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Nota Introdutória
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2

Caracterização do IASFA

2.1 Missão
O Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P. (IASFA, I. P.), é um instituto público integrado na administração
indireta do Estado, dotado de autonomia administrativa e financeira e património próprio, que prossegue
atribuições do Ministério da Defesa Nacional (MDN), sob superintendência e tutela do respetivo ministro, e que tem
por missão garantir e promover a ação social complementar (ASC) dos seus beneficiários e gerir o sistema de
assistência na doença aos militares das Forças Armadas (ADM).

2.2 Atribuições
O Decreto-Lei n.º 193/2012, de 29 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 35/2016 de 29 de junho, define no
n.º 2 do artigo 3.º, as seguintes atribuições do IASFA, I.P.:
• Assegurar ações de bem-estar social, no quadro da ação social complementar (ASC);
• Assegurar a gestão do sistema de assistência na doença aos militares das Forças Armadas (ADM);
• Promover a satisfação de necessidades sociais não cobertas por outros sistemas de assistência social;
• Promover, em colaboração com outras entidades ou serviços, a articulação e harmonização dos esquemas
de prestações de ASC;
• Assegurar a adequada gestão das receitas, designadamente as provenientes de quotizações;
• Recolher e manter permanentemente atualizada a informação sobre o universo dos beneficiários e de
benefícios concedidos;
• Promover a realização de estudos conducentes à melhoria da ASC desenvolvida e propor medidas ou
instrumentos legais necessários;
• Divulgar, anualmente, os resultados apurados, por atividade, no âmbito da gestão da ADM e da promoção
da ASC.

2.3 Recursos e Valências
A ASC dos beneficiários do IASFA, I.P., concretiza-se, genericamente, através dos seguintes recursos e valências:
1)
2)
3)
4)

Equipamentos Sociais, prioritariamente de apoio à velhice;
Apoio domiciliário;
Apoio à Habitação concretizado, entre outros, através da promoção do arrendamento social;
Comparticipações e subsídios financeiros nos âmbitos residencial, de carência económica, do apoio à
deficiência e escolar.

2.4 Implantação Territorial
O IASFA, I.P., é um organismo central com cobertura e jurisdição nacional. Tem sede em Lisboa e unidades em vários
pontos do Continente e Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, denominados Centros de Apoio Social (CAS).
Este Instituto apresenta uma invulgar dispersão territorial, a qual, conferindo-lhe nítidas vantagens no âmbito da
ação social complementar preconizada para os seus beneficiários, constitui, simultaneamente, um desafio ao
exercício do controlo da sua atividade, toda ela assente numa execução descentralizada.

Para cumprimento da sua Missão e Atribuições o IASFA, I.P. baseia-se na seguinte estrutura orgânica:
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Quadro 1 – Organigrama do IASFA, I.P. de acordo com a Portaria nº 189/2013, de 22 de maio

2.5 Clientes
Os beneficiários do apoio social do IASFA, I.P., constituem os seus primeiros clientes e encontram-se caracterizados
na Portaria n.º 1238/2010, de 14 de dezembro -Regulamento dos Beneficiários do IASFA, I.P. da seguinte forma:
De acordo com o art.º 1, são beneficiários titulares:
•

Os militares dos quadros permanentes das Forças Armadas, nas situações de ativo, reserva e reforma;

•

O pessoal militarizado das Forças Armadas;

•

Os que possuíam a qualidade de beneficiário dos Serviços Sociais das Forças Armadas à data da entrada
em vigor do Decreto -Lei n.º 284/95, de 30 de Outubro, bem como os que se tenham inscrito como tal ao
abrigo do n.º 2 do artigo 4.º do mesmo decreto – lei.

Podem ainda ser admitidos como beneficiários titulares, desde que o requeiram:
a)

Os alunos dos estabelecimentos de ensino destinados à formação dos militares dos quadros permanentes;

b) Os deficientes das Forças Armadas, nos termos do Decreto -Lei n.º 43/76, de 20 de Janeiro;
c)

Os grandes deficientes das Forças Armadas, nos termos do Decreto -Lei n.º 314/90, de 13 de Outubro;

d) Os deficientes civis das Forças Armadas abrangidos pelo Decreto -Lei n.º 319/84, de 1 de Outubro;
e)

Os grandes deficientes do serviço efetivo normal a que se refere o Decreto -Lei n.º 250/99, de 7 de Julho.

São beneficiários familiares:
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a)

Os membros do agregado familiar do beneficiário titular, não perdendo esta qualidade pelo falecimento
do beneficiário titular;

b) As pessoas que tenham direito a alimentos a prestar pelo beneficiário titular.
De acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 215/2009, de 4 de Setembro, consideram-se
membros do agregado familiar do beneficiário titular:
a)

O cônjuge;

b) Os filhos menores do beneficiário titular ou do cônjuge;
c)

Os filhos maiores do beneficiário titular ou do cônjuge a seu cargo;

d) Os ascendentes ou adotantes do beneficiário titular ou do cônjuge a seu cargo;
e)

Os menores tutelados, adotados ou que por via judicial sejam confiados ao beneficiário titular.

Os beneficiários titulares são obrigados ao pagamento de uma quota de valor a fixar por despacho do Ministro da
Defesa Nacional, sob proposta do Conselho Diretivo e ouvido o Conselho Consultivo.

2.6 Tipificação dos Serviços fornecidos
De acordo com o n.º 3 do Decreto-Lei n.º193/2012 de 23 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 35/2016 de 29
de junho, a ação social complementar dos beneficiários do IASFA, I.P., concretiza-se através dos equipamentos
sociais, nomeadamente de apoio à velhice, apoio domiciliário, apoio à habitação, materializando-se, através da
promoção do arrendamento social, comparticipações financeiras e outras ações que visem assegurar o bem-estar
social dos seus beneficiários.
Relativamente ao apoio domiciliário previsto na alínea b) do número 3, do artigo 3.º, do Decreto-Lei n.º 193/2012,
de 23 de agosto pretende-se iniciar, em 2017, a fase de uma verdadeira implementação e expansão.
Acrescente-se ainda que, enquanto organismo público, as orientação decorrentes da reforma estrutural da Defesa
Nacional e das Forças Armadas, preconizam, no âmbito do apoio social, a prossecução da reestruturação deste tipo
de apoio, procurando garantir a proximidade, a eficácia, a modernidade e a adequada gestão dos recursos
disponíveis pelo que se torna fundamental promover a articulação e harmonização dos esquemas de prestações de
ação social complementar, em colaboração com outras entidades e serviços, nomeadamente, com os serviços do
MDN, com os ramos, das Forças Armadas, Liga dos Combatentes e da Cruz Vermelha, entre outros, que contribuam
para uma maior e melhor cobertura do apoio prestado aos beneficiários. Cabe, pois, ao IASFA, I.P., como organismo
cujo core business é a ação social complementar, promover essa articulação e antecipar ações que permitam o
acompanhamento e adaptação às necessidades de carácter social dos seus beneficiários.
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2.7 Áreas de Intervenção e Valências
Áreas de
intervenção
Educação

Valências
Creche
Jardim-de-infância

Ação Social

Atendimento / Acompanhamento Social

Juventude

Estabelecimento de parcerias na comunidade (Rede Social) para os vários domínios do apoio
social
Residências Universitárias

Pessoas Adultas/Idosas

Resposta Social ERPI:
•
UF1 - Alojamento permanente
•

UF2 – Alojamento permanente e temporário

Centro de Convívio (a formalizar)
Apoio domiciliário
Residencial Assistida
Apoio Financeiro

Comparticipações: CE, CEAD
Subsídios: SCERPI, SCCE, SCAP, SCE; Extinto CPFA – Subsídio por Morte

Habitação

Apartamentos autónomos
Arrendamento Livre
Arrendamento Social/Renda Económica

Saúde

Serviços de Apoio Médico (SAMED), Centros Médicos /Postos Clínicos

Tempos Livres

Alojamento Temporário para Lazer, atividades culturais e recreativas
Serviço de Alimentação

Apoio ao Beneficiário

Atendimento Geral (CAS) / Atendimento nos Ramos das FA
Assistência na Doença aos Militares (ADM)
Gestão das prestações de cuidados de saúde abrangidas e efetuadas pelas seguintes entidades:
a) Estabelecimentos do Serviço de Saúde Militar;
b) Estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde;
c) Pessoas singulares ou coletivas com as quais tenham sido celebrados acordos;
d) Pessoas singulares ou coletivas da livre escolha dos beneficiários.
Registo, processamento e atribuição das comparticipações relativas a cuidados de saúde
prestados por entidades nacionais e ou estrangeiras no âmbito da legislação vigente e aplicável
Quadro 2 – Áreas de Intervenção e Valências do IASFA, I.P.
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3

Estratégia Institucional

3.1 Orientações Políticas Gerais
Nas orientações emanadas, em Março de 2016, pelo Ministro da Defesa Nacional, e consubstanciadas na Carta de
Missão do Presidente do Conselho Diretivo do IASFA, I.P. destacam-se as seguintes linhas gerais de intervenção:
• Centrar a missão do IASFA no núcleo essencial da ASC;
• Garantir a resposta ao maior número de beneficiários, salvaguardando o apoio e a dignidade daqueles que
estão em situações de maior vulnerabilidade e apelando à sua participação nas atividades do IASFA;
• Garantir o equilíbrio financeiro, através de uma gestão otimizada dos recursos, reforçando os mecanismos
de controlo;
• Promover uma gestão mais rigorosa e transparente adotando uma contabilidade analítica;
• Conhecer, controlar e reabilitar o património do IASFA;
•

Reestruturar a ADM, no âmbito da rentabilização dos serviços e valência orgânicas do IASFA, na adequação
da rede convencionada para uma melhor cobertura nacional, na melhoria da rede de atendimento dos
beneficiários e na adequação da Gestão da ADM, de acordo com o novo modelo de governação dos
subsistemas públicos de saúde;

3.2 Visão
“Melhor ação social de acordo com os ensejos e necessidades reais da família militar”.
O IASFA, I.P. aspira a que os beneficiários o reconheçam, como entidade de excelência, enquanto promotora de
apoio social destinada a fazer face a insuficiências de outros serviços e sistemas de apoio nacional, assim como pela
qualidade e rigor da prestação de apoio diferenciado destinado a suprir necessidades resultantes essencialmente
da condição militar prevista na Lei, e de outros apoios específicos analisados e/ou atribuídos caso a caso.

3.3 Nível de Ambição
•

Liderança estratégica

•

Eficiência na utilização dos recursos

•

Eficácia no alcance dos resultados

•

Unidade e comunhão na consolidação da sua Cultura Organizacional

•

Espírito de corpo

•

Inovação e melhoria contínua

3.4 Estado Final Desejado
A afirmação contínua do IASFA, I.P., como uma Instituição de referência no seio da família militar e de confiança na
área da ação social que garanta o apoio aos seus beneficiários, de uma forma sustentável, com serviços de
excelência, com responsabilidade social adequada, segundo critérios de rigor e de qualidade máximos.
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3.5 Valores Institucionais
•

Integração e coesão

•

Motivação

•

Modernização

•

Humanização

•

Transparência e rigor

•

Conhecimento e inovação

•

Lealdade e responsabilidade

•

Credibilidade

3.6 Linhas e Princípios de Ação
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•

Credibilizar a Instituição incrementando a transparência e rigor do seu desempenho

•

Modernizar a gestão e humanizar a prestação de serviços

•

Aumentar a “massa crítica” de beneficiários

•

Procurar uma oferta ajustada ao destinatário e às circunstâncias

•

Acreditar (de fora para dentro e de dentro para fora)

•

Interatividade / Representatividade

•

Voluntariado Ativo;

Objetivos

4.1 Centro de Gravidade Estratégico
A confiança dos beneficiários (titulares e familiares) no IASFA, I.P.

4.2 Objetivos Estratégicos
Tendo por base a estratégia institucional referida anteriormente, foram definidos, para o quadriénio 2016-2020,
os seguintes objetivos estratégicos:
OE1-Redefinir o conceito de apoio social à família militar e completar o modelo de governação adequado ao
IASFA;
OE2- Gerir a ADM de acordo com o novo modelo de governação dos subsistemas públicos de saúde;
OE3- Gerir, de forma eficiente e eficaz, as respostas sociais do IASFA;
OE4-Criar e implementar os instrumentos de gestão apropriados e eficazes;
OE5-Capitalizar os serviços prestados maximizando os recursos;
OE6-Promover a participação ativa dos beneficiários nas atividades do IASFA;
Numa perspetiva de gestão apresentam-se, no Quadro seguinte, os objetivos estratégicos, delineados pelo
Conselho Diretivo do IASFA, I.P. segundo a perspetiva sob a qual os mesmos deverão ser percebidos e as áreas de
intervenção que procuram impactar.
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PERSPETIVA

Interna

DESIGNAÇÃO

ÁREAS DE INTERVENÇÃO

OE1-Redefinir o conceito de apoio social à
família militar e conferir o modelo de
governação adequado ao IASFA

Realização do diagnóstico sustentado das necessidades e expectativas
da ASC, Revisão da estrutura orgânica, potenciar relacionamento com
os stakeholders,

OE2- Gerir a ADM de acordo com o novo
modelo de governação dos subsistemas
públicos de saúde

Diagnostico da rede convencionada da ADM, Uniformização de
procedimentos com outros sistemas, Gestão eficaz da ADM,

OE3 - Gerir, de forma eficiente e eficaz, as
respostas sociais do IASFA

Reestruturação das respostas sociais existentes, Gestão eficiente do
apoio social a idosos, à infância e à juventude, apoio na saúde, apoio
social em turismo e lazer, apoio social de cariz financeiro.

OE4-Criar e implementar os instrumentos de
gestão apropriados e eficazes

Sistemas de controlo (interno) e de gestão, sistemas de informação
para apoio à gestão,

OE5-Capitalizar os serviços prestados
maximizando os recursos

Gestão corrente do apoio logístico, Reabilitação do património para a
sua rentabilização, Gestão de recursos humanos e financeiros, revisão
de preçários, alargamento de utilização de serviços de alojamento,
alimentação e lazer a outros universos

Recursos

Financeiros

Clientes

OE6-Promover a participação ativa dos
beneficiários nas atividades do IASFA

Marketing, comunicação e relações públicas

Quadro 3 – Objetivos Estratégicos (Balance Scorecard Array)

No horizonte temporal dos próximos três anos são expectáveis os seguintes resultados da Estratégia Institucional
adotada:
PROCESSOS
Resultados para o IASFA,I.P.
Ser claramente percebido a nível nacional como uma Instituição de
referência e de caráter único no âmbito da ação social

Resultados para a Tutela
Dispor de uma Instituição de excelência no âmbito da ação social

PESSOAS
Resultados para os Funcionários
- Melhoria da sua qualificação
- Interiorização e melhoria do espírito institucional
- Melhoria da perceção do esforço individual e coletivo pela
respetivas tutelas

Resultados para os Clientes
Melhoria percetível na quantidade e qualidade dos serviços prestados
pelo IASFA, I.P.

Quadro 4 – Resultados esperados no triénio 2017-2020

4.3 Objetivos Operacionais
A operacionalização dos objetivos estratégicos, traduzida nos objetivos operacionais para o ano de 2017, enquadrase nas orientações dos instrumentos de gestão emanados do QUAR/SIADAP que, em função das disponibilidades
dos recursos financeiros, humanos e materiais, poderá, em certa medida, ser reajustada nos momentos
considerados oportunos.
O quadro seguinte apresenta os objetivos operacionais, os seus indicadores de operacionalização e as respetivas
metas:
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OBJETIVOS OPERACIONAIS

PARÂMETRO

INDICADORES

META PARA
2017

EFICÁCIA

Data de finalização do quadro de competências
funcionais dos postos de trabalho

Maio de 2017

EFICIÊNCIA

Data de apresentação do Plano estratégico para a
ADM.

Julho de 2017

OO1- Rever a estrutura orgânica do IASFA I.P.
OO2- Realizar o diagnóstico da rede convencionada da
ADM
OO3- Restruturar as respostas sociais atuais no apoio
financeiro, a idosos, na infância e juventude, na saúde,
no turismos e lazer e no apoio domiciliário, tendo em
vista a participação dos diversos stakeholders

EFICIÊNCIA

OO4- Gerir, Desenvolver e Potenciar os RH, logísticos e
financeiros, bem como os Sistemas de Informação do
IASFA I.P. para apoio e controlo da sua gestão

EFICÁCIA

Data de apresentação da proposta de um novo
regulamento de arrendamento e de um novo DL
sobre o arrendamento económico.

Abril 2017

Data de implementação do módulo de gestão de
RHV no SIGDN

Março 2017

Nº de processos realizados em módulo PS
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OO5 - Implementar um sistema de controlo interno
auditoria e qualidade

EFICÁCIA

Data para a apresentação de um calendário de
auditorias internas

OO6 - Gerir, Reabilitar e rentabilizar o património do
IASFA I.P.

EFICÁCIA

Data de apresentação do relatório com o
diagnóstico do património imobiliário do IASFA com
valorização patrimonial e de exploração

QUALIDADE

Data para a apresentação da proposta para o Plano
de Comunicação interna e externa (PCIE)

OO7 - Desenvolver as áreas de marketing, comunicação
e relações públicas potenciando o relacionamento com
os stakeholders

Fevereiro de
2017
Março de
2017
Abril 2017

Quadro 5 – Objetivos operacionais para 2017

Nota: INDICADORES – listagem meramente indicativa

OBJ
OBJ
ESTRATÉGICOS OPERACIONAIS
OE1
OE2
OE3
OE4
OE5
OE6

OO1
OO3
OO2
OO4
OO3
OO4
OO4
OO5
OO4
OO6
OO3
OO7

UN ORGÂNICAS
CD
X

GACD

GRH

GRM

GPGFO

GSIC

DSADM

DSASC

X

X

X

X

X

X

X

CAS
NIVEL 1
X

CAS
NÍVEL 2
X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X

X

Quadro 6 – Matriz de alinhamento dos vetores estratégicos e operacionais para 2017

Nota: OE1 e os OO1, OO2 e OO3 são pilotados pelo CD, com o apoio das outras unidades orgânicas
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4.4 Objetivos Operacionais atribuídos às Unidades Orgânicas
4.4.1 Identificação dos Objetivos por Unidade Orgânica
4.4.1.1

Conselho Diretivo

Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Clientes

Interna

Perspetiva

Indicador
Designação

Designação

OE1-Redefinir o conceito
de apoio social à família
militar e completar o
modelo de governação
adequado ao IASFA

OO1- Rever a
Estrutura orgânica
do IASFA

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

OO3 – Reestruturar
as respostas sociais
atuais no apoio
financeiro, a idosos,
na infância e
juventude, na
saúde, no turismo e
lazer e no apoio
domiciliário, tendo
em vista a
participação dos
diversos
stakeholders

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

Alterar a
estrutura
orgânica atual
em função
das
necessidades

Determinar a
implementaçã
o do quadro
de
competências
funcionais dos
postos de
trabalho

Data de
finalização do
quadro de
competências

Promover a
participação
institucional
de atores
externos nas
atividades do
IASFA

Definir o
regime de
participação
voluntária
campanha
para
angariação de
uma bolsa de
voluntários do
IASFA

Data para a
definição do
regime de
participação
voluntária

Classificação
Designação

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Eficácia

Realização

Unidade

Meta

Tolerância

Data/ dias

Maio
2017

30 dias

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

100%

Documento
estrutura
orgânica

Março
2017

Despacho do
CD/
Eficiência

Realização

Data/dias

Março
2017

Fevereiro
30 dias

Proposta de
regime de
participação
voluntária

100%
2017
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Clientes

Perspetiva

Indicador
Designação

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

Designação

OO7 – Desenvolver
as áreas de
Marketing,
comunicação e
relações publicas
potenciando o
relacionamento com
os stakeholders

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

Classificação
Designação

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

%

100%

5%

NA

40%

Calendário de
visitas e
Convites

Realização

NCR/NPE%

100%

5%

NA

30%

Calendário de
visitas e
Convites

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Qualidade

Qualidade

Nº de
participações em
eventos
Realizar
visitas de
contacto e de
estudo aos
órgãos do
IASFA

Participar em
eventos
comemorativo
s, culturais e
outros

(NPE)
Vs
Nº de Convites
recebidos
(NCR)
(Taxa de
participação)

Clientes

Nº Participações
em Eventos

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

OO7 – Desenvolver
as áreas de
Marketing,
comunicação e
relações publicas
potenciando o
relacionamento com
os stakeholders

Representar o
IASFA em
eventos
externos de
âmbito
nacional e
internacional

Participar nas
cerimónias
comemorativa
s da
Presidência da
República,
MDN, EMGFA
e Ramos

(NPE)
Vs
Nº de Convites
recebidos
(NCR)
(Taxa de
Participação)
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Perspetiva

Indicador
Designação

Designação

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

Classificação
Designação

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Qualidade

Realização

Unidade

Meta

B/A

100%

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

NA

NA

30%

Calendário de
Reuniões do
CLIMS

Nº de reuniões

Clientes

CLIMS

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

OO7 – Desenvolver
as áreas de
Marketing,
comunicação e
relações publicas
potenciando o
relacionamento com
os stakeholders

Representar o
IASFA em
eventos
externos de
âmbito
nacional e
internacional

(A)
Participar nas
reuniões do
CLIMS

Vs
Nº participações
em reuniões do
CLIMS

%

(2)

(B)
(Taxa de
Participação)

13

4.4.1.2

Gabinete de Apoio ao Conselho Diretivo

Recursos

Recursos

Interna

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais
Indicador

Designação

Designação

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

Alterar a
estrutura
orgânica atual
em função
das
necessidades

Concluir e
coordenar a
implementaçã
o do quadro
de
competências
funcionais dos
postos de
trabalho

Coordenar as
avaliações e
emissão de
pareceres
sobre os
protocolos e
parcerias com
o sistema de
saúde militar

OE1-Redefinir o conceito
de apoio social à família
militar e completar o
modelo de governação
adequado ao IASFA

OO1- Rever a
Estrutura orgânica do
IASFA

OE3- Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

OO3-Reestruturar as
respostas sociais
atuais no apoio
financeiro, a idosos, na
infância e juventude,
na saúde, no turismo e
lazer e no apoio
domiciliário, tendo em
vista a participação
dos diversos
stakeholders

Complementa
r as respostas
na saúde do
sistema de
saúde militar

OO3-Reestruturar as
respostas sociais
atuais no apoio
financeiro, a idosos, na
infância e juventude,
na saúde, no turismo e
lazer e no apoio
domiciliário, tendo em
vista a participação
dos diversos
stakeholders

Garantir a
cobertura das
respostas
sociais em
todo o
Território
Nacional

OE3- Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Coordenar a
avaliação e
emissão de
pareceres
sobre os
protocolos/ac
ordos e
parcerias com
outras
entidades

Classificação
Designação

Data de
finalização do
quadro de
competências

Nº protocolos
Submetidos
(A)
Vs
Nº Protocolos
avaliados
(B)

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Eficácia

Realização

Eficiência

Realização

Unidad
e

Data/di
as

B/A
%

Meta

Maio 2017

100%

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

30 dias

Março
2017

100%

Documento
estrutura
orgânica

2%

NA

Registo de
Protocolos
submetidos a
Despacho

25%

SIASC
SGADM

(Taxa de
Execução)

Nº protocolos
Submetidos
(A)
Vs
Nº Protocolos
avaliados
(B)

Eficiência

Realização

B/A
%

100%

2%

NA

Registo de
Protocolos
submetidos a
Despacho
ao CD

25%

SIASC
SGADM

(Taxa de
Execução)
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Designação

Recursos

Designação

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz das
respostas sociais do
IASFA

OO3- Reestruturar as
respostas sociais
atuais (…)

Desenvolver
estudos por
resposta
social

Recursos

Perspetiva

Indicador
Áreas de
Intervenção/A
ções

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz das
respostas sociais do
IASFA

OO3- Reestruturar as
respostas sociais
atuais (…)

