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Nota Introdutória

O Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P. (IASFA) implementou um Plano Estratégico (PE) para o período 2019-2021 o qual definia 

como desafios principais os seguintes: 

 Garantir o equilíbrio financeiro da ADM e do IASFA.

 Rentabilizar os ativos patrimoniais, aproveitando-os de forma mais eficaz.

 Promover a participação dos Beneficiários nas atividades do IASFA.

 Reforçar o modelo de governança, implementando instrumentos de gestão apropriado eficazes.

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

Pese embora o intenso trabalho desenvolvido, as circunstâncias extraordinárias que foram vividas em quase 2/3 do ciclo 2019-2021, a 

complexidade das medidas propostas a implementar, em que uma boa parte delas ultrapassava as competências do IASFA ou estava dependente 

de fatores externos ao Instituto, justificaram a necessidade de se estender este ciclo por mais um ano, fazendo-o terminar a 31 de dezembro de 

2022. 

O diagnóstico sumário sobre a situação das duas vertentes da missão do IASFA, a Ação Social Complementar (ASC) e a Assistência na Doença 

aos Militares (ADM) aponta para: 

No âmbito da Ação Social Complementar: 

 Redução das receitas próprias provenientes da venda de bens e serviços aos Beneficiários, decorrente da situação pandémica que levou

ao encerramento de serviços, ou ao seu funcionamento muito limitado.



 Necessidade de continuar a recuperação e requalificação do património imobiliário destinado ao arrendamento e a generalidade dos

equipamentos sociais.

 Agravamento dos preços associados à contratação de serviços para manter as respostas sociais nos CAS (em especial ERPI).

 Continuar a aproximação aos Beneficiários.

 Aproximar o IASFA dos ramos das Forças Armadas, de forma a promover o “recrutamento” de militares para servirem no IASFA.

No âmbito da Assistência na Doença aos Militares ADM 

 A dívida aos prestadores privados foi saneada na totalidade, faltando regularizar a dívida da ADM ao SSM;

 Sem se alterar o regime jurídico da ADM e/ou as dotações do OE para a ADM, mantém-se a situação de insuficiência financeira

estrutural, em que assumem especial relevância a assistência no âmbito da Portaria n.º 1034/2009 de 11 de setembro, e a relação com

o Sistema de Saúde Militar, designadamente com o HFAR-SSM.

O grau de concretização de planos decorrentes do PE2019-2021, Plano de Ação para o Equilíbrio Financeiro da ADM (PAEFADM), Plano de 

Ação para a Rentabilização dos Imóveis do IASFA (PARII) e ainda a execução do Memorando de Entendimento para o Equilíbrio Financeiro do 

IASFA (MEEFI), foram realizados até ao limite das competências do Instituto. O contexto de pandemia, reportado desde o início do ano 2020, 

constituiu um desafio para a generalidade das organizações, nomeadamente para Instituições de intervenção social, para prevenir, gerir e 

combater os efeitos da pandemia, obrigando à reafectação dos recursos disponíveis e impondo a determinação de prioridades. 

O aumento da despesa nas ações diretas de combate e prevenção pandémica acontecem no mesmo tempo em que se verificou a redução 

substancial da receita direta e indireta decorrente das atividades de apoio aos nossos Beneficiários, em particular nos postos clínicos e na 

restauração. Verificou-se também a redução de despesa no âmbito da ADM, consequência da diminuição da procura médica dos nossos 

Beneficiários nas diversas ofertas.   



Neste quadro, a intenção do IASFA é dar continuidade ao trabalho desenvolvido no âmbito dos compromissos assumidos na Carta de Missão, 

no Plano Estratégico 2019-2021 e noutros documentos estruturantes, prolongando em mais um ano o presente ciclo estratégico. 

Mantêm-se os três fatores críticos para o sucesso da estratégia: 

 a mobilização dos meios financeiros indispensáveis;

 o envolvimento e alinhamento de todos os intervenientes, internos e externos;

 a assertividade da comunicação institucional.

Por outro lado, durante o ano de 2022 pretende-se promover o debate alargado sobre temas importantes para o futuro do IASFA de modo a 

integrar os contributos para a estratégia a seguir no próximo ciclo. 

