
 

 

Intervenção do Presidente do Conselho Diretivo do IASFA, por ocasião do Dia do IASFA e do 

Dia do Centro de Apoio Social de Runa, a 25 de julho de 2022. 

 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

Reiteramos as boas-vindas ao IASFA e agradecemos a presença ilustre de V. Exas. nesta 

sessão solene comemorativa do Dia do IASFA, este ano associada também às comemorações do 

Dia do Centro de Apoio Social de Runa. 

Assinalamos a inauguração do monumento onde nos encontramos, a 25 de julho de 

1827, por ocasião do 81º aniversário da Princesa D. Maria Francisca Benedita, figura insigne, a 

quem se ficou a dever a ideia e a vontade de fundar, neste local, o então Real Asylo de Inválidos 

Militares, cuja construção a Princesa financiou e acompanhou pessoalmente ao longo de 35 

anos, deixando para a posteridade uma obra de relevo e um legado inabalável. 

Projeto social destinado a militares que se encontravam na pobreza, por terem deixado 

as fileiras por invalidez adquirida ao serviço do Reino ou por velhice, projeto que foi inovador à 

época, mas que 195 anos depois, integrando o património do IASFA, continua a assumir um 

papel de destaque no apoio social complementar que é prestado aos militares das Forças 

Armadas portuguesas. 

O IASFA continua, assim, a rever-se nesta ideia fundadora e a cumprir a missão que lhe 

está atribuída, honrando a sua insígnia: “Ali tereis socorro e forte esteio”. 

Missão de grande sensibilidade social em apoio das Forças Armadas e da Família Militar, 

mas que também contribui para a promoção do bem-estar social no nosso País. 

Missão que foi particularmente exigente nos últimos dois anos vividos em pandemia, 

em que nos vimos forçados a viver confinados na incerteza e prioritariamente focados nas 

questões de saúde pública com vista à segurança das pessoas, em particular dentro das nossas 

Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas, as designadas ERPI, onde foi exemplar a abnegação 

e a dedicação de todos aqueles que guarneceram esta a nossa “linha da frente”, bem como 

aqueles que integraram o seu escalão de apoio, fossem residentes, funcionários ou dirigentes, 

numa atitude que nunca me cansarei de elogiar. 

Período muito difícil, durante o qual recebemos o apoio incondicional das instituições 

que V. Exas distintamente representam e que reconhecidamente agradecemos. Apoio que foi 

essencial para superarmos riscos, constrangimentos e dificuldades sentidas, e que se traduziu 

na cedência de pessoas, meios, serviços, capacidades, ou tão só e não menos importante, no 

estímulo e na confiança em nós depositadas e que nos deram ânimo para seguir em frente. 

É sobretudo com esse sentido de reconhecimento que este ano decidimos partilhar com 

V. Exas. as comemorações do Dia do IASFA, num dos três Centros de Apoio Social que detêm 

ERPI, nas quais se fez sentir, na prática, o apoio concedido. 
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Na verdade, não abríamos as comemorações do Dia do IASFA desde há três anos, 

primeiro, em 2019, pelas razões associadas à fragilidade da situação em que o IASFA se 

encontrava, opção que se viu reforçada, em 2020 e 21, com as razões associadas à pandemia. 

Ainda assim e apesar de todas as contrariedades, durante esse período, o IASFA pôs em 

marcha o conjunto de medidas previstas no seu Plano Estratégico para o ciclo 2019 a 2021, 

destinadas a ultrapassar a complexa situação que então vivíamos.  

Medidas para melhorar o apoio prestado aos beneficiários e alcançar o tão desejado 

equilíbrio financeiro de outrora, posto em causa já no decurso do presente milénio, sobretudo, 

por um conjunto de opções estruturantes que as circunstâncias da altura ditaram, mas que hoje 

devem merecer reflexão. 

Medidas que pusemos em marcha na componente da ação social complementar se 

focaram na melhor gestão, de forma a promover mais justiça social, a conter racionalmente a 

despesa e a aumentar a receita, através da otimização da rentabilização do património e 

capacidades próprias existentes, por um lado e por outro, procurando obter um volume 

adequado de receita proveniente de impostos a transferir para o Orçamento do IASFA, tendo 

por referência os racionais aplicáveis aos serviços sociais da Administração Pública, acrescidos 

de um valor que seja a expressão orçamental que traduz o justo reconhecimento do Estado pela 

atividade adicional que o IASFA desenvolve, nomeadamente, a favor do apoio aos idosos. 

