
Ministro da Defesa 
no IASFA
João Gomes Cravinho presidiu à cerimónia
de entrega de chaves aos arrendatários

Edição nº 50 -  julho 2021 

Férias em Portugal
Conheça as propostas de Turismo e Lazer

Tai Chi no CAS Runa
Para o bem-estar físico e mental dos residentes

Ideias que importam
Primeiro-Ministro enaltece esforço do IASFA

Info



 

InfoIASFA
  

  JULHO 2021 
  Nº 50

 Ficha Técnica

 Diretor
 TGEN Fernando Serafino

 Diretora-Adjunta
 Paula Costa

 Editor
 Mónica Oliveira

 Redação
 Direções de Serviço, 
 Centros de Apoio Social e GACD

 Conceção Gráfica e Paginação
 GACD

 Fotografia
 Adobe Stock e Bruno Pires

 Propriedade
 IASFA, I.P.
 Rua Pedro Nunes, nº 8
 1069-023 Lisboa
 ☎ 213194600 / Fax 213572276
 ✉ infoiasfa@iasfa.pt

 Periodicidade
 Trimestral

 
 Linha Editorial
 www.iasfa.pt/publicacoes/

A InfoIASFA é uma publicação 
periódica com anotação na 
Entidade Reguladora para a 
Comunicação Social (ERC), de 
distribuição gratuita, disponível 
online em www.iasfa.pt/

EDITORIAL

Tenente-General Fernando de Campos Serafino
Presidente do Conselho Diretivo

Por esta altura, em 2020, procurávamos interpretar, com uma dose generosa 
de otimismo, os ténues sinais de tréguas que a pandemia parecia dar no verão 
que se avizinhava. Tal como hoje, desejávamos um rápido regresso à normali-
dade, suspensa pelo flagelo que afetou o mundo no início desse ano, livre de 
pandemias e a franca recuperação dos danos causados no domínio da saúde 
pública, nas suas consequências mais dolorosas para os Cidadãos, bem como 
dos outros danos colaterais, também marcantes, no âmbito psicológico, social 
e económico.
Infelizmente as tréguas mostraram-se temporárias, até se começarem a fazer 
sentir os efeitos da campanha de vacinação. Por essa razão, tivemos de fazer 
face a mais um período de acrescidas dificuldades, em que a nossa prioridade 
foram as ERPI do IASFA, muito em especial a proteção dos residentes mais vul-
neráveis e das pessoas que deles cuidam e os apoiam em permanência, mesmo 
nas circunstâncias mais difíceis, em situação de surto. Têm sido louvados os 
muitos exemplos de abnegação e de sentido de serviço público que testemu-
nhámos nesta nossa linha da frente e que merecem justo reconhecimento. 
Uma palavra de apreço também tem sido dirigida aos nossos Beneficiários re-
sidentes nas ERPI, e aos seus familiares, pela compreensão e apoio que nos 
deram neste período particularmente duro e exigente que viveram.
No entanto, pesem embora todas as contrariedades, não baixámos a guarda 
nas outras frentes do IASFA nem nos deixámos abater pelas dificuldades que 
foram surgindo.
Pelo contrário, com resiliência, renovámos o nosso compromisso em fazer mais 
e melhor, com resultados visíveis na disponibilização de mais habitações de 
renda económica aos nossos beneficiários, no número de novos protocolos da 
Ação Social Complementar celebrados, na proposta de novas respostas sociais, 
como as residências assistidas em Oeiras, ou no caso da ADM, na redução dos 
prazos de reembolso das comparticipações no âmbito do regime livre.
Inovámos, também, nos meios e formas de comunicar com os Beneficiários, 
dando continuidade ao desenvolvimento de um processo construtivo que con-
tribua para melhorar a relação que com eles mantemos e dos serviços que lhes 
prestamos, procurando, ao mesmo tempo, ouvir a opinião de entidades com 
indiscutível relevância para a Instituição Militar, para o IASFA e para a Família 
Militar, através da rúbrica Ideias que importam, que passámos a incluir na In-
foIASFA, sendo que desta vez fomos distinguidos com uma mensagem de Sua 
Excelência o Primeiro-Ministro de Portugal e que temos a honra de publicar 
nesta edição.
A nossa ideia é não ficar por aqui, continuando a fazer e a melhorar constante-
mente, como, aliás, procurámos ilustrar nesta edição da revista. Ao aproximar-se 
o fim de um ciclo associado ao plano estratégico do IASFA, para o período de 
2019 a 2021, abre-se um período de reflexão, para avaliar o percurso feito, 
fazer balanços e propor o caminho futuro para o IASFA, sempre com vista à 
melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados, dentro do equilíbrio 
financeiro que é indispensável ao exercício das nossas atividades.
Neste âmbito, em breve, lançaremos  no site do IASFA uma iniciativa que apela-
rá  à sua participação nessa reflexão, para que juntos consigamos construir um 
futuro melhor para o Instituto e para os seus Beneficiários, tendo presente que 
o que realmente importa são as pessoas.
É por elas que trabalhamos e é nelas que pensamos quando queremos desen-
volver estratégias de melhoramento. É pelas pessoas que continuamos. É por 
si que aqui estamos. ÍN
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Dia do IASFA

A 18 de junho assinalou-se o Dia do 
IASFA, numa cerimónia restrita no 
Centro de Apoio Social (CAS) de Oei-
ras. À semelhança do que aconteceu 
em 2020, o risco de contágio inerente 
a este tipo de eventos determinou que 
se comemorasse o início da construção 
do Real Asylo de Inválidos Militares em 
Runa, cuja primeira pedra foi lançada 
a 18 de junho de 1792, duma forma 
singela e com o menor número de pes-
soas possível.
Marcaram presença nesta cerimónia 
o Presidente do Conselho Diretivo 
do IASFA, Tenente-General Fernando 
Serafino, o Diretor do CAS Oeiras, Co-
rornel Orlando Colaço, bem como 
militares e civis que prestam serviço 
naquele Centro.

Com distanciamento definido na pla-
teia, foi possível a alguns residentes 

daquele Centro estarem 
presentes e testemunhar 
um dos momentos altos 
da cerimónia: a entrega 
da Medalha de Defesa 
Nacional de 3ª Classe à 
Enfermeira-Chefe Élia Va-
relas, distinguida pelas 
suas competências pro-
fissionais e humanas em 
cerca de 30 anos ao servi-

ço do IASFA, nomeadamente no cargo 
de Diretora Técnica da Unidade Fun-
cional 2 (UF2) do CAS Oeiras.

