
Edição nº 51 - outubro 

Info

Ideias que importam
Ministro da Defesa sublinha importância do IASFA no apoio à 
Família Militar

Mãos à obra
Arrendatário do primeiro concurso de casas carecidas de obras 
mostra o resultado final

Ciclo de Webinares
IASFA encerra com chave de ouro  o ciclo de webinares de 2021 
com enfoque nas ERPI

Comércio eletrónico e
Cibersegurança

Recomendações do IASFA



 

InfoIASFA
  

  OUTUBRO 2021 
  Nº 51

 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

Esta é a quarta e última edição da InfoIASFA deste ano, sendo que a próxima 
será lançada já em 2022. É, assim, altura de fazermos o balanço de mais um 
período que chega ao fim e perspetivar o ano que se avizinha.
De uma forma geral, apesar das dificuldades e dos constrangimentos vividos 
nos últimos tempos, podemos dar nota positiva a 2021. O IASFA alcançou me-
tas difíceis e superou obstáculos, transformando ameaças em oportunidades e 
lutando para fazer das fraquezas a sua força. Foram tempos difíceis, mas tam-
bém desafiantes, que acentuaram a necessidade do trabalho em equipa, da 
colaboração e apoio dos nossos beneficiários, da cooperação com as Forças 
Armadas e com os órgãos e serviços do Ministério da Defesa Nacional, sempre 
em permanente articulação com a nossa Tutela. Nesta edição contamos com 
a mensagem de S. Exa. o Ministro da Defesa Nacional que temos a honra de 
publicar na rubrica Ideias que importam. 
Exemplo da atividade desenvolvida foi o património recuperado, com a partici-
pação dos beneficiários, hoje arrendatários, que apostaram num novo conceito 
de arrendamento económico. De uma forma bilateral e cooperativa, foi possível 
transformar imóveis inabitáveis em casas acolhedoras e personalizadas. Outro 
exemplo de resiliência, foi o concurso de Residências Assistidas, que proporcio-
nou mais uma forma autónoma de habitabilidade para os nossos beneficiários, 
com a segurança da proximidade e o conforto dos serviços oferecidos.
A par das inovações e novas formas de estar perante aqueles que justificam 
o nosso compromisso diário, procurámos dar maior visibilidade e transparên-
cia à atividade que desenvolvemos, divulgando em vários formatos o que vai 
acontecendo, o que se ambiciona para o futuro e os resultados que têm sido 
alcançados. Estamos empenhados em criar o ambicionado centro de contacto, 
que permitirá um acesso facilitado às informações do IASFA para os seus be-
neficiários, assim como contamos com a colaboração de todos para a reflexão 
e debate que nos propomos fazer sobre o futuro do IASFA, em torno do que 
designámos as bases para uma estratégia para o IASFA, documento ficará dis-
ponível no nosso portal em novembro. Continuamos a querer ficar cada vez 
mais próximo dos nossos beneficiários e tudo temos feito para estreitar laços e 
dignificar a confiança que nos depositam.

À Família Militar, resta-me desejar a continuação de um 2021 cheio de espe-
rança num amanhã melhor, antecipar os votos de Festas Felizes e almejar para 
cada um de vós um 2022 promissor e com saúde.
Bem-haja e até para o ano!
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Encontram-se a decorrer obras de reparação 
geral das coberturas, caleiras e algerozes do 
Bairro Social do Alfeite. 

Todos os vinte e três prédios de habitação 
irão ser alvo de intervenção, num investi-
mento total superior a 158 mil euros. 

As obras têm por finalidade acabar com as 
infiltrações verificadas nas coberturas e subs-
tituir os algerozes que contêm ou podem 
conter amianto.

No dia 1 de outubro, o Presidente e a Vogal do 
Conselho Diretivo do IASFA, acompanhados por 
dirigentes e funcionários do Instituto, visitaram 
as obras e reuniram com alguns moradores do 
Bairro. 

Na reunião, realizada no Centro de Apoio Social do Al-
feite, foram transmitidas informações sobre as obras 
em curso e sobre os projetos para o futuro. 

Os moradores tiveram a oportunidade de colocar 
questões e de reportar problemas no edificado.

O Conselho Diretivo prevê realizar nova reunião 
com os moradores do Bairro Social do Alfeite no 
primeiro trimestre do próximo ano. ⏹

Reparação de coberturas 
do Bairro Social do Alfeite
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OPINIÃO

Ideias que importam

Pode o IASFA 
continuar a contar com o apoio 

empenhado da tutela para, 
a curto prazo, 

se abrirem novas perspetivas 
para o desenvolvimento 
equilibrado e sustentado 
das capacidades de apoio 

inerentes à sua missão.

Prof. Dr. João Gomes Cravinho
Ministro da Defesa Nacional

É de louvar 
todo o esforço 

em chegar mais longe 
e ao maior número 

de beneficiários, 
para os informar 

e melhor perceber 
as suas necessidades, 
para os servir melhor. 

O Instituto de Ação Social das Forças Armadas (IASFA) é um 
pilar fundamental do funcionamento das Forças Armadas, 
essencial para apoiar os homens e mulheres, militares e mi-
litarizados, no cumprimento da sua missão. 
Fornecer-lhes e às suas famílias um apoio social de quali-
dade nas várias fases da sua vida, em particular nas mais 
críticas, é proporcionar-lhes condições de vida à altura de 
seu compromisso com o nosso país. 