Medidas que incluíram o aumento da oferta de habitação aos beneficiários, através de 

concursos lançados no quadro do novo regime de arrendamento habitacional do IASFA, 

promulgado em 2019, a par da atualização do valor das rendas habitacionais em regime de 

renda económica, processo, entretanto, estendido às rendas em regime livre, que não eram 

atualizadas há bastante tempo.  

Outras estenderam-se aos serviços de restauração, de alojamento temporário, centro 

de convívio, respostas de apoio a crianças e jovens, campos de férias ou na área do turismo e 

lazer, com resultados muito positivos em 2019 e com boas perspetivas de crescimento, mas que 

a pandemia veio bruscamente arrefecer. 

A par desde esforço interno, a partir de 2020, vimos corrigidos pela Tutela os montantes 

transferidos para o IASFA, numa ação concertada que nos deu alguma margem para efetuar um 

conjunto de obras indispensáveis no parque habitacional do IASFA e que estavam há anos 

adiadas, nomeadamente no Bairro do Alfeite e em Lisboa, e iniciar uma tímida modernização da 

infraestrutura de comunicações - voz e dados, do IASFA, tão carecida de uma remodelação 

profunda, mas também sucessivamente adiada. 

Ao nível da gestão da Assistência na Doença aos Militares das Forças Armadas, a ADM, 

segunda e mais recente componente da missão do IASFA, destaca-se a recuperação total do 

atraso no processamento da faturação da ADM. Tarefa cumprida internamente, mas que contou 

com o apoio de militares cedidos, temporariamente, pelos três ramos das Forças Armadas e com 

a competente assessoria técnica prestada pela Força Aérea, baseada na metodologia Lean. 

Porém, o maior destaque vai para a regularização da totalidade da dívida aos 

prestadores privados de cuidados de saúde com convecção com a ADM, conseguida através de 

uma operação desenvolvida no quadro do Memorando de Entendimento celebrado no final de 

2019, entre o Ministério das Finanças, o Ministério da Defesa Nacional e o IASFA, que envolveu 
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a injeção de cerca de 66 milhões de euros para assegurar o pagamento de toda a faturação que 

se encontrava por pagar, em pouco mais de dois anos, isto é, entre o final de 2019 e o último 

dia de 2021, e que contou com o competente e indispensável apoio técnico da Secretaria Geral 

do MDN. 

Operação decisiva que desanuviou a situação do IASFA e as relações entre ele e os 

prestadores privados de saúde, recuperando a confiança necessária à renovação das 

convenções que tinham sido suspensas e ao alargamento da rede de convencionados da ADM, 

designadamente nas regiões autónomas dos Açores e Madeira, com efeitos práticos muito 

positivos para os beneficiários, para o IASFA, para as Forças Armadas e para a Defesa Nacional.  

A par destas medidas, outras foram adotadas para melhorar o controlo da despesa e da 

receita, o reforço da transparência, a introdução de melhorias nos serviços em proveito dos 

beneficiários, como foi o desenvolvimento de um novo sítio do IASFA, o lançamento do portal 

do beneficiário, com várias valências ao dispor dos beneficiários que facilitam a interação com 

o IASFA, a criação de uma linha de informação ao beneficiário, a publicação de newsletters 

mensais e da nossa revista InfoIASFA, em versão digital, que passou de edição anual para 

trimestral, a presença renovada nas redes sociais, ou o caso mais recente do cartão digital da 

ADM, projeto que envolveu a Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional e a Agência para 

a Modernização Administrativa. 

Foi um período, a todos os títulos, muito intenso, embora saibamos que ainda há muito 

mais a fazer, pois há objetivos essenciais que devem ser concretizados no próximo ciclo 

estratégico, sendo que alguns deles ultrapassam o nível de competências do IASFA. 

