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Cerimónia de entrega de chaves do concurso de casas de renda económica e residências 

assistidas 

17 de novembro de 2022 

 

Exmo. Senhor Secretário de Estado da Defesa Nacional, Excelência  

Exmo. Senhor Presidente do Conselho Diretivo do IASFA,  

Exmo. Senhor Vogal do Conselho Diretivo do IASFA, 

Exmos. Senhores Vogais do Conselho Consultivo do IASFA,  

Exmas. Senhoras e Senhores beneficiários do IASFA, 

Caras e caros dirigentes e trabalhadores do IASFA, 

Restantes convidados, 

Minhas Senhoras e meus senhores, 

 

É com grande satisfação que acolhemos hoje no Centro de Apoio Social de 

Lisboa a cerimónia de entrega de chaves de casas de renda económica e de 

residências assistidas do IASFA. Apesar de terem sido realizados desde 2019 

três concursos para arrendamento de casas de renda económica e dois 

concursos para residências assistidas, não foi possível anteriormente 

realizar cerimónias abertas à participação de todos, devido às medidas no 

âmbito da prevenção da pandemia por Covid-19. Apenas realizámos em 

2021 uma cerimónia com um reduzido número de arrendatários de renda 

económica e sem a participação de entidades externas, sendo esta a 

primeira vez que convidámos todos os arrendatários e pudemos também 

convidar os membros do Conselho Consultivo do IASFA.  

Em 2019 foi alterado o regime jurídico do arrendamento de casas de renda 

económica do IASFA, com a publicação do Decreto-Lei n.º 83/2019, de 27 

de junho, que alterou o Decreto-Lei n.º 380/97, e foi também alterado o 

Regulamento para a atribuição das casas de renda económica do IASFA, 
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através da Portaria n.º 329/2019, de 24 de setembro, que alterou a Portaria 

n.º 7/98. 

Desde então, foram abertos 3 concursos para arrendamento de casas de 

renda económica: em 2019, um concurso para atribuição de 55 casas 

prontas a habitar. Em 2020, o primeiro concurso para casas carecidas de 

obras até ao valor de 5 mil euros, a realizar pelos arrendatários com 

desconto do valor das obras nas rendas vincendas, no prazo máximo de 5 

anos. Esta modalidade de arrendamento de casas carecidas de obras foi 

criada com o Decreto-Lei n.º 83/2019 e visa permitir arrendar casas que o 

IASFA não consegue reabilitar, por insuficiência de verbas, e visa 

simultaneamente dar resposta às aspirações e expectativas dos 

beneficiários que procuram habitação e têm disponibilidade e interesse 

nesta modalidade. 

O presente concurso, aberto em janeiro de 2022, foi o segundo para casas 

carecidas de obras e integrou 60 habitações distribuídas por Almada, 

Cacém, Coimbra, Elvas, Évora, Lisboa, Mem Martins, Ponta Delgada, 

Ramada, Seixal e Tomar. Até ao momento foram atribuídas 46 habitações, 

estando 11 em processo de reatribuição. 

Na sequência da alteração do regime de arrendamento, as rendas 

económicas foram atualizadas em conformidade com as novas regras 

previstas na alteração legislativa, que transpôs a forma de cálculo da lei da 

renda apoiada, tendo sido atualizadas as rendas de mais de 800 contratos. 

Também os contratos de arrendamento habitacional em regime de renda 

livre anteriores a 1990 tiveram uma atualização das rendas que aproximou 

os seus valores dos atuais valores da renda económica, dado que, 

paradoxalmente, as rendas livres anteriores a 1990 tinham valores 
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substancialmente inferiores. Foram assim atualizadas as rendas de cerca de 

75 contratos. 

Paralelamente, tem vindo a ser feito um esforço na reabilitação do 

património, com intervenções de reparação nos imóveis de habitação e nas 

Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas e nos equipamentos de apoio à 

infância, particularmente reparações de fachadas e coberturas e 

remodelações de elevadores. 

Relativamente às Residências Assistidas, esta é uma resposta social criada 

pelo IASFA em 2021, destinada a beneficiários com mais de 65 anos, que 

pretendem manter a sua autonomia e residir numa habitação, mas 

beneficiando de um apoio de proximidade proporcionado pelo Centro de 

Apoio Social de Oeiras. No presente concurso, aberto em 2022, foram 

atribuídas 4 residências, estando 2 em processo de atribuição. 

Desde 2019, o IASFA tem vindo a procurar melhorar o apoio prestado aos 

beneficiários, garantir a sustentabilidade financeira do Instituto e melhorar 

a comunicação com os beneficiários. 

No que respeita à sustentabilidade financeira, o destaque vai naturalmente 

para a assinatura em 2019 de um Memorando entre os Ministérios das 

Finanças e da Defesa Nacional e o IASFA, que permitiu o saneamento da 

dívida da ADM aos prestadores privados de saúde do regime 

convencionado. Assim, em dezembro de 2021 a dívida a esses prestadores 

de saúde privados foi inteiramente paga. 