Desenvolver
estudos por
resposta
social

Recursos

OE4-Criar e implementar
os instrumentos de
gestão apropriados e
eficazes

Recursos

OE4-Criar e implementar
os instrumentos de
gestão apropriados e
eficazes

OO5-Implementar um
sistema de controlo
interno, auditoria e
qualidade

Recursos

OO5-Implementar um
sistema de controlo
interno, auditoria e
qualidade

OE4-Criar e implementar
os instrumentos de
gestão apropriados e
eficazes

OO5-Implementar um
sistema de controlo
interno, auditoria e
qualidade

Implementar
a auditoria
interna

Elemento de
Ação

Coordenar a
revisão do
regulamento
de
arrendamento
em regime
livre e em
regime
económico
Coordenar a
Elaboração de
proposta de
DL sobre o
arrendamento
económico
Promover a a
criação de
uma equipa de
auditoria
interna, de
acordo com as
orientações do
CD

Classificação
Designação

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Unidad
e

Meta

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

30 dias

Março
2017

25%

Proposta de
Regulamento
de
Arrendamento

Tolerância

Superação

Abril
2017

Data de
apresentação da
proposta

Eficiência

Realização

Data/di
as

Data de
apresentação da
proposta

Eficiência

Realização

Data/di
as

Abril
2017

30 dias

Março
2017

10%

Proposta de DL
apresentada

Prazo para
apresentação da
proposta

Eficácia

Realização

Dias

10 dias

2 dias

5 dias

40%

Proposta de
nomeação da
equipa de
auditoria

Implementar
a auditoria
interna

Planear o
calendário das
auditorias
setoriais

Data para
apresentação do
Calendário

Eficácia

Realização

Data/di
as

Fevereiro
2017

30 dias

Janeiro
2017

30%

Proposta de
Calendário de
auditorias

Implementar
a auditoria
interna

Garantir a
inclusão no
P.F. a
formação à
equipa de
auditoria a
criar

Nº ações de
formação
necessárias

Eficácia

Realização

%

100%

5%

NA

30%

Plano de
Formação do
GRH para 2017
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Designação

Clientes

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

Clientes

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os recursos

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

Clientes

Financeira

Perspetiva

Indicador

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

Designação

OO6-Gerir, reabilitar e
rentabilizar o
património do IASFA

OO3 – Reestruturar as
respostas sociais
atuais no apoio
financeiro, a idosos, na
infância e juventude,
na saúde, no turismo e
lazer e no apoio
domiciliário, tendo em
vista a participação
dos diversos
stakeholders
OO7 – Desenvolver as
áreas de Marketing,
comunicação e
relações publicas
potenciando o
relacionamento com
os stakeholders
OO7 – Desenvolver as
áreas de Marketing,
comunicação e
relações publicas
potenciando o
relacionamento com
os stakeholders

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

Criar e
implementar
projetos de
reabilitação
de património
imóvel do
IASFA

Efetuar as
diligências
necessárias à
elaboração do
Projeto de
criação de
Nova sede, de
acordo com os
critérios
definidos pelo
CD

Prazo para o
início das
diligências

Eficácia

Realização

Dias

5 dias

2 dias

Promover a
participação e
interatividade
dos
beneficiários
no IASFA

Garantir a
divulgação via
newsletters
das atividades
do IASFA

Número de
newsletters a
enviar

Eficiência

Realização

Nº

2

Promover a
comunicação
interna e
externa

Implementar e
propor o
ajustamento
do plano de
comunicação
interno e
externo (PCIE)

Data para
apresentação da
proposta para o
PCIE

Qualidade

Realização

Data/di
as

Abril 2017

Promover a
comunicação
interna e
externa

Coordenar o
desenvolvimen
to do projeto –
Portal do
Beneficiário

Nº de Ações de
acompanhament
o
(mensais)

Classificação
Designação

Em função do
objeto

Qualidade

Quanto à natureza

Realização

Unidad
e

Nº

Meta

12

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

3 dias

100%

Relatório das
diligências e
contactos
efetuados/
Ficha de projeto

NA

3

15%

Newsletters
enviadas

30 dias

Fevereiro
2017

20%

Proposta de
Plano de
Comunicação
do IASFA

20%

Relatórios
mensais das
ações de
acompanhamen
to/
Ficha de Projeto

Tolerância

1

Superação

NA
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Designação

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

Clientes

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

Clientes

Clientes

Clientes

Perspetiva

Indicador

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

Designação

OO7 – Desenvolver as
áreas de Marketing,
comunicação e
relações publicas
potenciando o
relacionamento com
os stakeholders
OO7 – Desenvolver as
áreas de Marketing,
comunicação e
relações publicas
potenciando o
relacionamento com
os stakeholders
OO7 – Desenvolver as
áreas de Marketing,
comunicação e
relações publicas
potenciando o
relacionamento com
os stakeholders
OO7 – Desenvolver as
áreas de Marketing,
comunicação e
relações publicas
potenciando o
relacionamento com
os stakeholders

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

Promover a
comunicação
interna e
externa

Coordenar a
remodelação
do contact
center do
IASFA para a
ADM e ASC

Nº de Ações de
acompanhament
o
(mensais)

Qualidade

Realização

Nº

12

1

Promover a
comunicação
interna e
externa

Supervisar e
garantir a
atualização
permanente
dos conteúdos
no portal do
IASFA

Prazo para
efetuar as
alterações

Qualidade

Realização

Dias

10 dias

Promover a
realização de
eventos

Propor a
realização de
congressos,
palestras e
outros eventos

Data para a
apresentação da
proposta

Qualidade

Realização

Data/di
as

Promover os
serviços
prestados
pelo IASFA

Coordenar a
implementaçã
o e ajuste do
plano de
Marketing

Data para a
implementação
do Plano de
Marketing

Qualidade

Realização

Data/di
as

Classificação
Designação

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Unidad
e

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

NA

10%

Relatórios
mensais das
ações de
acompanhamen
to/
Ficha de Projeto

2 dias

6 dias

20%

PORTAL DO
ISAFA

Março
2017

30 dias

Fevereiro
2017

5%

Proposta para a
realização de
congressos,
palestras e
outros eventos

Março
2017

30 dias

Fevereiro
2017

10%

Plano de
Marketing

Meta

Tolerância

Superação
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Clientes

Clientes

Perspetiva

Indicador
Designação

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

OO7 – Desenvolver as
áreas de Marketing,
comunicação e
relações publicas
potenciando o
relacionamento com
os stakeholders

Representar o
IASFA em
eventos
externos de
âmbito
nacional e
internacional

Planear e
organizar a
participação
do CD nas
cerimónias
comemorativa
s da
Presidência da
República,
MDN, EMGFA
e Ramos

OO7 – Desenvolver as
áreas de Marketing,
comunicação e
relações públicas
potenciando o
relacionamento com
os stakeholders

Representar o
IASFA em
eventos
externos de
âmbito
nacional e
internacional

Planear e
organizar a
participação
do CD nas
reuniões do
CLIMS

Designação

Classificação
Designação
Nº de convites
recebidos
(A)
Vs
Nº Eventos
Planeados
(B)
(Taxa de
planeamento e
organização)
Nº reuniões
agendadas
(A)
Vs
Nº de reuniões
planeadas
(B)
(Taxa de
planeamento e
organização)

Unidad
e

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

B/A
%

100%

5%

N.A.

5%

Calendário de
visitas e
Convites

Realização

Nº

2

NA

NA

10%

Calendário de
Reuniões do
CLIMS

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Qualidade

Qualidade
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4.4.1.3

Gabinete de Recursos Humanos

Financeiros

Recursos

Internna

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais
Indicador

Designação

Designação

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Concluir e
implementar o
quadro de
competências
funcionais dos
postos de trabalho
que lhe estão
afetos

Data de finalização
do quadro de
competências

Classificação
Designação

OE1-Redefinir o
conceito de apoio
social à família militar
e completar o modelo
de governação
adequado ao IASFA

OO1- Rever a
Estrutura
orgânica do
IASFA

Alterar a
estrutura
orgânica atual
em função
das
necessidades

OE4-Criar e
implementar os
instrumentos de
gestão apropriados e
eficazes

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os RH,
logísticos e
financeiros,
bem como os
sistemas de
informação do
IASFA para
apoio e controlo
da sua gestão

Realizar a
gestão
corrente dos
trabalhadores

Processar
vencimentos e
outros abonos

Percentagem de
processamentos de
despesas de
pessoal sem erros
imputável ao GRH

OE5-capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os RH,
logísticos e
financeiros,
bem como os
sistemas de
informação do
IASFA para
apoio e controlo
da sua gestão

Gerir a
formação e a
carreira dos
trabalhadores

Promover a
Formação e
teambuilding

Execução do Plano
de Formação (PF)
2017

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Eficácia

Realização

Eficácia

Eficácia

Realização

Realização

Unidade

Meta

Tolerância

Data/ dias

Maio
2017

30 dias

95%

5%

% de
processam
entos
corretos

%

75%

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

30%

Documento
estrutura orgânica

10%

SIGDN

25%

Relatório das
Ações de
Formação
realizadas

Março
2017

10%

100%

90%
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Financeiros

Financeiros

Financeiros

Perspetiva

Indicador
Designação

Designação

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Realizar a
gestão
corrente dos
trabalhadores

Efetuar a avaliação
individual SIADAP

Classificação
Designação

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

Data

Junho
2017

30

Abril
2017

10%

Relatório do
Processo de
Avaliação

Resultado

Escala
(1-5)

3

NA

4

15%

Relatório do
Inquérito de
satisfação

10%

Relatório dos
Processos de
Acidentes em
Serviço

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Data de conclusão
do processo de
avaliação

Eficácia

Eficácia

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os RH,
logísticos e
financeiros,
bem como os
sistemas de
informação do
IASFA para
apoio e controlo
da sua gestão

OE5-capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os RH,
logísticos e
financeiros,
bem como os
sistemas de
informação do
IASFA para
apoio e controlo
da sua gestão

Realizar a
gestão
corrente dos
trabalhadores

Gerir os processos
técnicoadministrativos do
RH

Grau de satisfação
dos colaboradores
como apoio
prestado pelo GRH
(assiduidade,
vencimentos,
instrumentos de
gestão)

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os RH,
logísticos e
financeiros,
bem como os
sistemas de
informação do
IASFA para
apoio e controlo
da sua gestão

Realizar a
gestão
corrente dos
trabalhadores

Gerir os processos
de acidente em
serviço

Prazo para
conclusão do
processo

Eficácia

Realização

Dias

30

5

20

20

Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Clientes

Financeiros

Financeiros

Perspetiva

Indicador
Designação

Designação

Áreas de
Intervenção/A
ções

Classificação

Elemento de Ação
Designação

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

Data/dias

75%

10

85%

20%

Relatório HSST

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Eficácia

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os RH,
logísticos e
financeiros,
bem como os
sistemas de
informação do
IASFA para
apoio e controlo
da sua gestão

Realizar a
gestão
corrente dos
trabalhadores

Implementar o
RSHT

Percentagem de
colaboradores
assistidos em
consulta médica no
âmbito dos serviços
de saúde no
trabalho

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os RH,
logísticos e
financeiros,
bem como os
sistemas de
informação do
IASFA para
apoio e controlo
da sua gestão

Realizar a
gestão
corrente dos
trabalhadores

Desenvolver uma
cultura de
commitment nos
trabalhadores

NA

Eficácia

Resultado

NA

NA

NA

NA

10%

NA

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

OO7Desenvolver as
áreas de
Marketing,
comunicação e
relações
públicas
potenciando o
relacionamento
com os
stakeholders

Promover a
comunicação
interna e
externa

Garantir a
atualização
permanente dos
conteúdos no
portal do IASFA, na
sua área

N.º de
instrumentos de
gestão publicitados
no site

Qualidade

Realização

Data/dias

3

1

4

100%

PORTAL DO IASFA
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4.4.1.4

Gabinete de Recursos Materiais

Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Perspetiva

OE1-Redefinir o
conceito de apoio
social à família
militar e completar
o modelo de
governação
adequado ao IASFA

OO1- Rever a
Estrutura
orgânica do
IASFA

OE5 – Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os
RH, logísticos
e financeiros,
bem como os
sistemas de
informação
do IASFA para
apoio e
controlo da
sua gestão

Financeira

Designação

Interna

Indicador
Designação

Áreas de
Intervenção/
Ações

Elemento de Ação

Alterar a estrutura
orgânica atual em
função das
necessidades

Concluir e
implementar o
quadro de
competências
funcionais dos
postos de
trabalho que lhe
estão afetos

Assegurar gestão
corrente da ERPI

Classificação
Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Data de
finalização do
quadro de
competências

Eficácia

Realização

Data/%

Maio
2017

5%

Abril 2017
(80%)

100%

Documento
estrutura
orgânica

Abastecimento
específico e
prestação de
serviços UF1 e
UF2

Taxa de
execução

Eficácia

Resultados

%

100%

5%

NA

5%

Relatório de
Execução

Limpeza de
edifícios/
instalações

Taxa de
execução

Eficácia

Resultados

%

100%

5%

NA

5%

Relatório de
Execução

Designação
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Financeira

Financeira

Perspetiva

Indicador
Designação

OE5 – Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OE5 – Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

Designação

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os RH,
logísticos e
financeiros,
bem como os
sistemas de
informação do
IASFA para
apoio e controlo
da sua gestão
OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os RH,
logísticos e
financeiros,
bem como os
sistemas de
informação do
IASFA para
apoio e controlo
da sua gestão

Áreas de
Intervenção/Ações

Assegurar a prestação
de cuidados de saúde

Designação

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Prestação de
cuidados médicos,
de enfermagem e
outros cuidados de
saúde

Taxa de
execução

Eficácia

Resultados

%

100%

5%

NA

10%

Relatório de
Execução

Assegurar o
abastecimento
específico

Taxa de
execução

Eficácia

Resultados

%

100%

10%

NA

10%

Relatório de
Execução

Taxa de
execução

Eficácia

Resultados

%

100%

10%

NA

10%

Relatório de
Execução

Taxa de
execução

Eficácia

Resultados

%

100%

10%

NA

10%

Relatório de
Execução

Taxa de
execução

Eficácia

Resultados

%

100%

10%

NA

10%

Relatório de
Execução

Limpeza de
edifícios/
instalações
Assegurar o
abastecimento
específico

Assegurar a Gestão
corrente de Creches e
JI

Classificação

Elemento de Ação

Limpeza de
edifícios/
instalações
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Financeira

Perspetiva

Indicador
Designação

OE5 – Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

Designação

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os RH,
logísticos e
financeiros,
bem como os
sistemas de
informação do
IASFA para
apoio e controlo
da sua gestão

Áreas de
Intervenção/Ações

Assegurar a gestão
corrente de
residências
universitárias

Classificação

Elemento de Ação
Designação

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Assegurar o
abastecimento
específico

Taxa de
execução

Eficácia

Resultados

%

100%

10%

NA

5%

Relatório de
Execução

Limpeza de
edifícios/
instalações

Taxa de
execução

Eficácia

Resultados

%

100%

10%

NA

5%

Relatório de
Execução
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Clientes

Financeira

Perspetiva

Indicador
Designação

OE5 – Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os recursos

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

Designação

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os
RH, logísticos e
financeiros,
bem como os
sistemas de
informação do
IASFA para
apoio e
controlo da sua
gestão

OO7Desenvolver as
áreas de
Marketing,
comunicação e
relações
públicas,
potenciando o
relacionamento
com os
stakeholders

Áreas de
Intervenção/ Ações

Realizar o
abastecimento
geral

Promover a
comunicação
interna e externa

Classificação

Elemento de Ação
Designação

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Aquisição de
bens
(imobilizado, uso
geral)

Taxa de
execução

Eficácia

Resultados

%

100%

10%

NA

10%

Relatório de
Execução

Aquisição de
serviços não
dedicados a um
CC

Taxa de
execução

Eficácia

Resultados

%

100%

10%

NA

10%

Relatório de
Execução

Assegurar as
comunicações
fixas e móveis

Taxa de
execução

Eficácia

Resultados

%

100%

10%

NA

5%

Relatório de
Execução

Desenvolver
Plano de
instalação de
contadores
parcelares para
água, gás e
eletricidade

Taxa de
execução

Eficácia

Resultados

%

50%

10%

75%

5%

Plano de
instalação de
Contadores
Parcelares

Garantir a
atualização
permanente dos
conteúdos no
portal do IASFA,
na sua área

Prazo para as
atualizações

Qualidade

Realização

Dias

10

2

6

100%

Portal do IASFA
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4.4.1.5

Gabinete de Planeamento, Gestão Financeira e Orçamento

Recursos

Interna

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais
Indicador

Designação

Designação

Áreas de
Intervenção/Açõ
es

Elemento de
Ação

OE1-Redefinir o conceito
de apoio social à família
militar e completar o
modelo de governação
adequado ao IASFA

OO1- Rever a
Estrutura orgânica
do IASFA

Alterar a
estrutura
orgânica atual
em função das
necessidades

Concluir e
implementar o
quadro de
competências
funcionais dos
postos de
trabalho que lhe
estão afetos

OE2-Gerir a ADM de
acordo com o Novo
modelo de governação
dos subsistemas públicos
de saúde

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os RH,
logísticos e
financeiros, bem
como os sistemas
de informação do
IASFA para apoio e
controlo da sua
gestão

Assegurar o
apuramento dos
valores
comparticipados
pela ADM

Processar a
faturação do
regime livre

Classificação
Designação

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Data de
finalização do
quadro de
competências

Eficácia

Realização

Data %

Maio
2017

Prazo para
processamento

Eficácia

Realização

Dias

30

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

100%

Documento
Estrutura
orgânica

35%

SIGDN

Março
5%
2017

10

25
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Clientes

Recursos

Perspetiva

Indicador
Áreas de
Intervenção/Açõ
es

Elemento de
Ação

OE2-Gerir a ADM de
acordo com o Novo
modelo de governação
dos subsistemas públicos
de saúde

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os RH,
logísticos e
financeiros, bem
como os sistemas
de informação do
IASFA para apoio e
controlo da sua
gestão

Assegurar o
apuramento dos
valores
comparticipados
pela ADM

Processar a
faturação do
regime
convencionado
e
medicamentos

OE4-Criar e implementar
os instrumentos de
gestão apropriados e
eficazes

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os RH,
logísticos e
financeiros, bem
como os sistemas
de informação do
IASFA para apoio e
controlo da sua
gestão

Aumentar o
nível de
exploração das
aplicações do
CCD

Implementar a
utilização do
módulo PS do
SIGDN

Designação

Designação

Classificação
Designação

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Prazo para
processamento

Eficácia

Realização

Dias

30

Nº de proc.
Realizados em
módulo PS

Eficácia

Realização

Nº

6

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

10

25

35%

SIGDN

2

8

10%

SIGDN

Tolerância
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Recursos

Recursos

Perspetiva

Indicador
Designação

Designação

Áreas de
Intervenção/Açõ
es

Elemento de
Ação

Data de
apresentação
de proposta

Eficácia

Nº de
imputações de
custos por
resposta social

Eficácia

OE4-Criar e implementar
os instrumentos de
gestão apropriados e
eficazes

005-Implementar
um sistema de
controlo interno
auditoria e
qualidade

Implementar a
auditoria interna

Criar uma
equipa de
auditoria
Interna para
controlo da
faturação e
arquivo dos CAS
e
processamento
orçamental dos
CAS nível I

OE4-Criar e implementar
os instrumentos de
gestão apropriados e
eficazes

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os RH,
logísticos e
financeiros, bem
como os sistemas
de informação do
IASFA para apoio e
controlo da sua
gestão

Iniciar a
exploração da
contabilidade
analítica

Reajustar o
sistema de
imputação de
custos por
resposta social

Classificação
Designação

Em função do
objeto

Unidade

Meta

Realização

Realização

Quanto à
natureza

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

10%

Abril
2017

100%

Despacho do
CD para criação
da equipa de
auditoria

1

7

10%

Folha de registo
Excel ou similar

Tolerância

Superação

Data

Junho
2017

Nº

5

28

Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Recursos

Auditoria

Perspetiva

Indicador
Designação

Designação

OE4-Criar e implementar
os instrumentos de
gestão apropriados e
eficazes

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os RH,
logísticos e
financeiros, bem
como os sistemas
de informação do
IASFA para apoio e
controlo da sua
gestão

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

OO7-Desenvolver
as áreas de
Marketing,
comunicação e
relações públicas,
potenciando o
relacionamento
com os
stakeholders

Áreas de
Intervenção/Açõ
es

Elemento de
Ação

Iniciar a
exploração da
contabilidade
analítica

Implementar
um sistema de
indicadores com
métricas
PAA2017

Nº de controlos
de custos

Eficácia

Realização

Nº

5

1

Promover a
comunicação
interna e
externa

Garantir a
atualização
permanente
dos conteúdos
no portal do
IASFA, na sua
área

Prazo de
atualização

Qualidade

Realização

Dias

10 dias

2 dias

Classificação
Designação

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

7

10%

Planos de
Quantificação
de Custos
(contaanalítica)

6 dias

100%

Portal do IASFA

Superação
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4.4.1.6

Gabinete de Sistemas e Informação e Comunicações

Recursos

recursos

Interna

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais
Indicador

Designação

OE1-Redefinir o conceito
de apoio social à família
militar e completar o
modelo de governação
adequado ao IASFA

OE4-Criar e implementar
os instrumentos de
gestão apropriados e
eficazes

OE4-Criar e implementar
os instrumentos de
gestão apropriados e
eficazes

Designação

OO1- Rever a
Estrutura
orgânica do
IASFA

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os
RH, logísticos e
financeiros,
bem como os
sistemas de
informação do
IASFA para
apoio e
controlo da sua
gestão
OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os
RH, logísticos e
financeiros,
bem como os
sistemas de
informação do
IASFA para
apoio e
controlo da sua
gestão

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

Alterar a
estrutura
orgânica atual
em função
das
necessidades

Concluir e
implementar o
quadro de
competências
funcionais dos
postos de
trabalho que lhe
estão afetos

Aumentar a
capacidade
de resposta
do SIASC

Apoiar o
desenvolviment
o de Novos
módulos e
funcionalidades
de apoio à
gestão

Aumentar a
capacidade
de resposta
dos sistemas
de apoio à
gestão na
saúde

Implementar o
sistema de
gestão
hospitalar em
parceria com o
HFAR

Classificação
Designação

Data de
finalização do
quadro de
competências

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Eficácia

Realização

Eficácia

Realização

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Data/dias

Maio
2017

30 dias

Abril 2017

100%

Documento
Estrutura
Orgânica

100%

10%

NA

15%

SIASC

30 dias

Fevereiro
2017

Nº de novos
Módulos
(A)
Vs
Nº de Módulos
apoiados
(B)
(Taxa de
Execução)

Data de
celebração do
protocolo

B/A
%

Eficácia

Realização

Data/dias

Março
2017

Protocolo de
cooperação/
15%
Sistema de
gestão clínica
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Recursos

Recursos

Recursos

Perspetiva

Indicador
Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

OE4-Criar e implementar
os instrumentos de
gestão apropriados e
eficazes

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os
RH, logísticos e
financeiros,
bem como os
sistemas de
informação do
IASFA para
apoio e
controlo da sua
gestão

Aumentar o
nível de
exploração
das
aplicações do
CDD

Garantir a
adequação e
manutenção do
módulo de
gestão de RHV
no SIGDN

OE4-Criar e implementar
os instrumentos de
gestão apropriados e
eficazes

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os
RH, logísticos e
financeiros,
bem como os
sistemas de
informação do
IASFA para
apoio e
controlo da sua
gestão

Aumentar o
nível de
integração
dos sistemas
de
informação

OE4-Criar e implementar
os instrumentos de
gestão apropriados e
eficazes

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os
RH, logísticos e
financeiros,
bem como os
sistemas de
informação do
IASFA para
apoio e
controlo da sua
gestão

Aumentar o
nível de
integração
dos sistemas
de
informação

Designação

Designação

Classificação
Designação

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

Data/dias

Março
2017

30 dias

Fevereiro
2017

10%

SIGDN

Eficácia

Realização

Data/dias

Set
2017

30 dias

Ago 2017

10%

SIASC e SIGDN

Eficácia

Realização

%

100%

10%

NA

15%

Ficha de projeto

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Data de
implementação

Eficácia

Apoiar
tecnicamente o
projeto de troca
de informação
entre SIGDN e o
SIASC

Data de
disponibilização
do sistema

Apoiar o
desenvolviment
o de uma Nova
ferramenta de
gestão da ADM

Taxa de
execução
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Clientes

Recursos

Recursos

Perspetiva

Indicador
Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

OE4-Criar e implementar
os instrumentos de
gestão apropriados e
eficazes

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os
RH, logísticos e
financeiros,
bem como os
sistemas de
informação do
IASFA para
apoio e
controlo da sua
gestão