A sua dedicação e o seu espírito de 
missão assumiram mais visibilidade 
durante a pandemia por COVID-19, 
conforme refere a Portaria que lhe 
concede a medalha: «Neste perío-
do crítico, manteve a serenidade e 
resiliência necessárias para apoiar re-
sidentes e familiares, motivar equipas 
de colaboradores e, não raras vezes, 
colmatar ausências de profissionais de 
enfermagem, demonstrando notável 
espírito de abnegação e de bem servir, 
conduta que merece respeito e rasga-
dos elogios de todos os seus pares e 
superiores hierárquicos e que enaltece 
o conceito de ação social de qualidade 
que se presta em prol da Família Mili-
tar».
O Presidente do Conselho Diretivo, 

Tenente-General Fernando de Campos 
Serafino, que presidiu à cerimónia, 
agradeceu aos residentes, familiares 
e colaboradores que, durante mais 

de um ano de pandemia, mantiveram 
a confiança nos serviços prestados e 
a compreensão perante as medidas 
restritivas que foram sendo adotadas. 
O Presidente apelou, ainda, à 
participação conjunta no debate que 
permitirá definir as linhas estratégicas 
do IASFA para o próximo biénio, 
relembrando as raízes do Instituto, 
que desde sempre foram o exemplo da 
melhoria contínua. 
«Runa, a origem, e século e meio 
depois Oeiras como referência de 
modernidade e alcance da missão do 
IASFA. No seu conjunto, traduzem um 
projeto de continuidade que nos obri-
ga ao compromisso permanente de 
o atualizar e desenvolver, com vista a 
um futuro melhor», proferiu o TGEN 
Fernando Serafino na sua alocução na 
cerimónia.
O Dia do IASFA foi, ainda, assinalado 
com a divulgação de um vídeo institu-
cional nas redes sociais e site do IASFA. 
Para assistir ao vídeo aceda a www.ias-
fa.pt/videos/. ⏹

Enfermeira Élia Varelas na imposição da 
Medalha de Defesa Nacional de 3ª Classe 
pelo Presidente do CD do IASFA

Coronel Orlando Colaço 
- Diretor do CAS Oeiras
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OPINIÃO

Na segunda edição da rubrica Ideias que importam, fomos agraciados pelas palavras, em 
discurso direto, de Sua Excelência, o Primeiro-Ministro, António Costa.
O chefe do Governo aponta a importância do IASFA no âmbito dos apoios sociais à família 
militar e enaltece as melhorias do Instituto no que respeita à comunicação externa.

Ideias que importam

As Forças Armadas jamais poderiam desempenhar o seu 
papel imprescindível e inconfundível na sociedade se não 
fosse a generosidade, a disponibilidade e a dedicação das 

mulheres e dos homens 
que quotidianamente ne-
las servem Portugal.
Neste contexto, o Insti-
tuto de Ação Social das 
Forças Armadas (IASFA) 
tem sido um elo funda-
mental numa cadeia de 
apoios sem os quais se 
tornaria muito difícil a 
entrega que a condição 
militar exige.
Seria estranho que a mu-
dança acelerada que, na 

família, no trabalho ou no papel da mulher, a sociedade 
portuguesa experimentou nas últimas décadas não tivesse 
tido enormes reflexos numa instituição tão profundamente 
enraizada na nossa sociedade como as Forças Armadas. E, 
consequentemente, na missão do IASFA.  
É por isso que todos nos devemos congratular com a capa-
cidade de reinvenção constante que o IASFA, a sua direção 
e todos quantos nele prestam serviço tem demonstrado, 
no sentido de não perder de vista a sua missão insubstituí-
vel no apoio aos militares e às suas famílias, bem como aos 
Deficientes das Forças Armadas, nas diversas fases das suas 
vidas.

Numa época marcada entre outros fenómenos pela transi-
ção digital, em muitos aspetos dramaticamente acelerada 
pela pandemia da COVID19, gostaria, em particular, de sau-

dar o notável esforço que tem vindo a ser posto em prática 
de promover a modernização e a utilização das novas tecno-
logias de comunicação por parte do IASFA. 
Um esforço que se traduz em informação permanente-
mente atualizada sobre a oferta de atividades e serviços na 
internet e nas redes sociais ou no acesso a diversos apoios e 
valências por via digital.
É com muita satisfação, portanto, que colaboro no segundo 
número deste novo projeto editorial InfoIASFA, que, estou 
certo, muito contribuirá para aproximar ainda mais os bene-
ficiários de uma instituição que é fundamentalmente deles 
e para eles.

António Costa
Primeiro Ministro

Todos 
nos devemos 
congratular 

com a capacidade 
de reinvenção 

constante 
que o IASFA 

tem demonstrado.

Gostaria de saudar o notável esforço 
que tem vindo a ser posto em prática 

de promover a modernização 
e a utilização das novas tecnologias 
de comunicação por parte do IASFA

António Costa
Primeiro-Ministro
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Ministro da Defesa no IASFA
João Cravinho presidiu à cerimónia da entrega simbólica de chaves 
aos arrendatários do IASFA e à condecoração de militares e civis 
do Instituto

No dia 22 de junho, o Ministro da 
Defesa Nacional, Prof. Doutor João 
Gomes Cravinho, esteve presente nas 
instalações do IASFA para presidir às 
cerimónias de entrega de chaves aos 
arrendatários do concurso normal por 
inscrição para atribuição de casas de 
renda económica carecidas de obras 
do IASFA, e à cerimónia de condecora-
ção de militares e civis do IASFA.

A vogal do Conselho Diretivo do IASFA, 
Paula Costa, dirigiu-se aos presentes na 
cerimónia destacando o trabalho reali-

zado pelo Instituto, realçando o papel 
das plataformas digitais nos concursos 
de arrendamento, designadamente o 
Portal do Beneficiário e a Newsletter, 
nas candidaturas e na divulgação dos 
concursos de arrendamento. «A in-
tensa atividade do IASFA no âmbito da 
Ação Social Complementar desde 2019 
não se restringe ao arrendamento de 
habitações. 

Ao longo destes últimos dois anos 
decorreram também concursos para 

arrendamento de frações 
comerciais e de garagens e 
parqueamentos. 
Procedeu-se à 
atualização das 
rendas dos contra-
tos de habitação 
em regime de ren-
da económica, 
iniciaram-se obras 
de conservação 
de imóveis, e está 
atualmente a de-
correr o concurso 

para arrendamento de Re-
sidências Assistidas, uma 
nova resposta social dirigi-

da a beneficiários com idade a partir 
de 70 anos. Foi criado o Subsídio Com-
plementar por Nascimento e novas 
ofertas no âmbito do Turismo e Lazer. 
Estas iniciativas, entre outras, visam 
concretizar dois dos nossos objetivos 
estratégicos: Melhorar o Apoio aos 
Beneficiários e Alcançar o Equilíbrio Fi-
nanceiro do IASFA, objetivos esses que 
continuarão a nortear a nossa ação», 
acrescentou.
Após a entrega simbólica das chaves a 
seis dos novos arrendatários, o Minis-
tro proferiu uma alocução, destacando 
que «o novo regime de arrendamen-
to que instituímos é mais justo na 
avaliação que faz das rendas a serem 
cobradas, e isso reflete-se positivamen-
te na sustentabilidade financeira do 
IASFA – que tem sido uma prioridade 
constante desde que assumi funções 
como Ministro da Defesa – bem como 

João Gomes Cravinho - Ministro da Defesa 

Paula Costa - Vogal do CD do IASFA
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na possibilidade de o IASFA reforçar as 
suas atividades de apoio social». As  63 
casas arrendadas na sequência do con-
curos de 2020 encontravam-se vagas e 
com necessidade de obras. 