Lisboa, 30 de março 2022 

O Presidente do Conselho Diretivo 

Fernando de Campos Serafino 
Tenente-General 

A Vogal do Conselho Diretivo O Vogal do Conselho Diretivo 

 Paula Costa  Manuel da Silva Lopes 



Parte 1 

1. Apresentação do Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I.P.

1.1. Missão e atribuições 

 “O IASFA tem por missão garantir e promover a ação social complementar dos seus Beneficiários e gerir o sistema de assistência na 

doença aos militares das Forças Armadas.” 

As atribuições e competências do IASFA decorrem, do ponto 

de vista institucional, da Lei Orgânica do Ministério da Defesa 

Nacional, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 183/2014, de 29 de 

dezembro, e do Decreto-Lei n.º 193/2012, de 23 de agosto, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 35/2016, de 29 de junho, que 

aprova a orgânica do IASFA. 

1.2. Estrutura orgânica 

Fig. 1 Organograma 



1.3. Beneficiários 

Os Beneficiários do IASFA são os militares dos quadros permanentes das Forças Armadas, na situação de ativo, reserva e reforma, os alunos 

dos estabelecimentos de ensino militar, os militares em regime voluntário e de contrato, os ex-militares que no cumprimento do serviço militar 

se constituíram Deficientes das Forças Armadas, ou grandes deficientes, os militarizados das Forças Armadas e alguns dos mais antigos 

funcionários civis, bem como os seus familiares mais próximos. 

No seu conjunto, entre Beneficiários da ASC e da ADM, constituem um universo de cerca de 110. 000 pessoas, com idades muito diferenciadas, 

desde crianças e jovens menores de idade, descendentes de Beneficiários titulares, a jovens militares com idades a partir dos 17 anos 

(nomeadamente, cadetes-alunos/as do 1º ano da Escola Naval, Academia Militar e Academia da Força Aérea, bem como os/as mais jovens 

militares em RV/RC), até aos 100 anos de idade de quatro dos nossos Beneficiários. 

A sua caraterização está espelhada, genericamente no Plano Estratégico 2019-2021 e tem vindo a ser atualizada nos Relatórios de Atividades 

produzidos.   

1.4. Implantação territorial 

A sede do IASFA, situada em Lisboa na rua Pedro Nunes, concentra o Conselho Diretivo (CD), gabinete de apoio ao CD e os quatro gabinetes 

dos serviços centrais. 

Na região de Lisboa encontram-se ainda a Direção dos Serviços de Ação Social Complementar, instalada na rua de São José, junto do Centro 

de Apoio Social (CAS) de Lisboa, e a Direção de Serviços da ADM e o gabinete de auditoria interna criado pela Deliberação n.º 24/2020, localizados 

em Oeiras.  



O Centro de Apoio Social de Lisboa e os outros onze CAS asseguram uma relação de proximidade com os Beneficiários que residem dentro da 

área de apoio que está atribuída a cada um. Consoante as capacidades que detêm, os CAS podem ser de nível I ou II, no seu conjunto cobrem todo 

o Território Nacional.

O dispositivo do IASFA completa-se com o Centro de Repouso de Porto Santo (CEREPOSA).

Mantem-se assim basicamente inalterado o dispositivo que foi apresentado no PE 2019-2021. 

Parte 2 

2. Metodologia e orientações

A presente adenda ao PE2019-2021 prolonga em mais um ano o ciclo estratégico inicialmente assumido, assentando por isso nos 

mesmos pressupostos. Considerou-se a revisão que foi efetuada a alguns indicadores e a execução do PE2019-2021 referida ao final de 

2021, mantendo-se as premissas definidas pelos seguintes documentos: 

 A Carta de missão atribuída por S. Ex.ª o Ministro da Defesa Nacional ao Presidente do Conselho Diretivo do IASFA, em 24 de abril

de 2019.

 O Relatório n.º 4/2019, relativo à “Auditoria de Resultados ao IASFA, I.P.”, do Tribunal de Contas (TC), de janeiro de 2019;

 O Relatório n.º 2018/1371, relativo à “Auditoria ao IASFA, I.P.”, da Inspeção-Geral de Finanças (IGF), de dezembro de 2018;

 O Relatório da AUDITORIA/49/2018, relativo à “Auditoria ao IASFA, I.P. – Processo de Gestão de Imóveis”, da Inspeção-Geral da

Defesa Nacional (IGDN), de 7 de fevereiro de 2019;

 As Recomendações da Fiscal Único.

 O Balanced Scored Card (BSC) como metodologia.



Parte 3 

3. Análise da situação atual do IASFA

3.1. Apreciação global 

Globalmente mantêm-se os principais desafios identificados durante a formulação do PE 2019-2021, embora muito já tenha sido feito em cada 

um desses domínios.  