Aumentar o
nível de
integração
dos sistemas
de
informação

Apoiar
tecnicamente a
aplicação de um
sistema BPM á
gestão

OE4-Criar e implementar
os instrumentos de
gestão apropriados e
eficazes

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os
RH, logísticos e
financeiros,
bem como os
sistemas de
informação do
IASFA para
apoio e
controlo da sua
gestão

Promover a
comunicação
interna e
externa

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

OO7Desenvolver as
áreas de
Marketing,
comunicação e
relações
públicas,
potenciando o
relacionamento
com os
stakeholders

Promover a
comunicação
interna e
externa

Designação

Designação

Classificação
Designação

Em função do
objeto

Quanto à natureza

Data de
disponibilização
do módulo
inicial de teste

Eficácia

Realização

Implementar
plataforma de
correio
eletrónico

Data

Eficácia

Realização

Garantir a
atualização
permanente
dos conteúdos
no portal do
IASFA, na sua
área

Prazo para
atualizações

Qualidade

Realização

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Data/dia

Junho
2017

30 dias

Maio 2017

10%

Data/dia

Junho
2017

30 dias

Maio 2017

15%

Ficha de Projeto/
Concretização
dos trabalhos

Dias

10

2

6

100%

PORTAL DO
IASFA

Ficha de Projeto/
SISTEMA BPM
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4.4.1.7

Direção de Serviços da Ação Social Complementar

4.4.1.7.1

Divisão de Assuntos Sociais

Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Elemento de
Ação

Concluir e
implementar o
quadro de
competências
funcionais dos
postos de
trabalho que
lhe estão
afetos
Propor
regulamentaçã
o das colónias
de férias e
campos de
férias a
implementar

Classificação
Designação

OE1-Redefinir o conceito
de apoio social à família
militar e completar o
modelo de governação
adequado ao IASFA

OO1- Rever a
Estrutura
orgânica do
IASFA

Alterar a
estrutura
orgânica atual
em função
das
necessidades

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

OO3Reestruturar
as respostas
sociais atuais
no turismo e
lazer (…)

Criar Novas
valências
sociais e
reestruturar
as existentes

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

OO3Reestruturar
as respostas
sociais atuais
no apoio aos
idosos (…)

Criar Novas
valências
sociais e
reestruturar
as existentes

Propor a
regulamentaçã
o do Projeto
Piloto de
centros de
convívio

Data de
apresentação da
proposta

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

OO3Reestruturar
as respostas
sociais atuais
na infância e
educação (…)

Criar Novas
valências
sociais e
reestruturar
as existentes

Desenvolver
projetos de
implementaçã
o de Novas
valências de
infância e
educação

Data de
apresentação do
estudo

Recursos

Interna

Designação

Recursos

Designação

Recursos

Perspetiva

Indicador
Áreas de
Intervenção/A
ções

Data de
finalização do
quadro de
competências

Data de
apresentação da
proposta

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Eficácia

Realização

Data/dias

Maio 2017

30 dias

Março
2017

100%

Documento
estrutura
orgânica

10%

Proposta de
Regulamento das
colónias de férias
e campos de
férias/Ficha de
projeto

10%

Proposta de
Regulamentação
/ Fichas Projeto
dos Centros de
Convívio

10%

Estudo para a
criação/impleme
ntação de novas
valências sociais/
Fichas projeto

Eficiência

Eficiência

Eficiência

Realização

Realização

Realização

Data/dias

Dezembro
2017

Data/dias

Março 2017

Data/dias

Dezembro
2017

30 dias

Novembro
2017

30 dias

Fevereiro
2017

30 dias

Novembro
2017
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Perspetiva

Designação

Recursos

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

OO3 –
reestruturar
as respostas
sociais atuais
no apoio
financeiro (…)

Recursos

Indicador

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, das
respostas sociais do
IASFA

OO3 –
reestruturar
as respostas
sociais atuais
no apoio
financeiro (…)

Desenvolver o
projeto de
criação de
uma
Residencial
Assistida

Data de
apresentação do
estudo

Eficiência

Realização

Data/dias

Março
2017

30 dias

Gerir Apoio
Financeiro

Rever o
processo de
atribuição de
comparticipaç
ão escolar

Data de
apresentação da
proposta

Eficiência

Realização

Data/dias

Fevereiro
2017

Gerir o apoio
financeiro

Atribuir
subsídios
complementar
es (SCCE,
SCAP, SCERPI,
SCE, CEAD,
MCFE, DIF e
comparticipaç
ões)

Prazo para
atribuição

Eficiência

Realização

Dias

3

Controlo Mensal

Eficiência

Realização

Nº
controlos

12

N/A

Controlo
Mensal

Eficiência

Realização

Nº
controlos

12

N/A

Recursos

Criar Novas
valências
sociais e
reestruturar
as existentes

OE3 – Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA, I.P.

OO3 –
reestruturar
as respostas
sociais atuais
no apoio
financeiro (…)

Recursos

Elemento de
Ação

OE3 – Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA, I.P.

OO3 –
reestruturar
as respostas
sociais atuais
no apoio
financeiro (…)

Gerir o apoio
financeiro

Gestão dos
empréstimos
concedidos,
subsídios e
comparticipaç
ões

Recursos

Designação

Áreas de
Intervenção/A
ções

OE3 – Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA, I.P.

OO3 –
reestruturar
as respostas
sociais atuais
no apoio
financeiro (…)

Gerir o apoio
financeiro

Gestão do exCPFA

Classificação
Designação

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Fevereiro
2017

10%

Projeto para a
criação de uma
residencial
assistida/
Ficha projeto

30 dias

Janeiro
2017

5%

Proposta de
Revisão/ IP

1

2

5%

Despacho do CD
relativo à
atribuição

N/A

10%

SIASC – Mapas
de controlo da
atribuição de
empréstimos/su
bsídios/comparti
cipações

N/A

10%

SIASC – Mapas
de controlo
Do ex-CPFA

Tolerância

Superação
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Recursos

OE3 – Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA, I.P.

OO3 –
reestruturar
as respostas
sociais atuais
no apoio
financeiro (…)

Sistemas de
controlo
(interno) e de
gestão,
sistemas de
informação
para apoio à
gestão

Gerir e
atualizar as
listas de
candidatos às
ERPI

Prazo para
atualização

Eficiência

Realização

Dias

3

1

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

OO3Reestruturar
as respostas
sociais atuais
no apoio a
idosos (…)

Criar Novas
valências
sociais e
reestruturar
as existentes

Elaborar
estudo de
reorganização
das ERPI

Data de
apresentação do
estudo

Eficiência

Realização

Data/dias

Março
2017

OE3 – Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA, I.P.

OO3 –
reestruturar
as respostas
sociais atuais
no apoio
financeiro (…)

Reestruturaçã
o das
respostas
sociais
existentes,
Gestão
eficiente do
apoio social
(…)

Celebrar e
acompanhar
os protocolos

Eficiência

Realização

Nº
Controlos

OE4 – Criar e
implementar os
instrumentos de gestão
apropriados e eficazes

OO4 – gerir,
desenvolver e
potenciar os
RH, logísticos
e financeiros
(..)

Sistemas de
controlo
(interno) e de
gestão,
sistemas de
informação
para apoio à
gestão

Desenvolver
Novos
módulos e
funcionalidade
s de apoio à
gestão

Eficácia

Realização

Data/dias

Recursos

Recursos

Elemento de
Ação

Recursos

Perspetiva

Indicador
Áreas de
Intervenção/A
ções

Designação

Designação

Classificação
Designação

Controlos após
celebração do
protocolo

Data de
apresentação da
proposta

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

2

10%

SIASCAtualização das
Listas de
Candidatos após
ocorrência de
alterações

30

Fevereiro
2017

10%

Ficha Projeto

4

1

N/A

10%

SIASC – Registo
de Protocolos

Maio 2017

30 dias

Abril
2017

30%

Fichas projeto
para os Novos
módulos

Meta

Tolerância

Superação

35

Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Clientes

Clientes

Recursos

Perspetiva

Indicador
Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

OE4 – Criar e
implementar os
instrumentos de gestão
apropriados e eficazes

OO4 – gerir,
desenvolver e
potenciar os
RH, logísticos
e financeiros
(..)

Sistemas de
controlo
(interno) e de
gestão,
sistemas de
informação
para apoio à
gestão

Registar e
controlar os
BT/BF da ASC

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

OO3 –
Reestruturar
as respostas
sociais (…)
tendo em
vista a
participação
dos diversos
stakeholders

Promover a
participação
institucional
de atores
externos nas
atividades do
IASFA

Participar na
realização de
uma ação de
campanha
para
angariação de
uma bolsa de
voluntários do
IASFA

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

OO7Desenvolver
as áreas de
Marketing,
comunicação
e relações
públicas,
potenciando
o
relacionamen
to com os
stakeholders

Designação

Designação

Promover a
comunicação
interna e
externa

Apoiar o
desenvolvimen
to do projeto –
Portal do
Beneficiário

Classificação
Designação

Prazo para
registo ou
comunicação de
alterações

Taxa de Execução

Nº Tarefas
desempenhadas
(TD)
Vs
Nº Tarefas
atribuídas
(TA)

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Eficácia

Realização

Dias

3

1

2

60%

SIASC – Mapa de
Beneficiários

Eficiência

Realização

%

100%

10%

NA

10%

Diretiva
CD/Tarefas
atribuídas e
desempenhadas
no âmbito da
realização das
ações de
campanha

Qualidade

Realização

TD/TA
%

100%

5%

NA

30%

Ficha Projeto do
Portal do
Beneficiário

(Taxa de
desempenho)
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Clientes

Clientes

Perspetiva

Indicador
Designação

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

Designação

OO7Desenvolver
as áreas de
Marketing,
comunicação
e relações
públicas,
potenciando
o
relacionamen
to com os
stakeholders
OO7Desenvolver
as áreas de
Marketing,
comunicação
e relações
públicas,
potenciando
o
relacionamen
to com os
stakeholders

Áreas de
Intervenção/A
ções

Promover a
comunicação
interna e
externa

Elemento de
Ação

Apoiar a
remodelação
do contact
center do
IASFA para a
ASC

Classificação
Designação

Nº Tarefas
desempenhadas
(TD)
vs
Nº Tarefas
atribuídas
(TA)

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

TD/TA
%

100%

5%

NA

35%

Ficha Projeto
para o Contact
Center

Realização

Dias

10

2

6

35%

PORTAL DO
IASFA

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Qualidade

Qualidade

(Taxa de
desempenho)

Promover a
comunicação
interna e
externa

Garantir a
atualização
permanente
dos conteúdos
no portal do
IASFA, na sua
área

Prazo para
efetuar as
alterações
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4.4.1.7.2

Divisão de Tempos Livres e Habitação

Interna

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais
Indicador

Designação

OE1-Redefinir o conceito
de apoio social à família
militar e completar o
modelo de governação
adequado ao IASFA

Designação

OO1- Rever a
Estrutura
orgânica do
IASFA

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

Alterar a
estrutura
orgânica atual
em função
das
necessidades

Concluir e
implementar o
quadro de
competências
funcionais dos
postos de
trabalho que
lhe estão
afetos

Classificação
Designação

Data de
finalização do
quadro de
competências

Em função
do objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Eficácia

Realização

Data/ dias

Maio
2017

30 dias

100%

1%

Superação

Peso no
objetivo

Março

Fonte de verificação

Documento Estrutura
100%

2017

Orgânica

Recursos

Recursos

N.º de pedidos

OE3-Gerir de forma
eficiente e eficaz das
respostas sociais do
IASFA

OE3-Gerir de forma
eficiente e eficaz das
respostas sociais do
IASFA

OO3Reestruturar
as respostas
sociais atuais
(…)

OO3Reestruturar
as respostas
sociais atuais
(…)

Desenvolver
estudos por
resposta
social

Desenvolver
estudos por
resposta
social

Garantir a
aplicação dos
critérios de
atribuição dos
fogos para
arrendamento,
de acordo com
a legislação
vigente

Apoiar a
Revisão do
regulamento
de
arrendamento
em regime
livre e em
regime
económico

Recebidos
(A)
Vs
Nº Pedidos
processados

Eficiência

Realização

%

NA

25%

SIASC

25%

Proposta de
Regulamento de
arrendamento em
regime livre e em
regime económico

(B)
(Taxa de
processamento)

Data de
apresentação da
proposta

Fevereiro
Eficiência

Realização

Data/dias

30 dias
2017

NA
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Recursos

Recursos

Recursos

Perspetiva

Indicador
Designação

OE3-Gerir de forma
eficiente e eficaz das
respostas sociais do
IASFA

OE3-Gerir de forma
eficiente e eficaz das
respostas sociais do
IASFA

OE3-Gerir de forma
eficiente e eficaz das
respostas sociais do
IASFA

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

OO3Reestruturar
as respostas
sociais atuais
(…)

Desenvolver
estudos por
resposta
social

Apoiar a
Elaboração de
proposta de DL
sobre o
arrendamento
económico

OO3restruturar as
respostas
sociais atuais
em turismo e
lazer (…)

Atualizar os
preçários dos
serviços
prestados no
IASFA

Implementar
Novo regime
de rendas

Designação

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os
RH, logísticos
e financeiros,
bem como os
sistemas de
informação
do IASFA para
apoio e
controlo da
sua gestão

Assegurar a
gestão
corrente de
atividades
para grupos

Apoiar a
realização de
eventos locais
de caracter
lúdico e
cultural

Classificação
Em função
do objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de verificação

Data de
apresentação da
proposta

Eficiência

Realização

Data/dias

Janeiro
2017

30 dias

NA

25%

Proposta de DL

Prazo para
implementação
do novo regime

Eficiência

Realização

Dias

30

5

25

25%

Despacho do CD/
SIASC – Mapa de
controlo de rendas

Eficácia

Realização

±5%

N/A

20%

Diretivas para a
realização de eventos
/Tarefas atribuídas

Designação

Nº Tarefas
desempenhadas
(TD) versus Nº
Tarefas
atribuídas (TA)

TD/TA
100%
%

(Taxa de
desempenho)
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Financeira

Recursos

Recursos

Perspetiva

Indicador
Designação

OE3-Gerir de forma
eficiente e eficaz das
respostas sociais do
IASFA

OE3-Gerir de forma
eficiente e eficaz das
respostas sociais do
IASFA

OE5- capitalizar os
serviços prestados
maximizando os recursos

Designação

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os
RH, logísticos
e financeiros,
bem como os
sistemas de
informação
do IASFA para
apoio e
controlo da
sua gestão
OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os
RH, logísticos
e financeiros,
bem como os
sistemas de
informação
do IASFA para
apoio e
controlo da
sua gestão

OO6 – Gerir,
reabilitar e
rentabilizar o
património
do IASFA

Áreas de
Intervenção/A
ções

Assegurar a
gestão
corrente de
atividades
para grupos

Elemento de
Ação

Preparar e
apoiar
Passeios e
convívios em
território
nacional e
internacional
(CLIMS)

Classificação
Designação

Em função
do objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de verificação

5%

NA

40%

Diretivas para a
Realização de Eventos

Nº eventos
solicitados
(NES)
NEA/NES
Vs
Eficácia

Realização

%

100%

Nº de eventos
apoiados
(NEA)
(taxa de apoio)
Nº pedidos
(NP)

Assegurar a
gestão
corrente do
alojamento
temporário

Assegurar a
atribuição de
alojamento
temporário
individual

Mapa de controlo de
Pedidos de ATI/

vs
Nº Pedidos
analisados

NA/NP
Eficácia

Realização

100%

5%

N/A

40%

%

Registo de atribuição
de alojamento

(NA)
(Taxa de
desempenho)

Criar e
implementar
projetos de
reabilitação
de património
imóvel do
IASF

Apoiar os
Projetos de
criação de
unidade
hoteleira no
ex-LAM, forte
das Maias e
palácios CAS
Lisboa

Nº Tarefas
desempenhadas
(TD)
vs

TD/TA
Eficácia

Nº Tarefas
atribuídas (TA)

Realização

100%
%

5%

N/A

20%

Fichas Projeto de
criação de unidade
hoteleira no ex-LAM,
forte das Maias e
palácios CAS Lisboa

(Taxa de
desempenho)
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Clientes

Financeira

Financeira

Perspetiva

Indicador
Designação

Designação

OE5- capitalizar os
serviços prestados
maximizando os recursos

OO6 – Gerir,
reabilitar e
rentabilizar o
património
do IASFA

OE5- capitalizar os
serviços prestados
maximizando os recursos

OO6 – Gerir,
reabilitar e
rentabilizar o
património
do IASFA

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

OO7Desenvolver
as áreas de
Marketing,
comunicação
e relações
públicas
potenciando
o
relacionamen
to com os
stakeholders

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

Realizar
diagnóstico
do património
imóvel do
IASFA

Realizar
relatório com
diagnóstico do
património
imobiliário do
IASFA com
valorização
patrimonial e
de exploração

Data de
apresentação do
relatório

Rentabilizar o
parque
habitacional
do IASFA

Criar
regulamento
interno de
gestão do
parque
habitacional

Data de
apresentação da
proposta de
regulamento

Eficácia

Promover a
comunicação
interna e
externa

Garantir a
atualização
permanente
dos conteúdos
no portal do
IASFA, na sua
área

Prazo para
efetuar as
atualizações

Qualidade

Classificação
Designação

Em função
do objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

MARÇO
Eficácia

Realização

Realização

Data/dias

30
2017

2017

Junho

Maio

Data/dias

Dias

30

10

Peso no
objetivo

Fonte de verificação

40%

Relatório com
diagnóstico do
património imobiliário
do IASFA

40%

Proposta de
Regulamento interno de
gestão do parque
habitacional

100%

PORTAL DO IASFA

Fevereiro

2017

Realização

Superação

2017

2

6
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4.4.1.7.3

Divisão de Infraestruturas

Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Recursos

Recursos

Interna

Perspetiva

Indicador
Designação

OE1-Redefinir o conceito
de apoio social à família
militar e completar o
modelo de governação
adequado ao IASFA

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz das
respostas sociais do
IASFA

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz das
respostas sociais do
IASFA

Designação

OO1- Rever a
Estrutura
orgânica do
IASFA

OO3Reestruturar
as respostas
sociais atuais
na infância e
juventude (…)

OO3Reestruturar
as respostas
sociais atuais
no apoio a
idosos (…)

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

Alterar a
estrutura
orgânica atual
em função
das
necessidades

Concluir e
implementar o
quadro de
competências
funcionais dos
postos de
trabalho que
lhe estão
afetos

Criar Novas
valências
sociais e
reestruturar
as existentes

Apoiar o
desenvolvimen
to e
implementaçã
o de colónias e
campos de
férias

Criar Novas
valências
sociais e
reestruturar
as existentes

Apoiar o
desenvolvimen
to de projetos
de
implementaçã
o de Novas
ERPI

Classificação
Designação

Data de
finalização do
quadro de
competências

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Eficácia

Realização

Data/ dias

Maio
2017

30 dias

90%

10%

90%

10%

Peso no
objetivo

Fonte de verificação

100%

Documento
estrutura orgânica

100%

50%

Fichas dos Projetos
apresentados

100%

50%

Fichas Projeto
novas ERPI

Superação

Março
2017

Nº Tarefas
desempenhadas
(TD)
vs

TD/TA
Eficiência

Realização

Nº Tarefas
atribuídas (TA)

%

(Taxa de
desempenho)
Nº Tarefas
desempenhadas
(TD)
vs

TD/TA
Eficiência

Nº Tarefas
atribuídas (TA)

Realização
%

(Taxa de
desempenho)
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Financeira

Recursos

Financeira

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais
Indicador

Designação

OE5- Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os recursos

OE5- Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os recursos

OE5- Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os recursos

Designação

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os
RH, logísticos
e financeiros,
bem como os
sistemas de
informação
do IASFA para
apoio e
controlo da
sua gestão

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
manutenção/e
xploração
outros bens e
equipamentos

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os
RH, logísticos
e financeiros,
bem como os
sistemas de
informação
do IASFA para
apoio e
controlo da
sua gestão

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Elaborar
projeto para
concentração
da equipa de
manutenção
no CAS OEIRAS

Criar e
implementar
projetos de
reabilitação
de património
imóvel do
IASFA

Apoiar o
Projeto de
requalificação
do ex-LAM,
Forte das
Maias e
palácios CAS
Lisboa

OO6-Gerir,
reabilitar e
rentabilizar o
património
do IASFA

Classificação
Designação

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de verificação

50%

Mapa de Registo de
Manutenção e
operacionalidade
por Equipamento

50%

Ficha Projeto

30%

Fichas Projeto de
requalificação do
ex-LAM, forte das
Maias e palácios
CAS Lisboa

Nº equipamentos
operacionais
(NMA)
Vs
Nº Equipamentos

NMA/NE
Eficácia

Realização

90%

10%

100%

%

(NE)
(Taxa de
operacionalidade
)

Data de
apresentação do
projeto

Fevereiro
Eficácia

Realização

Data/dias

Janeiro
15 dias

2017

2017

Nº Tarefas
desempenhadas
(TD)
vs

TD/TA
Eficácia

Nº Tarefas
atribuídas (TA)

Realização

100%
%

5%

N/A

(Taxa de
desempenho)
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Clientes

Financeira

Financeira

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais
Indicador

Designação

OE5- Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os recursos

Designação

OO6-Gerir,
reabilitar e
rentabilizar o
património
do IASFA

OE5- Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os recursos

OO6-Gerir,
reabilitar e
rentabilizar o
património
do IASFA

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

OO7Desenvolver
as áreas de
Marketing,
comunicação
e relações
públicas
potenciando
o
relacionamen
to com os
stakeholders

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
manutenção
de
infraestruturas
(edifícios)

Realizar
diagnóstico
do património
imóvel do
IASFA

Realizar
relatório com
diagnóstico do
património
imobiliário do
IASFA com
valorização
patrimonial e
de exploração

Data de
apresentação do
relatório

Eficácia

Promover a
comunicação
interna e
externa

Garantir a
atualização
permanente
dos conteúdos
no portal do
IASFA, na sua
área

Prazo para
efetuar as
atualizações

Qualidade

Classificação
Designação

Prazo para
identificação e
resposta

Em função do
objeto

Eficácia

Quanto à
natureza

Realização

Unidade

Horas

Meta

48

Tolerância

12

Superação

24

Peso no
objetivo

Fonte de verificação

30%

SIASC - Mapa de
Registo de
Manutenção por
Infraestrutura

40%

Relatório com o
diagnóstico do
património
imobiliário do IASFA

100%

PORTAL DO IASFA

(horas)

Março
Realização

Data/dias

Fevereiro
30

2017

Realização

Dias

10

2017

2

6
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4.4.1.8

Direção de Serviços da Assistência na Doença aos Militares
Objetivos Operacionais
Indicador

Designação

Designação

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

Concluir e
implementar o
quadro de
competências
funcionais dos
postos de
trabalho que
lhe estão
afetos

OO1- Rever a
Estrutura
orgânica do
IASFA

Alterar a
estrutura
orgânica atual
em função
das
necessidades

OE2- Gerir a ADM de
acordo com o Novo
modelo de Governação
dos subsistemas públicos
de saúde

OO2- Realizar a
análise da rede
convencionada
da ADM

Efetuar
estudo da
rede
convencionad
a da ADM

Efetuar
Relatório

Aumentar o
controlo
interno dos
processos da
ADM

Criar manual
procedimentos
para
comparticipaç
ões do regime
livre da ADM

Recursos

OE1-Redefinir o conceito
de apoio social à família
militar e completar o
modelo de governação
adequado ao IASFA

OE4-Criar e implementar
os instrumentos de
gestão apropriados e
eficazes

Recursos

Interna

Interna

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

OE4-Criar e implementar
os instrumentos de
gestão apropriados e
eficazes

OO5Implementar
um sistema de
controlo
interno,
auditoria e
qualidade
OO5Implementar
um sistema de
controlo
interno,
auditoria e
qualidade