Uma dimensão ele-
mentar deste apoio é a 
qualidade da habitação 
dos nossos militares e 
famílias. Com o apoio da 
tutela, a habitação tem 
constituído uma priori-
dade da atual direção 
do IASFA, no sentido de 
valorizar e rentabilizar 
o património imóvel do 
Instituto, disponibilizan-
do-o a preços acessíveis, 
mas sustentáveis. A 

entrega de 63 casas no âmbito dos últimos concursos lan-
çados pelo IASFA é um resultado que nos deve orgulhar. É 
com muita satisfação que vemos novas famílias a dar vida 
ao património disponível. Isso significa um investimento nas 
Forças Armadas, nas nossas comunidades e no nosso país. 
Quando as Forças Armadas recrutam um militar, é também 
a sua família que se envolve. Daí a importância de lhe provi-
denciar o bem-estar necessário para a criação de condições 
adequadas para a motivação, empenho e 
dedicação que aos militares e militarizados é 
exigido. O IASFA tem um papel instrumental 
neste desígnio, disponibilizando, entre outros, 
equipamentos de apoio à infância, residências 
universitárias, estruturas de apoio a pessoas 
idosas, para além dos vitais serviços de apoio 
médico. Assumindo a responsabilidade de ge-
rir o subsistema de Assistência na Doença aos 
Militares das Forças Armadas (ADM), que in-
clui o apoio aos Deficientes Militares, o IASFA 
enfrenta aqui um dos seus maiores desafios, 
que tem requerido um trabalho intenso de 
colaboração entre o Ministério da Defesa Na-
cional e outras áreas setoriais de governo. Neste desafio, 
como noutros, pode o IASFA continuar a contar com o apoio 
empenhado da tutela para, a curto prazo, se abrirem novas 
perspetivas para o desenvolvimento equilibrado e sustenta-
do das capacidades de apoio inerentes à sua missão.

O IASFA tem-se renovado nos 
últimos anos, e inovado na 
sua comunicação. A revista 
online em que vos escrevo é 
um bom exemplo disso. Em 
nome da transparência e do 
princípio democrático de 
proximidade entre os servi-
ços do Estado e os cidadãos, 
é de louvar todo o esforço em 
chegar mais longe e ao maior 
número de beneficiários, 
para os informar e melhor 
perceber as suas necessida-

des, para os servir melhor. 
Estes são mulheres e homens que aceitaram assumir gran-
des riscos por Portugal, que lutaram e lutam diariamente 
por nós. Também nós devemos lutar por eles para melhorar 
o seu dia a dia. 

Prof. Dr. João Gomes Cravinho
Ministro da Defesa Nacional
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Mãos à obra
Resultado do primeiro concurso de casas carecidas de obras
Pela primeira vez na história do IASFA, foi realizado um concurso para arrendamento económico de casas careci-
das de obras. A expectativa era grande quanto à aceitação das condições do concurso por parte dos beneficiários, 
mas os resultados foram promissores e permitiram perspetivar futuros concursos nos mesmos moldes.
A InfoIASFA foi conhecer um dos novos arrendatários, que nos recebeu em sua casa e mostrou, com orgulho, as 
obras que realizou na sua habitação.

O 2MAR Pedro Neves foi um dos cerca 
de 200 candidatos ao primeiro con-
curso de arrendamento económico de 
casas carecidas de obras. Recebeu a 
chave da sua nova casa a 31 de maio 
de 2021 e dois meses depois recebeu a 
visita do júri do concurso para apreciar 
o resultado das obras. 

O "antes e depois" é revelador do su-
cesso deste investimento.
Pedro Neves enfrentava uma situação 
de urgência na busca por uma nova 
habitação. Fruto de um acidente em 
serviço que o incapacitou para o exer-
cício das suas funções, foi reformado 
por invalidez, mantendo alguns dos 
benefícios associados à condição mi-
litar, nomeadamente a manutenção 
da condição de beneficiário titular da 
Ação Social Complementar (ASC) do 
IASFA. Devido à pandemia, atraves-
sou uma época complicada em termos 
laborais, que não lhe facilitou o arren-
damento de uma nova casa. 

Tomou conhecimento deste novo mo-
delo de concurso do IASFA através 
do Centro de Apoio Social (CAS) do 
Alfeite. «Quando soube do concurso 
pensei que era um concurso normal, 
mas foi-me informado que era um 
concurso diferente dos demais e que 
necessitavam ser feitas obras na casa.» 
Dadas as curcunstâncias, não hesitou. 
Não chegou a visitar o imóvel com o 
qual acabou por ficar, visto que a sua 
preferência recaia em habitações de 
tipologia superior. No entanto, a al-
ternativa era sempre melhor que a 
situação na qual se encontrava. Quan-
do tomou conhecimento da atribuição 
da casa, visitou o Portal do Beneficiário 
para perceber qual a intervenção que 
teria que ser feita na habitação. «Eu ti-

nha que ter uma casa e, visto por esse 
prisma, claro que fiquei satisfeito.»
Avaliadas as necessidades, era altura 
de pôr mãos à obra, o que não se reve-
lou fácil, dado o contexto pandémico 
que se vivia. «Viviamos um período 
complicado em termos de oferta de 
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mão de obra e os custos dos materiais estavam 
elevadíssimos, bem como a escassez dos mes-
mos. Como a necessidade era enorme, tive que, 
como se diz em bom português, desenrascar. O 
tempo não era muito e a necessidade era gran-
de, portanto, as obras tinham que ser feitas e 
foram feitas.»
Finalizadas as obras, Pedro Neves afirma que 
os filhos gostaram muito do resultado e que se 
sente muito bem na nova casa. «O facto de ter 
feito as obras ao meu gosto faz com que esteja 
a entrar numa casa nova. A zona é muito boa, 
muito sossegada.»

Na perspetiva deste arrendatário, a vantagem 
do concurso de casas carecidas de obras é que 
permite que se personalize o espaço à medida 
de cada pessoa. «É sempre bom termos uma 
casa já "chave na mão" e não termos grandes 
preocupações, mas recebemo-la como alguém 
pensou para ela. Agora, quando podemos reali-
zar alguma coisa que faz sentido em termos de 
personalizar a casa, nesse aspeto eu acho que é 
um ponto muito a favor.»
Até ao fecho desta edição da InfoIASFA, foram 
celebrados 66 contratos de arrendamento, no 
seguimento do concurso de casas de renda 
económica carecidas de obras, estando ainda 
disponíveis 30 imóveis sem candidatos. Foram 
realizadas, até ao momento, 25 vistorias aos 
imóveis remodelados. ⏹

Mãos à obra
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PUBLICIDADE
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Webinar 

O IASFA organizou mais um webinar 
dedicado à comunicação, fechando o 
ciclo de webinares de 2021. Desta fei-
ta, o tema abordado foi “Comunicação 
em contexto de ERPI – Boas práticas”, 
com transmissão em live streaming no 
Facebook, no passado dia 28 de outu-
bro.