As obras serão realizadas pelos ar-
rendatários e as respetivas despesas 
serão descontadas nas rendas a pagar, 
no prazo máximo de cinco anos. Este 
concurso permitiu, assim, a disponibi-
lização das habitações para a família 

militar a preços acessíveis e de forma 
mais célere.
Seguiu-se uma visita às instalações 
da Direção de Serviços de Ação So-
cial Complementar, responsável pela 

gestão do pa-
trimónio do 
IASFA, mas tam-
bém pelo apoio 
social, nomea-
damente o apoio 
à família militar 
nas áreas da ge-
riatria, crianças 
e jovens, e pelo 
turismo e lazer.
A visita do Mi-
nistro da Defesa 
terminou com a 

cerimónia de imposição de condecora-
ções a militares e a civis do Instituto. 
O Presidente do Conselho   Diretivo, 
Tenente-General Fernando de Campos 
Serafino, foi condecorado com a Me-
dalha da Defesa Nacional, 1ª Classe, 

pelo seu contributo no combate à pan-
demia do novo coronavírus.
Foram condecorados com a Meda-
lha de Defesa Nacional, 3ª Classe, 
o Sargento-Mor João Doroteia e o 
Coordenador Técnico Rui Froufe, pe-
las competências evidenciadas na 
Divisão de Apoio Social, e com a Me-
dalha de Defesa Nacional, 4ª Classe, o 
Sargento-Ajudante Marco Santos, pelo 
desempenho técnico-profissional de-
monstrado no Gabinete de Recursos 
Materiais.
Foi, ainda, condecorada com a Me-
dalha de Comportamento Exemplar, 
na qualidade de Cabo-Adjunto na re-
serva de disponibilidade, a Assistente 
Técnica Ana Rita Neves, da Direção de 
Serviços da Assistência na Doença aos 
Militares.

A cerimónia realizou-se, cumprindo to-
das as medidas em vigor no âmbito da 
prevenção da pandemia por Covid-19. 
⏹

Ministro da Defesa no IASFA

Ministro da Defesa com os militares e civis condecorados - (da esquerda para a direita) SAJ Marco Santos; CT Rui Froufe; 
MDN João Gomes Cravinho; TGEN Fernando de Campos Serafino; SMOR João Doroteia; AT Ana Rita Neves
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Residências Assistidas do IASFA
Uma solução habitacional inovadora

Residências Assistidas
A escassos 300 metros do Oceano 
Atlântico e das luminosas praias da 
Linha de Cascais, o Centro de Apoio 
Social de Oeiras disponibiliza aos Bene-
ficiários da Ação Social Complementar 
(ASC) do IASFA uma resposta socio-ha-
bitacional denominada “Residência 
Assistida”. 
Esta “solução IASFA” constitui-se como 
uma evolução do conceito de “Apar-
tamento Autónomo” e integra as 
melhores práticas da filosofia “Ageing 
in Place” no desenho e evolução das 
respostas sociais deste Instituto. 

Destinatários
Esta resposta socio-habitacional alter-
nativa, de utilização permanente, em 
tipologia de apartamentos, dirige-se 
a Beneficiários com idade igual ou su-
perior a 70 anos, com condições de 
autonomia e independência.

Apartamentos
Com tipologia de T0 a T2, os aparta-
mentos estão equipados com uma 
cozinha funcional e têm esplendorosas 
vistas de mar ou jardim, consoante a 
fração. São uma opção habitacional 
muito interessante para quem, numa 
fase sénior da sua vida, pretenda usu-
fruir da qualidade de vida em ambiente 
comunitário com total liberdade e 
autonomia, mas enquadrado num con-
texto de acesso a serviços de utilização 
facultativa.

Valências
Os residentes das Residências Assisti-
das poderão contratar serviços como 
alimentação, limpeza do apartamento, 
cabeleireiro, transporte, estaciona-
mento ou apoio social, disponibilizado 
pelas valências do CAS Oeiras condi-
cionada à disponibilidade existente, 
ou através do encaminhamento para 
entidades prestadoras de serviços 

eventualmente protocoladas ou con-
vencionadas com o IASFA.

Vantagem
Outra das principais vantagens adicio-
nais desta resposta socio-habitacional 
é a possibilidade de admissão definiti-
va, a pedido do residente, na Unideda 
Funcional 1 (UF1) da resposta social 
ERPI (Estrutura Residencial para Pes-
soas Idosas) com caráter de prioridade, 
após um período de carência de 36 
meses a residir na Residência Assistida.

Seleção
A seleção dos beneficiários para esta 
resposta socio-habitacional será feita 
por sorteio, após candidatura no “Por-
tal do Beneficiário”, ao qual puderam 
candidatar-se os Beneficiários Titulares 
(BT) e Familiares (BF) da Ação Social 
Complementar que preencham cumu-
lativamente as seguintes condições:
- Possuir rendimentos que assegurem 
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o pagamento da mensalidade; 
- Nas candidaturas de casal, o/a BT te-
nha 70 ou mais anos;
- Nas candidaturas individuais, o BT/BF 
tenha 70 ou mais anos;
- Nas candidaturas de casal, BT e BF, 

com BF filho maior a cargo (possível 
apenas para as tipologias T2), o BT te-
nha 70 ou mais anos;
- Nas candidaturas de apenas um pro-
genitor, BT ou BF, com filho maior a 
cargo, o progenitor tenha 70 ou mais 

anos;
- Os beneficiários, à exceção dos filhos 
dependentes, maiores a cargo, deve-
rão ser autónomos e independentes, 
sendo a avaliação física e funcional dos 
beneficiários realizada em contexto de 
entrevista com a Técnica Superior de 
Serviço Social e/ou profissional da área 
da saúde. 
Entenda-se por «autonómo» a capa-
cidade percebida para controlar, lidar 
com as situações e tomar decisões 
sobre a vida do dia-a-dia, de acordo 
com as próprias regras e preferências, 
e por «independente» a capacidade 
para realizar funções relacionadas com 
a vida diária, isto é, a capacidade de 
viver com independência na comu-
nidade sem ajuda ou com pequena 
ajuda de outrem (WHO. Active Ageing, 
A Policy Framework. A contribution of 
the WHO to the Second United Nations 
World Assembly on Ageing, Madrid, 
Spain, April, 2002).

Mensalidade
A mensalidade desta nova valência 
resultará da conjugação entre a Ren-
da Máxima da Fração nos termos da 
renda máxima em regime de arrenda-
mento apoiado, o Rendimento Anual 
Bruto do agregado familiar e o número 
de elementos do agregado familiar. 