Aumentar o
nível de
exploração do
sistema de
gestão da
ADM

Garantir a
formação aos
utilizadores
ADM dos
Ramos e dos
CAS

Classificação
Designação

Data de
finalização do
quadro de
competências

Data de
apresentação do
relatório

Data de
apresentação da
proposta de
manual

Data de
conclusão das
ações de
formação

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Eficácia

Realização

Data/dias

Meta

Tolerância

Maio

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

100%

Documento
Estrutura
Orgânica

100%

Relatório
sobre o
estudo da
rede
convencionad
a da ADM

50%

Proposta de
Manual
procedimentos
para
comparticipaçõe
s do regime livre
da ADM

50%

Relatório das
ações de
Formação
realizadas

Março
30

2017

2017

Janeiro
Eficiência

Realização

Data

NA

NA

2017

Julho
Eficácia

Eficácia

Realização

Realização

Data/dias

Junho
30

2017

2017

Julho

Junho

Data/dias

30
2017

2017
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Clientes

Clientes

Financeira

Perspetiva

Indicador
Designação

OE5 – Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os recursos

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

Designação

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os
RH, logísticos e
financeiros,
bem como os
sistemas de
informação do
IASFA para
apoio e
controlo da sua
gestão
OO3 –
Reestruturar as
respostas
sociais atuais
(…) tendo em
vista a
participação
dos diversos
stakeholders
OO7Desenvolver as
áreas de
Marketing,
comunicação e
relações
públicas
potenciando o
relacionamento
com os
stakeholders

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

Assegurar
Gestão
corrente dos
serviços da
ADM

Implementar
um Novo
Sistema de
Gestão para a
ADM

Data de
implementação
do novo SGADM

Eficácia

Promover a
participação e
interatividade
dos
beneficiários
no IASFA

Divulgar e
difundir via
newsletters as
atividades da
ADM

Newsletters
quadrimestrais

Eficiência

Realização

Nº

3

1

Promover a
comunicação
interna e
externa

Garantir a
atualização
permanente
dos conteúdos
no portal do
IASFA, na sua
área

Prazo para
efetuar
atualização

Qualidade

Realização

Dias

10

2

Classificação
Designação

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Realização

Unidade

Meta

Tolerância

Data/%

Dezembro
2017

30

Superação

Peso no
objetivo

Novembro
100%

Ficha Projeto do
novo SGADM

NA

100%

Datas das
Newsletters de
divulgação

6

50%

PORTAL DO
IASFA

2017

(50%)

Fonte de
verificação
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Clientes

Clientes

Perspetiva

Indicador
Designação

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

Designação

OO7Desenvolver as
áreas de
Marketing,
comunicação e
relações
públicas
potenciando o
relacionamento
com os
stakeholders
OO7Desenvolver as
áreas de
Marketing,
comunicação e
relações
públicas,
potenciando o
relacionamento
com os
stakeholders

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

Designação

Promover a
comunicação
interna e
externa

Remodelar o
contact center
da ADM

Data da
conclusão do
projeto

Promover a
comunicação
interna e
externa

Apoiar o
desenvolvimen
to do projeto –
Portal do
Beneficiário

Classificação

Nº Tarefas
desempenhadas
(TD)
Vs
Nº Tarefas
atribuídas
(TA)

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Qualidade

Realização

Data/dias

Meta

Tolerância

Junho

Superação

Peso no
objetivo

Maio
30

2017

Ficha Projeto
50%

2017

Ficha Projeto
do Portal do
Beneficiário

TD/TA
Qualidade

Realização

%

100%

Fonte de
verificação

5%

NA

30%

(Taxa de
desempenho)
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4.4.1.9

Centros de Apoio Social – Nível I

4.4.1.9.1

Centro de Apoio Social do Alfeite

Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Perspetiva

Designação

Interna

Indicador

OE1-Redefinir o
conceito de apoio
social à família
militar e completar
o modelo de
governação
adequado ao IASFA

Designação

OO1- Rever a
Estrutura orgânica
do IASFA

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

Alterar a
estrutura
orgânica atual
em função
das
necessidades

Concluir e
implementar o
quadro de
competências
funcionais dos
postos de
trabalho que lhe
estão afetos

Classificação
Designação

Data de
finalização do
quadro de
competências

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Eficácia

Realização

Data/dias

Maio
2017

30 dias

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

100%

Documento
estrutura
orgânica

Relatório sobre o
estudo da rede
convencionada
da ADM

Março
2017

Interna

Nº Tarefas
atribuídas
OE2- Gerir a ADM
de acordo com o
Novo modelo de
Governação dos
subsistemas
públicos de saúde

(TA)
OO2- Realizar a
análise da rede
convencionada da
ADM

Estudo da
rede
convencionad
a da ADM

Vs
Apoiar Estudo

Nº Tarefas
Desempenhadas

Eficiência

Realização

%

100%

10%

NA

100%

Eficácia

Realização

Dias

3

1

2

10%

(TD)

Interna

(Taxa de
execução)

OE2-Gerir a ADM de
acordo com o Novo
modelo de
governação dos
subsistemas
públicos de saúde

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os RH,
logísticos e
financeiros, bem
como os sistemas
de informação do
IASFA para apoio
e controlo da sua
gestão

Gestão eficaz
da área da
ADM

Processar a
faturação do
Regime Livre

Prazo para
faturação

SIGDN
SGADM
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Elemento de
Ação

Recursos

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas

OO3- Reestruturar
as respostas
sociais atuais na
infância e
juventude (…)

Atualizar os
preçários dos
serviços
prestados no
IASFA

Garantir a
atualização do
preçário das
valências de
infância e
educação

Recursos

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas

OO3- Reestruturar
as respostas
sociais atuais na
saúde (…)

Atualizar os
preçários dos
serviços
prestados no
IASFA

Recursos

Perspetiva

Indicador
Áreas de
Intervenção/A
ções

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas

OO3- Reestruturar
as respostas
sociais atuais no
apoio a idosos (…)

Criar Novas
valências
sociais e
reestruturar
as existentes

Designação

Designação

Classificação
Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Data de
apresentação da
proposta

Eficiência

Realização

Data/dias

Abril
2017

30

Março 2017

40%

Proposta de
Tabela a vigorar

Garantir a
atualização do
preçário dos
postos clínicos

Data de
apresentação da
proposta

Eficiência

Realização

Data/dias

Março
2017

30 dias

Fevereiro
2017

40%

Proposta de
Tabela a vigorar

Implementar
Projeto de
Centro de
Convívio

Data
apresentação do
projeto

Eficiência

Realização

Data/dias

10%

Ficha de projeto

Eficiência

Realização

10%

Diretivas de
Planeamento
para os eventos

Designação

Abril
2017

Fevereiro
30 dias

2017

Recursos

Nº eventos
planeados

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas

OO3- Reestruturar
as respostas
sociais atuais no
turismo e lazer (…)

Assegurar a
gestão
corrente de
atividades
para grupos

Promover
Passeios e
convívios em
território
nacional com ou
sem alojamento

(NP)
Vs
Nº eventos
realizados

NR/NP
90%
%

10%

100%

(NR)
(Taxa de
execução)
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Financeira

Perspetiva

Indicador
Designação

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

Designação

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os RH,
logísticos e
financeiros, bem
como os sistemas
de informação do
IASFA para apoio
e controlo da sua
gestão

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

Classificação
Designação

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

N/A

10%

Registo de
Manutenção e
Operacionalidad
e das viaturas

NA

NA

15%

Faturação
mensal

10%

NA

15%

Comprovativos
das inspeções

Meta

Tolerância

100%

12,5%

(8)

(1)

12

100%

Superação

Nº viaturas
operacionais
Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

(NVO)
Assegurar
operação e
manutenção de
viaturas

Vs
Nº Viaturas
existentes

NVO/NVE
Eficácia

Realização

%

(NVE)

Financeira

Financeira

(Taxa de
operacionalidade
)

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os RH,
logísticos e
financeiros, bem
como os sistemas
de informação do
IASFA para apoio
e controlo da sua
gestão

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os RH,
logísticos e
financeiros, bem
como os sistemas
de informação do
IASFA para apoio
e controlo da sua
gestão

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Efetuar um
rigoroso
controlo dos
encargos das
instalações
(água,
eletricidade e
Gás)

Nº de controlos

Eficácia

Realização

Eficácia

Realização

Mensal

Nº inspeções
previstas (A)
Garantir a
inspeção
atempada de
equipamentos

Vs
Nº Inspeções
Realizadas (B)

B/A
%

(Taxa de
execução)
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Financeira

Financeira

Perspetiva

Indicador
Designação

Designação

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os RH,
logísticos e
financeiros, bem
como os sistemas
de informação do
IASFA para apoio
e controlo da sua
gestão

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os RH,
logísticos e
financeiros, bem
como os sistemas
de informação do
IASFA para apoio
e controlo da sua
gestão

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
Limpeza de
edifícios

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
manutenção e
operacionalidad
e de
equipamentos
de ventilação e
aquecimento,
infraestruturas
(edifícios e
outros)

Classificação
Designação

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Taxa de execução

Eficácia

Resultados

%

80%

10%

100%

20%

Registo
Comprovativo da
limpeza

Eficácia

Realização

100%

10%

N/A

15%

Registo de
manutenção e
operacionalidade

Nº de
equipamentos
(A)
Vs
Nº equipamentos
Operacionais (B)

B/A
%

(Taxa de
operacionalidade
)
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Perspetiva

Indicador
Designação

Designação

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

Classificação
Designação

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Eficácia

Realização

NAM/NBE%

100%

5%

NA

15%

Registo de
manutenção e
operacionalidade

Qualidade

Realização

Dias

10

2

6

100%

PORTAL DO
IASFA

Clientes

Financeira

Nº equipamentos
operacionais

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OE6-Promover a
participação ativa
dos beneficiários
nas atividades do
IASFA

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os RH,
logísticos e
financeiros, bem
como os sistemas
de informação do
IASFA para apoio
e controlo da sua
gestão

OO7- Desenvolver
as áreas de
Marketing,
comunicação e
relações públicas
potenciando o
relacionamento
com os
stakeholders

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

(NAM)
Garantir a
manutenção/ex
ploração de
outros bens e
equipamentos

Vs
Nº de bens e
equipamentos
(NBE)
(Taxa de
operacionalidade
)

Promover a
comunicação
interna e
externa

Garantir a
atualização
permanente
dos conteúdos
no portal do
IASFA, na sua
área

Prazo para
efetuar
atualização
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4.4.1.9.2

Centro de Apoio Social de Lisboa

Interna

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais
Indicador

Designação

OE1-Redefinir o conceito
de apoio social à família
militar e completar o
modelo de governação
adequado ao IASFA

Designação

OO1- Rever a
Estrutura
orgânica do
IASFA

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

Alterar a
estrutura
orgânica atual
em função
das
necessidades

Concluir e
implementar o
quadro de
competências
funcionais dos
postos de
trabalho que
lhe estão
afetos

Classificação
Designação

Data de
finalização do
quadro de
competências

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Eficácia

Realização

Data/dias

Maio
2017

30 dias

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de verificação

100%

Documento
estrutura orgânica

100%

Relatório sobre o
estudo da rede
convencionada da
ADM

Março
2017

Interna

Nº Tarefas
atribuídas
OE2- Gerir a ADM de
acordo com o Novo
modelo de Governação
dos subsistemas públicos
de saúde

(TA)
OO2- Realizar
a análise da
rede
convencionad
a da ADM

Estudo da
rede
convencionad
a da ADM

Vs
Apoiar Estudo

Nº Tarefas
Desempenhadas

Eficiência

Realização

%

100%

10%

NA

(TD)
(Taxa de
execução)
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Recursos

Recursos

Interna

Perspetiva

Indicador
Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

OE2-Gerir a ADM de
acordo com o Novo
modelo de governação
dos subsistemas públicos
de saúde

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os
RH, logísticos
e financeiros,
bem como os
sistemas de
informação
do IASFA para
apoio e
controlo da
sua gestão

Gestão eficaz
da área da
ADM

Processar a
faturação do
Regime Livre

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas

OO3Reestruturar
as respostas
sociais atuais
na saúde (…)

Atualizar os
preçários dos
serviços
prestados no
IASFA

Garantir a
atualização do
preçário dos
postos clínicos

Designação

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Designação

OO3Reestruturar
as respostas
sociais atuais
no apoio a
idosos (…)

Criar Novas
valências
sociais e
reestruturar
as existentes

Apoiar o
desenvolvimen
to de projeto
piloto para
implementaçã
o do serviço de
apoio
domiciliário

Classificação
Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Prazo para
faturação

Eficácia

Realização

Dias

3

1

2

10%

Data de
apresentação da
proposta

Eficiência

Realização

Eficiência

Realização

Designação

Fonte de verificação

SIGDN
SGADM

Data/dias

Março
2017

30 dias

Fevereiro
2017

30%

Proposta de Tabela
a vigorar

100%

10%

NA

30%

Ficha Projeto

Tarefas
atribuídas no
âmbito do
projeto
(TAAP)
Vs
Tarefas
executadas

TE/TAAP
%

(TE)
(Taxa de
execução)
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Perspetiva

Indicador
Designação

Designação

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

Classificação
Designação

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Eficiência

Realização

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de verificação

100%

10%

100%

40%

Diretivas para os
eventos

10%

Registo de
Manutenção e
Operacionalidade
das viaturas

Recursos

Nº eventos
solicitados

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

OO3Reestruturar
as respostas
sociais atuais
no turismo e
lazer (…)

Assegurar a
gestão
corrente de
atividades
para grupos

Promover e
Realizar
eventos locais
de carater
lúdico e
cultural

(NES)
Vs
Nº Eventos
realizados

NER/NES
%

(NER)

Financeira

(Taxa de
execução)

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os recursos

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os
RH, logísticos
e financeiros,
bem como os
sistemas de
informação
do IASFA para
apoio e
controlo da
sua gestão

Nº viaturas
operacionais
Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

(NVO)
Assegurar
operação e
manutenção
de viaturas

Vs
Nº Viaturas
existentes

Eficácia

NVO/NVE

100%

%

(2)

Realização

(1)

NA

(NVE)
(Taxa de
operacionalidade
)
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Financeira

Financeira

Perspetiva

Indicador
Designação

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os recursos

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os recursos

Designação

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os
RH, logísticos
e financeiros,
bem como os
sistemas de
informação
do IASFA para
apoio e
controlo da
sua gestão
OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os
RH, logísticos
e financeiros,
bem como os
sistemas de
informação
do IASFA para
apoio e
controlo da
sua gestão

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Efetuar um
rigoroso
controlo dos
encargos das
instalações
(água,
eletricidade e
Gás)

Classificação
Designação

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de verificação

Nº de controlos

Eficácia

Realização

Nº

12

NA

NA

30%

Faturação mensal

Eficácia

Realização

100%

10%

95%

10%

Comprovativos das
inspeções

Nº inspeções
previstas
Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

(A)
Garantir a
inspeção
atempada de
equipamentos

Vs
Nº Insp.
Realizadas

B/A
%

(B)
(Taxa de
execução)
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Financeira

Financeira

Perspetiva

Indicador
Designação

Designação

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os recursos

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os
RH, logísticos
e financeiros,
bem como os
sistemas de
informação
do IASFA para
apoio e
controlo da
sua gestão

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os recursos

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os
RH, logísticos
e financeiros,
bem como os
sistemas de
informação
do IASFA para
apoio e
controlo da
sua gestão

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
Limpeza de
edifícios

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
manutenção e
operacionalida
de de
equipamentos
de ventilação e
aquecimento,
infraestruturas
(edifícios e
outros)

Classificação
Designação

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de verificação

Taxa de execução

Eficácia

Resultados

%

80%

10%

90%

20%

Registo
Comprovativo da
limpeza

Eficácia

Realização

10

N/A

10%

Mapa de Registo de
manutenção e
operacionalidade

Nº equipamentos
(A)
Vs
Nº equipamentos
Operacionais (B)

B/A
%

100%

(Taxa de
operacionalidade
)
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Clientes

Financeira

Perspetiva

Indicador
Designação

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os recursos

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

Designação

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os
RH, logísticos
e financeiros,
bem como os
sistemas de
informação
do IASFA para
apoio e
controlo da
sua gestão

OO7Desenvolver
as áreas de
Marketing,
comunicação
e relações
públicas
potenciando
o
relacionamen
to com os
stakeholders

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

Classificação
Designação

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Eficácia

Realização

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de verificação

100%

10%

NA

10%

Mapa de Registo de
manutenção e
operacionalidade

10

2

6

100%

PORTAL DO IASFA

Nº de
equipamentos
operacionais (A)
Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
manutenção/e
xploração de
outros bens e
equipamentos

Vs
B/A
Nº equipamentos

%

(B)
(Taxa de
operacionalidade
)

Promover a
comunicação
interna e
externa

Garantir a
atualização
permanente
dos conteúdos
no portal do
IASFA, na sua
área

Prazo para
efetuar
alterações

Qualidade

Realização

Dias
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4.4.1.9.3

Centro de Apoio Social de Oeiras

Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Perspetiva

Designação

Interna

Indicador

OE1-Redefinir o
conceito de apoio
social à família
militar e completar
o modelo de
governação
adequado ao IASFA

Designação

OO1- Rever a
Estrutura orgânica
do IASFA

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

Alterar a
estrutura
orgânica atual
em função
das
necessidades

Concluir e
implementar o
quadro de
competências
funcionais dos
postos de
trabalho que lhe
estão afetos

Classificação
Designação

Data de
finalização do
quadro de
competências

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Eficácia

Realização

Data/dias

Maio
2017

30 dias

Março
2017

100%

Documento
estrutura
orgânica

Relatório sobre
o estudo da
rede
convencionada
da ADM

Interna

Nº Tarefas
atribuídas
OE2- Gerir a ADM
de acordo com o
Novo modelo de
Governação dos
subsistemas
públicos de saúde

(TA)
OO2- Realizar a
análise da rede
convencionada da
ADM

Estudo da
rede
convencionad
a da ADM

Vs
Apoiar Estudo

Nº Tarefas
Desempenhadas

Eficiência

Realização

%

100%

10%

NA

100%

Eficácia

Realização

Dias

3

1

2

10%

(TD)

Interna

(Taxa de
execução)

OE2-Gerir a ADM de
acordo com o Novo
modelo de
governação dos
subsistemas
públicos de saúde

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os RH,
logísticos e
financeiros, bem
como os sistemas
de informação do
IASFA para apoio
e controlo da sua
gestão

Gestão eficaz
da área da
ADM

Processar a
faturação do
Regime Livre

Prazo para
faturação

SIGDN
SGADM
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Recursos

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas

OO3- Reestruturar
as respostas
sociais atuais na
saúde (…)

Atualizar os
preçários dos
serviços
prestados no
IASFA

Garantir a
atualização do
preçário dos
postos clínicos
(onde existam)

Recursos

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas

OO3- Reestruturar
as respostas
sociais atuais no
apoio a idosos (…)

Criar Novas
valências
sociais e
reestruturar
as existentes

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

OO3- Reestruturar
as respostas
sociais atuais no
apoio a idosos (…)

Atualizar os
preçários dos
serviços
prestados no
IASFA

Recursos

Elemento de
Ação

Recursos

Perspetiva

Indicador
Áreas de
Intervenção/A
ções

Designação

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Designação

OO3- Reestruturar
as respostas
sociais atuais no
apoio a idosos (…)

Criar Novas
valências
sociais e
reestruturar
as existentes

Classificação
Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Data de
apresentação da
proposta

Eficiência

Realização

Data/dias

Março
2017

30 dias

Fevereiro
2017

20%

Proposta de
Tabela a vigorar

Implementar
Projeto de
Centro de
Convívio

Data de
apresentação da
ficha do projeto

Eficiência

Realização

Data/dias
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Março 2017

10%

Ficha Projeto

Garantir a
implementação
da atualização
do preçário das
ERPI

Data de
apresentação da
proposta

Eficiência

15%

Proposta de
Tabela a vigorar

10%

Ficha Projeto
piloto para
implementação
do serviço de
apoio
domiciliário

Apoiar o
desenvolviment
o de projeto
piloto para
implementação
do serviço de
apoio
domiciliário

Designação

Janeiro
2017

Realização

Data/dias

Março
2017

Fevereiro
15 dias
2017

Tarefas
atribuídas no
âmbito do
projeto
(TAAP)
Vs
Tarefas
executadas

TA/TAAP
Eficiência

Realização

100%
%

10%

NA

(TE)
(Taxa de
execução)
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Perspetiva

Indicador
Designação

Designação

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

Classificação
Designação

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Eficiência

Realização

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

100%

10%

NA

10%

Ficha Projeto

100%

10%

NA

10%

Ficha Projeto

Recursos

Tarefas
atribuídas no
âmbito do
projeto
OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

OO3- Reestruturar
as respostas
sociais atuais no
apoio a idosos (…)

Criar Novas
valências
sociais e
reestruturar
as existentes

Apoiar o estudo
de
reorganização
das ERPI

(TAAP)
Vs

TA/TAAP
%

Tarefas
executadas
(TE)
(Taxa de
execução)

Recursos

Tarefas
atribuídas no
âmbito do
projeto
OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

OO3- Reestruturar
as respostas
sociais atuais no
apoio a idosos (…)

Criar Novas
valências
sociais e
reestruturar
as existentes

Apoiar e
colaborar no
projeto de
requalificação
do ex-LAM

(TAAP)
Vs
Tarefas
executadas

TA/TAAP
Eficiência

Realização
%

(TE)
(Taxa de
execução)
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Perspetiva

Indicador
Designação

Designação

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

Classificação
Designação

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Eficiência

Realização

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

100%

10%

NA

10%

Ficha Projeto

90%

5%

100%

5%

Diretivas para a
realização dos
eventos

Recursos

Tarefas
atribuídas no
âmbito do
projeto
OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

OO3- Reestruturar
as respostas
sociais atuais no
apoio a idosos (…)

Criar Novas
valências
sociais e
reestruturar
as existentes

Colaborar no
Projeto de
residencial
assistida

(TAAP)
Vs

TA/TAAP
%

Tarefas
executadas
(TE)
(Taxa de
execução)
Nº eventos
planeados

Recursos

(NEP)

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

OO3- Reestruturar
as respostas
sociais atuais no
turismo e lazer (…)

Assegurar a
gestão
corrente de
atividades
para grupos

Vs
Promover
eventos locais
de carater
lúdico e cultural

Nº eventos

NER/NEP
Eficiência

Realizados

Realização
%

(NER)
(Taxa de
execução)

62

Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Perspetiva

Indicador
Designação

Designação

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

Classificação
Designação

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Eficiência

Realização

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

90%

5%

100%

5%

Diretivas para a
realização dos
eventos

5%

Registo de
reservas
efetuadas e
Taxa de
Ocupação

Recursos

Nº eventos
planeados

OE3-Gerir de forma
eficiente e eficaz, as
respostas

OO3- Reestruturar
as respostas
sociais atuais no
turismo e lazer (…)

Assegurar a
gestão
corrente de
atividades
para grupos

Promover
Passeios e
convívios em
território
nacional com ou
sem alojamento

(NEP)
Vs
NER/NEP
Nº eventos

%
Realizados
(NER)
(Taxa de
execução)
Nº pedidos de
reserva

Recursos

(NPR)
OE3-Gerir de forma
eficiente e eficaz, as
respostas

OO3- Reestruturar
as respostas
sociais atuais no
turismo e lazer (…)

Assegurar a
gestão
corrente do
alojamento
temporário

Garantir
alojamento
temporário
individual

Vs
Nº de reservas
aceites

NRA/NPR
Eficiência

Realização

90%

10%

100%

%

(NRA)
(Taxa de
ocupação)
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Financeira

Perspetiva

Indicador
Designação

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

Designação

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os RH,
logísticos e
financeiros, bem
como os sistemas
de informação do
IASFA para apoio
e controlo da sua
gestão

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

Classificação
Designação

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

100%

15%

(17)

(3)

100%

10%

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

N/A

10%

Registo de
Manutenção e
Operacionalida
de das viaturas

NA

10%

Ficha Projeto

Superação

Nº viaturas
operacionais
Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

(NVO)
Assegurar
operação e
manutenção de
viaturas

Vs
Nº Viaturas
existentes

NVO/NVE
Eficácia

Realização

%

(NVE)

Financeira

(Taxa de
operacionalidade
)

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os RH,
logísticos e
financeiros, bem
como os sistemas
de informação do
IASFA para apoio
e controlo da sua
gestão

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Tarefas
atribuídas no
âmbito do
projeto
Colaborar o
estudo de
concentração
da equipa de
manutenção no
CASO

(TAAP)
Vs
Tarefas
executadas

TA/TAAP
Eficácia

Realização
%

(TE)
(Taxa de
execução)
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Financeira

Financeira

Perspetiva

Indicador
Designação

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

Designação

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os RH,
logísticos e
financeiros, bem
como os sistemas
de informação do
IASFA para apoio
e controlo da sua
gestão
OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os RH,
logísticos e
financeiros, bem
como os sistemas
de informação do
IASFA para apoio
e controlo da sua
gestão