Com abertura a cargo da Vogal do 
Conselho Diretivo do IASFA, Dr.ª Pau-
la Costa, o webinar foi moderado pela 
Dr.ª Ana Dora Fidalgo, especialista em 
comunicação, e Partner e Executive Di-
retor da Inédita.
O primeiro tema foi apresentado pela 
Dr.ª Isabel Varandas, Técnica Superior 

de Serviço Social da ERPI do Centro de 
Apoio Social do Porto do IASFA, que 
abordou “A comunicação entre a pes-
soa idosa e o cuidador formal: uma 
comunicação de igual para igual”. A 
Dr.ª Isabel Varandas debruçou-se so-
bre a relação entre cuidador e pessoa 
cuidada, reforçando que não pode 

existir uma desigualdade de poder na 
interação para que se crie uma relação 
de confiança, sendo que a palavra, o 
gesto e o toque têm a mesma relevân-
cia na criação da relação.
O segundo tema, “O desafio da comu-
nicação com as famílias das Pessoas 
Idosas institucionalizadas” esteve a 

cargo da Dr.ª Dulce Correia, Diretora 
Técnica da Residência São Nuno de 
Santa Maria da Liga dos Combatentes. 
Na sua intervenção referiu que, para 
um idoso, a entrada numa instituição 
é uma grande mudança na sua vida e 
para a família também é uma decisão 
difícil, pela insegurança acerca do bem-
-estar da pessoa institucionalizada. É 
aqui que a comunicação se torna de 
grande relevância; para que a vivência 
do idoso na instituição seja mais fácil e 
acolhedora, deve ser também acolhida 
a família, partilhando os momentos do 
idoso na sua nova realidade.
O último tema do painel foi apre-
sentado pela Dr.ª Carolina Antunes, 
Gerontóloga, Formadora e Consultora 
na área do envelhecimento, subordi-
nado ao tema “Crise pandémica – Os 
cuidados de comunicação”. A Dr.ª Ca-
rolina Antunes referiu a importância 
das tecnologias na comunicação entre 
os residentes nas ERPI e as famílias 
durante o isolamento e sublinhou a 
importância de saber ouvir para o esta-
belecimento de relações de confiança.
No final houve lugar a debate, permi-
tindo às oradoras responder a algumas 
questões colocadas pela plateia vir-
tual, numa troca de ideias e partilha de 
experiências enriquecedora. ⏹
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COR Luís Pereira Nunes
Diretor da DSASC/IASFA

Estando o ano de 2021 numa corrida 
em passada larga para alcançar a meta 
da época natalícia, começam natural-
mente as preparações para um período 
festivo anual que personifica a Famí-
lia, mas também o 
consumismo que 
é, invariavelmente, 
concretizado atra-
vés de ofertas para 
amigos e familiares, 
assim como pela 
aquisição de produ-
tos festivos, bebidas 
e outros artefactos, 
normalmente com-
plementados com 
juras, expectativas e 
promessas decorren-
tes da mudança para o novo ano que 
se avizinha.
Neste contexto, que soa certamen-
te familiar aos nossos beneficiários, a 
tendência de massificação das com-
pras online registada durante o período 
da pandemia, embora tenha vindo a 
sofrer alguma desaceleração com 
o desconfinamento, irá continuar 
a ter uma elevada adesão durante 
o período de Natal e de Ano Novo, 
recorrendo os consumidores a dispo-
sitivos móveis, do tipo smartphone, 
tablet e televisão, além da utilização 
do tradicional computador. Apesar da 
pachorrenta recuperação do comércio 
tradicional, a aquisição de produtos 
através de plataformas eletrónicas 
faz já parte integrante do quotidiano 
dos portugueses, povo historicamen-
te associado à navegação marítima e 
atualmente empenhado afincadamen-
te na navegação dos oceanos digitais, 
sendo expectável a continuidade do 
elevado número de transações reali-
zada através da Internet. A pesquisa 
e a encomenda de forma cómoda, 
pervasiva e ubíqua, inclusive de arti-
gos tradicionalmente disponíveis em 

grandes superfícies, continua a ser 
apelativa, apresentando vantagens in-
comparáveis na compra de produtos 
não disponíveis em Portugal e que es-
tão afastados fisicamente por centenas 
ou milhares de quilómetros que, gra-
ças às tecnologias emergentes, ficam 
agora apenas à distância de um clique.

Com o cenário descrito e que se pers-
petiva, os consumidores, mesmo que 
optem por efetuar as compras em lojas 
físicas, continuam, nas diversas fases 
do seu processo de decisão a interagir 
com uma série de plataformas online, 
com ênfase na pesquisa de detalhes 
técnicos do produto que procuram, nas 

avaliações dos comentadores especiali-
zados, passando pelas recomendações 
de outros utilizadores, bem como na 
imprescindível comparação de preços 
e especificações, consumo energético, 
período temporal da entrega, ou até da 
melhor acessibilidade para a aquisição. 