Mais informações
Estiveram a concurso oito frações. As 
residências que não forem atribuídas 
serão incluídas em próximo concurso.

Para mais informações, consulte o site 
www.iasfa.pt, inscreva-se no Portal 
do Beneficiário, navegue nas nossas 
páginas das redes sociais – Facebook, 
Instagram e LinkedIn  -  registe o seu 
correio eletrónico para divulgação de 
informação do seu interesse através de 
uma newsletter mensal, ou visite o seu 
Centro de Apoio Social (com marcação 
prévia). ⏹

Residências Assistidas do IASFA - Uma solução habitacional inovadora

Usufrua de todas as vantagens 
de ser Beneficiário 

da Ação Social 
Complementar do IASFA! 
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IASFA promove ciclo de Webinares 
sobre comunicação

O IASFA iniciou, em maio, um ciclo de 
webinares dedicados à comunicação 
institucional, com o objetivo de 
debater, de forma interdisciplinar, 
as várias vertentes da comunicação, 
numa altura em que a velocidade e a 
veracidade da informação devem ser 
questionadas.

Comunicação Institucional em 
tempos de pandemia: Que desafios?
O primeiro webinar aconteceu a 7 de 
maio e teve como tema central a “Co-
municação Institucional em Tempos 
De Pandemia: Que Desafios?”. Este 
webinar visou dar visibilidade às boas 
práticas desenvolvidas na área da De-
fesa, com especial relevância para as 
estratégias comunicacionais ao nível 
das Forças Armadas e em contexto de 
saúde, as lições aprendidas e os novos 
paradigmas científico-práticos decor-
rentes da crise pandémica.
A abertura e moderação do Webinar 
estiveram a cargo, respetivamente, 
de Paula Costa, vogal do Conselho Di-
retivo do IASFA e de Ana Dias, Técnica 
Superior dos Serviços de Relações 
Internacionais e Comunicação da Pre-
sidência do Conselho de Ministros. 
O primeiro tema, intitulado “Comu-

nicação de Crise: Gestão e Reptos 
Inerentes”, foi apresentado por Filome-
na Marques, Diretora da MG Boutique 
de Serviços e docente do Instituto Su-
perior de Tecnologias Avançadas. Neste 
primeiro bloco, Filomena Marques 
enfatizou, numa abordagem concep-
tual, a importância das organizações 
em investir na gestão e planificação da 
comunicação de crises por forma a mi-
nimizar os danos de situações adversas 
inopinadas, considerando, ademais, as 
dinâmicas das redes sociais e a rapidez 
de propagação viral de desinformação 
nestes canais. 
A apresentação do segundo tema do 
Webinar, intitulado “A Pandemia e as 
Estratégias de Comunicação no contex-
to das Forças Armadas”, esteve a cargo 
do Capitão-de-Fragata Pedro Serafim, 
porta-voz e relações-públicas do Esta-
do-Maior-General das Forças Armadas 
(EMGFA). Neste bloco, foram enuncia-
das as mais relevantes estratégias de 
comunicação levadas a cabo pelo EM-
GFA, designadamente a aposta numa 
comunicação ativa e rigorosa e reforço 
da divulgação via digital das operações 
realizadas pelos diferentes ramos das 
Forças Armadas, em particular as de 

combate à pandemia. Sobre este tópi-
co, o porta-voz do EMGFA referiu que 
o objetivo central desta estratégia pas-
sou por manter todo o universo militar 
permanentemente informado, sensi-
bilizado e orientado para enfrentar a 
situação de crise. Destacou também 
alguns dos maiores desafios sentidos, 
particularmente a gestão do fluxo de 
informação emanado das ações con-
duzidas pelas Forças Armadas e a 
necessidade de uma constante e es-
trita articulação intersectorial com as 
autoridades governamentais ligadas à 
saúde, segurança interna, trabalho e 
segurança social. 
O terceiro e último tema, intitulado 
“As Especificidades da Comunicação 
na Saúde em Tempos de Pandemia”, 
foi apresentado pela Enfermeira Te-
nente Liliana Santos, da Força Aérea 
Portuguesa, a desempenhar funções 
no Hospital das Forças Armadas 
(HFAR). A Tenente Liliana Santos de-
bruçou-se sobre os elementos-chave 
no processo de gestão de crises, sub-
linhando, a par da oradora do primeiro 
tema, a importância de um plano de 
comunicação de crises. A Tenente 
realçou que a comunicação foi um ins-
trumento preponderante para manter 
o HFAR operacional nos momentos 
mais críticos. Acrescentou que a boa 
gestão a este nível se deveu à estrutu-
ra e à dinâmica da Unidade de Gestão 
de Crise do HFAR que, para além da 
comunicação e da informação, é com-
posta por vários outros grupos de ação, 
nomeadamente ao nível do pessoal, da 
logística, da urgência, dos internamen-
tos, tendo a comunicação interna sido 
igualmente essencial na ligação entre 
os mesmos.  
O primeiro, de um ciclo de três webi-
nares planeados para 2021, teve uma 
adesão considerável por parte do 
público, resultando num total de 56 
inscrições e um total de 77 visualiza-
ções simultâneas na transmissão em 
direto a partir do Facebook. 
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Os desafios da comunicação 
Institucional num mundo 
cada vez mais digital
O segundo webinar foi subordinado 
ao tema “Os desafios da comunica-
ção Institucional num mundo cada vez 
mais digital” e aconteceu a 23 de julho, 
no mesmo formato do primeiro. Com 
o objetivo de debater os desafios de 
uma comunicação institucional mais 
digital e o potencial impacto para as 
pessoas e as organizações, convida-
mos representantes de instituições de 
renome que pudessem contribuir para 
um debate profícuo em torno do tema 
em destaque.
Paula Costa, Vogal do Conselho Direti-
vo do IASFA, fez a abertura do webinar. 
A moderação esteve a cargo da Te-
nente-Coronel Sónia Guerra Vicente, 
Diretora de Serviços de Comunicação e 
Relações Públicas da Secretaria-Geral 
do Ministério da Defesa Nacional.
O primeiro tema, "As redes sociais ao 
serviço das Forças Armadas: reptos 
inerentes", foi apresentado pelo Co-
ronel César Reis, Chefe da Repartição 
de Comunicação, Relações Públicas e 
Protocolo do Exército, que focou a im-
portância da monitorização das redes 
sociais, quer ao nível do alcance dos 
conteúdos quer na aprendizagem com 