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Efetuar um
rigoroso
controlo dos
encargos das
instalações
(água,
eletricidade e
Gás)

Classificação
Designação

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Nº de controlos

Eficácia

Realização

Nº

12

N/A

N/A

10%

Faturação
mensal

Nº inspeções
previstas
Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

(A)
Garantir a
inspeção
atempada de
equipamentos

Vs
Nº Inspeções
Realizadas

Registo
Comprovativo

B/A
Eficácia

Realização

100%

10%

NA

10%

das

%

Inspeções
(B)

Financeira

(Taxa de
execução)

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os RH,
logísticos e
financeiros, bem
como os sistemas
de informação do
IASFA para apoio
e controlo da sua
gestão

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
Limpeza de
edifícios

Registo
Taxa de execução

Eficácia

Resultados

%

70%

10%

80%

10%

Comprovativo
da Limpeza
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Clientes

Financeira

Financeira

Perspetiva

Indicador
Designação

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OE6-Promover a
participação ativa
dos beneficiários
nas atividades do
IASFA

Designação

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os RH,
logísticos e
financeiros, bem
como os sistemas
de informação do
IASFA para apoio
e controlo da sua
gestão

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os RH,
logísticos e
financeiros, bem
como os sistemas
de informação do
IASFA para apoio
e controlo da sua
gestão
OO7- Desenvolver
as áreas de
Marketing,
comunicação e
relações públicas
potenciando o
relacionamento
com os
stakeholders

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
manutenção e
operacionalidad
e de
equipamentos
de ventilação e
aquecimento,
infraestruturas
(edifícios e
outros)

Classificação
Designação

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

30%

Registos de
Manutenção e
operacionalidad
e

10%

Registos de
manutenção e
operacionalidad
e

Nº de
equipamentos
(A)
Vs
Nº equipamentos
Operacionais (B)

B/A
Eficácia

Realização

100%

10%

N/A

%

(Taxa de
operacionalidade
)
Nº equipamentos
operacionais (A)

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
manutenção/ex
ploração de
outros bens e
equipamentos

Nº equipamentos
(B)

Promover a
comunicação
interna e
externa

Garantir a
atualização
permanente
dos conteúdos
no portal do
IASFA, na sua
área

Prazo para
efetuar as
atualizações

vs
B/A
Eficácia

Realização

100%

5%

N/A

%

(Taxa de
operacionalidade
)

Qualidade

Realização

Dias

10

2

6

PORTAL DO
IASFA

100%

Intranet CASO
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4.4.1.9.4

Centro de Apoio Social do Porto

Interna

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais
Indicador

Designação

OE1-Redefinir o conceito
de apoio social à família
militar e completar o
modelo de governação
adequado ao IASFA

Designação

OO1- Rever a Estrutura
orgânica do IASFA

Áreas de
Intervenção/Ações

Elemento de Ação

Alterar a estrutura
orgânica atual em
função das
necessidades

Concluir e
implementar o
quadro de
competências
funcionais dos
postos de
trabalho que lhe
estão afetos

Classificação
Designação

Data de
finalização do
quadro de
competências

Em função
do objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Eficácia

Realização

Data/dias

Maio 2017

30 dias

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

100%

Documento
estrutura
orgânica

Relatório
sobre o
estudo da
rede
convencionad
a da ADM

Março
2017

Nº Tarefas
atribuídas

Interna

(TA)
OE2- Gerir a ADM de
acordo com o Novo
modelo de Governação
dos subsistemas públicos
de saúde

Vs
OO2- Realizar a análise
da rede convencionada
da ADM

Estudo da rede
convencionada da
ADM

Apoiar Estudo

Nº Tarefas
Desempenhada
s

Eficiência

Realização

%

100%

10%

NA

100%

Eficácia

Realização

Dias

3

1

2

10%

(TD)

Interna

(Taxa de
execução)

OE2-Gerir a ADM de
acordo com o Novo
modelo de governação
dos subsistemas públicos
de saúde

OO4 – Gerir,
desenvolver e potenciar
os RH, logísticos e
financeiros, bem como
os sistemas de
informação do IASFA
para apoio e controlo da
sua gestão

Gestão eficaz da
área da ADM

Processar a
faturação do
Regime Livre

Prazo para
faturação

SIGDN
SGADM
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Perspetiva

Áreas de
Intervenção/Ações

Elemento de Ação

Recursos

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas Sociais do
IASFA

OO3- Reestruturar as
respostas sociais atuais
na saúde (…)

Atualizar os
preçários dos
serviços prestados
no IASFA

Garantir a
atualização do
preçário dos
postos clínicos

Recursos

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas Sociais do
IASFA

OO3- Reestruturar as
respostas sociais atuais
no apoio a idosos (…)

Criar Novas
valências sociais e
reestruturar as
existentes

Apoiar o
desenvolvimento
de projetos de
implementação
de Novas ERPI

Data de
apresentação
do projeto

Recursos

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

OO3- Reestruturar as
respostas sociais atuais
no apoio a idosos (…)

Atualizar os
preçários dos
serviços prestados
no IASFA

Garantir a
implementação da
atualização do
preçário das ERPI

Data de
apresentação
da proposta

Eficiência

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

OO3- Reestruturar as
respostas sociais atuais
no apoio a idosos (…)

Criar Novas
valências sociais e
reestruturar as
existentes

Apoiar a
implementação
de um serviço de
voluntariado

Data de
apresentação
do projeto

Eficiência

Criar Novas
valências sociais e
reestruturar as
existentes

Apoiar o
desenvolvimento
de projetos de
implementação
de Novas
unidades
hoteleiras e de
lazer

Data de
apresentação
do projeto

Eficiência

Recursos

Designação

Recursos

Indicador

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Designação

OO3- Reestruturar as
respostas sociais atuais
no turismo e lazer (…)

Classificação
Designação

Data de
apresentação
da proposta

Em função
do objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Eficiência

Realização

Data/dias

Fevereiro20
17

30

Janeiro 2017

10%

Proposta de
Tabelas a
vigorar

10%

Ficha projeto
/Estudo de
viabilidade de
expansão de
capacidade
da ERPI UF2l

10%

Proposta de
Tabelas a
vigorar

10%

Ficha Projeto

10%

Ficha projeto
com análise
de viabilidade

Junho
Eficiência

Realização

Data/dias

Julho 2017

30
2017

Fevereiro
Realização

Dias

Janeiro
15 dias

2017

2017

Junho
Realização

Data/dias

Julho 2017

30
2017

Realização

Data/dias

Dezembro
2017

30

Novembro
2017
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Perspetiva

Indicador
Designação

Designação

Áreas de
Intervenção/Ações

Classificação

Elemento de Ação
Designação

Em função
do objeto

Quanto à
natureza

Eficiência

Realização

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

95%

5%

100%

10%

Diretivas para
a realização
dos eventos

95%

5%

100%

10%

Diretivas para
a realização
dos eventos

Nº eventos
planeado

Recursos

(NEP)
OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

OO3- Reestruturar as
respostas sociais atuais
no turismo e lazer (…)

Assegurar a
gestão corrente
de atividades para
grupos

Promover eventos
locais de carater
lúdico e cultural

Vs
Nº eventos
realizados

NER/NEP
%

(NER)
(Taxa de
execução)

Recursos

Nº eventos
planeados

OE3-Gerir de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

OO3- Reestruturar as
respostas sociais atuais
no turismo e lazer (…)

Assegurar a
gestão corrente
de atividades para
grupos

Promover
Passeios e
convívios em
território nacional
com ou sem
alojamento

(NEP)
Vs
NER/NEP
Nº eventos

Eficiência

Realização
%

Realizados
(NER)
(Taxa de
execução)
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Perspetiva

Indicador
Designação

Designação

Áreas de
Intervenção/Ações

Classificação

Elemento de Ação
Designação

Em função
do objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Nº pedidos de
reserva

Recursos

(NPR)
OE3-Gerir de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

OO3- Reestruturar as
respostas sociais atuais
no turismo e lazer (…)

Assegurar a
gestão corrente
do alojamento
temporário

Garantir
alojamento
temporário
individual

Vs
Nº de reservas
aceites

100%

5%

N/A

10%

Registo de
reservas e
Taxa de
Ocupação

100%

5%

N/A

10%

SIASC

10%

Ficha de
projeto

NRA/NPR
Eficiência

Realização
%

(NRA)
(Taxa de
ocupação)
Nº de pedidos
recebidos

Recursos

(NPR)
OE3-Gerir de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

OO3- Reestruturar as
respostas sociais atuais
no turismo e lazer (…)

Assegurar a
gestão do Apoio
Social
Complementar

Garantir o Apoio
Social
Complementar

Vs
Nº de pedidos
apoiados

Eficiência

Realização

NPA/NPR
%

(NPA)

Recursos

(Taxa de
execução)

OE3-Gerir de forma
eficiente e eficaz, as
respostas

OO3- Reestruturar as
respostas sociais atuais
no apoio a idosos (…)

Criar Novas
valências sociais e
reestruturar as
existentes

Implementar
Projeto de Centro
de Convívio

Data
apresentação
do projeto

Abril
Eficiência

Realização

Data/dias

2017

Fevereiro
30 dias

2017
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Financeira

Perspetiva

Indicador
Designação

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os recursos

Designação

OO4 – Gerir,
desenvolver e potenciar
os RH, logísticos e
financeiros, bem como
os sistemas de
informação do IASFA
para apoio e controlo da
sua gestão

Áreas de
Intervenção/Ações

Classificação

Elemento de Ação
Designação

Em função
do objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

NA

10%

Registo de
Manutenção
e
operacionalid
ade das
viaturas

Superação

Nº viaturas
operacionais
(NVO)
Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestruturas e
equipamentos

Assegurar
operação e
manutenção de
viaturas

Vs
Nº Viaturas
existentes

NVO/NVE
Eficácia

Realização

100%

33%

(3)

(1)

12

NA

NA

10%

Faturação
mensal

100%

10%

NA

15%

Registo
Comprovativo
das inspeções

%

(NVE)

Financeira

Financeira

(Taxa de
operacionalidad
e)

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os recursos

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os recursos

OO4 – Gerir,
desenvolver e potenciar
os RH, logísticos e
financeiros, bem como
os sistemas de
informação do IASFA
para apoio e controlo da
sua gestão
OO4 – Gerir,
desenvolver e potenciar
os RH, logísticos e
financeiros, bem como
os sistemas de
informação do IASFA
para apoio e controlo da
sua gestão

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestruturas e
equipamentos

Efetuar um
rigoroso controlo
dos encargos das
instalações (água,
eletricidade e Gás)

Nº de controlos

Eficácia

Realização

Eficácia

Realização

Nº

Nº inspeções
previstas (A)
Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestruturas e
equipamentos

Garantir a
inspeção
atempada de
equipamentos

Vs
Nº Inspeções
Realizadas (B)

B/A
%

(Taxa de
execução)
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Financeira

Financeira

Financeira

Perspetiva

Indicador
Designação

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os recursos

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os recursos

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os recursos

Designação

OO4 – Gerir,
desenvolver e potenciar
os RH, logísticos e
financeiros, bem como
os sistemas de
informação do IASFA
para apoio e controlo da
sua gestão

OO4 – Gerir,
desenvolver e potenciar
os RH, logísticos e
financeiros, bem como
os sistemas de
informação do IASFA
para apoio e controlo da
sua gestão

OO4 – Gerir,
desenvolver e potenciar
os RH, logísticos e
financeiros, bem como
os sistemas de
informação do IASFA
para apoio e controlo da
sua gestão

Áreas de
Intervenção/Ações

Elemento de Ação

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestruturas e
equipamentos

Garantir a
Limpeza de
edifícios

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestruturas e
equipamentos

Garantir a
manutenção e
operacionalidade
de equipamentos
de ventilação e
aquecimento,
infraestruturas
(edifícios e outros)

Classificação
Designação

Taxa de
execução

Em função
do objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Eficácia

Resultados

%

100%

10%

NA

25%

Registo
comprovativo
da limpeza

15%

Registo de
manutenção
e
operacionalid
ade

15%

Registo de
manutenção
e
operacionalid
ade

Nº de
equipamentos
(A)
Vs
Nº equip.
Operacionais (B)

B/A
Eficácia

Realização

100%

10%

NA

%

(Taxa de
operacionalidad
e)
Nº
equipamentos
(A)

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestruturas e
equipamentos

Garantir a
manutenção/expl
oração de outros
bens e
equipamentos

Vs
Nº
equipamentos
Operacionais (B)

B/A
Eficácia

Realização

100%

10%

NA

%

(Taxa de
operacionalidad
e)
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Clientes

Clientes

Perspetiva

Indicador
Designação

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

Designação

OO7- Desenvolver as
áreas de Marketing,
comunicação e relações
públicas potenciando o
relacionamento com os
stakeholders

OO7- Desenvolver as
áreas de Marketing,
comunicação e relações
públicas potenciando o
relacionamento com os
stakeholders

Áreas de
Intervenção/Ações

Elemento de Ação

Promover a
comunicação
interna e externa

Garantir a
atualização
permanente dos
conteúdos no
portal do IASFA,
na sua área

Promover a
comunicação
interna e externa

Apoiar a
elaboração de
“Mailing Lists” de
beneficiários para
divulgação de
atividades de
lazer, protocolos,
oferta CLIMS, e
outras
informações de
interesse para os
beneficiários
apoiados por
determinado
Equipamento

Classificação
Em função
do objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Prazo para
efetuar as
alterações

Qualidade

Realização

Dias

10

2

6

50%

PORTAL DO
IASFA

Prazo para
implementação
dos conteúdos

Qualidade

Realização

Dias

10

2

6

50%

PORTAL DO
IASFA

Designação
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4.4.1.9.5

Centro de Apoio Social de Runa

Interna

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais
Indicador

Designação

OE1-Redefinir o conceito
de apoio social à família
militar e completar o
modelo de governação
adequado ao IASFA

Designação

OO1- Rever a
Estrutura
orgânica do
IASFA

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

Alterar a
estrutura
orgânica atual
em função
das
necessidades

Concluir e
implementar o
quadro de
competências
funcionais dos
postos de
trabalho que
lhe estão
afetos

Classificação
Designação

Data de
finalização do
quadro de
competências

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Eficácia

Realização

Data/dias

Maio 2017

30 dias

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

100%

Documento
estrutura orgânica

100%

Relatório sobre o
estudo da rede
convencionada da
ADM

Março
2017

Interna

Nº Tarefas
atribuídas
OE2- Gerir a ADM de
acordo com o Novo
modelo de Governação
dos subsistemas públicos
de saúde

(TA)
OO2- Realizar
a análise da
rede
convencionad
a da ADM

Estudo da
rede
convencionad
a da ADM

Vs
Apoiar Estudo

Nº Tarefas
Desempenhadas

Eficiência

Realização

%

100%

10%

NA

(TD)
(Taxa de
execução)
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Recursos

Recursos

Recursos

Interna

Perspetiva

Indicador
Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

OE2-Gerir a ADM de
acordo com o Novo
modelo de governação
dos subsistemas públicos
de saúde

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os
RH, logísticos
e financeiros,
bem como os
sistemas de
informação
do IASFA para
apoio e
controlo da
sua gestão

Gestão eficaz
da área da
ADM

Processar a
faturação do
Regime Livre

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas

OO3Reestruturar
as respostas
sociais atuais
na saúde (…)

Atualizar os
preçários dos
serviços
prestados no
IASFA

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

OO3Reestruturar
as respostas
sociais atuais
no apoio a
idosos (…)

Designação

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

Designação

OO3Reestruturar
as respostas
sociais atuais
no apoio a
idosos (…)

Classificação
Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Prazo para
faturação

Eficácia

Realização

Dias

3

1

2

10%

Garantir a
atualização do
preçário dos
postos clínicos

Data de
apresentação da
proposta

Eficiência

Atualizar os
preçários dos
serviços
prestados no
IASFA

Garantir a
implementaçã
o da
atualização do
preçário das
ERPI

Data de
apresentação da
proposta

Eficiência

Criar Novas
valências
sociais e
reestruturar
as existentes

Apoiar o
desenvolvimen
to de projeto
piloto para
implementaçã
o do serviço de
apoio
domiciliário

Data de
apresentação do
projeto

Designação

Fonte de
verificação

SIGDN
SGADM

Fevereiro
Realização

Data/dias

Janeiro
30 dias

2017

Fevereiro

Eficiência

Realização

Realização

Dias

Data/dias

20%

Proposta de Tabela
a vigorar

10%

Proposta de Tabela
a vigorar

20%

Ficha do projeto
piloto para a
implementação do
serviço domiciliário

2017

Janeiro
30 dias

2017

2017

Setembro
2017

Agosto
30
2017
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Recursos

Perspetiva

Indicador
Designação

OE3-Gerir de forma
eficiente e eficaz, as
respostas

Designação

OO3Reestruturar
as respostas
sociais atuais
no apoio a
idosos (…)

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

Criar Novas
valências
sociais e
reestruturar
as existentes

Implementar
Projeto de
Centro de
Convívio

Classificação
Designação

Data
apresentação do
projeto

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Eficiência

Realização

Data/dias

Eficiência

Realização

Meta

Tolerância

Abril
2017

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

10%

Ficha de projeto

Fevereiro
30 dias

2017

Recursos

Nº eventos
planeados

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

OO3Reestruturar
as respostas
sociais atuais
no turismo e
lazer (…)

(NEP)
Assegurar a
gestão
corrente de
atividades
para grupos

Promover
eventos locais
de carater
lúdico e
cultural

Vs
Nº eventos
realizados

95%

5%

100%

15%

Diretivas para a
realização dos
eventos

95%

5%

100%

10%

Diretivas para a
realização dos
eventos

NER/NEP
%

(NER)
(Taxa de
execução)

Recursos

Nº eventos
planeados

OE3-Gerir de forma
eficiente e eficaz, as
respostas

OO3Reestruturar
as respostas
sociais atuais
no turismo e
lazer (…)

Assegurar a
gestão
corrente de
atividades
para grupos

Promover
Passeios e
convívios em
território
nacional com
ou sem
alojamento

(NEP)
Vs
Nº eventos
realizados

NER/NEP
Eficiência

Realização
%

(NER)
(Taxa de
execução)
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Perspetiva

Indicador
Designação

Designação

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

Classificação
Designação

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Eficiência

Realização

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

100%

5%

NA

15%

Registo de reservas
e Taxa de
Ocupação

100%

11%
10%

(9)

(1)

Registo de
Manutenção e
operacionalidade
das viaturas

Recursos

Nº pedidos de
reserva

OE3-Gerir de forma
eficiente e eficaz, as
respostas

OO3Reestruturar
as respostas
sociais atuais
no turismo e
lazer (…)

(NPR)
Assegurar a
gestão
corrente do
alojamento
temporário

Garantir
alojamento
temporário
individual

Vs
Nº de reservas
aceites

NRA/NPR
%

(NRA)

Financeira

(Taxa de
ocupação)

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os recursos

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os
RH, logísticos
e financeiros,
bem como os
sistemas de
informação
do IASFA para
apoio e
controlo da
sua gestão

Nº viaturas
operacionais
Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

(NVO)
Assegurar
operação e
manutenção
de viaturas

Vs
Nº Viaturas
existentes

NVO/NVE
Eficácia

Realização

%

NA

(NVE)
(Taxa de
operacionalidade
)
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Financeira

Financeira

Financeira

Perspetiva

Indicador
Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os recursos

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os
RH, logísticos
e financeiros,
bem como os
sistemas de
informação
do IASFA para
apoio e
controlo da
sua gestão

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Efetuar um
rigoroso
controlo dos
encargos das
instalações
(água,
eletricidade e
Gás)

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os recursos

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os
RH, logísticos
e financeiros,
bem como os
sistemas de
informação
do IASFA para
apoio e
controlo da
sua gestão

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
inspeção
atempada de
equipamentos

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os
RH, logísticos
e financeiros,
bem como os
sistemas de
informação
do IASFA para
apoio e
controlo da
sua gestão

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
Limpeza de
edifícios

Designação

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os recursos

Designação

Classificação
Designação

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Nº de controlos

Eficácia

Realização

Nº

12

NA

NA

20%

Faturação mensal

Eficácia

Realização

100%

10%

NA

20%

Comprovativos das
inspeções

80%

10%

90%

20%

Registo de
Comprovativo da
limpeza

Nº inspeções
previstas (A)
Vs
Nº Inspeções
Realizadas (B)

B/A
%

(Taxa de
execução)

Taxa de execução

Eficácia

Resultados

%
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Clientes

Financeira

Financeira

Perspetiva

Indicador
Designação

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os recursos

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os recursos

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

Designação

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os
RH, logísticos
e financeiros,
bem como os
sistemas de
informação
do IASFA para
apoio e
controlo da
sua gestão
OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os
RH, logísticos
e financeiros,
bem como os
sistemas de
informação
do IASFA para
apoio e
controlo da
sua gestão
OO7Desenvolver
as áreas de
Marketing,
comunicação
e relações
públicas
potenciando
o
relacionamen
to com os
stakeholders

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
manutenção e
operacionalida
de de
equipamentos
de ventilação e
aquecimento,
infraestruturas
(edifícios e
outros)

Classificação
Designação

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Eficácia

Realização

Unidade

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

10%

NA

10%

Registos de
manutenção e
operacionalidade

100%

10%

NA

10%

Registos de
manutenção e
operacionalidade

10

2

6

100%

PORTAL DO IASFA

Meta

Nº equipamentos
(A)
Vs
Nº equipamentos
Operacionais (B)

B/A
%

100%

(Taxa de
operacionalidade
)
Nº equipamentos
(A)

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
manutenção/e
xploração de
outros bens e
equipamentos

Nº equipamentos
Operacionais (B)

Promover a
comunicação
interna e
externa

Garantir a
atualização
permanente
dos conteúdos
no portal do
IASFA, na sua
área

Prazo para
efetuar as
alterações

Vs
B/A
Eficácia

Realização
%

(Taxa de
operacionalidade
)

Qualidade

Realização

Dias
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4.4.1.10

Centros de Apoio Social – Nível II

4.4.1.10.1

Centro de Apoio Social de Braga

Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Interna

Perspetiva

Indicador
Designação

OE1-Redefinir o conceito
de apoio social à família
militar e completar o
modelo de governação
adequado ao IASFA

Designação

OO1- Rever a
Estrutura
orgânica do
IASFA

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Alterar a
estrutura
orgânica atual
em função
das
necessidades

Concluir e
implementar o
quadro de
competências
funcionais dos
postos de
trabalho que lhe
estão afetos

Classificação
Designação

Data de
finalização do
quadro de
competências

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Eficácia

Realização

Data/dias

Maio 2017

30 dias

Março
2017

100%

Documento
estrutura orgânica

%

100%

10%

100%

Relatório sobre o
estudo da rede
convencionada da
ADM

Nº Tarefas
atribuídas

Interna

(TA)
OE2- Gerir a ADM de
acordo com o Novo
modelo de Governação
dos subsistemas públicos
de saúde

OO2- Realizar
a análise da
rede
convencionad
a da ADM

Estudo da
rede
convencionad
a da ADM

Vs
Apoiar Estudo

Nº Tarefas
Desempenha
das

Eficiência

Realização

NA

(TD)
(Taxa de
execução)
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Recursos

Recursos

Interna

Perspetiva

Indicador
Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

OE2-Gerir a ADM de
acordo com o Novo
modelo de governação
dos subsistemas públicos
de saúde

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os
RH, logísticos
e financeiros,
bem como os
sistemas de
informação
do IASFA para
apoio e
controlo da
sua gestão

Gestão eficaz
da área da
ADM

Processar a
faturação do
Regime Livre

Prazo para
faturação

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas

OO3Reestruturar
as respostas
sociais atuais
no apoio a
idosos (…)

Criar Novas
valências
sociais e
reestruturar
as existentes

Implementar
Projeto de
Centros de
Convívio

Data
apresentação
do projeto

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas

OO3Reestruturar
as respostas
sociais atuais
no apoio a
idosos (…)

Criar Novas
valências
sociais e
reestruturar
as existentes

Apoiar o
desenvolvimento
de projeto para
implementação
do serviço de
apoio domiciliário