Fig. 2 Principais desafios do IASFA 

3.2. Diagnóstico Situação  

O diagnóstico estratégico subjacente ao prolongamento do PE2019-2021 foi sistematizado através de dois níveis de análise: 

• Áreas de missão e Recursos do IASFA;

• SWOT - Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats,
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Tendo em conta a envolvente, procedeu-se à construção de um referencial de variáveis, facilitador da análise do posicionamento do IASFA com 

vista à identificação das principais e mais relevantes tendências para a sua intervenção estratégica e respetiva evolução futura. 

Ação Social Complementar 

A tendência de redução das transferências do OE que sucessivamente se sentiram desde 2011 e que condicionaram a capacidade de atuação 

do Instituto no âmbito da ação social complementar (ASC), foi corrigida a partir do OE 2020 passando primeiro para 8,5 M€ e no OE de 2021 

para 9,5 M€.  

Apesar deste reforço, ainda não se conseguiu atingir o nível de financiamento desejado para esta área de atuação. Para o IASFA conseguir 

arrecadar mais receitas próprias na ASC, necessita de continuar a aproximar-se cada vez mais dos seus Beneficiários, bem como dos Ramos das 

FA, promovendo os serviços que presta e rentabilizando capacidades existentes. A aproximação aos Beneficiários e aos Ramos das FA também 

terá reflexos positivos na capacidade de recrutamento de militares para prestarem serviço no Instituto, que é seu. 

Assistência na doença a militares das Forças Armadas 

O desequilíbrio entre receitas e despesa que se verifica na ADM ainda se mantém, pese embora a dívida do subsistema ao setor privado tenha 

sido saneada no final de 2021. 

Na verdade, as receitas próprias provenientes dos descontos dos Beneficiários, acrescidas do montante de 20 M€ que tem sido atribuído 

anualmente nos sucessivos orçamentos de Estado (OE) para suportar, exclusivamente, despesas no âmbito da Portaria 1034/2009, não tem sido 

suficientes para cobrir a totalidade da despesa inerente às responsabilidades que estão atribuídas por Lei a este subsistema público de saúde (SPS), 

embora essa insuficiência tenha sido atenuada durante a pandemia, face á verificada redução da procura de cuidados de saúde.  

Entre 2019 e 2021 foram realizadas as tarefas pelas quais o IASFA foi diretamente responsável no quadro do MEEFI. 



Mantém-se, porém, a necessidade de intervir nas matérias reguladas pela Portaria 1034/2009 e ao nível do relacionamento com o Sistema de 

Saúde Militar (SSM), a par de outros aspetos mais específicos relacionados com as características do universo de Beneficiários e com a gestão do 

próprio SPS. Há a noção da importância que assume esta área de atuação para todos os Beneficiários, incluindo os Deficientes das Forças Armadas, 

mas também é certo que este problema continua a contaminar a capacidade de atuação do IASFA, com reflexos na sua imagem institucional e 

capacidade mobilizadora, embora como se disse, o saneamento da dívida aos prestadores privados tenha melhorado substancialmente a situação. 

Recursos Humanos 

O diagnóstico elaborado em 2019 mantém-se com as necessárias alterações decorrentes dos valores anteriormente apontados. A tendência de 

diminuição dos efetivos manteve-se, tendo sido difícil contrariá-la pelo desgaste provocado pela pandemia nos colaboradores do IASFA cuja idade 

média subiu para 52 anos de idade, com uma incidência maior ao nível dos CAS com ERPI, mas também ao nível dos serviços centrais, onde as 

rotinas do serviço foram substancialmente alteradas e a intensidade do trabalho aumentou, não apenas decorrente da situação pandémica, mas 

também por força da necessidade de se implementarem as medidas previstas no PE 2019-2021, nos Planos Ação dele decorrentes e no MEEFI, 

com o objetivo de inverter a situação do IASFA. 

O IASFA tem procurado recrutar pessoal através de concursos internos, nem sempre obtendo resposta às suas necessidades, nomeadamente 

em áreas críticas do apoio à pessoa idosa. Fruto do seu estatuto de Instituto Público, sem regime especial, não tem a possibilidade de recrutar 

externamente vendo-se obrigado a recorrer à alternativa da aquisição de serviços em regime de outsourcing. 