IASFA promove ciclo de Webinares sobre comunicação

os pares, com objetivos estratégicos 
definidos, nomeadamente no aumen-
to de quantidade de seguidores para 
uma divulgação mais eficaz.
Num segundo momento, houve a 
oportunidade de perceber como a Po-
lícia de Segurança Pública (PSP) chega 
ao maior número de pessoas, quando 
o seu público-alvo é tão diversificado. 
O tema "A humanização como estra-
tégia de comunicação digital" esteve 
a cargo do Intendente Nuno Carocha, 
Diretor do Gabinete de Imprensa e Re-
lações Públicas da Direção Nacional da 
PSP. Neste tema, o Intendente Nuno 
Carocha abordou a humanização mas, 
também, a desumanização como fonte 
de boatos e a falta de critérios de aná-
lise por parte do público que navega 
nas redes sociais, nomeadamente na 
ausência de verificação da informação 
veiculada.
O último tema foi apresentado pelo 
Dr. Pedro Coelho dos Santos, Técni-
co Superior do Instituto Nacional de 
Emergência Médica, versando sobre 
"A comunicação da Administração 
Pública no espaço digital: forças e 
oportunidades". Este tema permitiu 
debater as possibilidades intrínsecas e 
extrínsecas existentes na comunicação 
institucional dos organismos públicos, 

nomeadamente no IASFA, cujo público 
é específico e os conteúdos são dire-
cionados para os seus interesses.
Este webinar teve uma audiência 
média de 70 pessoas, gerando 297 
reações por parte do público, entre 
partilhas, likes e comentários. Se não 
teve oportunidade de acompanhar, 
pode assistir à gravação acedendo aos 
vídeos da página do IASFA no Facebook 
ou acedendo diretamente através do 
seguinte QR Code:

O último webinar de 2021 terá lugar 
em outubro. Por ser o mês dedicado 
ao envelhecimento vamos, abordar a 
comunicação num contexto que tem 
tanto de específico quanto de delicado, 
a comunicação institucional associada 
a uma Estrutura Residencial para Pes-
soas Idosas (ERPI).
A transmissão deste webinar será 
igual aos anteriores e as inscrições es-
tarão disponíveis no início do mês de 
outubro. Fique atento e não perca o 
próximo webinar do IASFA, em data a 
anunciar. ⏹
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Apoio Psicológico 
de Emergência

A saúde psicológica é considerada uma 
preocupação e prioridade para todos 
os que têm vivido tempos difíceis de 
isolamento, com necessidade de ajus-
tar ou mesmo alterar hábitos e rotinas. 
Este novo período de confinamento foi 
sentido de forma diferente, pois para 
além do risco de contágio ter aumen-
tado, também foi necessário conviver 
com o sentimento de risco de familia-
res e amigos poderem ser infetados. 
Os casos conhecidos foram também 
sentidos como mais próximos e, como 
tal, algumas pessoas vivenciaram pro-
cessos muito difíceis de doença. A 
criação desta linha serviu para, numa 
primeira fase, dar apoio à ansiedade 
e ao stress provocados pela pandemia 
e pelo confinamento. Muitas famílias 
viram aumentar o número de fato-
res de stress, sobretudo aquelas que 
experienciaram a doença e grandes al-
terações da sua rotina diária, algumas 
confrontadas com situações de desem-
prego, a viver dificuldades financeiras 
ou que tiveram de conciliar o teletra-
balho com o permanente cuidado de 
filhos menores ou outros familiares. 
Se no primeiro confinamento o esfor-
ço e sacrifício foram alimentados pela 
esperança de resultados positivos, 
numa “missão” que uniu a todos, nes-
te segundo confinamento, em que se 
esperavam igualmente resultados po-

sitivos, algumas pessoas sentiram-se 
mais bloqueadas e menos motivadas 
perante um futuro que permaneceu 
incerto e em que as restrições impos-
tas para combater a pandemia foram 
sentidas como mais exigentes e di-
fíceis. Falar sobre essas limitações e 
dificuldades torna-se numa ferramen-
ta importante para ultrapassar esta 
nova crise. 
Foi necessário implementar novas ro-
tinas e hábitos de autocuidado e vigiar 
de perto sinais de ansiedade ou sofri-
mento psicológico.

Alguns Sintomas “Naturais”
É natural que a dor e a inquietação que 
sentimos seja proporcional à realidade 
exigente que vivemos.
● É natural sentir angústia, tristeza, 
medo, incerteza, desgaste e muito can-
saço. 
● É natural que nos possamos sentir 
insatisfeitos com a nossa vida, sem 
controlo da situação e, de uma forma 
geral, “em baixo”. 
● É natural chorar, desesperar, ficarmos 
mais irritáveis e menos pacientes uns 
com os outros. 
● É natural sentir o novo confinamento 
como um “castigo” que não se merece. 
● É natural sentir zanga e impotência. 
● É natural que sintamos que a nos-
sa vida fica limitada ao trabalho, sem 
atividades de lazer e vida social pre-
sencial. O tempo livre pode não nos 
parecer assim tão “livre”. 

Como me Sinto?
Utilize esta Checklist para refletir 
sobre como se tem sentido nas úl-
timas duas semanas. Responda, o 
mais sinceramente possível e com 
base na sua experiência pessoal, 
assinalando com um X sempre 
que a resposta às afirmações for 
“sim, na maior parte do tempo”.
1. Sinto-me muito cansado, com 
falta de energia.
2. Sinto-me muito nervoso, ansio-
so e/ou irritável.
3. Estou constantemente preocu-
pado com alguma coisa.
4. Sinto-me pessimista, sem espe-
rança no futuro.
5. Sinto-me triste, nada me anima.
6. Não tenho motivação ou inte-
resse em fazer as atividades que 
antes me davam prazer.
7. Tenho dificuldade em concen-
trar-me e/ou tomar decisões.
8. Sinto-me sozinho e/ou não te-
nho a quem pedir ajuda ou apoio 
se precisar.
9. Discuto com a minha família ou 
amigos.
10. É difícil relaxar.
11. Sinto que não sou útil para 
ninguém.
12. Sinto que tudo é um esforço 
para mim.
13. Sinto que não consigo lidar 
com esta situação e/ou que não 
controlo a minha vida (o meu 
comportamento, pensamento e 
emoções).
14. O meu padrão habitual de 
sono e/ou apetite alterou-se (ex. 
não consigo dormir, durmo mais; 
como mais, como menos).
15. Consumo mais álcool do que 
era habitual.

Apoio psicológico 
durante o confinamento
O IASFA disponibilizou uma linha de emergência psicológica para apoiar os seus 
colaboradores. Desde fevereiro, através do CAS Alfeite e com o apoio da Dra. 
Ana Paulico, psicóloga, o IASFA tem ao dispor dos funcionários uma linha de 
apoio através da qual se fornecem informações, esclarecimentos e apoio psico-
lógico de emergência a todos os pedidos associados à pandemia por COVID-19.
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● É natural que tenhamos dúvidas so-
bre como vamos “sobreviver” a um 
novo confinamento.
● É natural sentirmo-nos frustrados 
porque, mais uma vez, os nossos 
planos e projetos de futuro ficaram, 
temporariamente, suspensos. 
Se partilhou de algum ou alguns destes 
sentimentos, saiba que não está sozi-
nho/a. Estamos todos unidos por estes 
sentimentos, nalgum momento ou 
momentos dos nossos dias, especial-
mente nesta circunstância excecional. 
Mas, sendo este confinamento uma 
repetição, podemos usar a experiên-
cia do primeiro confinamento a nosso 
favor, perguntando-nos: o que correu 
bem e podemos repetir? O que não 
correu tão bem e devemos fazer di-
ferente? As conversas online servem 
para clarificar e aquietar em momen-
tos mais difíceis. 