Data de
apresentação
do projeto

Designação

Designação

Classificação
Designação

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Eficácia

Realização

Dias

3

1

2

10%

SIGDN
SGADM

Realização

Data/dias

Abril
2017

30 dias

Fevereiro
2017

30%

Ficha de Projeto

Realização

Data/dias

Setembro
2017

30

Agosto
2017

30%

Ficha de Projeto

Eficiência
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Perspetiva

Indicador
Designação

Designação

Áreas de
Intervenção/A
ções

Classificação

Elemento de Ação
Designação

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Eficiência

Realização

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

95%

5%

100%

40%

Diretivas para a
realização dos
Eventos

20

350

10%

Registo de
Manutenção e
operacionalidade
das viaturas

NA

NA

10%

Faturação mensal

Recursos

Nº eventos
planeados

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas

OO3Reestruturar
as respostas
sociais atuais
no turismo e
lazer (…)

(NEP)
Assegurar a
gestão
corrente de
atividades
para grupos

Promover eventos
locais de carater
lúdico e cultural

Vs
Nº de eventos
realizados

NER/NEP
%

(NER)

Financeira

Financeira

(Taxa de
execução)

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os recursos

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os
RH, logísticos
e financeiros,
bem como os
sistemas de
informação
do IASFA para
apoio e
controlo da
sua gestão

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Assegurar
operação e
manutenção de
viaturas

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os recursos

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os
RH, logísticos
e financeiros,
bem como os
sistemas de
informação
do IASFA para
apoio e
controlo da
sua gestão

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Efetuar um
rigoroso controlo
dos encargos das
instalações (água,
eletricidade e Gás)

Nº dias/ano
viatura
operacional

Nº de
controlos

Eficácia

Realização

Dias

330

Eficácia

Realização

Nº

12
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Financeira

Financeira

Perspetiva

Indicador
Designação

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os recursos

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os recursos

Designação

Áreas de
Intervenção/A
ções

Classificação

Elemento de Ação
Designação

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os
RH, logísticos
e financeiros,
bem como os
sistemas de
informação
do IASFA para
apoio e
controlo da
sua gestão

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
inspeção
atempada de
equipamentos

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os
RH, logísticos
e financeiros,
bem como os
sistemas de
informação
do IASFA para
apoio e
controlo da
sua gestão

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
Limpeza de
edifícios

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Eficácia

Realização

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

100%

5%

NA

10%

Comprovativos
das
inspeções

30%

Registo
Comprovativo
da
limpeza

Nº inspeções
previstas
(A)
Vs

B/A
%

Nº Inspeções
Realizadas (B)
(Taxa de
execução)

Taxa de
execução

Eficácia

Resultados

%

90%

10%

100%
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Financeira

Financeira

Perspetiva

Indicador
Designação

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os recursos

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os recursos

Designação

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os
RH, logísticos
e financeiros,
bem como os
sistemas de
informação
do IASFA para
apoio e
controlo da
sua gestão

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os
RH, logísticos
e financeiros,
bem como os
sistemas de
informação
do IASFA para
apoio e
controlo da
sua gestão

Áreas de
Intervenção/A
ções

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Classificação

Elemento de Ação
Designação

Garantir a
manutenção e
operacionalidade
de equipamentos
de ventilação e
aquecimento,
infraestruturas
(edifícios e outros)

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Nº
equipamento
s (A)
Vs
Nº
equipamento
s
Operacionais
(B)

90%

10%

100%

20%

Registo de
Manutenção
e
Operacionalidade

100%

10%

NA

10%

Registo de
Manutenção e
operacionalidade

B/A
Eficácia

Realização
%

(Taxas de
execução)
Nº de
equipamento
s operacionais
(NAI)
Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
manutenção/expl
oração de outros
bens e
equipamentos

Vs
Nº de
equipamento
s/bens a
inspecionar

NAI/NBEI
Eficácia

Realização
%

(NBEI)
(Taxa de
operacionalid
ade)
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Clientes

Perspetiva

Indicador
Designação

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

Designação

OO7Desenvolver
as áreas de
Marketing,
comunicação
e relações
públicas
potenciando
o
relacionamen
to com os
stakeholders

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Promover a
comunicação
interna e
externa

Garantir a
atualização
permanente dos
conteúdos no
portal do IASFA,
na sua área

Classificação
Designação

Prazo para
efetuar as
atualizações

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Qualidade

Realização

Dias

10

2

6

100%

Portal do IASFA
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4.4.1.10.2

Centro de Apoio Social de Coimbra

Interna

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais
Indicador

Designação

OE1-Redefinir o conceito
de apoio social à família
militar e completar o
modelo de governação
adequado ao IASFA

Designação

OO1- Rever a
Estrutura orgânica
do IASFA

Áreas de
Intervenção/A
ções

Alterar a
estrutura
orgânica atual
em função das
necessidades

Elemento de
Ação

Classificação
Designação

Concluir e
implementar o
quadro de
Data de finalização
competências
do quadro de
funcionais dos
competências
postos de
trabalho que lhe
estão afetos

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Eficácia

Realização

Data/dias

Maio
2017

30 dias

Março
2017

100%

Documento de
estrutura
orgânica

NA

100%

Relatório
sobre o estudo
da rede
convencionada
da ADM

2

10%

Interna

Nº Tarefas
atribuídas
OE2- Gerir a ADM de
acordo com o Novo
modelo de Governação
dos subsistemas públicos
de saúde

(TA)
OO2- Realizar a
análise da rede
convencionada
da ADM

Estudo da
rede
convencionad
a da ADM

Vs
Apoiar Estudo

Eficiência

Realização

%

100%

10%

Eficácia

Realização

Dias

3

1

Nº Tarefas
Desempenhadas
(TD)

Interna

(Taxa de execução)

OE2-Gerir a ADM de
acordo com o Novo
modelo de governação
dos subsistemas públicos
de saúde

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os RH,
logísticos e
financeiros, bem
como os sistemas
de informação do
IASFA para apoio
e controlo da sua
gestão

Gestão eficaz
da área da
ADM

Processar a
faturação do
Regime Livre

Prazo para
faturação

SIGDN
SGADM
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Designação

Elemento de
Ação

Recursos

Designação

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas

OO3Reestruturar as
respostas sociais
atuais no apoio a
idosos (…)

Criar Novas
valências
sociais e
reestruturar
as existentes

Apoiar o
desenvolvimen
to de projeto
para
implementaçã
o do serviço de
apoio
domiciliário

Recursos

Perspetiva

Indicador
Áreas de
Intervenção/A
ções

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas

OO3Reestruturar as
respostas sociais
atuais no apoio a
idosos (…)

Criar Novas
valências
sociais e
reestruturar
as existentes

Implementar
Projeto de
Centro de
Convívio

Classificação
Designação

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Data de
apresentação do
projeto

Eficiência

Realização

Data/dias

Setem
bro
2017

30

Data
apresentação do
projeto

Eficiência

Realização

Data/dias

Eficiência

Realização

NRE/NPR%

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

10%

Ficha de
Projeto

10%

Ficha de
projeto

10%

SIASC

Agosto

Abril
2017

Superação

2017

Fevereiro
30 dias

2017

Nº de pedidos
Recebidos

Recursos

(NPR)
OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

OO3Reestruturar as
respostas sociais
atuais na saúde
(…)

Assegurar a
gestão do
apoio social
complementa
r

Garantir e
melhorar o
apoio social
complementar

vs
Nº de respostas

90%

10%

100%

Efetuadas
(NRE)
(Taxa de
execução)
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Perspetiva

Indicador
Designação

Designação

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

Classificação
Designação

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Eficiência

Realização

Unidade

Meta

NER/NEP

100%

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

10%

Diretivas para a
realização dos
eventos

10%

Diretivas para
a realização
dos eventos

10%

Registo
protocolos
celebrados

Nº eventos
planeados

Recursos

(NEP)
Assegurar a
Promover
OO3- Reestruturar
OE3-Gerir, de forma
as respostas sociais gestão corrente eventos locais
eficiente e eficaz, as
atuais no turismo e de atividades de carater lúdico
respostas sociais do IASFA
para grupos
lazer (…)
e cultural

Vs
Nº eventos
realizados

200%
NA

%

(1)

NER/NEP

100%

(2)

(NER)
(Taxa de execução)

Recursos

Nº eventos
planeados

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas sociais do
IASFA

OO3Reestruturar as
respostas sociais
atuais no turismo
e lazer (…)

Assegurar a
gestão
corrente de
atividades
para grupos

Passeios e
convívios em
Território
nacional com
ou sem
alojamento

(NEP)
Vs
Nº eventos
realizados

Eficiência

33%

133%

Realização
%

3

1

4

NPI/NPS
%

100%

10%

100%

(NER)

Recursos

(Taxa de
execução)

Implementar
OO3- Reestruturar Complementar as
OE3- Gerir, de forma
protocolos e
as respostas sociais respostas na
eficiente e eficaz, as
parcerias com o
atuais no turismo e saúde do sistema
respostas sociais do IASFA
sistema de
lazer (…)
de saúde militar
saúde militar

Nº protocolos
Solicitados
(NPS)
Vs
Nº de protocolos
Implementados
(NPI)

Eficiência

Realização
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Processos

Perspetiva

Indicador
Designação

Designação

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

Garantir a
Implementar
OO3- Reestruturar cobertura das
OE3- Gerir, de forma
protocolos/
as respostas sociais
respostas
eficiente e eficaz, as
acordos e
atuais no turismo e sociais em todo
respostas sociais do IASFA
parcerias com
lazer (…)
o Território
outras entidades
Nacional

Classificação
Designação

Nº protocolos
Solicitados
(NPS)
Vs
Nº de protocolos
Implementados
(NPI)
(Taxa de execução)

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Realização

NPI/NPS
%

100%

10%

100%

20%

Registo
protocolos
celebrados

Realização

NRA/NPR
%

100%

5%

NA

20%

Registo de
Reservas e
Taxa de
Ocupação

20%

Registo de
reservas e
Taxa de
Ocupação

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Eficiência

Eficiência

Processos

Nº pedidos de
reserva
OO3- Reestruturar
Assegurar a
OE3-Gerir, de forma
as respostas sociais gestão corrente
eficiente e eficaz, as
atuais no turismo e do alojamento
respostas sociais do IASFA
lazer (…)
temporário

(NPR)
Alojamento
temporário

Vs
Nº de reservas
aceites
(NRA)
(Taxa de ocupação)
Nº pedidos de
reserva

Processos

(NPR)
OO3- Reestruturar
Assegurar a
OE3-Gerir, de forma
as respostas sociais gestão corrente
eficiente e eficaz, as
atuais no turismo e de residências
respostas sociais do IASFA
lazer (…)
universitárias

Residência
Universitária

Vs
Nº de reservas
aceites

NRA/NPR
Eficiência

Realização

100%

5%

NA

%

(NRA)
(Taxa de ocupação)
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Elemento de
Ação

Classificação
Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Financeira

Designação

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os RH,
Garantir a
Assegurar
Nº dias/ano viatura
logísticos e
manutenção
OE5-Capitalizar os serviços
operação e
financeiros, bem
preventiva e
operacional
prestados maximizando os
como os sistemas
corretiva de
manutenção de
recursos
de informação do infraestruturas e
viaturas
IASFA para apoio e equipamentos
controlo da sua
gestão

Eficácia

Realização

Dias

Financeira

Designação

OO4 – Gerir,
desenvolver e
Garantir a
potenciar os RH,
logísticos e
manutenção
OE5-Capitalizar os serviços
preventiva e
financeiros, bem
prestados maximizando os
como os sistemas
corretiva de
recursos
de informação do infraestruturas e
IASFA para apoio e equipamentos
controlo da sua
gestão

Eficácia

Realização

Financeira

Perspetiva

Indicador
Áreas de
Intervenção/A
ções

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os RH,
Garantir a
logísticos e
manutenção
OE5-Capitalizar os serviços
preventiva e
financeiros, bem
prestados maximizando os
como os sistemas
corretiva de
recursos
de informação do infraestruturas e
IASFA para apoio e equipamentos
controlo da sua
gestão

Eficácia

Realização

Efetuar um
rigoroso
controlo dos
encargos das
instalações
(água,
eletricidade e
Gás)

Designação

Nº de controlos

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

20

350

10%

Mapa de Registo
de manutenção e
operacionalidade

12

NA

NA

10%

Faturação mensal

100%

5%

NA

10%

Comprovativos
de inspeção

Meta

330
(1)

Nº

Nº inspeções
previstas (A)
Garantir a
inspeção
atempada de
equipamentos

Vs
B/A
Nº Inspeções
Realizadas (B)

%

(Taxa de execução)
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Designação

Elemento de
Ação

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os RH,
Garantir a
logísticos e
manutenção
OE5-Capitalizar os serviços
financeiros, bem
preventiva e
prestados maximizando os
como os sistemas
corretiva de
recursos
de informação do infraestruturas e
IASFA para apoio e equipamentos
controlo da sua
gestão

Garantir a
Limpeza de
edifícios

OO4 – Gerir,
desenvolver e
Garantir a
potenciar os RH,
logísticos e
manutenção
OE5-Capitalizar os serviços
preventiva e
financeiros, bem
prestados maximizando os
como os sistemas
corretiva de
recursos
de informação do infraestruturas e
IASFA para apoio e equipamentos
controlo da sua
gestão

Garantir a
manutenção e
operacionalidad
e de
equipamentos
de ventilação e
aquecimento,
infraestruturas
(edifícios e
outros)

Financeira

Financeira

Designação

Financeira

Perspetiva

Indicador
Áreas de
Intervenção/A
ções

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os RH,
Garantir a
logísticos e
manutenção
OE5-Capitalizar os serviços
preventiva e
financeiros, bem
prestados maximizando os
como os sistemas
corretiva de
recursos
de informação do infraestruturas e
IASFA para apoio e equipamentos
controlo da sua
gestão

Classificação
Designação

Taxa de execução

Em função do
objeto

Eficácia

Quanto à
natureza

Resultados

Unidade

%

Meta

80%

Tolerância

10%

Superação

90%

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

10%

Registos
semanais de
confirmação de
limpeza
efetuada

10%

Registo de
manutenção e
operacionalidad
e

10%

Registo de
manutenção e
operacionalidad
e

Nº equipamentos
A)
vs
Nº equipamentos
Operacionais (B)

B/A
Eficácia

Realização

100%

10%

NA

%

(Taxa de
operacionalidade)

Nº de
equipamentos
operacionais
Garantir a
manutenção/
exploração de
outros bens e
equipamentos

(NAM)
Vs

NAM/NBE
Eficácia

Nº de Bens e
equipamentos

Realização

100%

10%

NA

%

(NBE)
(Taxa de
operacionalidade)
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Financeira

Perspetiva

Indicador
Designação

Designação

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os RH,
Garantir a
logísticos e
manutenção
Manutenção de
OE5- capitalizar os serviços
financeiros, bem
preventiva e
infraestruturas
prestados maximizando os
como os sistemas
corretiva de
recursos
(outros)
de informação do infraestruturas e
IASFA para apoio e equipamentos
controlo da sua
gestão

Classificação
Designação

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Eficácia

Realização

Qualidade

Realização

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

100%

10%

NA

30%

Registo de
Manutenção

10

2

6

100%

PORTAL DO IASFA

Nº de ações de
manutenção
(NAM)
Vs
Nº de
infraestruturas
(outros) a
inspecionar

NAM/NII
%

(NII)

Clientes

(Taxa de execução)

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

OO7-Desenvolver
as áreas de
Marketing,
comunicação e
relações públicas
potenciando o
relacionamento
com os
stakeholders

Promover a
comunicação
interna e
externa

Garantir a
atualização
permanente dos
conteúdos no
portal do IASFA,
na sua área

Prazo para
efetuara as
atualizações

Dias
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4.4.1.10.3

Centro de Apoio Social de Évora

Interna

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais
Indicador

Designação

OE1-Redefinir o conceito
de apoio social à família
militar e completar o
modelo de governação
adequado ao IASFA

Designação

OO1- Rever a
Estrutura
orgânica do
IASFA

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

Alterar a
estrutura
orgânica atual
em função
das
necessidades

Concluir e
implementar o
quadro de
competências
funcionais dos
postos de
trabalho que
lhe estão
afetos

Classificação
Designação

Data de
finalização do
quadro de
competências

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Eficácia

Realização

Data/dias

Maio
2017

30 dias

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de verificação

100%

Documento estrutura
orgânica

100%

Relatório sobre o
estudo da rede
convencionada da
ADM

Março
2017

Nº Tarefas
atribuídas

Interna

(TA)
OE2- Gerir a ADM de
acordo com o Novo
modelo de Governação
dos subsistemas públicos
de saúde

OO2- Realizar
a análise da
rede
convencionad
a da ADM

Estudo da
rede
convencionad
a da ADM

Vs
Apoiar Estudo

Nº Tarefas
Desempenhadas

Eficiência

Realização

%

100%

10%

NA

(TD)
(Taxa de
execução)
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Recursos

Recursos

Interna

Perspetiva

Indicador
Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

Gestão eficaz
da área da
ADM

Processar a
faturação do
Regime Livre

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas

OO3Reestruturar
as respostas
sociais atuais
no apoio a
idosos (…)

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas

OO3Reestruturar
as respostas
sociais atuais
no apoio a
idosos (…)

Designação

OE2-Gerir a ADM de
acordo com o Novo
modelo de governação
dos subsistemas públicos
de saúde

Designação

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os
RH, logísticos
e financeiros,
bem como os
sistemas de
informação
do IASFA para
apoio e
controlo da
sua gestão

Classificação
Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Prazo para
faturação

Eficácia

Realização

Dias

3

1

2

10%

Criar Novas
valências
sociais e
reestruturar
as existentes

Apoiar o
desenvolvimen
to de projeto
para
implementaçã
o do serviço de
apoio
domiciliário

Data de
apresentação do
projeto

Eficiência

Realização

Data/dias

Criar Novas
valências
sociais e
reestruturar
as existentes

Implementar
Projeto de
Centro de
Convívio

Data
apresentação do
projeto

Eficiência

Realização

Data/dias

Designação

Fonte de verificação

SIGDN
SGADM

Setem
bro
2017

Agosto
30

Abril
2017

2017

10%

Ficha de Projeto

10%

Ficha de projeto

Fevereiro
30 dias

2017
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Perspetiva

Indicador
Designação

Designação

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

Classificação
Designação

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Eficiência

Realização

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de verificação

95%

5%

100%

80%

Diretivas para a
realização dos
eventos

20

350

10%

Registo de
manutenção e
operacionalidade

Nº eventos
planeados

Recursos

(NEP)
OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas

OO3Reestruturar
as respostas
sociais atuais
no turismo e
lazer (…)

Assegurar a
gestão
corrente de
atividades
para grupos

Promover
eventos locais
de carater
lúdico e
cultural

Vs
NER/NEP
Nº de eventos

%
Realizados
(NER)

Financeira

(Taxa de
execução)

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os recursos

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os
RH, logísticos
e financeiros,
bem como os
sistemas de
informação
do IASFA para
apoio e
controlo da
sua gestão

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Assegurar
operação e
manutenção
de viaturas

Nº de dias/ano
viatura
operacional

330
Eficácia

Realização

Dias
(1)

95

Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Financeira

Financeira

Financeira

Perspetiva

Indicador
Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os recursos

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os
RH, logísticos
e financeiros,
bem como os
sistemas de
informação
do IASFA para
apoio e
controlo da
sua gestão

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Efetuar um
rigoroso
controlo dos
encargos das
instalações
(água,
eletricidade e
Gás)

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os recursos

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os
RH, logísticos
e financeiros,
bem como os
sistemas de
informação
do IASFA para
apoio e
controlo da
sua gestão

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
inspeção
atempada de
equipamentos

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os
RH, logísticos
e financeiros,
bem como os
sistemas de
informação
do IASFA para
apoio e
controlo da
sua gestão

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
Limpeza de
edifícios

Designação

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os recursos

Designação

Classificação
Designação

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de verificação

Nº de Controlos

Eficácia

Realização

Nº

12

NA

NA

10%

Faturação Mensal

Eficácia

Realização

100%

NA

NA

10%

Comprovativos das
inspeções

90%

10%

100%

10%

Registo comprovativo
da limpeza

Nº inspeções
previstas (A)
Vs
Nº de inspeções
efetuadas (B)

B/A
%

(Taxa de
execução)

Taxa de execução

Eficácia

Resultados

%
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Clientes

Financeira

Financeira

Perspetiva

Indicador
Designação

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os recursos

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os recursos

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os
RH, logísticos
e financeiros,
bem como os
sistemas de
informação
do IASFA para
apoio e
controlo da
sua gestão

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
manutenção e
operacionalida
de
equipamentos
de ventilação e
aquecimento e
infraestruturas
(edifícios e
outros)

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os
RH, logísticos
e financeiros,
bem como os
sistemas de
informação
do IASFA para
apoio e
controlo da
sua gestão

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
manutenção/e
xploração de
outros bens e
equipamentos

Promover a
comunicação
interna e
externa

Garantir a
atualização
permanente
dos conteúdos
no portal do
IASFA, na sua
área

Designação

OO7Desenvolver
as áreas de
Marketing,
comunicação
e relações
públicas
potenciando
o
relacionamen
to com os
stakeholders

Classificação
Designação

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Eficácia

Realização

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de verificação

90%

10%

100%

25%

Registo de
manutenção e
operacionalidade

90%

10%

100%

25%

Registo de
manutenção e
operacionalidade

10

2

6

100%

PORTAL DO IASFA

Nº equipamentos
(A)
Nº
equipamentos.
Operacionais (B)

B/A
%

(Taxa de
operacionalidade
)

Nº equipamentos
(A)
Nº
equipamentos.
Operacionais (B)

B/A
Eficácia

Realização
%

(Taxa de
operacionalidade
)

Prazo para
efetuar as
alterações

Qualidade

Realização

Dias
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4.4.1.10.4

Centro de Apoio Social do Funchal

Interna

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais
Indicador

Designação

OE1-Redefinir o conceito
de apoio social à família
militar e completar o
modelo de governação
adequado ao IASFA

Designação

OO1- Rever a
Estrutura
orgânica do
IASFA

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

Alterar a
estrutura
orgânica atual
em função
das
necessidades

Concluir e
implementar o
quadro de
competências
funcionais dos
postos de
trabalho que
lhe estão
afetos

Classificação
Designação

Data de
finalização do
quadro de
competências

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Eficácia

Realização

Data/dias

Maio
2017

30 dias

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de verificação

100%

Documento estrutura
orgânica

100%

Relatório sobre o
estudo da rede
convencionada da
ADM

Março
2017

Nº Tarefas
atribuídas

Interna

(TA)
OE2- Gerir a ADM de
acordo com o Novo
modelo de Governação
dos subsistemas públicos
de saúde

OO2- Realizar
a análise da
rede
convencionad
a da ADM

Estudo da
rede
convencionad
a da ADM

Vs
Apoiar Estudo

Nº Tarefas
Desempenhadas

Eficiência

Realização

%

100%

10%

NA

(TD)
(Taxa de
execução)
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Recursos

Recursos

Interna

Perspetiva

Indicador
Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

Gestão eficaz
da área da
ADM

Processar a
faturação do
Regime Livre

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas

OO3Reestruturar
as respostas
sociais atuais
no apoio a
idosos (…)

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas

OO3Reestruturar
as respostas
sociais atuais
no apoio a
idosos (…)

Designação

OE2-Gerir a ADM de
acordo com o Novo
modelo de governação
dos subsistemas públicos
de saúde

Designação

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os
RH, logísticos
e financeiros,
bem como os
sistemas de
informação
do IASFA para
apoio e
controlo da
sua gestão

Classificação
Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Prazo para
faturação

Eficácia

Realização

Dias

3

1

2

10%

Criar Novas
valências
sociais e
reestruturar
as existentes

Apoiar o
desenvolvimen
to de projeto
para
implementaçã
o do serviço de
apoio
domiciliário

Data de
apresentação do
projeto

Eficiência

Realização

Data/dias

Criar Novas
valências
sociais e
reestruturar
as existentes

Implementar
Projeto de
Centro de
Convívio

Data
apresentação do
projeto

Eficiência

Realização

Data/dias

Designação

Fonte de verificação

SIGDN
SGADM

Setem
bro
2017

Agosto
30

Abril
2017

2017

10%

Ficha de Projeto

10%

Ficha de projeto

Fevereiro
30 dias

2017
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Perspetiva

Indicador
Designação

Designação

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

Classificação
Designação

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Eficiência

Realização

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de verificação

95%

5%

100%

80%

Diretivas para a
realização dos
eventos

20

350

10%

Registo de
manutenção e
operacionalidade

Nº eventos
planeados

Recursos

(NEP)
OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas

OO3Reestruturar
as respostas
sociais atuais
no turismo e
lazer (…)