No sentido de atenuar saídas, nomeadamente por licenças sem vencimento, mobilidades internas e por aposentação, tem-se desenvolvido um 

esforço relevante no lançamento de procedimentos concursais, procedimentos por mobilidade interna e mobilidade inter-carreiras, embora sem 

se alcançarem os resultados desejados. 

A Taxa de Execução do Mapa de Pessoal (MP) apresentou um acréscimo de 3,5% de 2019 para 2020 e um decréscimo de 6,3% de 2020 para 

2021. De facto, de 2019 para 2020, o número de postos de trabalho em MP aumentou de 843 para 853, embora os efetivos tenham diminuído de 



659 para 651.  De 2020 para 2021 passou-se para 855 postos de trabalho em MP, no entanto o número de efetivos diminuiu novamente, de 651 

para 599.  

Recursos financeiros, materiais, tecnológicos e infraestruturais 

Ao nível financeiro destaca-se o aumento das transferências do OE para financiar a ASC, anteriormente referido, e as transferências efetuadas 

no quadro do MEEFI que permitiram sanear a totalidade da dívida da ADM aos prestadores privados. Em oposição, globalmente mantem-se a 

dívida da ADM ao SSM e nos últimos dois anos de pandemia verificou-se uma diminuição em cerca de 19% das receitas próprias arrecadadas, 

comparativamente com anos anteriores. 

Todavia, é de salientar que a execução orçamental de 2020 e 2021 registou um saldo positivo, embora em 2020 esse resultado não fosse real 

por força da dívida da ADM reportada no final do ano, situação que foi corrigida no final de 2021.  

No que respeita aos recursos materiais mantém-se a dificuldade em promover a substituição ou modernização de sistemas e equipamentos, 

com o esforço centralizado na normalização dos procedimentos e controlo do inventário. 

No âmbito da tecnologia o foco recai nos sistemas de informação e modernização da infraestrutura de comunicações para voz. 

Com o apoio das novas tecnologias, conseguiu-se uma aproximação aos Beneficiários através da entrada em funcionamento do novo portal do 

Beneficiário, onde, em março de 2020, o número de Beneficiários que usufruem do acesso a vários serviços online da ASC e da ADM já ultrapassa 

os 2500, sendo certo que 3500 já se registaram na plataforma. Todavia há ainda um longo caminho a percorrer até se chegar à maioria dos nossos 

cerca de 110 mil Beneficiários. 

Registámos com agrado a adesão às Newsletters do IASFA, com mais de 8000 subscritores e registos mensais crescentes, tendência que importa 

potenciar.  



Os SIASC e SIADM mantêm-se alvo de manutenção corretiva ou evolutiva, havendo a intenção de assegurar a interoperabilidade entre o SIADM 

e o SIGDN, embora esteja equacionada a substituição deste sistema por outro mais atual, mantendo-se em estudo a possibilidade de se adotar o 

SICOF, sistema de faturação da ADSE. 

Finalmente, quanto a infraestruturas, mantém-se a dificuldade na rentabilização da generalidade do património existente, com expressão mais 

evidente no património destinado ao arrendamento. Apesar do esforço realizado na recuperação de habitações e de se ter procedido ao 

arrendamento de frações carecidas de obras até 5000€ nos termos do novo regime de arrendamento, permanece ainda um número significativo 

de frações devolutas a aguardar obras mais significativas. Temos também vindo a regularizar as situações irregulares, de modo a colocar mais 

frações a concurso junto dos nossos Beneficiários e a promover, deste modo, a sua rentabilização.  



3.3. Análise Swot 

Análise swot 

Forças 
História e identidade do IASFA 
Vasto património e rentabilização do edificado 
Forte implantação geográfica 

Fraquezas 
Degradação das infraestruturas e equipamentos 
Envelhecimento de colaboradores 
Elevados níveis de mobilidade para outros 
organismos da AP 
Burocracia interna 

Oportunidades 
Exposição mediática 
Novas respostas sociais 
Trabalho em rede e parcerias consolidadas 
Recurso a fundos de financiamento e certificação 
energética e edificado 

Linhas de Ação 

Ameaças 
Decisões morosas que dificultam o processo de 
gestão 
Quadro restritivo ao nível dos processos de 
aquisição 
Contexto legal restritivo à contratação 
RH sem vínculo FP 
Maior atratividade para RH noutros organismos 

A análise swot mantém-se na continuidade da apresentada no PE2019-2021, com ligeiros ajustes, caracterizando-se o ambiente interno e 

externo do IASFA, as forças e fraquezas determinadas pela sua posição atual, bem como oportunidades e ameaças, ajustadas por uma execução 

atípica e fortemente condicionada pelo contexto pandémico e pela necessidade de executar tarefas que ultrapassam as competências do IASFA. 

