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O ano de 2020 foi muito exigente e desafiante para os cidadãos e para as organizações, em virtude da pandemia por Covid-19 e das medidas adotadas para a
combater e prevenir.
Assim, o Natal de 2020 foi celebrado de forma diferente e o IASFA não foi exceção. Nas nossas Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas e nos equipamentos
de apoio à Infância (creche, infantário e jardim de infância) adaptámos as celebrações por forma a cumprir as recomendações da Direção-Geral de Saúde mas sem
deixar de lado a partilha e a solidariedade que são valores fundamentais desta
quadra. Nesta edição da InfoIASFA, damos a conhecer essas celebrações.
Apesar das dificuldades acrescidas resultantes da pandemia, o ano que agora
terminou foi um ano de intensa atividade para o IASFA, em que prosseguimos a
nossa caminhada rumo à sustentabilidade e à melhoria dos serviços prestados
aos nossos beneficiários.
Concluímos o concurso de arrendamento de 55 casas de renda económica aberto
no final de 2019 e abrimos um novo concurso, para arrendamento de 97 casas carecidas de obras. Foi o primeiro concurso nesta modalidade, em que as obras, no
montante máximo de 5 mil euros, serão realizadas pelos futuros arrendatários,
sendo o valor das mesmas descontado nas rendas no prazo máximo de 5 anos.
No passado mês de novembro, inaugurámos um novo equipamento social, o Centro de Convívio do CAS Alfeite, dirigido aos beneficiários com mais de 65 anos.
Além do espaço de convívio e de refeições, o Centro de Convívio proporciona
aulas de Música e de Educação Física.
Nesta edição, damos ainda a conhecer o seminário sobre Envelhecimento Sustentável, o primeiro seminário realizado pelo IASFA em formato web e no qual
um conjunto de especialistas partilharam reflexões sobre vários aspetos desta
temática.
O projeto Smartageing 4.0, de transformação digital da Ação Social Complementar, a história do serviço de Fisioterapia do CAS de Oeiras, que em dezembro de
2020 completou 40 anos ao serviço dos beneficiários, bem como a criação de
páginas do IASFA nas redes sociais Instagram e Linkedin, são outros dos temas em
destaque nesta edição.
Também no âmbito do subsistema público de saúde ADM, em articulação com a
tutela, procurámos ultrapassar as dificuldades que a pandemia nos colocou, para
implementar as medidas que diretamente nos foram cometidas pelo Memorando de Entendimento para o Equilíbrio Financeiro do IASFA e aquelas que estão
previstas no Plano Estratégico 2019-21.
No ano que agora se inicia, queremos continuar a melhorar os serviços que prestamos e queremos reforçar a comunicação com os nossos beneficiários. Assim,
depois de em 2020 a InfoIASFA ter passado a ser quadrimestral, em 2021 passa
a ter periodicidade trimestral, levando aos nossos leitores mais conteúdos e informação atualizada. Iremos também criar novas rubricas na revista, com novos
temas de interesse. Continuamos abertos a sugestões de criação de novos conteúdos na revista, e reitero o apelo para que nos enviem as vossas sugestões para
o e-mail infoiasfa@iasfa.pt
Feliz Ano Novo!

Tenente-General Fernando de Campos Serafino
Presidente do Conselho Diretivo
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IASFA Solidário - Natal 2020
Fomos
recebidos
com um largo
sorriso de agradecimento que,
apesar das máscaras, se
deixava vislumbrar pelo
olhar e pelas palavras amáveis de
quem nos recebia.

IASFA Solidário
Este ano, o IASFA decidiu assinalar
a quadra natalícia com uma ação de
solidariedade, fornecendo bens de
primeira necessidade à Associação
Amanhecer Esperança, com a colaboração e generosidade de funcionários
e beneficiários do Instituto.

O Sr. Nelson Lucas e um dos voluntários da associação, fizeram questão de
nos mostrar as instalações e de apresentar os projetos que têm em mãos,
para poderem ajudar cada vez mais famílias e pessoas sem-abrigo.

Lançado o repto às unidades orgânicas,
foram distribuídas caixas pela Sede e
pelos Centros de Apoio Social da área
metropolitana de Lisboa, bem como
na Direção de Serviços de Ação Social
Complementar, por forma a que pudéssemos fazer a recolha
em tempo útil.
Os colaboradores contribuiram com bens
alimentares
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não perecíveis e, no Centro de Apoio
Social de Oeiras, os beneficiários residentes quiseram juntar-se a esta
iniciativa e contribuir, também, para
esta causa.

No espaço de uma semana, as caixas
foram ficando cheias e no dia 21 de
dezembro o IASFA rumou a Agualva/
Cacém para fazer a entrega. Em representação do Instituto estava a Dr.ª
Paula Costa, Vogal do Conselho Diretivo, que foi recebida pelo Sr. Nelson
Lucas, Presidente da Associação Amanhecer Esperança.

temente
da
área
geográfica em que se
encontram. A pandemia, que se instalou
no início de 2020, fez
aumentar de forma significativa o número de
pedidos de ajuda a esta
associação, que, há um
ano, auxiliava cerca de
11 famílias.
A maioria dos casos são
agregados familiares que
viram os seus rendimentos
reduzidos ou se depararam
com situações de desemprego, realidades que a
Associação teme que continuem a multiplicar.-se
O próximo projeto aposta
na criação de um Centro
de Higiene e Bem-Estar, em
Agualva-Cacém, para apoiar
pessoas sem-abrigo, fornecendo gratuitamente um local para
que tratem da higiene pessoal, cabeleireiro e esteticista, com o objetivo de
elevar a autoestima e prepará-los para
a procura de um emprego.