A combinação das vantagens apresen-
tadas pelo offline, com o potencial 
alavancado pelo online, aparenta ser 
assim a chave para o consumidor rea-
lizar uma compra com menor custo, 
incrementar a qualidade do artigo e 
descobrir as condições mais vantajosas 
para adquirir o produto idealizado, se-
lecionando a loja que considera ideal, 
independentemente da metodologia 
para efetivação da aquisição, optando 
pela física ou digital.
No espaço cibernético, de forma digital 
e online, tanto no processo de seleção 
do produto como na efetivação da 
compra, são executadas pelo potencial 
consumidor operações de pesquisa, 
registo, autenticação, seleção, paga-
mento, encomenda e expedição, nas 
quais são expostos dados pessoais 
e que não se encontram isentas de 
riscos, designadamente, de fraude, 
deceção, esquema, burla, furto de 
informação confidencial ou de ativida-
des criminais mais complexas como o 
ransomware e o ciberstalking. 
Em contexto online, as burlas com 
maior expressão em termos estatísti-
cos e aquelas que causam um maior 
dano patrimonial às suas vítimas são as 

burlas no comércio eletró-
nico, seguidas pelas burlas 
bancárias e pelas burlas 
nos relacionamentos amo-
rosos. Como exemplo, é 
estimado que as burlas no 
comércio eletrónico entre 
2020 e 2024 venham a to-
talizar os 200 mil milhões 
de euros .
De forma a difundir, alertar 
e mitigar os riscos associa-
dos ao comércio eletrónico, 
bem como reforçar o co-

nhecimento dos nossos beneficiários 
para que efetuem uma navegação mais 
segura no ciberespaço, o IASFA reco-
menda que sejam tomadas simples 
precauções para reduzir substancial-
mente a exposição ao perigo e evitados 
comportamentos de risco.

Comércio Eletrónico e Cibersegurança

O IASFA recomenda
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1 Verificar o preço, especificações 
e as condições de pagamento do 
produto pretendido em sites que, 

inequivocamente, sejam genuínos, 
como os das principais grandes superfí-
cies comerciais ou hipermercados.

2Efetuar uma primeira verificação 
de preços entre diferentes lojas 
virtuais, utilizando agregadores 

de lojas especializados na comparação 
(e.g. o comparador Kuantocusta). Caso 
o preço da loja online escolhida seja ex-
tremamente baixo face à concorrência, 
convém efetuar uma análise mais cuida-
dosa e aprofundada sobre o vendedor. Neste caso concreto, o modelo pesquisado (QE65Q800T) aparece com um preço 
muito inferior ao praticado pela grande superfície.

3Confirmar se a loja online tem con-
tactos que possam ser rastreáveis 
fisicamente, sobretudo a morada 

do escritório, da loja ou instalação física, 
telefone ou e-mail institucional.
Previamente a efetuar a compra, en-
tre em contacto com as linhas de apoio 
(telefone, chat, WeChat, ou outras dispo-
níveis) e verifique se lhe é apresentada 
alguma resposta. Procure efetuar uma 
cross-validation, validando mais do que 
um contacto disponível (telefone fixo e 
telemóvel, combinado com e-mail).

4Verificar se o produto pode ser levantado fisicamente por si numa loja ou 
num armazém, porque essa validação garante que, mesmo havendo pro-
blemas com a entrega pelos CTT, poderá sempre ter uma opção alternativa 

para o recuperar.

5Ao efetuar um novo registo numa 
loja online, não utilizar as mesmas 
passwords que registou para ace-

der a outras lojas virtuais, nem definir o 
mesmo nome de utilizador em contas registadas em plataformas e sites distintas, incluindo para acesso a redes sociais. 
Evitar que as passwords registadas para aceder às diferentes lojas online não sejam as mesmas que define para autentica-
ção no seu banco online (homebanking), aceder ao seu correio de e-mail, ou ser idêntica à que lhe permite entrar no seu 
telemóvel ou computador. Se a password for comprometida num dos sites, um hacker poderá aceder a todas as suas contas 
e tornar, literalmente, a sua vida num “inferno”.

Comércio Eletrónico e Cibersegurança: O IASFA recomenda
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6Nunca utilizar passwords comuns ou que lhe possam ser 
associadas. Evite definir passwords que derivem de datas 
de nascimento, moradas ou expressões vulgares, como 

“Password”, “123456”, “SportingCampeao”, ou que possam ser 
facilmente pesquisadas como o seu nome ou o de qualquer fa-
miliar.
Especial atenção deve 
ser dada à informação 
que possa ser obtida e 
facilmente associada 
à sua pessoa a partir 

das interações nas redes sociais, designadamente, 
da denominada “pegada digital”, que possibilite descobrir ou inferir 

sobre as suas passwords, como por exemplo os nomes de animais domésticos, locais preferidos, 
canções favoritas, mesmo que referenciadas de forma indireta por comentários de amigos.

7Garantir que o site onde está a navegar possui certificação Secure Sockets Layer (SSL), verifi-
cando que a URL começa com “HTTPS” em vez de apenas “HTTP”, antes de inserir qualquer 
informação pessoal. 

Pode igualmente comprovar através de um sinal em forma de cadeado que aparece no seu brow-
ser, o que significa que as transações estão a 
ser encriptadas e autenticadas.
Por exemplo, o navegador Chrome, distin-

gue quais os sites que são seguros ou inseguros ao assinalar 
com o símbolo “cadeado” aqueles que utilizam SSL e com o 
símbolo de “atenção” os sites pouco seguros.

8Nunca acreditar em qualquer chamada telefónica de alguém que 
esteja a solicitar dinheiro ou informação pessoal, especialmente 
passwords, mesmo que se identifique como sendo amigo dos seus 

filhos, pertencente às forças de segurança, gerente do seu banco, ajuda 
técnica da Microsoft, ou de qualquer outra instituição aparentemente cre-
dível. Se não conhece o interlocutor, deverá sempre desconfiar.

9As falsas notificações sobre encomendas, prémios ou ofertas, são 
uma forma comum para os burlões acederem à sua informação pes-
soal. Se receber uma mensagem de texto inesperada, SMS ou um 

e-mail que contenha um link, nunca clique a não ser que conheça inequi-
vocamente o remetente.

10Os anúncios sob a forma de pop-ups, mensagens, vídeos ou 
imagens, são métodos recorrentes para que os hackers possam 
instalar malware no seu dispositivo e exfiltrar informações ou 

dados pessoais sensíveis. Nunca carregue em links que surjam derivados 
de publicitação online sem primeiro verificar o site oficial da marca que 
está a ser apresentada.

11Nunca gravar os dados dos seus cartões de crédito, de cartão 
do cidadão, ou outros de natureza confidencial, no seu nave-
gador.