Esta análise constitui-se sempre como um elemento facilitador da formulação da estratégia. 

Aumentar a capacidade de apoio aos  

Beneficiários 

Promover a motivação e retenção de efetivos 

Otimizar  a utilização de recursos 



Parte 4 

4. Formulação da estratégia

4.1. Visão 

Em 2022 a visão para o IASFA é a apresentada no Plano Estratégico – 2019 a 2021, a qual se cita: 

 “Assim, no final desse período o IASFA deve estar financeiramente equilibrado e conseguiu melhorar as respostas sociais aos seus 

Beneficiários. A conjugação destas duas condições traduz a intenção de se alcançar o equilíbrio financeiro indispensável ao IASFA sem 

degradar o apoio que presta aos seus Beneficiários. Este é o desafio que importa ganhar e que constitui condição essencial para se lançar, 

posteriormente, uma nova estratégia com vista à consolidação do equilíbrio financeiro do IASFA e ao crescimento e diversificação 

sustentada das respostas sociais aos Beneficiários, a implementar nos anos subsequentes.” 

Para melhor concretizar o que está subjacente à Visão definida, considera-se que o IASFA se encontra financeiramente 

equilibrado quando conseguir cumprir com eficácia e eficiência a sua missão dentro dos seguintes valores de referência: 

 Na área de atuação da ASC: o IASFA cumpre a sua missão com as receitas próprias que consegue gerar através das atividades que

desenvolve no âmbito da ASC, e com as transferências diretas do Orçamento de Estado (OE) em montante que tem por referência o seguinte:

 o estipulado pelo Decreto-Lei n.º 122/2007, de 27 de abril e nas portarias que dele decorrem relativamente ao financiamento dos Serviços

Sociais da Administração Pública (SSAP),



 acrescido por um valor que traduza a expressão orçamental, justa e equilibrada, do reconhecimento do papel do IASFA na promoção do

bem-estar social, ao assegurar respostas que se enquadram habitualmente na atividade de entidades que detêm estatuto de Instituições

Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e que ultrapassam o âmbito da ASC assegurada pelos SSAP;

 Na área de atuação da ADM:  O IASFA cumpre a sua missão com as transferências diretas do OE para financiar as despesas que

efetivamente incumbem ao Estado suportar, acrescidas do valor dos descontos dos Beneficiários, nos termos e condições definidas em

legislação própria.

Por outro lado, considera-se que as melhorias a alcançar no apoio do IASFA aos seus Beneficiários devem abranger a ASC e a ADM, de 

acordo com as métricas propostas para o Objetivo estratégico associado à perspetiva dos Beneficiários. 

Admite-se que o prazo de mais um ano será suficiente para se alcançarem estes pressupostos que estão associados à visão definida, sendo 

determinante que se ultrapassem as condicionantes associadas ao contexto pandémico dos dois últimos anos e outros que eventualmente 
venham a surgir da guerra na Ucrânia. 

4.2. Valores 

Os valores do IASFA são os seguintes: 

Coerência, Credibilidade, Governança e Transparência 



Coerência Governança 

Valorizamos as redes pessoais de pertença e de 
interação social dos nossos Beneficiários e famílias, 

desde as crianças aos jovens, até aos mais idosos 
dentro dos princípios de maior justiça social. 

Atuação ao nível dos sistemas de informação e da 
estrutura orgânica, melhorando os processos de 
reporte e decisionais.  

Credibilidade Transparência  
Perante os Beneficiários, a Tutela e outros, seja pela 
oportunidade e qualidade do apoio prestado ou pela 

fiabilidade da informação e capacidade de 
comunicação.  

Conferir maior visibilidade e transparência aos 
resultados alcançados e aos atos de gestão interna. 

4.3. Dimensões estratégicas e Linhas de ação 

A missão do IASFA coloca os Beneficiários no centro da atividade que desenvolve nas duas áreas principais de atuação da sua missão: a Ação 

Social Complementar (ASC) e a Assistência na Doença dos Militares (ADM). A capacidade de atuação nestas duas áreas está dependente dos 

recursos financeiros e do volume, qualidade e condição dos recursos. Os recursos humanos são centrais na missão do Instituto, constituindo por 

isso o capital humano do IASFA que importa preservar e desenvolver.  