A Igreja de Santa Maria, na Agualva, já
cedeu um espaço para o efeito, junto
da Sede da associação.
Esta associação é composta exclusivamente por voluntários que
dedicam o seu tempo livre a
ajudar cerca de 100 famílias
carenciadas, o que corresponde a cerca de
300 pessoas, onde
se incluem mais de
90 menores,
independen-

Associação
Amanhecer Esperança
Travessa da Capela,
nº 11
2735-169
Agualva-Cacém
amanhecer.esperanca.
ass@hotmail.com

O IASFA não deixou o local sem antes
conhecer as mascotes da associação:
dois periquitos cujos nomes e as cores
representam a Amanhecer Esperança.

O IASFA, atendendo à dispersão geográfica, estendeu a iniciativa a outros
Centros de Apoio Social que se juntaram a esta onda de solidariedade
tão característica da quadra natalícia.
Um pouco por todo o país, os colaboradores uniram-se em prol da
beneficiência, como foi o caso do
Centro de Apoio Social do Alfeite, que
entregou os bens alimentares angariados naquele Centro à Paróquia da
Nossa Sra. da Consolação, e do Centro
de Apoio Social de Coimbra, que fez
chegar ao Centro de Acolhimento João
Paulo II os artigos a serem distribuídos
por famílias necessitadas.
O Natal de 2020 pode não ter tido
abraços, pode não ter sido aquilo
que todos desejaríamos, mas foi certamente uma lição de vida e trouxe a
esperança de tempos melhores . ⏹
JAN 2021 | INFO IASFA
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O Natal é das crianças - Centro de Apoio Social do Alfeite

Centro de Apoio Social do Alfeite

O Natal
é das crianças
Natal: época de alegria, solidariedade,
partilha, reencontro e proximidade…
Não obstante, os tempos que vivemos
são tempos diferentes e trazem com
eles dificuldades com as quais continuamos, ainda, a aprender a viver.
Palavras como confinamento e distância social invadiram a nossa vida, a
nossa rotina, a nossa família, a nossa
escola.

é, sem dúvida, uma oportunidade para
recordar que a educação integral da
pessoa humana exige investimento
numa educação para os valores e para
o bem comum, pilares indispensáveis
numa sociedade que se quer mais
justa.

PRESENTES numa relação de confiança
e cumplicidade que procuramos manter e reforçar, desde o primeiro dia.

confeção de doces tradicionais, sem
esquecer as histórias e canções muito
próprias para esta quadra, envolvendo
as crianças, suas famílias e toda a comunidade escolar.

Nas edições anteriores, demos a conhecer os desafios que o Centro de
Apoio Social (CAS) do Alfeite
teve que enfrentar, as novas
abordagens, bem como as estratégias desenvolvidas para
fazer face a estes tempos, aos
novos tempos de mudança.
Ciente da importância da ligação entre as famílias e a
Instituição e do papel educativo e pedagógico que
desempenha diariamente, O
CAS Alfeite, mais uma vez, disse: PRESENTE!
6
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Assim, com o empenho de um recurso
valioso, que a Instituição reconhece e
valoriza, os seus colaboradores, continuamos na senda desta demanda e
somos chamados a reinventarmo-nos,
de forma a darmos o nosso melhor na

educação e apoio ao crescimento das
crianças confiadas à nossa guarda.
A nova realidade exige capacidade de
adaptação, imaginação e iniciativa.
Este é um momento difícil para todos,
mas também uma oportunidade de
mostrar o melhor que há em cada um,
em prol da qualidade do serviço prestado por esta escola.
Segundo uma das definições mais aceites na educação, proposta por Jean
Piaget, os valores são investimentos
afetivos, estão ligados a emoções.
Educar para os valores é transmitir às
crianças ideias em que realmente acreditamos.
Num tempo em que a
escola privilegia o desenvolvimento das
competências
técnico-científicas, esta

A criança educada nestes valores torna-se multiplicadora potencial para
um mundo cada vez melhor.
Foi neste ambiente de contenção que
chegou o Natal.

Em contexto de jardim-de-infância,
as
educadoras
desenvolveram inúmeras e variadas atividades, desde
as decorações de sala
e espaços comuns, à
elaboração de um
presente para
a família, à

Com a apresentação da obra “Direitos
da criança”, de Maria João Carvalho, as
crianças ouviram o poema de Matilde
Rosa Araújo intitulado “Os direitos da
criança”. Este poema serviu de ponto
de partida para a realização de um teatro de fantoches, “Meninos de todas
as cores”, onde foram trabalhados os
direitos universais para todas as crianças, seja qual for a sua etnia.
Esta atividade foi o mote para a seleção das músicas de Natal que foram
apresentadas pelas crianças no vídeo
alusivo às comemorações natalícias.

Na impossibilidade de viver esta época
festiva nos moldes tradicionais e convencionais, foi decidido partilhá-la com
as famílias através da gravação de um
pequeno vídeo em cada uma das salas
das valências de berçário, creche e jardim-de-infância.