Todos precisamos 
de ferramentas emocionais
Em situações de crise, propomos que 
analise as suas emoções, sentimentos 
e pensamentos. Lembre-se que é natu-
ral que o seu humor e a sua motivação 
possam flutuar – uns dias serão melho-
res do que outros. Poderá para 
isso preencher mentalmente a 
Checklist Emocional: Como 
me Sinto? que lhe permite um 
primeiro balanço do seu equi-
líbrio emocional.
Por outro lado, conversar com 
um profissional de saúde men-
tal poderá ajudar a enquadrar 
e a compreender a pandemia 
e a situação de isolamento, 
partindo do conhecimento ge-
ral e desmistificando ideias erradas ou 
clarificando a informação disponível. 
Será sempre fundamental consultar 
fontes de informação credível, como 
a Direção Geral da Saúde (DGS) ou a 
Ordem dos Psicólogos Portugueses 
(OPP). Algumas das notícias difundidas 
sobre a COVID-19 podem basear-se em 
rumores ou informações imprecisas e, 
como tal, é necessário esclarecer ou 
informar com base em fontes seguras. 
Também determinadas reações emo-
cionais são naturais nesta fase, sendo 
necessário identificar, expressar e 

exteriorizar os 
sentimentos nega-
tivos, assegurando 
que as situações 
de stress, face a 
um desconhecido, 
são esperadas e, 
de alguma forma, 
mecanismos natu-
rais para fazer face 
aos atuais aconte-
cimentos, que irão 
passar, embora 
ainda não saiba-
mos quando.
A ansiedade, a preocupação e o medo 
podem ser mais contagiosos do que o 
vírus. 
Se ficarmos em estado de permanen-
te alerta, a ansiedade deixa de ter o 
efeito positivo de nos proteger (de nos 
levar a adotar e a cumprir as medidas 
que contribuem para nos deixar, a nós 
e aos outros, “a salvo” do vírus) para 
nos paralisar. Por isso, é fundamen-
tal desenvolvermos estratégias que 
nos permitam regular a ansiedade e 
combater o medo exagerado do coro-
navírus.

Procure Ajuda
Se sente dificuldade em adormecer ou 
em dormir, se come mais ou menos 
do que é habitual, se tem dificuldade 
em concentrar-se noutras coisas não 
relacionadas com a COVID-19, se não 
consegue manter o seu funcionamen-
to habitual e ter prazer em atividades 
de lazer, se está profundamente triste, 
se tem vontade de consumir álcool em 
excesso, se está extremamente irrita-
do ou agressivo, ligue para a Linha de 
Aconselhamento Psicológico do SNS24 
ou procure a ajuda de um Psicólogo. 

Chave de Leitura:

1-3 Parece estar a lidar bem 
com a situação. Lembre-se que é 
natural sentir ansiedade e preo-
cupação nesta situação exigente 
e de incerteza. Mantenha-se ati-
vo e conectado com familiares e 
amigos. Cuide da sua Saúde Psico-
lógica e do seu bem-estar.
4-8 Lembre-se que é natural 
sentir ansiedade e preocupação 
nesta situação exigente e que é 
igualmente natural ter dificulda-
des em lidar com este momento 
desafiante. Fale com pessoas em 
quem confia sobre aquilo que o 
preocupa. Reserve tempo para 
cuidar de si e procure ajuda – um 
Psicólogo pode ajudar. Pode ligar 
para a Linha de Aconselhamento 
Psicológico SNS24.
9-15 Quando temos de lidar com 
experiências difíceis e os nossos 
sentimentos interferem na nos-
sa vida e no nosso bem-estar, 
devemos procurar ajuda. Um Psi-
cólogo pode colaborar connosco 
e ajudar-nos a pensar de forma 
mais clara e a encontrar estraté-
gias para resolvermos as nossas 
dificuldades. Ligue para a Linha 
de Aconselhamento Psicológico 
SNS24 (808 24 24 24).

Apoio psicológico durante o confinamento

Sempre que exista uma perturbação 
de ansiedade, um quadro depressivo 
ou outros problemas de Saúde Psicoló-
gica prévios, pode não ser fácil seguir 
as recomendações propostas. Nesse 
caso, procure a ajuda de um profissio-
nal. ⏹



14       INFO IASFA | JUL 2021

Todos os anos, o IASFA disponibiliza 
aos seus beneficiários uma panóplia 
de alojamentos de férias em território 
nacional e internacional, no âmbito 
CLIMS. Em 2021, apenas serão reali-
zadas viagens de grupo em território 
nacional, devido à inconstante situação 
pandémica que se atravessa. Ainda as-
sim, os beneficiários têm à disposição 
ofertas de alojamento nas diferentes 
congéneres pertencentes ao CLIMS, 
em regime individual. 

Durante a época alta, existe a possibi-
lidade de concorrer a alojamentos em 
regime de turnos, oferecido pelas con-
géneres Espanhola e Italiana. 
A seleção dos beneficiários para este 
tipo de regime obedece a critérios que 
podem ser consultados na Revista de 
Turismo e Lazer disponível em www.
iasfa.pt/portfolio/ferias_lazer/
Em Portugal, o IASFA disponibiliza, este 
ano, viagens de grupo para o Algarve 
e o Porto.

Através do site do IASFA ou no 
Portal do Beneficiário (https://
iasfa.defesa.gov.pt/), os benefi-
ciários podem encontrar todas 
as ofertas disponibilizadas para o 
presente ano.

O CLIMS
A 22 de abril de 1975, em Paris, 
Alemanha, Bélgica, França e Ho-
landa assinaram o protocolo que 

deu origem ao CLIMS (Comité 
de Ligação Internacional 
dos Organismos Milita-
res Sociais). A adesão 
de Portugal a esta or-
ganização aconteceu 
formalmente a 13 de se-
tembro de 2000. Desde 
então, Portugal tem vin-
do a estabelecer fortes 
laços com os 11 países 
integrantes, propondo 

ofertas das Messes Militares 
disponíveis para o efeito, assim como 
realizando protocolos com unidades 
hoteleiras que permitem oferecer di-
ferenciados alojamentos em todo o 
território nacional continental e ilhas 
aos membros do CLIMS.
Os beneficiários nacionais também 
beneficiam desta parceria, ao terem 
disponíveis várias ofertas dos países 
CLIMS, quer em Regime Livre, em Tur-
nos ou em Viagens em Grupo. Esta 
variante de viagens de grupo organi-

Turismo e Lazer

Oferta 2021 O IASFA disponibiliza, este ano, 
viagens de grupo para  
o Algarve e o Porto.

zado, permite ao beneficiário poder 
viajar acompanhado por um delegado 
nacional que estará sempre disponível 
para garantir a organização e todo o 
tipo de auxílio durante a viagem.