Por estas razões são dimensões estratégicas do IASFA: 

Beneficiários, os Recursos e o Capital Humano 



A atuação estratégica do IASFA deve ser orientada para estas três dimensões. Adicionalmente devemos reforçar a nossa ligação às Forças Armadas 

e procurar a aproximação a outros institutos e organizações com relevância para a missão do IASFA. 

Nesta perspetiva e por relação às dimensões referidas, as linhas de ação essenciais de atuação no futuro e igualmente decorrentes das análises 

anteriores entendem-se ser as que se apontam na figura. 

Qualidade Eficácia 

 

  

  

 

 

 

Eficiência 

4.4. Objetivos estratégicos 

A articulação e coordenação do desenvolvimento das três linhas de ação, essenciais de atuação que correm em simultâneo na direção da Visão que 

se pretende atingir no final de 2022, como se disse, é assegurada essencialmente pelos seis objetivos estratégicos que foram definidos para o 

IASFA no PE 2019-2021. Estes objetivos estão articulados entre si e alinhados segundo quatro perspetivas de gestão que enformam o balanced 

Aumentar a 
capacidade 

de apoio aos 
Beneficiários 

Promover a 
motivação e 
retenção de 

efetivos 

Otimizar a 
utilização de 

recursos 



scorecard (BSC) como aconteceu no PE 2019-2021. O seu alinhamento por perspetiva havia sido feito em função da resposta que cada um pretende 

dar à questão associada a cada perspetiva. 

Os objetivos estratégicos (OE) definidos para 2019-2021 mantêm-se em 2022: 

OE 1: Melhorar o apoio prestado aos Beneficiários do IASFA 

OE 2: Alcançar o equilíbrio financeiro do IASFA 

OE 3: Melhorar a comunicação institucional 

OE 4: Rentabilizar as capacidades dos CAS 

OE5: Otimizar os processos de gestão interna 

OE6: Investir nas pessoas e tecnologia 

4.5. Explicitação dos Objetivos estratégicos 

Perspetiva dos Beneficiários – OE1 – Melhorar o apoio prestado aos Beneficiários do IASFA 

“Que objetivos devemos atingir para melhor satisfazer os nossos Beneficiários?” - o resultado esperado será “Beneficiários satisfeitos” 

ASC 

 Reforçar a aproximação com os Beneficiários com informação sobre respostas sociais para as suas necessidades específicas.

 Implementar iniciativas que respondam às necessidades dos Beneficiários e que promovam a otimização de capacidades e

competências que existam localmente.

 Promover a recuperação, reabilitação e rentabilização do património.

 Diminuir as listas de espera para acesso às estruturas residenciais para idosos (ERPI) (especial prioridade UF2).



 Apostar no alargamento da oferta de serviços convencionados com outras instituições que os possam garantir de forma eficiente,

eficaz e económica, designadamente, apoio domiciliário, na atribuição de subsídios para Lares.

 Incrementar valências de apoio orientadas para os Beneficiários na efetividade de serviço (centros de convívio, de centros de dia -

exemplo o apoio ao seu   núcleo familiar), ocupação de tempos livres e o acesso ao turismo e lazer.

 Aumentar a oferta de frações habitacionais para arrendamento.

ADM 

 Reforçar a aproximação com os Beneficiários, melhorando o atendimento, disponibilizando informação sobre direitos e deveres

dos Beneficiários, rede de assistência.

 Reduzir os prazos de reembolso no regime livre.

 Alargar de forma equilibrada e sustentada a rede de prestadores de serviços de saúde protocolados com a ADM (prioridade áreas

geográficas afastadas)

Perspetiva dos Recursos – OE2 – Alcançar o Equilíbrio financeiro do IASFA 

“Que objetivos devemos atingir para otimizar os recursos de que dispomos e contribuir para a satisfação dos nossos Beneficiários?” - o 

resultado esperado será “recursos otimizados e equilíbrio financeiro alcançado”. 

 Dotar o SPS ADM com um modelo de governança eficiente e eficaz, com capacidade de previsão e controlo dos fundos disponíveis

e das responsabilidades a assumir procurando garantir a solidez no sistema.