Desta forma através das plataformas
digitais, o CAS Alfeite fez chegar junto
das famílias e das crianças o espírito
natalício, relembrando a todos que
valores como a fraternidade, solidariedade, compaixão, generosidade,
partilha e a alegria continuam presentes nas nossas vidas e também na
nossa escola. ⏹
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Natal nas ERPI

Natal nas ERPI

Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas reinventam as celebrações de Natal
Nem com a crise pandémica, que enfrentamos há mais de nove meses, a magia de Natal perdeu o brilho. Nos Centros de Apoio Social (CAS) com Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI) houve um esforço para manter
presentes os sentimentos de proximidade e esperança que tanto caracterizam a quadra. Apesar da distância, não
faltaram sorrisos. Não faltou amor. Não faltou Natal.
por imposição da pandemia, se viram
obrigados a permanecer à distância,
o IASFA devolveu aos seus residentes
a alegria tão característica desta celebração.

solidariedade entre residentes e funcionários.

No CAS Oeiras

A tarefa de reinventar festas tradicionais não parece fácil quando falamos
do Natal. Esta é a festa da família, dos
afetos, da partilha. No IASFA existem
três Centros de Apoio Social com ERPI
e apesar de albergarem pessoas com
diferentes histórias de vida, existe,
pelo menos, uma coisa que todos os
residentes têm em comum: a Família
Militar. Foi com base neste princípio
que os colaboradores de cada CAS e
de cada ERPI planearam e executaram a melhor festa de Natal possível,
num contexto que impedia,
à partida, todas as premissas da quadra natalícia.
Não esquecendo os
entes queridos que,

O Auditório Princesa Benedita foi o
local escolhido para a celebração da
Missa de Natal no CAS de Oeiras. No
dia 17 de dezembro de 2020, foi celebrada a Eucaristia, permitindo a
presença de beneficiários residentes e
funcionários do Centro, com a garantia
do distanciamento necessário à segurança dos presentes. Habitualmente, a
missa de Natal é celebrada na Capela
do CAS Oeiras.

A festa de Natal aconteceu no
mesmo dia, com as devidas
adaptações impostas pela situação epidemiológica atual. Por
precaução e para o bem-estar
comum, as atuações musicais
e a dança deram lugar à música ambiente enquadrada com a
efeméride. O almoço foi servido
à mesa, por forma a reduzir ao
máximo a interação entre os residentes. Apesar de o contexto atual não ter
permitido um convívio mais fraterno
e pessoal, viveram-se momentos felizes, recheados de boa disposição e
8
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No CAS Porto
No Centro de Apoio Social do Porto foi
lançado o desafio aos familiares dos
residentes de integrarem de forma diferente a festa de Natal. Um familiar
disponibilizou-se para produzir um vídeo com mensagens de Natal, dirigidas
aos pais e avós que integram a ERPI do
CAS Porto, e que fizeram o deleite dos
residentes na noite da consoada, per-

mitida a visita de dois familiares em
simultâneo nas semanas de Natal e
Ano Novo, assim como a possibilidade
de realizar videochamadas nos dias 24
e 25 de dezembro, à semelhança do
que já acontece, habitualmente, todos
os fins de semana.

No CAS Runa
“Mudam-se os tempos, mudam-se as
vontades”, dizia Luís de Camões, não
imaginando o quão contemporâneo
seria este seu poema em 2020. No
Centro de Apoio Social de Runa, mudaram-se as vontades com o tempo de
pandemia e reorganizaram-se saberes
de forma a levar até aos residentes
daquela ERPI a maior proximidade familiar possível na quadra natalícia.

Esta proximidade possível possibilitou
criar o ambiente familiar característico
da época e foi a garantia dos sorrisos
no rosto de cada residente.

É destas iniciativas e deste constante
“reinventar” que se constrói um mundo melhor e que se reafirma a Família
Militar, quando a missão é o caminho e
o fim último é “Missão cumprida!”. ⏹

mitindo a “presença” dos seus entes
queridos nesta noite especial.
Mantendo todas as regras de higiene e segurança recomendadas pela
Direção-Geral da Saúde, foi ainda per-

À mesa dos nossos residentes não faltou
harmonia e, claro,
as iguarias tradicionais da
época festiva.

Para o efeito, o CAS Runa colocou, na sala de refeições, dois
ecrãs que permitiram a interação em tempo real entre os seus
residentes e as suas famílias.
JAN 2021 | INFO IASFA
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PUBLICIDADE

Seminário

O Envelhecimento Sustentável

O IASFA organizou o seu primeiro seminário em formato web, com transmissão em
direto na sua página do Facebook.

Decorreu, no dia 16 de outubro de
2020, nas instalações do Centro de
Apoio Social de Lisboa, o seminário “O
Envelhecimento Sustentável”, subordinado à temática da sustentabilidade
do envelhecimento individual. Este foi
o primeiro seminário organizado pelo
Instituto integralmente transmitido
em direto pela Internet, no formato
web based seminar, na página oficial
do IASFA no Facebook.

A abertura do seminário, moderado
por Stella Bettencourt da Câmara, docente no Instituto Superior de Ciências
Sociais e Políticas, esteve a cargo de
Paula Costa, Vogal do Conselho Diretivo
do IASFA, que deu início aos trabalhos.
Mais de 90 pessoas assistiram, em simultâneo, e tiveram a oportunidade
de colocar as suas questões, em direto,
aos oradores do evento.
10
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tância da proximidade e das relações
interpessoais e organizacionais para o
envelhecimento sustentável.

A primeira intervenção coube a Rosana
Albuquerque, docente na Universidade Aberta, que abordou o papel da
pessoa idosa no desenvolvimento sustentável.