Comércio Eletrónico e Cibersegurança: O IASFA recomenda
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12Criar e utilizar cartões de crédito digitais com li-
mite de saldo e validade temporal adequados à 
compra que pretende, através do seu homeban-

king ou do MBNET, em vez do recurso ao seu cartão físico, 
de crédito ou débito.
Monitorize regularmente a sua conta bancária de forma a 
poder detetar qualquer levantamento que considere suspei-
to ou ilícito.

13Utilizar preferencialmente cartões de crédito, ao 
invés de cartões de débito, porque têm normal-
mente garantias contratuais que protegem melhor 

o consumidor em caso de fraude. Poderá optar também por 
um serviço seguro de pagamento (e.g. PayPal, WebMoney ou 
Google Pay) sem disponibilizar os dados do seu cartão direta-
mente ao vendedor.

14Utilizar, sempre que oferecida, a autentica-
ção por duplo fator. Recorrer, por exemplo, a 
password combinada com validação por SMS, 

alternativamente password combinada com e-mail, ou ain-
da complementada com QR Code, entre outras, porque 
estas ferramentas são muito efetivas na prevenção de cibe-
rataques e tornam mais difícil a interceção e exfiltração de 
informação sensível. 

15Assegurar que tem instalado um antivírus no 
seu computador ou dispositivo móvel, preferen-
cialmente gratuito e de referência (e.g. Avast, 

Bitdefender, AVG), efetuando varrimentos com regularidade 
e com a versão mais atualizada da app e da base de dados 
associada às ameaças.

16Nunca efetuar compras online ou aceder ao seu 
homebanking utilizando redes públicas de Wi-Fi, 
como as dos hotéis, aeroportos, hipermercados, 

cafés e transportes públicos. Estes locais são, normalmente, 
os mais perigosos e os que propiciam maiores oportunida-
des para que os criminosos possam aceder de forma ilegal 
aos seus dados. Caso tenha absoluta necessidade, instale 
uma extensão VPN gratuita no seu navegador (e.g. Hoxx, 
1clickVPN, entre outras), ou utilize um navegador com VPN integrada (como o Ópera), efetuando a navegação com ela ativa.

Através destas simples recomendações esperamos que os nossos beneficiários adquiram maior capacidade de awareness, 
estejam mais avisados, alertados e informados, naveguem com menor risco no ciberespaço e explorem a plenitude das 
vantagens do comércio eletrónico de forma segura. ⏹

Comércio Eletrónico e Cibersegurança: O IASFA recomenda

 

Outubro 
é o Mês Europeu 

da Cibersegurança
Saiba mais em www.cncs.gov.pt
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Novo ano letivo no CAS Alfeite

As reuniões de pais foram adequadas à época que es-
tamos a viver. As Educadoras do jardim-de-infância (JI) 
fizeram atendimento presencial individual aos pais.

O jardim-de-infância terminou o ano letivo transato com 
duas semanas de isolamento profilático, tempo esse que 
foi utilizado para uma maior higienização de todo o es-
paço. 

As Educadoras da creche fizeram reuniões em pequenos 
grupos no espaço exterior.

Iniciámos o novo ano letivo 2021/2022 mantendo todos 
os procedimentos já instituídos. A experiência adquirida 
nestes dois últimos anos, possibilitou-nos adquirir ferra-
mentas para iniciar a atividade letiva sem sobressaltos.

Mantemos o mesmo número de salas do ano ante-
rior em todas as valências e continuamos o  projeto 
curricular de escola “Crescer a brincar”.

O ano letivo iniciou a 1 de setembro, com a chegada 
de novas crianças no berçário, creche e JI.
O horário de funcionamento continua a ser das 
07H30 às 19H00.
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A COVID-19 no CASO: Um testemunho
Aconteceu comigo

A comunicação fazia-se, muitas vezes, 
por vídeo chamada, facilidades que 
afortunadamente a tecnologia de hoje 
nos oferece, embora tivéssemos que 
contar com a colaboração do pessoal 
do piso, solícito e sempre disponível 
para ajudar.
De referir igualmente que as instala-
ções para a quarentena/isolamento, 
embora antigas como se sabe, foram 
preparadas com a comodidade possí-
vel, procurando amenizar a dureza dos 
16 dias de internamento obrigatório 
(14 para a quarentena mais 2 para os 
testes negativos).
Apesar de tudo posso considerar-me 
feliz pois o nível da patologia que me 
atingiu não ultrapassou os sintomas 
ligeiros da COVID-19. Dou graças a 
Deus, por isso. 
A 3ª vaga na ERPI ocorreu em janeiro/
fevereiro, já em 2021, coincidente com 
a evolução a nível nacional e, tal como 
esta, o número de infectados sofreu 
forte incremento, nas duas UFs, obri-
gando a um esforço de contenção no 
limite, situação superada mercê das 
medidas já anterior e atempadamente 
tomadas.  
De destacar igualmente, a comunica-
ção estabelecida entre a direcção do 
CASO e os residentes e famílias, em 
especial através de comunicados escri-
tos, sobre a situação pandémica vivida 
na ERPI em cada uma das suas fases e 
as medidas implementadas.
Nas “conversas de café “que ocorrem 
entre residentes da ERPI comenta-se, 
por vezes, o rigor das medidas imple-
mentadas, como excessivas. Como 
em todas as coisas o bom senso deve 
também aqui prevalecer. A tendência 
nacional de aligeirar medidas, mesmo 
por conveniência económica e/ou po-
lítica não se tem revelado promissora.  
A meu ver foi, aliás, a oportunidade 
e eficácia das medidas tomadas na 
ERPI que permitiu reduzir ao mínimo 
os efeitos nefastos, senão devastado-
res, desta pandemia. A todos rendo os 
meus agradecimentos. ⏹

positivo. Poucos dias antes do teste 
PCR que o revelou fui acometido por 
calafrios e vómitos, mas sem febres 
ou dificuldades respiratórias. Eram 
indícios da doença, embora não mui-
to acentuados, mas que também nos 
conduziam à dúvida sobre se estariam 
ou não relacionados com uma reação 
à vacina da gripe, inoculada dias antes. 
O teste dissipou a dúvida. Era mesmo 
a COVID-19. 

