais 

à flexibilização da organização. 

Tendo por base que as pessoas – Capital Humano - são o factor mais importante e condicionante do 

desenvolvimento das organizações é crucial a elaboração periódica de sínteses qualificadas da respectiva 

estrutura social (Balanço Social) como suporte de gestão.  

Assim, o Balanço Social é um importante vector quantitativo que permite avaliar a evolução das variáveis 

mais relevantes, constituindo, deste modo, um importante meio de análise para conhecimento da realidade 

social interna. 

 

Durante o ano de 2012, foram concluídos os procedimentos iniciados em 2011 para efeito de recrutamento 

de técnicos superiores, enfermeiros, técnicos de diagnóstico e terapêutica e assistentes operacionais. 

Registou-se ainda a entrada de colaboradores por mobilidade interna, entre outras situações.  

 

No Balanço Social do IASFA, I.P. relativo ao ano que terminou, constam os quadros e informação prevista 

no Decreto-Lei n.º 190/96, de 9 de outubro (em anexo). Não obstante, destacam-se de seguida alguns 

dados considerados mais importantes, no que respeita aos Recursos Humanos do IASFA, I.P. : 

 

 Em 31 de Dezembro, o IASFA, I.P. tinha 813 colaboradores (Do número total de lugares do mapa de 

pessoal, 169 são de pessoal da carreira militar e de pessoal dirigente; 1 Presidente do Conselho 

Diretivo, 1 Vogal do Conselho Diretivo, 1 Diretor de Serviços, 13 Chefes de Divisão e 12 Diretores 

dos CAS);  

 Durante o ano de 2012 saíram do IASFA, I.P. 14 efetivos, face a 2011, que corresponde a um 

movimento de 45 saídas e de 31 entradas; 

 Os 59 postos de trabalhos deixados vagos, não foram preenchidos (o mapa de pessoal para 2013 

previa 703 postos de trabalho ocupados por pessoal civil); 

 A percentagem de colaboradores com habilitações de nível superior situou-se nos 13,5%, enquanto a 

percentagem de trabalhadores com formação igual ou inferior ao 9º ano de escolaridade é de 

59,3%; 

 A estrutura etária é elevada, cerca de 35% dos efectivos tem idade compreendida entre os [50-

59] anos. 

 Os colaboradores civis do IASFA, I.P. encontram-se em contrato de trabalho em funções públicas e 

em comissão de serviço no âmbito da LVCR  

 A taxa de absentismo situou-se nos 10,5% sendo o principal motivo as faltas por doença, cerca de 

10089, e por acidentes em serviço, 2806 dias de ausência e por parentalidade 1584 dias de 

ausência.  

 Foram ministradas 787 horas de formação a um total de 157 participantes, 23 pertencentes à sede 

e 134 aos CAS, num total de 208 participações; 86 participações em acções internas e 122 

participações em acções externas. 

 Não foram realizados quaisquer check-up’s aos funcionários do IASFA I.P. no entanto o 

Regulamento de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho foi elaborado em novembro de 2012 e 

encontra-se para aprovação superior. 
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O regime previsto pela Lei de Vínculos, Carreiras e Remunerações (LVCR) em matéria de política salarial 

foi, dentro do quadro legal existente, aplicado no ano 2012 aos trabalhadores do IASFA I.P. 
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ANEXO I- QUAR 2012 
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ANEXO II- FORMULÁRIO ANEXO AO 

DL – 190/96 DE 9 DE OUTUBRO 

(Formulário da DGAEP) 
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