Perspetiva dos Processos Internos OE3 – Melhorar a comunicação 

“Que objetivos devemos atingir para que os nossos processos sejam mais eficientes de modo a conseguirmos otimizar os nossos 

recursos, alcançar o equilíbrio financeiro e ainda contribuir para a satisfação dos nossos Beneficiários?” - o resultado esperado será 

“processos mais eficientes”. 

 Melhorar a comunicação institucional do IASFA com os seus Beneficiários e com outras instituições com um papel relevante na sua

missão (CC; HFAR; MDN).

 Criar um Centro de Comunicação do IASFA, operado centralmente e articulado com as duas direções de serviços e os CAS

(comunicar com todos os beneficiários que queiram contactar com o Instituto, nas diferentes plataformas – comunicação de voz e

dados).

 Estreitar o relacionamento com o EMGFA e com os Ramos das Forças Armadas.

 Identificar oportunidades de apoio (sinergias em diferentes áreas funcionais, e.g., saúde ou o recrutamento), que reforcem o sentido

de utilidade e de pertença ao Instituto e proporcionem economias que favoreçam o equilíbrio financeiro.

 Mapear ideias com interesse e viabilidade de implementação a diferentes prazos, estudando, planeando e programando a sua

concretização, pondo em marcha os planos que forem possíveis de concretizar no curto prazo.

Perspetiva dos Processos Internos – OE4 – Rentabilizar as capacidades dos CAS 

Rentabilizar capacidades 

 Normalizar a estrutura orgânica e os processos de funcionamento dos CAS.

 Implementar medidas que aumentem a oferta nas ERPI (especial UF2).

 Estudar oportunidades para manter a implementação de residências assistidas tirando partido do parque de infraestruturas

disponível localmente.



 Rentabilizar espaços disponíveis que permitam responder à procura de centros de convívio, centros de dia, ou de outras respostas

que tenham procura sazonal.

 Identificar e estudar oportunidades para protocolar respostas de apoio ao nível local, orientadas para as necessidades dos

beneficiários na efetividade de serviço.

 Lançar a iniciativa estratégica para o CAS do Alfeite, com a finalidade de otimizar capacidades, diversificando respostas sociais.

Perspetiva dos Processos Internos – OE5 – Otimizar os processos de gestão interna 

Otimizar processos 

 Continuar a incorporar nos nossos processos internos e no mais curto espaço de tempo possível, as recomendações decorrentes das

auditorias efetuadas ao IASFA.

 Rever os processos logísticos desenvolvidos centralmente pelo IASFA no apoio às suas estruturas internas, nomeadamente os CAS,

procurando normalizar e otimizar todos os processos de fornecimento de bens e serviços, preferencialmente num quadro

plurianual.

 Reforçar a capacidade de controlo da gestão centralizada, conjugando-a com o grau de descentralização que assegure a eficácia.

 Maximizar a interoperabilidade entre os sistemas usados no IASFA, (automatizar processos), reforçar a capacidade de controlo

centralizado (visibilidade e transparência aos atos de gestão).

 Priorizar os projetos relativos ao arrendamento (investimento e diminuir prazos preparação e arrendamento).

 Concretizar os outros projetos de investimento previstos no estudo estratégico para a rentabilização do património.

 Promover a concentração e racionalização dos serviços, gerem economias.



Perspetiva do Desenvolvimento – OE6 – Investir nas pessoas e tecnologias 

“Que objetivos devemos atingir para motivar e preparar os nossos colaboradores?” 

o resultado esperado será “colaboradores motivados e melhor preparados”.

Recursos Humanos 

 Aferir a política de Recursos Humanos e ajustar práticas de gestão.

 Incentivar a colocação de efetivos militares.

 Apoiar a formação dos colaboradores e incentivá-los na ótica da sua retenção no IASFA, dando-lhes mais competências em áreas

com interesse funcional.

Tecnologia 

 Incorporar tecnologias atuais no domínio dos sistemas de informação e comunicação, criando uma estrutura de rede fiável, com

custos de operação e manutenção otimizados.

Parte 5 

5. Operacionalização da Estratégia

Na matriz que se segue distribuem-se pelos objetivos estratégicos os respetivos objetivos setoriais gerais, alocados às EPR e repartidos por período 

temporal.  