Apraz-me evidenciar, em termos pes-
soais, a experiência vivida com este 
episódio de COVID-19 e com todo o 
processo da pandemia na ERPI. Entre 
outras medidas, recordo as que nos fo-
ram aplicadas:  
- Instalação em quarto da ala do piso 
reservado a quarentenas/isolamentos;
- Instauração de cuidados sanitários 
adequados, em especial o contacto 
limitado ao pessoal encarregado dos 
serviços básicos e aos profissionais 
da saúde, todos equipados com fatos 
completos de protecção;
- Alimentação seguindo a dieta e o 
horário normais, mas servida em reci-
pientes descartáveis;
- Vigilância das medidas preventivas 
habituais, mantendo o uso permanen-
te da máscara; chamadas de urgência 
através do sistema de alerta dos quar-
tos da UF2;
- Visita médica diária, incluindo fins 
de semana e feriados e a visita por 
enfermeiro(a) de serviço – 24 h/dia 
– sempre que necessário; medicação 
segundo a prescrição.  
Felizmente que o contágio não se es-
tendeu à minha mulher que, apesar 
das suas limitações graves de saúde, 
manteve-se no quarto que ocupamos 
na UF2.

Ao falar do Corona Vírus tenhamos em 
atenção que não se trata de um vírus de 
categoria Influenza, tal como aconte-
ceu na Pneumónica (Gripe Espanhola), 
mas sim de um vírus descoberto mais 
recentemente, década de 1960. Até 
hoje foram já descobertas várias cepas 
do vírus (em geral resfriados comuns) 
até chegarmos ao novo Corona Vírus, 
(com a forma de uma coroa), ou seja, à 
actual pandemia que a todos atormen-
ta. De categoria SARS (Severe Acute 
Respiratory Syndrome) a cepa assumiu 
a designação de SARS-COV-2 (o SARS-
-COV ocorreu em 2002), conhecido no 
senso comum por COVID-19 (Corona 
Vírus Disease ; descoberto em 2019). 
Tal como na maioria das ERPI (Estru-
tura Residencial para Idosos) o vírus 
atingiu a nossa ERPI, com diferentes 
níveis patológicos, segundo a evolução 
da pandemia.
Numa 1ª onda (março-abril/2020) o 
número de contaminados foi reduzido. 
Tanto quanto a minha visão de resi-
dente da ERPI me habilita, foi o alerta 
para a tomada de medidas de contin-
gência, umas locais, outras segundo as 
regras da DGS:
- Recolhimento dos residentes nas 
suas instalações pessoais;
- Interdição de movimentos entre as 
duas Unidades Funcionais da ERPI 
(UF1 -residentes autónomos; UF2 - cui-
dados continuados não hospitalares);
- Suspensão de apoio de serviços e 
movimentos não essenciais;
- Reorganização de instalações na UF2, 
libertando alas para quarentenas e iso-
lamentos;
- Incremento de acções de testagem, 
vigilância pandémica e apoio sanitário;
- Suspensão de visitas e quarentena de 
objectos e encomendas provenientes 
do exterior.
Contudo não foi possível evitar uma 
2ª vaga, bem mais intensa que a an-
terior (outubro-novembro 2020), com 
o aumento significativo do número de 
infectados.
Foi também a minha vez de acusar 

A. Cipriano Pinto | Tenente-General
Residente na ERPI do Centro de Apoio Social de Oeiras
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Manuela Ramalho Eanes em visita ao Forte das Maias, 
outubro de 1976

Naquele tempo...

As crianças brincavam 
no Forte das Maias
Cedido formalmente aos Serviços Sociais das Forças Ar-
madas (SSFA) em 1976, o Forte de São João das Maias, em 
Oeiras, ou Forte das Maias, como também é conhecido, foi 
recebido com o intuito de servir de colónia de férias para os 
filhos dos militares e, mais tarde, também para os filhos dos 
funcionários civis dos Serviços Sociais.
Até essa altura, as colónias de férias eram realizadas no Lar 
Académico de Filhos de Oficiais e Sargentos (LAFOS) que, 
entre dois anos letivos, albergavam os jovens nesta res-
posta social de apoio às famílias (conforme Decreto-Lei n.º 
4285/1960, de 17 de fevereiro).

No mesmo ano de 1976, já sob a alçada dos SSFA, o Forte 
recebeu a visita da Primeira-Dama, Manuela Ramalho Ea-
nes. Sempre ligada às causas sociais, particularmente no 

apoio à infância, Manuela Ramalho Eanes pertenceu ao 
Instituto de Obras Sociais e dirigiu a Pousada de Raparigas, 
em Albufeira, cujas atividades compreendiam, também, a 
Colónia Balnear Infantil de Albufeira.
Edificado em 1644, esta fortificação apresenta característi-
cas ímpares, pela sua beleza e localização. Implantado junto 
à praia, rodeado pelo Passeio Marítimo de Oeiras, o Forte 
começou a receber as colónias de férias em turnos de 15 
dias, durante os meses de julho e agosto. Os turnos eram 
divididos por género, até 1982, quando no mesmo turno 
passaram a existir grupos mistos de crianças. 