Paulo Sequeira, chefe da Divisão de
Apoio Social do IASFA e doutorado em
Ciências da Educação, falou sobre os
ganhos e perdas da interação da pessoa idosa com as TIC e media digitais.
Seguidamente,
Mariana
Pereira, docente na Escola Superior de
Comunicação Social, destacou a impor-

A última intervenção esteve a cargo
de Rita Espanha, docente no Instituto
Superior de Ciências do Trabalho e da
Empresa, que abordou a literacia na
saúde e o conhecimento em prol de
uma vivência mais saudável.

Num questionário feito à plateia virtual, que se inscreveu previamente no
evento, o IASFA concluiu que este tipo
de iniciativa será para repetir. ⏹
JAN 2021 | INFO IASFA
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Envelhecimento bem-sucedido
Reflexões de um desafio que se impõe
Dulce Mendes
Doutoranda em Sustentabilidade Social
e Desenvolvimento
Chefe do Gabinete de Apoio
ao Conselho Diretivo do IASFA

O envelhecimento não é um estado,
mas sim um processo (de degradação)
progressivo, um contínuo que muitas
vezes é intermitido pela organização
social, que separa as várias fases do
ciclo de vida das pessoas (Fontaine,
2000). É igualmente um percurso diferenciado de indivíduo para indivíduo
devido às suas vivências, sendo muito
difícil de precisar cronologicamente o
seu começo, na medida em que o impacto nas suas dimensões (biológica,
psicológica ou sociológica), a velocidade e a gravidade da sua incidência variam significativamente de pessoa para
pessoa (Cancela, 2007).

Atualmente, as atividades sociais que
traduzem este sistema mutável e em
desenvolvimento, que é a vida, exigem,
em função do desenvolvimento das
ciências e do mundo, que os indivíduos
tenham um ângulo mais amplo, tanto
para analisar a sua realidade como
para pensar os problemas da humanidade, do coletivo, relacionando a ética da compreensão individual e social
com a ética da era planetária, que clama pela mundialização da compreensão, pela solidariedade intelectual e
moral da humanidade, focando-se nas
realidades, que embora pareçam estar
no domínio do individual ou do particular, “são transnacionais , globais e
mesmo planetárias” (Morin, 2000).
O envelhecimento saudável, ativo ou
bem-sucedido pode ser considerado
um princípio organizacional que está
dependente dessa forma de percecio12
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nar e compreender os desafios individuais e coletivos globais, assente numa
“ética da velhice” que defende um posicionamento
perante a vida que valoriza
a saúde, o bem-estar, a
realização plena, vivendo “a vida como se fora o
derradeiro dia”, numa atitude que não abarca a resignação nem a busca de
prazeres que estabelecem
estados de carência permanentes, mas
a consolidação de uma ética deliberada de afirmação incondicional da vida
e do mundo (Foucault, 2004, p. 137).
O conceito que remete para o envelhecimento bem-sucedido é relativamente novo, tendo sido forjado nas décadas de 1950 e 1960 por investigadores
europeus, e tem vindo a assumir uma
posição central na gerontologia. No final da década de 90 do século passado, a Organização Mundial de Saúde
considerou que a designação envelhecimento saudável não compreendia
o entendimento multidimensional e
fatorial que é devido a um processo
desta natureza, restringindo-se apenas
às questões da saúde. Assim, adotou
a denominação de envelhecimento
ativo, com o intuito de transmitir uma
mensagem mais inclusiva, reconhecendo assim os fatores da participação e
da segurança como elementos coadjuvantes do processo
de envelhecimento
ativo de indivíduos e
populações (World
Health Organization,
2002).
No que respeita às
considerações presentes na literatura acerca do termo
envelhecimento bem-sucedido, defendemos o entendimento que o termo “sucesso” não remete unicamente
para resultados materiais ou utilitários,
mas refere-se antes à conquista de
objetivos pessoais de todos os tipos,

desde a manutenção da boa condição
física e de saúde (Baltes & Cartensen,
2000) ao envolvimento no cuidado e
na orientação do outro como tarefa de
desenvolvimento proactivo na idade
adulta (Erickson, 1963), mas também
de preocupação e comprometimento
com a sociedade, em sentido amplo,
expresso através de atividades de participação política e de cidadania (Rebelo & Borges, 2009), passando pela
integridade do ego, auto-atualização e
relacionamento social.
Estamos certos, contudo, apesar das
várias teorias explicativas deste processo, que o envelhecimento bem
sucedido está muito dependente das
particularidades individuais e das diferenças socioculturais vivenciadas
por cada indivíduo, relevando-se ainda
a individualidade e subjetividade da
pessoa idosa, nomeadamente os afetos, o comprometimento com a vida
e com a sociedade; a manutenção
de elevados níveis
de
habilidades
funcionais e cognitivas; e a baixa
probabilidade de
doença e incapacidade relacionada
com a prática de
hábitos saudáveis que reduzem drasticamente os riscos de existência de comorbilidades. Sejamos, assim, pessoas
comprometidas com o futuro, iniciando desde já um percurso que nos leve
a uma velhice bem-sucedida. ⏹

Projeto Smartageing 4.0

Transformação Digital da Ação Social Complementar
O Prémio de Políticas Públicas, promovido pelo IPPS-ISCTE – Instituto para
as Políticas Públicas e Sociais, é uma
iniciativa anual que visa reconhecer as
políticas públicas mais relevantes, adotadas no último ano em Portugal.
Em 2020, o enfoque deste prémio
foram as políticas públicas adotadas
pela administração central do Estado,
pelos institutos públicos e pela administração local, que visaram combater
a pandemia COVID-19 e os seus efeitos
sociais, económicos, educativos e culturais.
O IASFA submeteu uma candidatura a este prémio, da sua política
“Smartageing 4.0 - Ação Social Complementar Digital na resposta à
pandemia COVID-19”, baseada no
plano de contingência implementado
neste Instituto, e em resultado das
parcerias com a Cruz Vermelha Portuguesa, o Laboratório Militar e a Direção
de Saúde Militar do Estado-Maior-General das Forças Armadas (DIRSAM).