Viagens de grupo nacionais
Ainda está a tempo de integrar as 
viagens de grupo organizadas e acom-
panhadas pela Divisão de Turismo e 
Lazer (DTL) do IASFA. Este ano, as ofer-
tas são Porto e Algarve. As incrições 
devem ser feitas através do Portal do 
Beneficiário, em https://iasfa.defesa.
gov.pt/, até 15 de agosto.

Porto
Com estadia de seis dias/ cinco noites, 
em regime de pensão completa, a via-
gem para o Porto inclui uma descida 
do Rio Douro e visita aos Passadiços do 
Paiva, entre outras atrações turísticas.

Algarve
A sul, vai poder visitar Portimão, Lagos, 
Sagres e o Cabo de São Vicente, duran-
te sete dias/ seis noites, em regime de 
meia pensão. Esta viagem permitirá, 
ainda, uma passagem pelo centro his-
tórico de Évora.

Ambas as viagens são em autocarro 
de turismo e dispõem de acompanha-
mento do grupo 24H por um Delegado 
da DTL. ⏹

Porto, Portugal
Resort Militar Rhodes, Grécia

Curva do Danúbio, Hungria

Cidade de Dubrovnik, Croácia
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Todos nós passamos por 
momentos mais difí-

ceis na vida, sejam 
eles oriundos de 
situações fac-
tuais ou criações 
na nossa mente. 
Sem necessitar de 
qualquer tipo de 
crença religiosa, 

podemos encon-
trar na prática de 

mindfulness (a 
atenção plena) 
uma técnica para 

a redução do stress ou 
uma técnica para a te-
rapia cognitiva.

O conceito mind-
fulness deriva da antiga meditação 
budista e tem como filosofia viver ple-
namente cada momento presente, de 
forma consciente e sem qualquer au-
tojulgamento.  É conseguir alcançar a 
capacidade de “esvaziar a mente” e 
presenciar o aqui e agora, em plena 
consciência, em plena atenção. 
Luiz Eugênio Mello, diretor científico 
do Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino, 
relativamente ao processo de “esva-
ziar a mente” veio a comparar a mente 
humana a um computador, “Às vezes 
o computador começa a ficar lento, e 
a primeira coisa a fazer é reiniciar. A 
meditação é um processo parecido, de 
parar processos e fazer uma limpeza, 
para poder retomar melhor depois dis-

so.”.
Que benefícios nos pode trazer esta 
prática? Apresentamos-lhe alguns 
exemplos:
• Redução do stress e ansiedade.
• Melhor capacidade para atração de 
pensamentos positivos.
• Aumenta a consciencialização pes-
soal e melhora a comunicação e 
reações em relacionamentos com ter-
ceiros.
• Protege o organismo, no sentido 
em que ajuda a equilibrar a pressão 
arterial, protegendo assim a saúde car-
díaca.

Como podemos “esvaziar a mente” e 
prepará-la para a atenção plena? Como 
poderemos exercitar a nossa mente de 
forma a limpar os “mil pensamentos” 
que nela vagueiam diariamente? Exis-
tem várias técnicas que nos podem 
ajudar a adquirir o controlo da nossa 
mente. Cada pessoa deve encontrar 
e/ou adaptar o exercício a si mesma, 
pelo que a técnica seguidamente apre-

Mindfulness
Esvaziar a mente e alcançar a atenção plena

sentada não deve ser encarada como a 
única possível. 
Procure um local silencioso e sem dis-
trações e mantenha-se sentado ou 
deitado, o mais confortável possível e 
feche os olhos. Lentamente, leve a sua 
atenção para o seu corpo e procure 
sentir as sensações físicas no momen-
to, como o contacto do seu corpo com 
a superfície, ou em possíveis descon-
fortos ou pontos de tensão que sinta 
no momento. Gradualmente, foque-se 
na sua respiração, como nos movimen-
tos do tórax ou do abdómen, ou na 
sensação do ar entrando pelas narinas. 

Use o tempo necessá-
rio para sentir o fluxo 
natural destes movimen-
tos. Antes de finalizar, 
leve novamente a sua 
atenção para todas as 
sensações do corpo, des-
ta vez podendo também 
incluir a perceção do lo-
cal onde está, como os 
sons e a temperatura 
ambiente.

O objetivo final na meditação é a aten-
ção que dedica a si e às suas sensações 
diárias, naquele momento. Quando 
esta técnica é dominada conseguimos 
dirigir com maior facilidade toda a 
energia para o que é importante no 
nosso dia-a-dia. Contudo, existem dias 
difíceis em que a concentração não é 
tão fácil, mesmo para quem já medita 
há muito tempo. ⏹
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SAJ Orlando Afonso, CAS Runa
Terapeuta de Tai Chi e Chi Kung

A origem do Tai Chi Chuan tem duas 
versões: uma lendária, outra históri-
ca, ambas repletas de simbologia. Na 
origem lendária consta que na dinastia 
Song do Sul, na montanha de Wudang, 
no nordeste da China, com alta con-
centração de templos Taoistas, um 
monge Chang San Feng, permaneceu 
nove anos nessa montanha para me-
ditar. Um dia, observou a luta entre 
uma ave (Grou) e uma serpente, onde 
verificou a forma ágil e flexível como o 
réptil escapava aos ataques da ave. A 
força tinha sido controlada pela sua-
vidade. A origem histórica, do século 
XIX, Yang Lu Chan (1799-1872), da pro-
víncia de Hopei, mudou-se para Beijing 
onde fundou uma escola para ensinar 
esta arte. Em 1850 foi contratado pelo 
imperador para ensinar Tai Chi Chuan 
na Corte e a diversas unidades de elite 
da Guarda Imperial Manchu, na Cidade 
Proibida.  Yang Lu Chang tornou-se um 
dos mais influentes professores desta 
arte marcial. Foi o criador do Tai Chi 
Chuan estilo Yang.
Hoje em dia, esta arte marcial é 
praticada um pouco pelos cinco con-

tinentes, havendo 
vários estilos de Tai 
Chi Chuan. Todos os 
estilos se baseiam 
na alternância do Yin 
e Yang, tendo como 
objetivo melhorar 
a qualidade de vida 
dos praticantes. Estes 
movimentos, estru-
turados de forma 
firme, lenta e sincro-
nizada, associados 
à respiração, visam 
o equilíbrio do cor-
po e da mente. O Tai 
Chi Chuan também é 
conhecido como me-

ditação em movimento, trabalhando 
a parte interna (mente e fluir energia 
entre órgãos internos) e externa (con-
trole nos movimentos, equilíbrio e 
fortalecimento físico) do praticante.