Apesar de não existirem, atualmente, documentos ou ima-
gens de suporte que remontem a esta época, encontrámos, 
na Secretaria Central do IASFA, duas colaboradoras que 
vivenciaram a colónia de férias e recordam com nostalgia 
esses tempos. 
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Naquele tempo... As crianças brincavam no Forte das Maias

Sandra Gabriel Ambrósio, atualmente Coordenadora Técni-
ca na Secretaria Central do IASFA, foi pela primeira vez, em 
1981, passar 15 dias na colónia de férias do Forte de São 
João das Maias, numa altura em que os turnos ainda eram 
divididos por género. No ano seguinte, voltou ao interna-
to da colónia para mais 15 dias, que revelaram ser muito 
mais divertidos dado o grupo já ser misto, o que tornava as 
brincadeiras mais desafiantes. Sandra Ambrósio era filha de 
uma funcionária do IASFA e teve a oportunidade de viver 
duas semanas de diversão com outras crianças num espaço 
controlado e inteiramente dedicado à promoção do espírito 

de grupo. «Fazíamos jogos tradicionais, esculturas na areia, 
eleição de misses, entre outras brincadeiras», recorda com 
saudade, lamentando ter perdido o contacto dos amigos e 
amigas que fez nessa altura.
Em outro turno, em 1982, esteve Isabel Fonte Santa Lopes, 
mas como monitora. Aos 18 anos, filha de uma funcionária 

do IASFA e de um militar do Exército, Isabel Lopes inscre-
veu-se como monitora das colónias de férias. «Apesar de 
não termos formação como monitores, nunca houve, que 
eu saiba, nenhuma ocorrência a assinalar.» Isabel Lopes 
recorda que havia sempre, em cada turno, uma Assisten-
te Social responsável pelos monitores da colónia. A rotina 
diária era feita de manhã de praia, e jogos e brincadeiras 
à tarde. A ida para a praia decorria com tranquilidade por-
que o Forte de São João das Maias tem um acesso direto 
ao areal. Ainda assim, «nunca íamos para a praia antes do 
banheiro chegar», sublinha Isabel Lopes. O banheiro, hoje 
conhecido como nadador-salvador, avisava da sua chegada 
e abria a corrente de acesso à praia, mantendo-se sempre 

por perto do grupo. 
Isabel Lopes também não manteve o contacto com os me-
ninos que conheceu no único turno em que foi monitora, 
mas recorda com ternura o Luís, um menino traquina que 
acabava quase sempre de castigo e que Isabel acompa-
nhava durante os castigos. «A minha mãe mandava-me 
chocolates e outras guloseimas e ele estava na boa… Estava 
a comer! Parece que adorava ir de castigo! Às vezes eu acho 
que ele até fazia de propósito para ficar de castigo!», conta 

com gargalhadas.

Atualmente, o Forte de São João das Maias está carecido de 
obras de reparação e restauro, existindo projetos de recu-
peração propostos pelo IASFA ainda em estudo. ⏹
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Após dois anos de interrupção na rea-
lização do International Clims Camp 
(ICC), devido à pandemia por CO-
VID-19, vamos finalmente retomar, em 
2022, com a viagem até Zell am See, 
na Aústria. Este campo de férias vai de-
correr de 23 de julho a 06 de agosto, 
em Salzburgo, e será organizado pela 
congénere Alemã.

Em Zell am See os jovens terão espaços 
apropriados para dar largas à imagina-
ção e gastar a energia acumulada em 
desportos como voleibol de praia, ca-
noagem, padling, trampolins, ginásio 
de Boulder e muitas outras atividades, 
para além de estarem inseridos num 
espaço único em plena natureza, onde 

estarão rodeados por neve em pleno 
verão devido aos glaciares de Kitzs-
teinhorn, e junto às margens do lago 
Zeller.

Terão ainda oportunidade de conhecer 
e fazer amigos de 11 nacionalidades 
diferentes; França, Alemanha, Hun-
gria, Grécia, Espanha, Itália, Roménia, 
República Checa, Bulgária, Polónia e 
Bélgica, utilizando uma língua única 
para comunicação: o Inglês.

Os Campos Internacionais “CLIMS Camp” (ICC) são realizados todos os anos num 
país pertencente ao Comité de Ligação de Organizações Sociais Militares (CLIMS), 
com o objetivo de proporcionar o convívio entre jovens, filhos de militares, onde 
os participantes provenientes dos 12 países CLIMS permanecem a tempo inteiro, 
num contexto que permite a interação entre grupos mistos em atividades diver-
sificadas, como excursões e outras iniciativas de âmbito cultural e recreativo, 
estimulando o espirito de equipa, a entreajuda e a tolerância. 

ICC 2022 Áustria

A inscrição vai decorrer até final de no-
vembro e é feita através da Divisão de 
Turismo e Lazer, com o preenchimento 
do formulário internacional que será 
disponibilizado brevemente.

O primeiro ICC foi realizado pela Ale-
manha em Klietz, no ano de 2004. 
Portugal foi o organizador do ICC em 
2019, que contou com a presença de 
206 jovens dos 15 aos 17 anos e com 
a colaboração de 20 Group Leaders, 
enviados pelas diferentes congéneres. 

O ICC2019 foi realizado na Base Naval 
do Alfeite, na Escola Naval, e contou 
com a colaboração de elementos dos 
três ramos das Forças Armadas Portu-
guesas. ⏹
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Artistas da casa
Faro

Terra Algarvia

Maria Celeste Mascarenhas Santos 
Residente da UF1 - CAS Oeiras 

A minha terra 
Fica à beira de uma “Ria Formosa”
Que se une e se confunde
Com o mar
É uma terra de mouras encantadas
E de contos antigos
Que nunca me cansei
De ouvir contar!

Na minha terra, 
O céu é de azul
Que nos prende e apetece olhar
Onde o vermelho e doirado do sol
Se reflecte no mar
Parecendo labaredas a arder

Na minha terra,
As noites quentes 
Perfumadas pelas flores de laran-
jeira
Embalam-nos ternamente
Até ao amanhecer

Mas é ao pôr-do-sol
Que esta terra me prende
E me faz sonhar….

Quando os braços da ria
Se tingem de vermelho
A querer agarrar o dia
Que está a acabar.

Quando as gaivotas
Esvoaçam para longe
E a passarada vem dormir
Na cidade sobre as árvores
À beira da estrada

Na minha terra há sinais
De outros tempos
De outras culturas
E de vidas que nos honram
E que nunca deveríamos es-
quecer.

A minha terra
E para mim a melhor e a mais 
bela
É uma “terra mãe”
Porque me viu nascer

E é nesta terra de mistério
E de encanto
Que tantas vezes já ouviu
Meu pranto
Que eu gostaria, um dia
De morrer!