O objetivo da política de
transformação digital
“Smartageing 4.0” é a
prestação de serviços de
excelência no âmbito da
Ação Social
Complementar.

Projetos fututros

Estas parcerias permitiram antecipar
orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS) e estar na linha de frente da
testagem e utilização de inovadoras
metodologias, das quais se destacam
os testes desenvolvidos pelo Instituto
de Medicina Molecular, os mais recentes testes rápidos com resultados em
15 minutos com qualidade de Reação
em cadeia da polimerase (PCR), e as
ações de desinfeção e descontaminação, para proteção dos residentes das
nossas ERPI, arrendatários e outros
beneficiários da Ação Social Complementar.

Esta política perspetiva no futuro a
transformação digital da atividade de
apoio social através da inclusão de
sensores não intrusivos para a monitorização remota, em tempo real, dos
residentes nas ERPI e arrendatários de
habitação social do IASFA, em situação
de isolamento ou dependência.
Possibilitará a prevenção, resposta a
emergências e prestação de socorro
através da interconexão simultânea
de equipamentos e aplicações adequados a funcionalidades geriátricas,
como a geolocalização, a inamovibilidade, a avaliação dos sinais vitais e
bioquímicos, assim como a deteção
da mudança, através de alarmística
sofisticada e responsiva baseada em
inteligência artificial, especialmente
vocacionadas para a prevenção, miti-

gação e combate à COVID19.
Deseja-se que esta política, de âmbito
holístico, possa contemplar novos processos e procedimentos, tecnologias
móveis, sensores e sistemas de informação, integrando as valências que o
IASFA já disponibiliza, numa plataforma
informática comum – SIASC: Sistema
Integrado de Ação Social Complementar – englobando a gestão do parque
habitacional, contratos, comparticipações, subsídios, cadastro, faturação e
concursos, de forma interoperável com
o Sistema de Informação e Gestão da
Defesa Nacional.

O objetivo maior da política de transformação digital “Smartageing 4.0” é a
prestação de serviços de excelência no
âmbito da Ação Social Complementar,
possibilitando mais e melhor apoio a
quem necessita. ⏹
JAN 2021 | INFO IASFA
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Fisioterapia no CAS Oeiras - 40 ANOS DE HISTÓRIA

Centro de Apoio Social de Oeiras

Fisioterapia no CAS Oeiras
40 ANOS DE HISTÓRIA

Ao longo dos anos, as instalações foram sofrendo algumas alterações,
nomeadamente, a sala da Piscina,
que, por não se adequar às necessidades terapêuticas mais prementes dos
utentes, em 1993 foi alvo de transformação numa outra, destinada a treino
de marcha e exercícios terapêuticos.
Desde então, as alterações implementadas, permitiram a melhoria da
distribuição e gestão dos espaços.

parar o arranque das atividades nas
novas instalações, a Fisioterapia passa
de um para três Fisioterapeitas (FT)
e um Assistente Operacional (AO),
constituindo o corpo de profissionais
responsável pelo início da atividade
nas instalações do SAMed. Até 2005
foram recrutados para o quadro de
efetivos mais quatro fisioterapeutas;
entre 2005 e 2010, graças à contratação externa de prestação de serviços, e
ao Programa de Estágios Profissionais
na Administração Central (PEPAC), este
setor atingiu um total de 12 FT e 5 AO.
Devido a constrangimentos legais para
contratação de prestação de serviços,
à reestruturação da gestão de recursos
humanos afetos ao SAMed, e ainda à
aposentação de alguns colaboradores,
a Fisioterapia conta atualmente com 2
AO e 7 FT, dos quais 2 FT encontram-se
em processo de aposentação, 4 estão
destacados para intervenção clínica e 1
exerce funções de Coordenação. É de
salientar, que 5 FT deste corpo técnico
constituem o grupo de profissionais de
saúde mais antigo do IASFA/CASO.

Dos Recursos Humanos

Da Missão e Valores

Em dezembro de 1985, no decorrer
da implementação de uma política
de recrutamento, que permitiu pre-

De acordo com a missão do CASO/
SAMed, a Fisioterapia tem como missão global a prestação de cuidados de