Assegurar a
gestão
corrente de
atividades
para grupos

Promover
eventos locais
de carater
lúdico e
cultural

Vs
NER/NEP
Nº de eventos

%
Realizados
(NER)

Financeira

(Taxa de
execução)

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os recursos

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os
RH, logísticos
e financeiros,
bem como os
sistemas de
informação
do IASFA para
apoio e
controlo da
sua gestão

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Assegurar
operação e
manutenção
de viaturas

Nº de dias/ano
viatura
operacional

330
Eficácia

Realização

Dias
(1)

100

Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Financeira

Financeira

Financeira

Perspetiva

Indicador
Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os recursos

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os
RH, logísticos
e financeiros,
bem como os
sistemas de
informação
do IASFA para
apoio e
controlo da
sua gestão

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Efetuar um
rigoroso
controlo dos
encargos das
instalações
(água,
eletricidade e
Gás)

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os recursos

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os
RH, logísticos
e financeiros,
bem como os
sistemas de
informação
do IASFA para
apoio e
controlo da
sua gestão

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
inspeção
atempada de
equipamentos

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os
RH, logísticos
e financeiros,
bem como os
sistemas de
informação
do IASFA para
apoio e
controlo da
sua gestão

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
Limpeza de
edifícios

Designação

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os recursos

Designação

Classificação
Designação

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de verificação

Nº de Controlos

Eficácia

Realização

Nº

12

NA

NA

10%

Faturação Mensal

Eficácia

Realização

100%

NA

NA

10%

Comprovativos das
inspeções

90%

10%

100%

10%

Registo comprovativo
da limpeza

Nº inspeções
previstas (A)
Vs
Nº de inspeções
efetuadas (B)

B/A
%

(Taxa de
execução)

Taxa de execução

Eficácia

Resultados

%
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Clientes

Financeira

Financeira

Perspetiva

Indicador
Designação

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os recursos

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os recursos

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os
RH, logísticos
e financeiros,
bem como os
sistemas de
informação
do IASFA para
apoio e
controlo da
sua gestão

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
manutenção e
operacionalida
de de
equipamentos
de ventilação e
aquecimento
infraestruturas
(edifícios e
outros)

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os
RH, logísticos
e financeiros,
bem como os
sistemas de
informação
do IASFA para
apoio e
controlo da
sua gestão

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
manutenção/e
xploração de
outros bens e
equipamentos

Promover a
comunicação
interna e
externa

Garantir a
atualização
permanente
dos conteúdos
no portal do
IASFA, na sua
área

Designação

OO7Desenvolver
as áreas de
Marketing,
comunicação
e relações
públicas
potenciando
o
relacionamen
to com os
stakeholders

Classificação
Designação

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Eficácia

Realização

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de verificação

90%

10%

100%

25%

Registo de
manutenção e
operacionalidade

90%

10%

100%

25%

Registo de
manutenção e
operacionalidade

10

2

6

100%

PORTAL DO IASFA

Nº equipamentos
(A)
Nº
equipamentos.
Operacionais (B)

B/A
%

(Taxa de
operacionalidade
)

Nº equipamentos
(A)
Nº
equipamentos.
Operacionais (B)

B/A
Eficácia

Realização
%

(Taxa de
operacionalidade
)

Prazo para
efetuar as
alterações

Qualidade

Realização

Dias

102

4.4.1.10.5

Centro de Apoio Social de Ponta Delgada

Interna

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais
Indicador

Designação

OE1-Redefinir o conceito
de apoio social à família
militar e completar o
modelo de governação
adequado ao IASFA

Designação

OO1- Rever a
Estrutura
orgânica do
IASFA

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

Alterar a
estrutura
orgânica atual
em função
das
necessidades

Concluir e
implementar o
quadro de
competências
funcionais dos
postos de
trabalho que
lhe estão
afetos

Classificação
Designação

Data de
finalização do
quadro de
competências

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Eficácia

Realização

Data/dias

Maio 2017

30 dias

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

100%

Documento
estrutura
orgânica

100%

Relatório sobre o
estudo da rede
convencionada
da ADM

Março
2017

Nº Tarefas
atribuídas

Interna

(TA)
OE2- Gerir a ADM de
acordo com o Novo
modelo de Governação
dos subsistemas públicos
de saúde

OO2- Realizar
a análise da
rede
convencionad
a da ADM

Estudo da
rede
convencionad
a da ADM

Vs
Apoiar Estudo

Nº Tarefas
Desempenhadas

Eficiência

Realização

%

100%

10%

NA

(TD)
(Taxa de
execução)
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Recursos

Recursos

Recursos

Interna

Perspetiva

Indicador
Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

OE2-Gerir a ADM de
acordo com o Novo
modelo de governação
dos subsistemas públicos
de saúde

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os
RH, logísticos
e financeiros,
bem como os
sistemas de
informação
do IASFA para
apoio e
controlo da
sua gestão

Gestão eficaz
da área da
ADM

Processar a
faturação do
Regime Livre

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas

OO3Reestruturar
as respostas
sociais atuais
na saúde (…)

Atualizar os
preçários dos
serviços
prestados no
IASFA

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas

OO3Reestruturar
as respostas
sociais atuais
no apoio a
idosos (…)

Designação

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas

Designação

OO3Reestruturar
as respostas
sociais atuais
no apoio a
idosos (…)

Classificação
Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Prazo para
faturação

Eficácia

Realização

Dias

3

1

2

10%

Garantir a
atualização do
preçário dos
postos clínicos

Data de
apresentação da
proposta

Eficiência

Realização

Data/dias

Criar Novas
valências
sociais e
reestruturar
as existentes

Implementar
Projeto de
Centro de
Convívio

Data
apresentação do
projeto

Eficiência

Realização

Data/dias

Criar Novas
valências
sociais e
reestruturar
as existentes

Apoiar o
desenvolvimen
to de projeto
para
implementaçã
o do serviço de
apoio
domiciliário

Data de
apresentação do
projeto

Eficiência

Realização

Data/dias

Designação

Fonte de
verificação

SIGDN
SGADM

Março
2017

30 dias

Abril
2017

Fevereiro
2017

Proposta de
Tabela a vigorar

25%

Ficha do projeto

25%

Ficha do projeto

Fevereiro
30 dias

Setembro

2017

Agosto
30

2017

25%

2017
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Perspetiva

Indicador
Designação

Designação

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

Classificação
Designação

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Eficiência

Realização

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

NER/NEP

100%

50%

150%

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

25%

Diretivas para a
realização dos
eventos

20%

Registo de
manutenção e
operacionalidade

Recursos

Nº eventos
planeados

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas

OO3Reestruturar
as respostas
sociais atuais
no turismo e
lazer (…)

(NEP)
Assegurar a
gestão
corrente de
atividades
para grupos

Promover
eventos locais
de carater
lúdico e
cultural

Vs
Nº eventos
realizados

%

(2)

(1)

(3)

B/A

100%

50%

NA

(NER)

Financeira

(Taxa de
execução)

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os recursos

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os
RH, logísticos
e financeiros,
bem como os
sistemas de
informação
do IASFA para
apoio e
controlo da
sua gestão

Nº viaturas
operacionais
Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

(A)
Assegurar
operação e
manutenção
de viaturas

Vs
Nº viaturas
existentes

Eficácia

Realização
%

(2)

(1)

(B)
(Taxa de
operacionalidade
)
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Financeira

Financeira

Financeira

Perspetiva

Indicador
Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os recursos

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os
RH, logísticos
e financeiros,
bem como os
sistemas de
informação
do IASFA para
apoio e
controlo da
sua gestão

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Efetuar um
rigoroso
controlo dos
encargos das
instalações
(água,
eletricidade e
Gás)

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os recursos

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os
RH, logísticos
e financeiros,
bem como os
sistemas de
informação
do IASFA para
apoio e
controlo da
sua gestão

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
inspeção
atempada de
equipamentos

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os
RH, logísticos
e financeiros,
bem como os
sistemas de
informação
do IASFA para
apoio e
controlo da
sua gestão

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
Limpeza de
edifícios

Designação

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os recursos

Designação

Classificação
Designação

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Nº de controlos

Eficácia

Realização

Nº

12

NA

NA

10%

Faturação
Mensal

Eficácia

Realização

100%

10%

NA

10%

Comprovativos
das Inspeções

90%

10%

100%

20%

Registo do
comprovativo de
limpeza

Nº inspeções
previstas (A)
Vs
Nº Inspeções
Realizadas (B)

B/A
%

(Taxa de
execução)

Taxa de execução

Eficácia

Resultados

%
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Financeira

Financeira

Perspetiva

Indicador
Designação

Designação

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os recursos

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os
RH, logísticos
e financeiros,
bem como os
sistemas de
informação
do IASFA para
apoio e
controlo da
sua gestão

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os recursos

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os
RH, logísticos
e financeiros,
bem como os
sistemas de
informação
do IASFA para
apoio e
controlo da
sua gestão

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
manutenção e
operacionalida
de de
equipamentos
de ventilação e
aquecimento,
infraestruturas
(edifícios e
outros)

Classificação
Designação

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Eficácia

Realização

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

90%

10%

100%

20%

Registos de
manutenção e
operacionalidade

90%

10%

100%

10%

Registos de
manutenção e
operacionalidade

Nº equipamentos
(A)
Vs
Nº equipamentos
Operacionais (B)

B/A
%

(Taxa de
operacionalidade
)

Nº equipamentos
(A)
Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Vs
Garantir a
manutenção/e
xploração de
outros bens e
equipamentos

Nº equipamentos
Operacionais (B)

B/A
Eficácia

(Taxa de
operacionalidade
)

Realização
%
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Clientes

Perspetiva

Indicador
Designação

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

Designação

OO7Desenvolver
as áreas de
Marketing,
comunicação
e relações
públicas
potenciando
o
relacionamen
to com os
stakeholders

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

Promover a
comunicação
interna e
externa

Garantir a
atualização
permanente
dos conteúdos
no portal do
IASFA, na sua
área

Classificação
Designação

Prazo para
efetuar as
atualizações

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Qualidade

Realização

Data/dias

10 dias

2 dias

6 dias

100%

PORTAL DO
IASFA
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4.4.1.10.6

Centro de Apoio Social de Tomar

Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Perspetiva

Designação

Interna

Indicador

OE1-Redefinir o
conceito de apoio
social à família
militar e completar o
modelo de
governação
adequado ao IASFA

Designação

OO1- Rever a
Estrutura
orgânica do
IASFA

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Alterar a
estrutura
orgânica atual
em função
das
necessidades

Concluir e
implementar o
quadro de
competências
funcionais dos
postos de
trabalho que lhe
estão afetos

Classificação
Designação

Data de
finalização do
quadro de
competências

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Eficácia

Realização

Data/dias

Maio
2017

30 dias

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

100%

Documento
estrutura orgânica

Março
2017

Interna

Nº Tarefas
atribuídas
OE2- Gerir a ADM de
acordo com o Novo
modelo de
Governação dos
subsistemas públicos
de saúde

(TA)
OO2- Realizar
a análise da
rede
convencionad
a da ADM

Estudo da
rede
convencionad
a da ADM

Eficiência

Realização

%

100%

10%

NA

20%

Relatório sobre o
estudo da rede
convencionada da
ADM

Eficiência

Realização

Dias

3

1

2

80%

SIGDN

Vs
Apoiar Estudo

Nº Tarefas
Desempenhadas
(TD)

Interna

(Taxa de
execução)

OE2-Gerir a ADM de
acordo com o Novo
modelo de
governação dos
subsistemas públicos
de saúde

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os
RH, logísticos
e financeiros,
bem como os
sistemas de
informação
do IASFA para
apoio e
controlo da
sua gestão

Gestão eficaz
da ADM

Processar a
faturação do
Regime Livre

Prazo para
processamento da
faturação

109

Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Recursos

Perspetiva

Indicador
Designação

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas

Designação

OO3Reestruturar
as respostas
sociais atuais
na saúde (…)

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Atualizar os
preçários dos
serviços
prestados no
IASFA

Garantir a
atualização do
preçário dos
postos clínicos

Classificação
Designação

Data de
apresentação da
proposta

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Eficiência

Realização

Data/dias

Março
2017

30 dias

Fevereiro
2017

25%

Proposta de Tabela
a vigorar

Eficiência

Realização

NPP/NPR%

95%

10%

100%

10%

SIASC

Setemb
ro
2017

30

10%

Ficha de Projeto

10%

Ficha de projeto

Recursos

Nº de pedidos
recebidos

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas

OO3Reestruturar
as respostas
sociais atuais
na saúde (…)

Assegurar a
gestão do
apoio social
complementa
r

(NPR)
Garantir resposta
ao apoio social
complementar

Nº de pedidos
processados
(NPP)

Recursos

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas

OO3Reestruturar
as respostas
sociais atuais
no apoio a
idosos (…)

Criar Novas
valências
sociais e
reestruturar
as existentes

Apoiar o
desenvolvimento
de projeto para
implementação
do serviço de
apoio domiciliário

Data de
apresentação do
projeto

Eficiência

Realização

Data/dias

Recursos

(Taxa de
execução)

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas

OO3Reestruturar
as respostas
sociais atuais
no apoio a
idosos (…)

Criar Novas
valências
sociais e
reestruturar
as existentes

Implementar
Projeto de Centro
de Convívio

Data
apresentação do
projeto

Eficiência

Realização

Data/dias

Agosto

Abril
2017

2017

Fevereiro
30 dias

2017
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Perspetiva

Indicador
Designação

Designação

Áreas de
Intervenção/A
ções

Classificação

Elemento de Ação
Designação

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Eficiência

Realização

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

NER/NEP

100%

33%

133%

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

20%

Diretivas para a
realização dos
eventos

25%

Diretivas para a
realização dos
eventos

Recursos

Nº eventos
planeados

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas

OO3Reestruturar
as respostas
sociais atuais
no turismo e
lazer (…)

(NEP)
Assegurar a
gestão
corrente de
atividades
para grupos

Promover eventos
locais de carater
lúdico e cultural

Vs
Nº de eventos
realizados

%

(3)

(1)

(4)

NER/NEP

100%

50%

150%

(NER)
(Taxa de
execução)

Recursos

Nº eventos
planeados

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas

OO3Reestruturar
as respostas
sociais atuais
no turismo e
lazer (…)

Assegurar a
gestão
corrente de
atividades
para grupos

Promover
passeios e
convívios em
Território nacional
com
ou sem
alojamento

(NEP)
Vs
Nº eventos
realizados

Eficiência

Realização
100%

(2)

(1)

(3)

(NER)
(Taxa de
execução)
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Financeira

Financeira

Financeira

Perspetiva

Indicador
Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os
RH, logísticos
e financeiros,
bem como os
sistemas de
informação
do IASFA para
apoio e
controlo da
sua gestão

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Assegurar
operação e
manutenção de
viaturas

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os
RH, logísticos
e financeiros,
bem como os
sistemas de
informação
do IASFA para
apoio e
controlo da
sua gestão

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Efetuar um
rigoroso controlo
dos encargos das
instalações (água,
eletricidade e Gás)

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os
RH, logísticos
e financeiros,
bem como os
sistemas de
informação
do IASFA para
apoio e
controlo da
sua gestão

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Designação

Designação

Classificação
Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Nº dias/ano
viatura
operacional

Eficácia

Realização

Dias

320

300

350

20%

Registo de
manutenção e
operacionalidade

Nº de controlos

Eficácia

Realização

Nº

12

NA

NA

20%

Faturação Mensal

Eficácia

Realização

100%

10%

NA

15%

Comprovativos de
Inspeções

Designação

Nº inspeções
previstas (A)
Garantir a
inspeção
atempada de
equipamentos

Vs
Nº Inspeções
realizadas (B)

B/A
%

(Taxa de
execução)
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Financeira

Financeira

Financeira

Perspetiva

Indicador
Designação

Designação

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os
RH, logísticos
e financeiros,
bem como os
sistemas de
informação
do IASFA para
apoio e
controlo da
sua gestão

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os
RH, logísticos
e financeiros,
bem como os
sistemas de
informação
do IASFA para
apoio e
controlo da
sua gestão

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os
RH, logísticos
e financeiros,
bem como os
sistemas de
informação
do IASFA para
apoio e
controlo da
sua gestão

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
Limpeza de
edifícios

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
manutenção e
operacionalidade
de equipamentos
de ventilação e
aquecimento e
infraestruturas
(edifícios e outros)

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Classificação
Designação

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Taxa de execução

Eficácia

Realização

%

80%

10%

90%

15%

Registo
Comprovativo das
limpezas

Eficácia

Realização

90%

10%

100%

15%

Registos de
manutenção e
operacionalidade

90%

10%

100%

15%

Registos de
manutenção e
operacionalidade

Nº equipamentos
(A)
Vs
Nº equipamentos
Operacionais (B)

B/A
%

(Taxa de
operacionalidade)

Nº equipamentos
(A)
Garantir a
manutenção/expl
oração de outros
bens e
equipamentos

Vs
Nº equipamentos
Operacionais (B)

B/A
Eficácia

Realização
%

(Taxa de
operacionalidade)
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Perspetiva

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OO6 – Gerir,
reabilitar e
rentabilizar o
património do
IASFA

Reabilitação
do património
para a sua
rentabilização

Realizar relatório
com o diagnóstico
do património
imobiliário

Data de
apresentação do
relatório

Eficácia

Realização

Data/dias

Março
2017

15

Fevereiro
2017

100%

Relatório
diagnóstico do
património

OE6-Promover a
participação ativa
dos beneficiários nas
atividades do IASFA

OO7Desenvolver
as áreas de
Marketing,
comunicação
e relações
públicas
potenciando
o
relacionamen
to com os
stakeholders

Promover a
comunicação
interna e
externa

Garantir a
atualização
permanente dos
conteúdos no
portal do IASFA,
na sua área

Prazo para efetuar
as atualizações

Qualidade

Realização

Dias

10

2

6

100%

PORTAL DO IASFA

Clientes

Designação

Financeira

Indicador
Designação

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de Ação

Classificação
Designação

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação
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4.4.1.10.7

Centro de Apoio Social de Viseu

Interna

Perspetiva

Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais
Indicador

Designação

OE1-Redefinir o conceito
de apoio social à família
militar e completar o
modelo de governação
adequado ao IASFA

Designação

OO1- Rever a
Estrutura orgânica
do IASFA

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

Alterar a
estrutura
orgânica atual
em função
das
necessidades

Concluir e
implementar o
quadro de
competências
funcionais dos
postos de
trabalho que
lhe estão
afetos

Classificação
Designação

Data de
finalização do
quadro de
competências

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Eficácia

Realização

Data/dias

Maio 2017

30 dias

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

100%

Documento
estrutura orgânica

Relatório sobre o
estudo da rede
convencionada da
ADM

Março
2017

Interna

Nº Tarefas
atribuídas
OE2- Gerir a ADM de
acordo com o Novo
modelo de Governação
dos subsistemas públicos
de saúde

(TA)
OO2- Realizar a
análise da rede
convencionada da
ADM

Estudo da
rede
convencionad
a da ADM

Vs
Apoiar Estudo

Nº Tarefas
Desempenhadas

Eficiência

Realização

%

100%

10%

NA

100%

Eficácia

Realização

Dias

3

1

2

10%

(TD)

Interna

(Taxa de
execução)

OE2-Gerir a ADM de
acordo com o Novo
modelo de governação
dos subsistemas públicos
de saúde

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os RH,
logísticos e
financeiros, bem
como os sistemas
de informação do
IASFA para apoio
e controlo da sua
gestão

Gestão eficaz
da área da
ADM

Processar a
faturação do
Regime Livre

Prazo para
faturação

SIGDN
SGADM
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Recursos

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas

OO3- Reestruturar
as respostas
sociais atuais na
saúde (…)

Atualizar os
preçários dos
serviços
prestados no
IASFA

Garantir a
atualização do
preçário dos
postos clínicos

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas

OO3- Reestruturar
as respostas
sociais atuais no
apoio a idosos (…)

Criar Novas
valências
sociais e
reestruturar
as existentes

Criar Novas
valências
sociais e
reestruturar
as existentes

Recursos

Elemento de
Ação

Recursos

Perspetiva

Indicador
Áreas de
Intervenção/A
ções

Designação

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas

Designação

OO3- Reestruturar
as respostas
sociais atuais no
apoio a idosos (…)

Classificação
Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Data de
apresentação da
proposta

Eficiência

Realização

Data/dias

Março
2017

30 dias

Fevereiro
2017

20%

Proposta de Tabela
a vigorar

Implementar
Projeto de
Centro de
Convívio

Data
apresentação do
projeto

Eficiência

Realização

Data/dias

15%

Ficha de projeto

Apoiar o
desenvolvimen
to de projeto
para
implementaçã
o do serviço de
apoio
domiciliário

Data de
apresentação do
projeto

Eficiência

Realização

Data/dias

15%

Ficha de projeto

10%

Diretivas para a
realização dos
eventos

Designação

Abril
2017

Fevereiro
30 dias

2017

Agosto

Setembro
2017

30

100%

5%

2017

Recursos

Nº eventos
planeados

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas

OO3- Reestruturar
as respostas
sociais atuais no
turismo e lazer
(…)

Assegurar a
gestão
corrente de
atividades
para grupos

Passeios e
convívios em
território
Nacional e
com ou sem
alojamento

(A)
Vs
Nº eventos
realizados

B/A
Eficiência

Realização
%

N/A

(B)
(Taxa de
execução)
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Perspetiva

Indicador
Designação

Designação

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

Classificação
Designação

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Eficiência

Realização

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

100%

5%

NA

10%

Diretivas para a
realização dos
eventos

100%

5%

NA

10%

Registo de
Reservas e Taxa de
Ocupação

Recursos

Nº eventos
planeados

OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas

OO3- Reestruturar
as respostas
sociais atuais no
turismo e lazer
(…)

Assegurar a
gestão
corrente de
atividades
para grupos

Passeios e
convívios em
território
internacional
com ou sem
alojamento

(A)
Vs
Nº eventos
realizados

B/A
%

(B)
(Taxa de
execução)
Nº pedidos de
reserva

Recursos

(NPR)
OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas

OO3- Reestruturar
as respostas
sociais atuais no
turismo e lazer
(…)

Assegurar a
gestão
corrente do
Alojamento
temporário

Alojamento
temporário
individual

Vs
Nº de reservas
aceites

NRA/NPR
Eficiência

Realização
%

(NRA)
(Taxa de
ocupação)
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Perspetiva

Indicador
Designação

Designação

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

Classificação
Designação

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Nº de eventos
planeados

Recursos

(A)
OE3-Gerir, de forma
eficiente e eficaz, as
respostas

OO3- Reestruturar
as respostas
sociais atuais no
turismo e lazer
(…)

Garantir o
ASC na
respetiva área
de ação

Atendimento
visitas
domiciliárias,
contacto com
instituições

Vs
Nº Eventos
realizados

5%

NA

20%

Diretivas de
Planeamento e
Relatórios de
visitas

20

350

10%

Registo de
Manutenção e
operacionalidade

NA

NA

10%

Faturação Mensal

B/A
Eficiência

Realização

100%
%

(B)

Financeira

Financeira

(Taxa de
execução)

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os recursos

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os RH,
logísticos e
financeiros, bem
como os sistemas
de informação do
IASFA para apoio
e controlo da sua
gestão

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Assegurar
operação e
manutenção
de viaturas

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os recursos

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os RH,
logísticos e
financeiros, bem
como os sistemas
de informação do
IASFA para apoio
e controlo da sua
gestão

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Efetuar um
rigoroso
controlo dos
encargos das
instalações
(água,
eletricidade e
Gás)

Nº dias/ano
viatura
operacional

Eficácia

Nº de controlos

Eficácia

330
Realização

Dias
(1)

Realização

Nº

12
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Financeira

Financeira

Financeira

Perspetiva

Indicador
Designação

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os recursos

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os recursos

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os recursos

Designação

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os RH,
logísticos e
financeiros, bem
como os sistemas
de informação do
IASFA para apoio
e controlo da sua
gestão

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
inspeção
atempada de
equipamentos

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os RH,
logísticos e
financeiros, bem
como os sistemas
de informação do
IASFA para apoio
e controlo da sua
gestão