20       INFO IASFA | OUT 2021

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

Breves
IASFA celebra Protocolos 
com as Residências Montepio 

Os beneficiários da Ação Social Complementar do IASFA 
já têm ao seu dispor um protocolo com as Residências 
Montepio – Serviços de Saúde, S.A., nas valências “ERPI 
– Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas” e “SAD - 
Serviço de Apoio Domiciliário”.
Estes protocolos concedem, aos beneficiários do IASFA, 
descontos nas mensalidades dos serviços ERPI e de Apoio 
Domiciliário em Lisboa, Cascais, Montijo, Porto, Vila Nova 
de Gaia, Coimbra e Albergaria-a-Velha, concretizando o 
objetivo do IASFA de alargar geograficamente as condições 
de acesso a serviços vocacionados para a Pessoa Idosa ou 
em situação de dependência.

Residentes do CAS Runa recebem 3ª dose 
da vacina contra a COVID-19

Os residentes do Centro de Apoio Social (CAS) de Runa, 
receberam a 3ª dose da vacina contra a COVID-19, no dia 
19 de outubro. Foram inoculados com a vacina um total 
de 85 utentes deste Centro. No dia anterior, foram rea-
lizadas colheitas serológicas para integrar o estudo no 
âmbito do projeto epidemiológico promovido pelo Insti-
tuto Gulbenkian Ciência, em parceria com a Unidade de 
Ensino, Formação e Investigação da Saúde Militar e Centro 
de Epidemiologia e Intervenção Preventiva do Hospital das 
Forças Armadas. 

Novas tabelas do regime convencionado entraram em vigor 
em setembro

As novas tabelas da ADSE entraram em vigor a 01 de setembro de 2021. Por 
imperativo legal, estas tabelas são aplicáveis aos outros subsistemas públicos de 
saúde, como é o caso da ADM. Desde a entrada em vigor das referidas novas 
tabelas, a comunicação social tem veiculado notícias sobre a intenção de alguns 
prestadores de retirar da convenção alguns atos médicos e criar “tabelas com 
preços especiais” para os beneficiários da ADSE relativamente a atos praticados 
em regime livre. Cumpre, assim, alertar todos os beneficiários para a necessidade 
de se informarem junto da entidade prestadora,  se o ato médico que pretendem 
agendar é ou não convencionado com a ADM, para evitar surpresas no momento 
do pagamento. 
Atualmente, a ADM tem disponibilizado no site oficial do IASFA informação 
atualizada relativa à identificação do corpo clínico e dos atos médicos a prestar 
em regime convencionado, de acordo com a informação que vai recebendo por 
parte dos prestadores.
Desde o início de setembro, a ADSE concluiu pela necessidade de ajustar as tabelas referentes aos partos, aos testes de 
psicologia e às cirurgias tiroidectomia, hérnia e gastrectomia parcial, comprometendo-se a ponderar estas alterações com 
a maior brevidade possível.
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O Centro de Apoio Social (CAS) de Oei-
ras assinalou o Dia Mundial de Saúde 
Mental (DMSM) com a realização de 
várias sessões de trabalho, integra-
da nas atividades comemorativas do 
tema, no concelho de Oeiras.
A sessão de abertura das comemora-
ções do DMSM teve lugar no Auditório 
Princesa Benedita, do CAS Oeiras, a 11 
de outubro, contando com uma plateia 
composta pelos organizadores desta 
iniciativa (FSO - Fórum Sócio-Ocupa-
cional de Oeiras e ARIA - Associação 
de Reabilitação e Integração Ajuda), os 

Dia Mundial de Saúde Mental assinalado no CAS Oeiras
parceiros (Câmara Muni-
cipal de Oeiras, Unidade 
local de Saúde Mental de 
Oeiras do Centro Hospi-
talar de Lisboa Ocidental, 
ARISCO, Farmácia Holon 
Figueirinha, Universida-
de Sénior de Barcarena 
e ESSALTA) e com os re-
sidentes das Unidades 
Funcionais 1 e 2 daquele 

Centro.
As iniciativas decorreram até 14 de 
outubro, tendo sido apresentados os 

resultados das sessões de trabalho na 
cerimónia de encerramento, à qual se 
seguiu um momento de convívio en-
tre os residentes do CAS Oeiras, como 
promoção do bem-estar físico e psico-
lógico.

Desde 1992 é assinalado o Dia Mun-
dial de Saúde Mental, a 10 de outubro. 
Anualmente é escolhido um tema re-
lacionado com o assunto. Este ano, a 
Federação Mundial de Saúde Mental 
definiu como lema “Saúde Mental num 
Mundo Desigual”. 

Recolha de bens 
para Moçambique
Uma iniciativa do Exército Português, com o apoio 
do Ministério da Defesa Nacional.
O Ministério da Defesa Nacional associou-se ao Exército 
numa campanha de recolha de bens destinados a crianças 
e adolescentes em Moçambique.
Enquadrado na época natalícia, o objetivo é desenvolver 
um conjunto de ações de solidariedade, nomeadamente a 
entrega de roupas, livros e brinquedos a instituições locais 
de acolhimento de crianças e adolescentes órfãos.
Para o efeito, foi colocada uma estrutura no Ministério, sito 
na Av. da Ilha da Madeira 1, em Lisboa, onde poderão ser 
colocados os artigos a doar, tendo em conta a faixa etária 
abrangida, desde o nascimento até aos 17 anos.
Os donativos devem ser entregues ao cuidade de João 
Caldas, da Direção de Serviços de Gestão de Recursos Hu-
manos da Secretaria-Geral do MDN.
Esta iniciativa insere-se no contexto da Missão de Trei-
no da União Europeia em Moçambique, que prevê o 
desenvolvimento de projetos e atividades no âmbito da 
implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Susten-
tável da Agenda 2030 das Nações Unidas, designadamente 
atividades de promoção do bem-estar da população.
Para mais informações contacte 213 038 688. 

Breves



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