No que se refere à melhoria do serviço prestado aos beneficiários, para 

além das alterações ao regime de arrendamento já referidas, com o 

lançamento de concursos e atualização das rendas, houve também um 

intenso trabalho realizado nas áreas do Apoio Social e do Turismo e Lazer.  
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No que respeita ao Apoio Social, foram criados dois novos subsídios, o 

Subsídio Complementar por Nascimento e o Subsídio de Transição Escolar; 

a Comparticipação de Apoio Escolar foi alargada a todos os graus de ensino, 

do pré-escolar aos Mestrados; e os escalões de comparticipação foram 

revistos, aumentando o universo de beneficiários abrangidos. 

No que se refere ao Turismo e Lazer, foram lançadas novas ofertas 

promocionais para famílias no Centro de Repouso de Porto Santo, criados 

novos circuitos para viagens de grupo internacionais e foram organizados 

campos de férias para crianças e jovens, nacionais e internacionais. 

Quanto à melhoria da comunicação com os beneficiários, desde 2019 o 

IASFA remodelou o seu site na internet, criou o Portal do Beneficiário, 

diversificou a sua presença nas redes sociais, lançou uma newsletter mensal 

e remodelou a revista InfoIASFA, que passou de anual a trimestral e passou 

a incluir novas rubricas, como entrevistas e artigos de opinião, tendo 

publicado textos de Suas Excelências o Presidente da República, o Primeiro 

Ministro, a Ministra da Defesa Nacional e o Secretário de Estado da Defesa 

Nacional, entre outras personalidades. Já em 2022, entrou em 

funcionamento a Linha de Informação ao Beneficiário, uma linha telefónica 

que centraliza o atendimento relativo a todas as questões da ADM e da 

Ação Social Complementar.  

O intenso trabalho desenvolvido e as mudanças realizadas não seriam 

possíveis sem o esforço e a dedicação dos recursos humanos do IASFA, civis 

e militares que têm trabalhado com empenho e com espírito de equipa, 

fazendo jus ao nosso lema e procurando estar sempre ao lado dos 

beneficiários. Permitam-me, pois, uma palavra de agradecimento aos 

trabalhadores e dirigentes do IASFA que diariamente trabalham para levar 
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a bom porto a nossa missão e alcançar as metas exigentes que temos 

traçado. 

Senhor Secretário de Estado da Defesa Nacional, a presença de Vossa 

Excelência, que muito nos honra, é para nós um sinal do reconhecimento 

por parte da tutela da importância da nobre missão deste Instituto e do 

apoio da tutela ao mesmo. 

Recentemente, foi publicada a 2ª alteração ao regime jurídico do 

arrendamento do IASFA, passando a permitir que os concursos para as 

casas carecidas de obras abranjam obras até ao valor de 10 mil euros, 

acrescidos de IVA, e que o prazo máximo para amortização do valor das 

obras nas rendas passe dos atuais 5 anos para 10 anos. Desta forma, 

poderemos disponibilizar mais casas para concurso e assim apoiar mais 

beneficiários. Aguarda-se, entretanto, a 2ª alteração ao Regulamento para 

a atribuição das casas de renda económica do IASFA, introduzindo novos 

critérios de pontuação, permitindo atribuir pontuação a militares na 

situação de deslocados, bem como a concorrentes que residam em 

condições de precariedade ou insalubridade. Após a publicação da nova 

Portaria, iremos desencadear os procedimentos para abertura de novo 

concurso para casas de renda económica, prevendo-se a inclusão de cerca 

de 80 habitações. 

Estamos conscientes de que há ainda caminho a percorrer para garantir a 

melhoria do apoio aos beneficiários e a sustentabilidade financeira do 

Instituto a médio e longo prazo. E também por isso o IASFA lançou este ano 

uma reflexão sobre as bases para uma Estratégia para 2023 a 2025. O 

documento com as propostas do Conselho Diretivo do IASFA foi 

apresentado e debatido com os membros do Conselho Consultivo e 
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encontra-se publicado no site do IASFA na internet, para consulta e recolha 

de contributos pelos beneficiários. Não o fazemos por mero cumprimento 

de uma formalidade legal de consulta aos stakeholders, mas sim porque 

acreditamos que as ideias e propostas de todos os beneficiários e das 

entidades do Conselho Consultivo são importantes e que o resultado será 

melhor se integrar propostas surgidas de um debate alargado com os vários 

interessados. A recolha de contributos através do site decorre até ao 

próximo dia 30 de novembro, e aproveito para apelar aos beneficiários que 

ainda não o fizeram que possam enviar-nos os seus contributos até essa 

data. 

Termino dirigindo-me aos novos arrendatários das habitações de renda 

económica e das residências assistidas, desejando a todas e todos que 

sejam muito felizes nas suas novas casas. 

 

 

Lisboa, 17 de novembro de 2022 

 

 

      Paula Costa  

     Vogal do Conselho Diretivo 