Benefícios da prática de Tai Chi
A prática de Tai Chi promove o de-
senvolvimento pessoal, profissional, 
social e ajuda ao relaxamento, capa-
cidade de defesa, coordenação do 
corpo e da mente, cultivando energia 
interna e bem-estar. A prática com re-
gularidade é uma terapia poderosa, 
para manutenção da saúde, podendo 
auxiliar no tratamento e prevenção 
de várias doenças do foro mental ou 
físico. Os movimentos de Tai Chi tra-
zem benefícios à postura, equilíbrio e 
à força, além de harmonizar emoções 
e combater doenças mentais como a 
depressão e ansiedade.
Os benefícios da prática de Tai Chi po-
dem ser físicos, psicológicos e sociais, 
melhorando a saúde do praticante da 
seguinte forma:
Saúde física -  mais força e energia vi-
tal; previne o envelhecimento; maior 
consciência corporal; mais flexibilidade 
e equilíbrio; aumento da coordenação 

Tai Chi Chuan
Bem-estar físico e mental

motora; respiração mais profunda e 
rica; melhora o condicionamento físi-
co; melhora mobilidade e orientação 
espacial; acentua a capacidade de 
auto cura e regeneração; contribui na 
prevenção e na recuperação de doen-
ças crónicas; fortalece os sistemas 
nervoso, circulatório, imunológico, 
respiratório, cardiovascular, endócrino 
e motor.
Saúde mental - auxilia no tratamento 
da depressão; reduz a ansiedade; re-
duz o stress, melhora o desempenho; 
melhora funções cognitivas; apoia na 
recuperação de crises e traumas; min-
dfullness.
Qualidade de vida - energiza; acalma 
e relaxa; melhora o humor; estimu-
la a criatividade; gera autocontrolo; 
melhora autoconfiança; auxilia o auto-
conhecimento; melhora a qualidade do 
sono; promove maior interação social; 
gera qualidade de vida e bem-estar; 
fomenta o estilo de vida e hábitos sau-
dáveis.
Outras vantagens – promove a não 
violência; intensifica a conexão espiri-
tual; evolução pessoal e profissional; 
melhora os relacionamentos; estimula 
todas as inteligências. 

O Tai Chi tem uma matriz altamente 
estruturada, juntamente com apoio 
social que oferece, cria uma estrutura 
organizada, por vezes ritualizada, para 
a prática, desenvolvimento e integra-
ção dos princípios do Tai Chi na vida 
quotidiana. É uma arte para todas as 
idades e muito recomendada para se-
niores. ⏹
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No IASFA, temos conhecido alguns beneficiários que, de uma forma ou de outra, revelam o seu dom para as mais diversas 
artes e decidem partilhá-lo com o mundo. É com a colaboração dos artistas da nossa casa que iniciamos, hoje, esta rubrica, 
para mostrar ao mundo os talentos escondidos e que muito nos envaidecem. 
Partilhe também o seu talento, seja na escrita, na pintura ou qualquer outra forma de arte passível de ser divulgada. 
Remeta a sua arte para o endereço eletrónico infoiasfa@iasfa.pt e conte-nos um pouco sobre si.

Ser Mãe

Mãe
É ser mulher de corpo inteiro

O mistério do mais sublime amor
É ter nas mãos a própria vida
E nos olhos lágrimas de dor.

Ser Mãe
É um segredo insondável profundo

Como estrelas a brilhar em noite escura
É ter o coração maior que o mundo
E nos lábios um sorriso de ternura.

Ser Mãe
É ter a vida repartida

Ter noites partidas em desvelos
É sofrer pelos filhos toda a vida

Com receio e a tristeza ao perdê-los.

Ser Mãe
É sentir a força da natureza

Dando a vida por eles também
O seu nome tem magia, tem poesia

Oh… Que maravilha é ser Mãe.

Maria Judite Chaves Pires dos Santos 

Artistas da casa
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Breves

Acompanhe o IASFA em www.iasfa.pt e nas redes sociais

Questionário sobre Comunicação externa 
do IASFA 

O questionário sobre a 
comunicação externa 
do IASFA, efetuado aos 
beneficiários em 2020, 
revelou que a criação 
de um contact center 
poderá melhorar a 
interação entre o Instituto 

e os beneficiários. 46% dos inquiridos afirmou que a 
disponibilização deste serviço contribuirá para a melhoria 
da qualidade da comunicação.
Atualmente, o contacto telefónico e o e-mail continuam a 
ser os meios preferenciais dos beneficiários para interagir 
com o IASFA.
Este questionário foi enviado a todos os subscritores 
da newsletter mensal e divulgado nas redes sociais do 
Instituto, estando disponível para resposta entre 31 de 
agosto e 31 de dezembro de 2020, onde foram obtidas 
542 respostas válidas. Poderá consultar o relatório integral 
em www.iasfa.pt/documentos-publicos/.

Estacionamento para pessoas com 
mobilidade condicionada no CAS Lisboa

Desde 26 de abril do corrente ano que o Centro de Apoio 
Social de Lisboa tem, na entrada do edifício, um lugar de 
estacionamento reservado para pessoas com mobilidade 
condicionada. Esta é mais uma medida que visa facilitar a 
acessibilidade aos serviços do IASFA a todos os beneficiários 
do Instituto.

Secretário de Estado Adjunto 
e da Defesa Nacional visita o IASFA

No dia 16 de julho, o IASFA recebeu a visita 
do Secretário de Estado Adjunto e da Defesa 
Nacional (SEADN), Dr. Jorge Seguro Sanches, nas 
instalações da Direção de Seviços da Ação Social 
Complementar (DSASC), situada no Centro de 
Apoio Social (CAS) de Lisboa, onde está projetada 
a localização da nova sede do Instituto, com o 
intuito de concentrar todos os serviços num só 
local. 
O Secretário de Estado contactou com as Divisões 
de Apoio Social, de Gestão do Património e de 
Turismo e Lazer, num percurso que percorreu as 
áreas dos antigos Palácio da Ordem Soberana de 
Malta e Palácio dos Condes de Magalhães. 
Com a presença do Presidente e dos Vogais do Conselho Diretivo, bem como do Diretor de Serviços de Ação Social Comple-
mentar, Coronel Luís Nunes, a visita deu a conhecer as atividades e os projetos futuros de cada Divisão, nomeadamente ao 
nível habitacional e da gestão das infraestruturas. 
Durante o percurso, foi ainda possível apresentar o mais recente projeto em curso no IASFA: a Linha de Informação ao Ben-
eficiário (LIB), cuja formação dos operadores decorria naquela Direção de Serviços no momento da visita. 



Lazer

PROTOCOLOS
Apoio Domiciliário

Apoio na Saúde

Ação Social

Restauração

FinanceiraFinanceira

Cabeleireiro/Estética
(ao domicílio)

Funerárias

Automóveis

Casas de Repouso

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

Creche e 
Jardim de Infância

Educação