Deles destacamos: 

− A modernização urgente e indispensável da infraestrutura de comunicações - voz e 

dados do IASFA, essencial para o funcionamento dos sistemas de informação e para a 

implementação de sistemas de controlo interno mais robustos e fiáveis, ou para tão só 

assegurar a estabilidade das comunicações, no fundo para modernizar, 

verdadeiramente, o IASFA colocando-o no século XXI; 

− Ainda ao nível do investimento, melhorar as infraestruturas existentes tendo em vista a 

sua melhor rentabilização e o seu uso mais eficiente; 

− A revisão do regime jurídico da ADM, ou do financiamento do subsistema, de forma a 

resolver estruturalmente o défice crónico que revela, apostando simultaneamente na 

substituição do sistema de informação da ADM, através da aproximação à ADSE ou 

procurando outra alternativa consistente; 

− Ainda ao nível da ADM, a regularização da dívida ao Sistema de Saúde Militar, 

particularmente ao HFAR. 

Com a finalidade de promover o debate sobre qual a estratégia a ser adotada no 

próximo ciclo, lançámos aquilo que designámos por “Bases para uma estratégia para o IASFA, 

ciclo de 2023 a 2025”, onde é apresentado um conjunto de ideias, opções e princípios 

orientadores que devem merecer reflexão. 

São temas em torno de questões concretas que podem levar à revisão dos estatutos do 

IASFA, de modo a permitir, por exemplo, o alargamento do universo de beneficiários da ação 
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social complementar aos militares em regime de voluntário e regime contrato ou à revisão da 

estrutura orgânica do IASFA e do seu dispositivo, tornando-a mais eficiente e ajustada à 

atualidade, ou outros temas mais abrangentes e igualmente relevantes, como sejam, por 

exemplo, o modelo de financiamento do Instituto ou a relação entre o IASFA a ADM e o Sistema 

de Saúde Militar (SSM).  

Pessoalmente, admito que esta reflexão é necessária face ao potencial que o IASFA 

encerra para se assumir, efetivamente, como instrumento essencial de uma política de apoio 

social às Forças Armadas e à Família Militar, mais robusta, inclusiva e socialmente mais justa, 

que fomente o bem-estar das pessoas e a confiança nas instituições a que pertencem, 

favorecendo, complementarmente, o recrutamento e a motivação que é indispensável à 

retenção nas fileiras, salvaguardando, naturalmente, a sustentabilidade do sistema. 

Reflexão que a recente experiência vivida em pandemia veio tornar mais necessária e 

que acreditamos mais urgente com o eclodir da guerra na Ucrânia, pelos seus impactos 

negativos que já se fazem sentir, antevendo-se novas dificuldades e temendo-se novos atrasos 

na recuperação da economia e da tão desejada normalidade. 

Guerra na Europa numa escala e grau violência nunca vistos, desde o final da 2ª Guerra 

Mundial, que ensombram o nosso horizonte e à qual está associada a dor e a tragédia Humana 

que fere a nossa sensibilidade e desperta o melhor sentido solidário que existe em nós, como 

no século XIX, o fenómeno da Guerra e das suas consequências, também sensibilizaram e 

interessaram a Princesa D. Maria Francisca Benedita, Mulher de cultura, de grande inteligência, 

visão esclarecida para além do seu tempo, e capacidade concretizadora que a levaram a criar 

uma obra que ainda perdura, assumindo-se, assim, como referência incontornável para o IASFA.  

Senhora Ministra da Defesa Nacional, Excelência, 

Não querendo abusar da sua condescendência, permita-me que lhe confesse as fortes 

expetativas que temos no seu mandato, pelo facto de também ser Mulher de cultura, de grande 

inteligência e visão estratégica, razões que seguramente a levaram a ser a primeira mulher a 

ocupar o alto cargo de Ministra da Defesa Nacional, acreditando que irá deixar uma marca muito 

positiva no IASFA, que irá contribuir, certamente, para desenvolver e atualizar o projeto 

centenário que ele constitui. 

Acredite que estamos, todos nós, comprometidos com esse objetivo. 

Permitam-me que termine saudando, nesta data muito especial, todos aqueles, 

militares e civis, que prestam serviço no IASFA, dirigindo-lhes uma palavra muito sentida de 

especial apreço e de reconhecimento pelo inexcedível trabalho e ação que têm desenvolvido 

em prol da Família Militar, e uma outra de confiança nas suas qualidades e competências que 

tão indispensáveis são para o percurso que ainda temos pela frente. 

Muito obrigado. 

Runa, 25 de julho de 2022. 

Fernando C. V. C. Serafino 

Tente-General 