Sala de Mecanoterapia (antiga Piscina) - 2010

Por Irene Gama Higgs
Fisioterapeuta Coordenadora

Das Instalações
A 2 dezembro de 1980, a Fisioterapia inicia a atividade com a admissão
da primeira fisioterapeuta (FT), numa
sala do edifício contíguo à capela nas
instalações do posto clínico do Lar
Académico Militar (LAM). Segundo o
Presidente dos Serviços Sociais das Forças Armadas (SSFA, 26JAN77 a 31DEZ
90), General João António Pinheiro,
surgia assim “o embrião daquilo que
viria a ser a Unidade de Fisioterapia do
Complexo Social das Forças Armadas
(COSFA)”, designado CASO a partir de
30 outubro de 1995.
Após a conclusão das obras do Centro
Médico do Bloco Sanitário do então
COSFA, a Fisioterapia transferiu-se, a 2
de dezembro de 1985, para as instalações do atual Serviço de Apoio Médico
(SAMed), beneficiando, em 1986, de
um significativo incremento de recursos tecnológicos, com aquisição de
equipamentos de electromedicina,
ao abrigo do tratado de cooperação
luso-alemão. Nas novas instalações, faziam parte das áreas funcionais cinco
salas equipadas com fins terapêuticos distintos: sala de Cinesioterapia
Respiratória, Mecanoterapia, Piscina,
Eletroterapia e Ginásio.
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saúde específicos aos beneficiários
do IASFA, priorizando os residentes
do CASO, na promoção, prevenção e
recuperação da funcionalidade física,
e no tratamento e alívio da sintomatologia dolorosa. Constitui-se como
uma equipa coesa, que atua em interdisciplinaridade e paridade com os
demais profissionais de saúde e da
área social. A estabilidade do corpo
de profissionais mais antigos fomentou uma cultura organizacional com
bases sólidas nas competências técnico-profissionais, acrescidas pela
experiência clínica e formação profissional adquiridas. O desenvolvimento
de um conjunto de valores compartilhados de forma genuína, e alvo de
múltiplos louvores individuais e de
grupo, constitui a marca confiável que
a Fisioterapia granjeou junto dos utentes e demais colaboradores do CASO.
Desses valores, destacam-se o respeito pelo legado humanitário associado
à missão do IASFA, a responsabilidade
e ética profissionais, o rigor e transparência, o espírito de lealdade, de
cooperação e equipa, a atividade
centrada no utente e orientada para
objetivos partilhados, a cultura da
aprendizagem, da criatividade, do
aperfeiçoamento e valorização do
mérito. A prestação de cuidados humanizados dirigidos às necessidades,
expectativas, segurança e conforto do
utente, prima pela compaixão no so-

Ginásio - 2012

frimento e fragilidades e pelo respeito
e defesa dos direitos e dignidade de
utentes, familiares e colaboradores.
Equipa de Fisioterapia – janeiro 2020

Dos Modelos Assistenciais
e Atividades

venção junto da população residente,
como revelam alguns dados de 2019;
dos 440 beneficiários assistidos, aos
quais foram realizados cerca de 55.000
atos terapêuticos, 234 utentes eram
residentes no CASO (159 na UF2 e 75
na UF1) e beneficiaram de 68,2% de
todas as intervenções realizadas, enquanto que 31,8% destas dirigiram-se
a 206 utentes externos.

Desde a sua criação, em 1980, a intervenção da Fisioterapia que integrou
o modelo biomédico de saúde na primeira década de atividades, evoluiu
para uma intervenção bio-psico-social
dinâmica, centrada na incapacidade
multifatorial e respetivas limitações
funcionais, como resposta à evolução
dos modelos de saúde
e incapacidade, e às
necessidades de apoio
e cuidados dos utentes. Assim, em 1995,
após abertura e funcionamento pleno das
áreas habitacionais do
CASO (atuais Unidades Funcionais 1, 2 e
Bloco de Apartamentos), o apoio prestado Sala de Mecanoterapia – 2012
pela Fisioterapia passou a ser garantido A aposta permanente no desenvolvipor FT destacados para estes residen- mento de competências e atualização
tes cujo modelo assistencial integra a de conhecimentos, tem-se expresmonitorização anual da mobilidade sado pela participação em encontros
funcional, e a realização de um conjunto e formações de iniciativa interna,
de intervenções terapêuticas de grupo organizados pelo CASO/SAMed, ou
(Classe de Gerontomotricidade, Classe em Jornadas e Congressos com
de estimulação Psico-motora, Grupos apresentações de comunicações técnide Treino de Equilíbrio e Marcha, Clas- co-científicas e pelo envolvimento com
se de Exercícios Respiratórios, e Classe a comunidade científica através de parde Raquialgias), desenvolvidas ao longo cerias de colaboração na supervisão de
de todo o ano, no âmbito da manuten- estágios académicos de diferentes insção e otimização da funcionalidade dos tituições de ensino superior.
utentes. Dando continuidade à permanente evolução e Da Visão do futuro
melhoria da capacidaDurante estes 40 anos, a Fisioterapia
de assistencial, e como
conseguiu atingir uma elevada diferenresposta ao paradigma
ciação científica, técnica e tecnológica,
do modelo de cuidados
sendo reconhecida pela excelência
específicos aos idosos
clínica, eficácia e eficiência, assumin(Envelhecimento Atido-se como uma unidade de referência
vo – OMS 1999), foi
no âmbito da Geriatria e Gerontologia
introduzido um conClínica. Continuaremos a apostar numa
junto de intervenções
cultura de melhoria contínua da qualiLúdico-terapêuticas didade e procura de excelência através
rigidas aos residentes,
das melhores práticas associadas a
que viriam a reforçar
comprovadas evidências científicas e
o plano de atividades
clínicas e em simultâneo a assumirmos
socioculturais do CASO
o papel de agentes facilitadores do enno período de 2007 a 2009, permitinvelhecimento ativo e participativo e
do a sua partilha com os residentes do
da Qualidade e Bem-Estar de Vida dos
CAS Runa.
utentes desta instituição. ⏹
É de realçar o investimento da interJAN 2021 | INFO IASFA
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Centro de Convívio do CAS Alfeite
O espaço ideal para os Beneficiários seniores
Realizou-se, no dia 6 de novembro de
2020, a inauguração do Centro de Convívio do Centro de Apoio Social (CAS)
do Alfeite.
Além da valência de apoio socioeducativo, dirigida à infância, este CAS
dispõe, agora, da valência de apoio aos
idosos, com o novo Centro de Convívio.
Atento à evolução demográfica e social, o CAS Alfeite criou esta nova
resposta social dirigida aos beneficiários com mais de 65 anos. O espaço
do Centro de Convívio nasceu da vontade e necessidade de prestar apoio à
população sénior, com a possibilidade
de oferecer serviços de proximidade
diversificada, permitindo que o beneficiário permaneça, o maior tempo
possível, no seu meio habitual.