5.1. Matriz de operacionalização e controlo da estratégia 

Perspetiva dos Beneficiários 

(OE1) Melhorar o apoio prestado aos Beneficiários do IASFA 

OSG EPR EA 2019 2020 2021 2022 

OGS11 Melhorar o apoio no âmbito da ASC DSASC/CAS ● 
OGS12 Melhorar o apoio no âmbito da ADM DSADM ● 
OGS13 Aferir a satisfação dos Beneficiários DSASC ● ● 

Perspetiva dos Recursos 

(OE2) Alcançar o equilíbrio financeiro do IASFA 

OSG EPR EA 2019 2020 2021 2022 

OGS21 Monitorizar os resultados financeiros GPGFO ● ● 
OGS22 Melhorar as condições de sustentabilidade DSADM/DSASC/GPGFO/CAS ● 

Perspetiva dos Processos Internos 

(OE3) Melhorar a comunicação 

OSG EPR EA 2019 2020 2021 2022 

OSG31 Melhorar a comunicação junto dos Beneficiários GACD/CAS/GSIC ●● ● 
OSG32 Melhorar a comunicação junto dos stakeholders internos e externos do IASFA GACD/DSASC ●● ● 



Perspetiva dos Processos Internos 

(OE4) Rentabilizar as capacidades dos CAS 

OSG EPR EA 2019 2020 2021 2022 

OSG41 
Implementar iniciativas que respondam às necessidades dos Beneficiários e 
promovam a otimização de capacidades e competências 

DSASC/CAS/GSIC ●● ● 

OSG42 Implementar a iniciativa estratégica CAS Alfeite GAI/CASA ● ● 

Perspetiva dos Processos Internos 

(OE5) Otimizar os processos de gestão interna 

OSG EPR EA 2019 2020 2021 2022 

OSG51 Otimizar os processos internos 
DSASC/DSADM/GPGFO/ 

GRM/GSIC/GAI  ● ●● ● 

OSG52 Consolidar a Auditoria GAI ● ● 

Perspetiva do Desenvolvimento 

(OE6) Investir nas pessoas e tecnologias 

OSG EPR EA 2019 2020 2021 2022 

OSG61 
Promover a boa gestão dos trabalhadores perspetivando a melhoria continua 
dos serviços no IASFA 

GRH ●● ● 

OSG62 Aumentar a capacidade de resposta dos SI GSIC ● ●● ● 



5.2. Mapa Estratégico 

mapa estratégico
Atingir o equilíbrio financeiro e conseguir melhorar o apoio que presta aos seus Beneficiários

Garantir e promover a ação social complementar dos seus beneficiários e

gerir o sistema de assistência na doença aos militares das Forças Armadas

visão

missão

valores Coerência  Credibilidade  Governança  Transparência

OE1 - MELHORAR O APOIO AOS

BENEFICIÁRIOS

OE2 - ALCANÇAR O EQUILÍBRIO

FINANCEIRO DO IASFA

OE3 - MELHORAR A

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

OE4 - RENTABILIZAR AS

CAPACIDADES DOS CAS

OE5 - OTIMIZAR OS

PROCESSOS DE GESTÃO

INTERNA
OE6 - INVESTIR NAS PESSOAS E

EM TECNOLOGIA



Parte 6 

6. Controlo

A monitorização é assegurada pelo Conselho Diretivo, através do Gabinete de Auditoria Interna que se articula para esta finalidade com as 

direções de serviços e gabinetes, bem como os CAS de nível 1 e 2. e realizada a 2 níveis. 

Ao nível estratégico, pelo GAI que acompanha a evolução de resultados dos indicadores e metas definidos por relação aos objetivos estratégicos 

através da concretização dos objetivos setoriais gerais. Igualmente quando elabora a monitorização dos Quadros de Avaliação e Responsabilização 

(QUAR) por referência aos Planos de Atividades para envio à Tutela. 

Ao nível operacional cada UO acompanha e reporta/regista a monitorização quadrimestral, por referência aos objetivos setoriais gerais, de 

cada atividade/ação/elemento de ação. A prossecução dos OSG envolve os dirigentes em cada UO, designados de EPR, que assumem um 

compromisso do qual irá depender a avaliação final do desempenho do IASFA, expressa qualitativamente, com incidência no cumprimento da 

Carta de Missão do Presidente do CD. As fontes de verificação/evidências deverão constar nas respetivas UO/EPR. 

A agregação da informação reportada pelas UO, respetiva análise, indicação de tendências, elaboração e publicação de relatórios será realizado 

pelo GAI, na dependência da articulação e disponibilização de informação por parte do GPGFO, do GRH, do GSIC e restantes UO. 

A avaliação final do PE acontece com o final do ano 2022, reportando ao ciclo 2019-2021. 