rante o período de almoço (das 12h00
às 14h00), a sua atividade manter-se-á
ainda em suspenso devido à situação
restritiva provocada pela pandemia
por COVID-19.
Este espaço iniciará, assim, a sua atividade logo que se considere estarem
reunidas todas as questões de segurança e em conformidade com as
normas da Direção-Geral da Saúde.

Destinatários

Sua Excelência Reverendíssima, D. Rui
Valério, Bispo das Forças Armadas e
das Forças de Segurança, procedeu à
bênção das instalações, acompanhado
pelos capelães Coronel António Teixeira e Comandante Licínio Luís.

Localização e horário

A atuação do Coro do CAS Alfeite,
constituído por beneficiários seniores
e liderado pelo SMOR Músico José
16
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O Centro de Apoio Social (CAS) do Alfeite é um equipamento do Instituto
de Ação Social das Forças Armadas, localizado junto da Base Naval de Lisboa,
perto do “Portão Verde”, no Laranjeiro,
em Almada.
Estando previsto que o Centro de Convívio funcione todos os dias úteis, das
09h00 às 16h30, com interrupção du-

Recursos
O espaço interior inclui uma copa (que
permite servir pequenos-almoços e
almoços), uma sala polivalente (onde
são servidas as refeições), uma sala de
convívio (para a realização das diversas
atividades) e três casas de banho, uma
feminina, uma masculina e uma para
pessoas com mobilidade reduzida.

Calheiros, antecedeu o descerramento da Placa Inaugural
e as alocuções proferidas pelo
Diretor do Centro de Apoio
Social do Alfeite, CMG António
Miguel, e pelo Presidente do
Conselho Diretivo do IASFA,
I.P., Tenente-General Fernando de Campos Serafino, que
presidiu às cerimónias.

Esta
nova
valência
pretende
prevenir a solidão; aumentar a autonomia dos seniores, promovendo um
envelhecimento ativo e saudável; incentivar a participação e potenciar a
inclusão social; fomentar as relações
interpessoais, interinstitucionais e intergeracionais; promover o bem-estar,
melhorando a qualidade de vida dos
beneficiários, prevenindo assim um
declínio das capacidades cognitivas e
das capacidades funcionais e retardar
a integração em Lar, através de uma
agradável convivência com atividades
sócio-recreativas e culturais.

Centro de Convívio do CAS Alfeite - O espaço ideal para os Beneficiários séniores

O Centro de Convívio destina-se a
todos os Beneficiários Titulares (BT)
e Beneficiários Familiares (BF), com
idade igual ou superior a 65 anos, ou
reformados, que possuam autonomia
nas atividades básicas de vida diária,
que residam na área de influência do
CAS Alfeite (distrito de Setúbal), bem
como civis na capacidade sobrante.
Tendo em conta o protocolo de colaboração entre o IASFA e os Serviços
Sociais da Guarda Nacional Republicana, assinado a 10 de julho de 2020, esta
valência também se destina aos beneficiários da GNR, que poderão usufruir
das atividades culturais e desportivas,
bem como dos passeios, mediante a
disponibilidade e capacidade sobrante.

O Centro de Convívio
do CAS Alfeite iniciará
a sua atividade assim
que estiverem reunidas
todas as condições
de segurança, conforme
as normas da DGS.

Equipamento
O Centro de Convívio está equipado
com mobiliário fabricado em material
lavável de forma a permitir uma fácil
higienização e maior durabilidade.

· Ajudar no controle do peso corporal;
· Favorecer a atividade cerebral e a
memória;
· Ajudar no combate à depressão;
· Inserir o sénior no meio social.

com a devida desinfeção das mãos, antes e depois das aulas, assegurando-se
sempre o distanciamento físico entre
os participantes.

Educação Física
Sextas-feiras
Das das 10h30 às 11h30

Aulas de Música
Terças-feiras
Das 14h30 às 15h30

Atividades socioculturais
e de lazer
O CAS Alfeite tem um espaço exterior
excecional, com potencialidades para
proporcionar riquíssimas experiências
em termos de desenvolvimento global
aos seus beneficiários seniores.
De forma permanente, existem, atualmente, aulas de educação física, com
um monitor, nas imediações das piscinas, e no ginásio quando as condições
climatéricas impedem as atividades ao
ar livre, para movimento corporal.
O exercício físico permite:
· Melhorar a flexibilidade e força muscular;
· Aumentar a autoestima;
· Melhorar a postura, a mobilidade, o
equilíbrio e a coordenação;

Paralelamente ao Centro de Convívio,
estão ainda disponíveis outras atividade que podem ser frequentadas por
todos. Referimo-nos às aulas de música
que acontecem numa sala apropriada
para o efeito, todas as terças-feiras das
14h30 às 15h30, que incluem aulas de
canto e de instrumentos musicais, com
um professor de educação musical.
A música ajuda a:
· Relaxar e combater a depressão;
· Manter o cérebro ativo;
· Melhorar o relacionamento interpessoal;
· Reduzir a fadiga, a hipertensão e a
previnir doenças cardiovasculares.

CAS Alfeite: 212 736 360

Passeios
Devido à evolução da transmissão do
SARS-CoV-2, e apesar das medidas de
segurança que foram implementadas
no CAS Alfeite, o plano de passeios
previsto para 2020 foi cancelado.
Assim que o regresso à normalidade
o permita, e as orientações das entidades de saúde o recomendem, será
retomada a planificação de visitas e
passeios organizados pelo Setor Cultural e Recreativo do CAS Alfeite. ⏹

Ouvir, cantar, tocar, improvisar e memorizar canções que marcaram a
juventude traz a recordação de momentos felizes e renova o gosto de
viver. As regras de segurança, devido
à COVID-19, são sempre respeitadas,
JAN 2021 | INFO IASFA
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Todas as novidades
à distância de um click

Breves
Projeto de Modernização Administrativa
IASFA+

IASFA
Newsletter

O projeto de capacitação do IASFA+ Sistema de Gestão, Interoperabilidade, Racionalização e Otimização de Recursos
é uma iniciativa do IASFA cofinanciada pelo Fundo Social
Europeu do Portugal 2020. Esta operação, inserida no Sistema de Apoio à Modernização Administrativa (SAMA) do
Programa Operacional COMPETE, visa criar e implementar
instrumentos e meios para uma gestão eficiente e eficaz
do apoio social militar, designadamente através de metodologias, sistemas e processos de administração e controlo
do desempenho operacional, financeiro, económico e social dos serviços prestados pelo IASFA.
O IASFA+ enquadra-se no modelo de governação para as
TIC na Administração Pública, subdividido em 18 atividades, das quais se destacam o desenvolvimento do novo
Portal do Beneficiário, a criação de uma nova identidade visual e expansão das infraestruturas tecnológicas do
Instituto.

ADM
Registo em cadastro de Seguro de Saúde
Os beneficiários da ADM (Assistência na
Doença aos Militares das Forças Armadas) que possuam um Seguro de Saúde,
deverão solicitar o registo do mesmo em
cadastro aos Serviços ADM do Ramo das Forças Armadas a
que pertencem. Este registo permitirá a emissão automática das declarações para as seguradoras de saúde, relativamente aos valores que ficam como encargo do beneficiário, após a comparticipação da ADM.

Mais de 200 candidatos ao arrendamento
de casas carecidas de obras
Decorreu de outubro a novembro de
2020 um concurso para arrendamento de 97 casas de renda económica do
IASFA carecidas de obras.
As habitações situam-se em diversas localidades do país e carecem de
obras até ao montante de 5 mil euros,
acrescidos de IVA.
O concurso teve 207 concorrentes. As obras serão realizadas pelos arrendatários e o seu valor será descontado nas
rendas, no prazo máximo de 5 anos.
Este foi o primeiro concurso realizado pelo Instituto para
arrendamento de casas carecidas de obras, na sequência
da alteração do regime jurídico do arredamento do IASFA, que passou a contemplar essa possibilidade. Cerca de
97% das candidaturas foram submetidas online no Portal
do Beneficiário, criada pelo Instituto para permitir aos beneficiários maior comodidade e celeridade no acesso aos
serviços.
O concurso encontra-se em fase de análise das candidaturas pelo júri.

CAS Tomar disponibiliza
material de apoio aos Beneficiários
O Centro de Apoio Social de Tomar dispõe de material ortopédico para empréstimo aos beneficiários, para fazer
face a situações pontuais de necessidade. Com o objetivo
de prevenir, compensar, atenuar ou neutralizar as incapacidades e contribuir para o aumento da qualidade de vida,
o CAS Tomar dispõe de andarilhos articulados, andarilhos
fixos, camas hospitalares tripartidos manuais com grades,
canadianas de punho macio, pirâmides tripé, bengalas extensivas em alumínio e cadeiras de rodas manuais.

IASFA presente nas principais redes sociais

Subscreva em www.iasfa.pt/newsletter
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Agora já pode acompanhar todas as novidades do IASFA através da sua rede social de
eleição. No final de 2020, o IASFA iniciou as suas publicações nas principais redes sociais
utilizadas em Portugal, para complementar as já existentes no Facebook e Youtube.
Esteja a par de toda a atualidade acerca das atividades e iniciativas do IASFA, no Instagram (https://www.instagram.com/iasfa.ip/), com imagens ilustrativas de tudo o que
acontece, e através do LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/iasfa-ip), com publicações especialmente dirigidas a quem ainda se encontra profissionalmente no ativo.
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PROTOCOLOS

Apoio Domiciliário

Apoio na Saúde

Casas de Repouso

Educação

Creche e Jardim de Infância

Ação Social

Cabeleireiro/Estética
(ao domicílio)

Lazer

Financeira

Restauração

Automóveis

PARA MAIS INFORMAÇÕES CONTACTE A DIVISÃO DE APOIO SOCIAL
Telefone 213 407 678 ou visite-nos em www.iasfa.pt

Funerárias