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
Limpeza de
edifícios

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
manutenção e
operacionalida
de de
equipamentos
de ventilação e
aquecimento,
infraestruturas
(edifícios e
outros)

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os RH,
logísticos e
financeiros, bem
como os sistemas
de informação do
IASFA para apoio
e controlo da sua
gestão

Classificação
Designação

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Eficácia

Realização

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

100%

10%

NA

10%

Comprovativos das
inspeções

80%

10%

90%

20%

Registo
Comprovativo das
limpezas

100%

10%

NA

20%

Registo de
manutenção e
operacionalidade

Nº inspeções
previstas (A)
Vs
Nº Inspeções
Realizadas (B)

B/A
%

(Taxa de
execução)

Taxa de execução

Eficácia

Resultados

Eficácia

Realização

%

Nº equipamentos
(A)
Vs
Nº equipamentos
Operacionais

B/A
%

(B)
(Taxa de
operacionalidade
)

119

Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Clientes

Financeira

Perspetiva

Indicador
Designação

Designação

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os recursos

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os RH,
logísticos e
financeiros, bem
como os sistemas
de informação do
IASFA para apoio
e controlo da sua
gestão

OE6-Promover a
participação ativa dos
beneficiários nas
atividades do IASFA

OO7-Desenvolver
as áreas de
Marketing,
comunicação e
relações públicas
potenciando o
relacionamento
com os
stakeholders

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

Classificação
Designação

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Eficácia

Realização

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

100%

10%

NA

20%

Registos de
manutenção e
operacionalidade

10

2

6

100%

PORTAL DO IASFA

Nº equipamentos
(A)
Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
manutenção/e
xploração de
outros bens e
equipamentos

Promover a
comunicação
interna e
externa

Garantir a
atualização
permanente
dos conteúdos
no portal do
IASFA, na sua
área

Vs
Nº equipamentos
Operacionais (B)

B/A
%

(Taxa de
operacionalidade
)

Prazo para
efetuar as
atualizações

Qualidade

Realização

Dias
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4.4.1.10.8

Centro de Repouso de Porto Santo

Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Perspetiva

Designação

Interna

Indicador

OE1-Redefinir o
conceito de apoio
social à família
militar e
completar o
modelo de
governação
adequado ao
IASFA

Designação

OO1- Rever a
Estrutura orgânica do
IASFA

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

Alterar a
estrutura
orgânica atual
em função
das
necessidades

Concluir e
implementar o
quadro de
competências
funcionais dos
postos de
trabalho que
lhe estão
afetos

Classificação
Designação

Data de
finalização do
quadro de
competências

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Eficácia

Realização

Data/dias

Maio
2017

30 dias

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

100%

Documento
estrutura
orgânica

Relatório
sobre o estudo
da rede
convencionada
da ADM

Março
2017

Interna

Nº Tarefas
atribuídas
OE2- Gerir a ADM
de acordo com o
Novo modelo de
Governação dos
subsistemas
públicos de saúde

(TA)
OO2- Realizar a análise
da rede
convencionada da
ADM

Estudo da
rede
convencionad
a da ADM

Vs
Apoiar Estudo

Nº Tarefas
Desempenhadas

Eficiência

Realização

%

100%

10%

NA

100%

Eficácia

Realização

Dias

3

1

2

5%

(TD)

Interna

(Taxa de
execução)

OE2-Gerir a ADM
de acordo com o
Novo modelo de
governação dos
subsistemas
públicos de saúde

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os RH,
logísticos e
financeiros, bem como
os sistemas de
informação do IASFA
para apoio e controlo
da sua gestão

Gestão eficaz
da área da
ADM

Processar a
faturação do
Regime Livre

Prazo para
faturação

SIGDN
SGADM
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Perspetiva

Indicador
Designação

Designação

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

Classificação
Designação

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Recursos

Nº pedidos de
reserva

OE3-Gerir, de
forma eficiente e
eficaz, as
respostas

OO3- Reestruturar as
respostas sociais
atuais no turismo e
lazer (…)

Assegurar a
gestão
corrente do
Alojamento
temporário
(CEREPOSA)

(NPR)
Alojamento
temporário
individual e em
grupo

Vs
Nº de reservas
aceites

100%

5%

NA

45%

Registo de
reservas e
Taxa de
Ocupação

%

100%

5%

N/A

45%

Relatório de
execução

B/A

100%

25%
45%

%

(4)

(1)

Registo de
manutenção e
operacionalida
de

NRA/NPR
Eficiência

Realização
%

(NRA)

Financeira

Recursos

(Taxa de
ocupação)

OE3-Gerir, de
forma eficiente e
eficaz, as
respostas

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OO3- Reestruturar as
respostas sociais
atuais no turismo e
lazer (…)

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os RH,
logísticos e
financeiros, bem como
os sistemas de
informação do IASFA
para apoio e controlo
da sua gestão

Assegurar a
gestão
corrente do
Alojamento
temporário
(CEREPOSA)

Garantir a
adequada
componente
logística de
apoio à gestão
corrente

Taxa de Execução

Eficiência

Realização

Nº Viaturas
existentes
Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

(A)
Assegurar
operação e
manutenção
de viaturas

Vs
Nº viaturas
operacionais (B)

Eficácia

Realização

NA

(Taxa de
operacionalidade
)
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Financeira

Perspetiva

Indicador
Designação

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

Designação

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os RH,
logísticos e
financeiros, bem como
os sistemas de
informação do IASFA
para apoio e controlo
da sua gestão

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Efetuar um
rigoroso
controlo dos
encargos das
instalações
(água,
eletricidade e
Gás)

Classificação
Designação

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

Nº de controlos

Eficácia

Realização

Nº

12

NA

NA

10%

Faturação
Mensal

Eficácia

Realização

100%

5%

NA

10%

Comprovativos
de inspeção

80%

10%

90%

10%

Registo
Comprovativo
das limpezas

Financeira

Nº inspeções
previstas

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os RH,
logísticos e
financeiros, bem como
os sistemas de
informação do IASFA
para apoio e controlo
da sua gestão

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

(A)
Garantir a
inspeção
atempada de
equipamentos

Vs
Nº inspeções
realizadas

B/A
%

(B)

Financeira

(Taxa de
execução)

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os RH,
logísticos e
financeiros, bem como
os sistemas de
informação do IASFA
para apoio e controlo
da sua gestão

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
Limpeza de
edifícios

Taxa de execução

Eficácia

Resultados

%
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Operacionais

Clientes

Financeira

Financeira

Perspetiva

Indicador
Designação

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

Designação

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os RH,
logísticos e
financeiros, bem como
os sistemas de
informação do IASFA
para apoio e controlo
da sua gestão

OE5-Capitalizar os
serviços prestados
maximizando os
recursos

OO4 – Gerir,
desenvolver e
potenciar os RH,
logísticos e
financeiros, bem como
os sistemas de
informação do IASFA
para apoio e controlo
da sua gestão

OE6-Promover a
participação ativa
dos beneficiários
nas atividades do
IASFA

OO7-Desenvolver as
áreas de Marketing,
comunicação e
relações públicas
potenciando o
relacionamento com
os stakeholders

Áreas de
Intervenção/A
ções

Elemento de
Ação

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
manutenção e
operacionalida
de de
equipamentos
de ventilação e
aquecimento,
infraestruturas
(edifícios e
outros)

Classificação
Designação

Em função do
objeto

Quanto à
natureza

Unidade

Meta

Tolerância

Superação

Peso no
objetivo

Fonte de
verificação

10%

Registo de
manutenção e
operacionalida
de

Nº equipamentos
(A)
Vs
Nº equipamentos
Operacionais

B/A
Eficácia

Realização

100%

10%

NA

%
(B)
(Taxas de
operacionalidade
)
Nº equipamentos
(A)

Garantir a
manutenção
preventiva e
corretiva de
infraestrutura
se
equipamento
s

Garantir a
manutenção/e
xploração de
outros bens e
equipamentos

Promover a
comunicação
interna e
externa

Garantir a
atualização
permanente
dos conteúdos
no portal do
IASFA, na sua
área

Vs
Nº equipamentos
Operacionais (B)

90%

10%

100%

10%

Registos de
manutenção e
operacionalida
de

10

2

6

100%

PORTAL DO
IASFA

B/A
Eficácia

Realização
%

(Taxas de
operacionalidade
)

Prazo para
efetuar as
alterações

Qualidade

Realização

Data/dias
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5

Recursos

5.1 Recursos Humanos

Unidade Orgânica

Dirigente
Direção
Tecnico
Interméd
Superior
superior
ios

CD

Ed Inf

CATEGORIA/CARREIRA
Coordena
Assistent
dor
EO
AO
e Tecnico
Técnico

ENF

TDT

INF

3

Gabinete de Apoio Conselho Diretivo

1

ASSESSORIA

1

Direção de Serviços ADM

1

Div. Gestão de Beneficios e Beneficiarios

1

Div. Prestadores

1

Direção de Serviços Ação Social Complementar

1

Divisao de Assuntos Sociais
Divisão de Infra Estruturas

1
1

Divisão de Tempos Livres e Habitação

1

Gabinete de Recursos Humanos

1

Gabinete de Recursos Materiais

1

Gabinete Planeamento Gestão Financeira Orçamental

1

Gabinete Sistemas Informação Comunicação

1

CAS/ALFEITE

1

6

1

4
2
1
1
3
3
2
8

1

1
1
8

8

13

3
13
5

6

1

3
1
2
5
9
10
7

1
10
11

1

CAS/BRAGA
CAS/COIMBRA

2

CAS/ÉVORA

1

1

CAS/FUNCHAL

1
68
1
2

3
2

1

CAS/Lisboa

1

CAS/OEIRAS

1

2
8

1

6
23
2
8
1
1
1

1

22
197
3
20
54
1
2
17

110

3

429

1

CAS/PONTA DELGADA
CAS/PORTO

1

CAS/RUNA

1

CAS/TOMAR
CAS/VISEU

3
4
1
1

2

CEREPOSA

TOTAL

3

18

52

8

7

22

13

4
3

31

13

4

TOTAL

3
28
1
5
21
6
1
10
14
15
8
13
15
7
95
1
5
1
1
31
266
3
30
72
3
4
19
678

Quadro 7 – Mapa de Pessoal para 2017

5.2 Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO
Orçamento de funcionamento
Despesas c/Pessoal
Aquisições de Bens e Serviços
Outras despesas correntes
Outros valores (Despesas capital)
TOTAL (OF+Outros)

PLANEADOS
52 000 000,00 €
11 557 900,00 €
12 354 966,00 €
229 308,00 €
2 942 345,00 €
54 942 345,00 €
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5.4 Recursos Informáticos
Para o cumprimento integral da sua missão, desenvolvimento da sua atividade e concretização do Plano de
Atividades 2017, o IASFA, I.P., dispõe dos seguintes recursos informáticos e tecnológicos:

Recursos Informáticos e Tecnológicos
Licenças

N.º médio

SAP R/3 6,40 ECC 5,0 e SEM/BW 3,5
Telefonia VoIP (Alcatel OmniPCX )
Microsoft Office Desktop com Office Standard (inclui
SO Windows, SQL CAL, Core CAL e Office Standard)

Equipamentos

Existências

140

Servidores

12

6

Desktop’s

586

560

Portáteis

43

SQL Server 2008 R2

3

Comunicações - Ativos de Rede

14

SQL Server 2008

1

Comunicações - Telefones Voip (incluíndo
licença)

59

SQL Server Standard Edition

1

Periféricos - Impressoras

95

System Center Data Center

1

Periféricos - Scanners

22

Windows Server 2003

6

Periféricos - Projetores

11

Windows Server 2003

6

Leitores biométricos

9

Access

2

Routers Cisco 800

6

Office Professional

11

Access points wireless

13

Visio Standard

6

Project Professional

5

Autocad Autodesk LTE

6

Adobe Acrobat Pro

8

Adobe Master Colection CS3

1

Toad for Oracle

2
Total

6

765

Total

870

Avaliação e Controlo do Plano de Atividades

O sucesso do presente Plano de Atividades assentará, em muito, na eficácia dos mecanismos de
avaliação e controlo implementados, tendo em vista a verificação prossecução e cumprimento dos
objetivos estabelecidos e dos projetos/atividades a desenvolver em 2017.
Para tanto, e ao longo do ano de 2017, será implementado um processo de avaliação periódica da
execução do Plano de Atividades, de forma a detetar eventuais desvios na realização das metas e
propor e implementar, atempadamente, as adequadas medidas corretivas, para que no final do
exercício não haja assinaláveis desvios face ao programado.
Assim, a avaliação da execução será feita, mensalmente, por cada uma das unidades orgânicas em
relação aos objetivos e projetos/atividades constantes deste Plano e a elas atribuídos, bem como,
através do Gabinete de Auditoria e Qualidade, o qual, com uma periodicidade trimestral, efetuará a
avaliação da execução a nível global de todo o IASFA, I.P. apresentando ao seu Conselho Diretivo os
respetivos resultados.
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A implementação do Plano de Atividades 2017 poderá, contudo, sofrer ajustes, motivados quer por
alterações à atual estrutura orgânica do Instituto que, no entretanto possam ocorrer, daí resultando
uma eventual reatribuição dos objetivos operacionais elencados, quer por necessidade de ajuste face
a desvios significativos observados no processo de avaliação periódica.

7

Anexos

7.1 Anexo A – Plano de Formação
Ao GRH cabe identificar as necessidades de formação e aperfeiçoamento dos funcionários, promover
a aquisição e desenvolvimento de conhecimentos e competências que conduzam ao incremento do
desempenho profissional, bem como à valorização pessoal e profissional de todos os colaboradores
do IASFA, I.P. - Melhorar a performance organizacional, pelo potenciar da eficácia, eficiência e
qualidade dos serviços prestados pelo IASFA, I.P.
As ações de formação que constam do Plano resultam da aplicação dos seguintes critérios de
seleção: utilidade funcional e áreas de intervenção prioritárias, multidisciplinariedade e realização e
motivação.
Prevê-se a realização de formação de Reconhecimento Validação, Certificação de Competências –
RVCC para os colaboradores do IASFA, I.P.

FORMAÇÃO DE DIRIGENTES
CURSO-FORMAÇÃO
Subtotal

N.º Participantes
2
2

Subtotal

N.º Participantes
2
1
2
5

PROGRAMA FORMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA

COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL
CURSO-FORMAÇÃO
COMUNICAÇÃO E MARKETING PÚBLICO
DASHBOARD: COMUNICAR EFICAZMENTE A INFORMAÇÃO DE GESTÃO
TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO E DE MEDIAÇÃO

GESTÃO ORGANIZACIONAL
CURSO-FORMAÇÃO
AUDITORIAS INTERNAS DA QUALIDADE
AUDITORIA DE GESTÃO DA QUALIDADE APLICADA A RESPOSTAS SOCIAIS
APLICABILIDADE DO SISTEMA DE CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA (SCE) EM EDIFICIOS
DASHBOARDS: VISUALIZAÇÃO DA PERFORMANCE
NOÇÕES GERAIS DE GESTÃO POR PROJECTOS
AUDITORIA FINANCEIRA

Subtotal

N.º Participantes
1
4
2
2
3
2
14

127

ASSUNTOS JURÍDICOS
CURSO-FORMAÇÃO
REGIMES DE RESPONSABILIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NOÇOES GERAIS SOBRE CONTRATAÇÃO PÚBLICA
CONTRATOS PUBLICOS A ANALISE DAS PROPOSTAS
CONTRATOS PUBLICOS ELABORAÇÃO PEÇAS PROCEDIMENTAIS
O PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRETO SIMPLIFICADO
REGIME LEGAL DA DESPESA PÚBLICA

Subtotal

N.º Participantes
1
2
2
2
4
2
13

GESTÃO DE PESSOAL
CURSO-FORMAÇÃO
REGIME DE PROTEÇÃO NOS ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS
REGIME DISCIPLINAR DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS
PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES: ASPETOS PRÁTICOS
SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO: NORMATIVOS LEGAIS APLICADOS À
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA

N.º Participantes
2
2
3
6

Subtotal

GESTÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE
CURSO-FORMAÇÃO

13

N.º Participantes

PREPARAÇÃO, ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO NOS SERVIÇOS
PÚBLICOS
CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS
CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO ORÇAMENTAL
O SISTEMA DE NORMALIZAÇÃO CONTABILÍSTICA PARA AS ADMINISTRAÇÕES
PÚBLICAS (SNC–AP) GESTÃO FINANCEIRA

1
2
2
3

Subtotal

1
2
11

Subtotal

N.º Participantes
3
3
6

O SISTEMA DE CONTROLO INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

LÍNGUAS ESTRANGEIRAS
CURSO-FORMAÇÃO
INGLES PARA APRESENTAÇÕES, REUNIÕES E NEGOCIAÇÕES
INGLÊS PARA RELAÇÕES PÚBLICAS

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO- TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO CURSO-FORMAÇÃO
N.º Participantes

ADOBE DREAMWEAVER (AVANÇADO)

1

DESIGN EDITORIAL: ADOBE INDESIGN+ ADOBE ACROBAT PRO

1
1

CCNA VOZ -CICD Implementing Cisco Collaboration Devices

CCNA SECURITY -IINS IMPLEMENTING CISCO NETWORK SECURITY
EXCEL AVANÇADO
WORD AVANÇADO

1
10
Subtotal

TOTAL GERAL

10
24
88
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FORMAÇÃO UTILIZADORES SIGDN
ÁREA / FORMAÇÃO

N.º Participantes

ÁREA TÉCNICA DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA
ÁREA TÉCNICA DE INFORMAÇÃO LOGISITICA
ÁREA TÉCNICA DE PLANEAMENTO, CONTROLO ORÇAMENTAL E INDICADORES DE
GESTÃO
Subtotal

5
5
5
15

FORMAÇÃO UTILIZADORES SGADM
ÁREA / FORMAÇÃO

N.º Participantes

SISTEMA DE MANUTENÇÃO BASE DE DADOS
GESTÃO DE UTILIZADORES

5
Subtotal

TOTAL GERAL

5
10
113
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7.3 Anexo B – Projeto de Orçamento para 2017
a) Despesas de Funcionamento Normal

01.00.00.00.00
01.01.00.00.00

CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS
I - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO NORMAL (1+2+3+4+5)
A - DESPESAS CORRENTES (1+2+3)
DESPESAS COM O PESSOAL
(1)
REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES

Montante
22 961 103,00
20 301 648,00
11 558 400,00
8 986 900,00

01.01.03.00.00
01.01.08.00.00
01.01.09.00.00
01.01.11.00.00
01.01.13.00.00
01.01.14.SF.00
01.01.14.SN.00
01.01.15.00.00

Pessoal dos quadros - Regime da função pública
Pessoal aguardando aposentação
Pessoal em qualquer outra situação
Representação
Subsídio de refeição
Subsídio de Férias
Subsídio de Natal
Remunerações por doença e maternidade/paternidade

6 900 000,00
25 000,00
30 000,00
80 000,00
799 900,00
563 000,00
563 000,00
26 000,00

01.02.00.00.00
01.02.02.00.00
01.02.04.00.00
01.02.05.00.00
01.02.11.00.00
01.02.14.00.00
01.03.00.00.00
01.03.03.00.00
01.03.05.A0.A0
01.03.05.A0.B0
01.03.06.00.00
01.03.08.00.00
02.00.00.00.00
02.01.00.00.00

ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS
Horas extraordinárias
Ajudas de custo
Abono para falhas
Ab-Subsidio de turno
Outros abonos em numerário ou espécie
SEGURANÇA SOCIAL
Subsídio familiar a crianças e jovens
Contrib p/segurança social-CaixaGeral Aposentações
Contrib para segurança social - Segurança Social
Acidentes em serviço e doenças profissionais
Outras pensões
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS (2)
AQUISIÇÃO DE BENS

433 000,00
43 000,00
25 000,00
5 000,00
345 000,00
15 000,00
2 138 500,00
15 000,00
922 737,00
1 102 263,00
90 500,00
8 000,00
7 536 631,00
2 910 593,00

02.01.01.00.00
02.01.02.00.00
02.01.02.A0.09
02.01.04.00.00
02.01.04.A0.09
02.01.05.00.00
02.01.06.00.00
02.01.06.A0.09
02.01.07.00.00
02.01.08.00.00
02.01.08.A0.09
02.01.09.00.00
02.01.10.00.00
02.01.11.00.00
02.01.11.A0.09
02.01.12.00.00

Matérias-primas e subsidiária
Combustíveis e lubrificantes
Combustíveis e lubrificantes-Anos Anteriores
Limpeza e higiene
Limpeza e higiene-Anos Anteriores
Alimentação-Refeições confeccionadas
Alimentação-Géneros pª confeccionar
Alimentação-Géneros pª confeccionar-Anos Anteriore
Vestuário e artigos pessoais
Material de escritório
Material de escritório-Anos Anteriores
Produtos químicos e farmacêuticos
Produtos vendidos nas farmácias
Material de consumo clínico
Material de consumo clínico-Anos Anteriores
Material de transporte-peças

12 526,00
112 330,00
3 250,00
128 821,00
35,00
302 980,00
1 727 367,00
4 253,00
13 085,00
78 831,00
11 901,00
2 275,00
1 060,00
125 807,00
316,00
24 175,00
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02.01.13.00.00
02.01.14.00.00
02.01.15.00.00
02.01.16.00.00
02.01.18.00.00
02.01.20.00.00
02.01.21.00.00
02.01.21.A0.09
02.02.00.00.00
02.02.01.00.00
02.02.01.A0.09
02.02.02.00.00
02.02.03.00.00
02.02.04.A0.00
02.02.04.B0.00
02.02.06.00.00
02.02.09.A0.00
02.02.09.C0.00
02.02.09.D0.00
02.02.09.D0.09
02.02.09.F0.00
02.02.09.F0.09
02.02.10.00.00
02.02.11.00.00
02.02.12.00.00
02.02.12.B0.00
02.02.12.B0.09
02.02.13.00.00
02.02.15.B0.00
02.02.15.B0.09
02.02.17.00.00
02.02.18.00.00
02.02.19.A0.00
02.02.19.B0.00
02.02.19.C0.00
02.02.19.C0.09
02.02.20.00.00
02.02.20.A0.00
02.02.20.A0.09
02.02.20.C0.00
02.02.20.C0.09
02.02.21.00.00
02.02.21.A0.09
02.02.22.00.00
02.02.22.A0.09
02.02.25.00.00
02.02.25.A0.09

Material de consumo hoteleiro
Outro material-peças
Prémios, condecorações e ofertas
Mercadorias para a venda
Livros e documentação técnica
Material de educação, cultura e recreio
Outros bens
Outros bens-Anos Anteriores
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
Encargos das instalações
Encargos das instalações-Anos Anteriores
Limpeza e higiene
Conservação de bens
Principio da Onerosidade
Locação de Edifício - Outros
Locação de material de transporte
Acessos à internet
Comunicações fixas de voz
Comunicações móveis
Comunicações móveis-Anos Anteriores
Out Serv Comunicações
Out Serv Comunicações-Anos Anteriores
Transportes
Representação dos serviços
Seguros
Seguros-Outras
Seguros-Outras-Anos Anteriores
Deslocações e estadas
Formação - Outras
Formação - Outras - Anos Anteriores
Publicidade
Vigilância e segurança
Equipamento informático (Hardware)
Software Informático
Assistência técnica - Outros
Assistência técnica - Outros A/A
Outros trabalhos especializados
Serviços de Natureza Informática
Outros trabalhos especializados-Anos Anteriores
Outros
Outros trab.esp.- Outros - Anos anteriores
Utilização de infra-estruturas de transportes
Utilização de infra-estruturas d transportes-AnAnt
Serviços de saúde
Serviços de saúde-Anos Anteriores
Outros serviços
AqBS-Outros serviços-Anos Anteriores

34 070,00
74 619,00
6 100,00
73 018,00
27,00
2 070,00
171 013,00
664,00
4 626 038,00
1 235 501,00
48 998,00
700 234,00
266 467,00
53 029,00
113,00
35 380,00
7 195,00
13 188,00
11 081,00
506,00
137 960,00
19 913,00
31 205,00
996,00
28 000,00
40 319,00
255,00
207 120,00
13 089,00
210,00
14 946,00
205 968,00
2 285,00
3 800,00
156 234,00
3 356,00
37 174,00
14 250,00
300,00
192 221,00
256,00
57 669,00
206,00
984 066,00
3 739,00
98 588,00
221,00

04.00.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

1 206 617,00

(3)
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04.03.01.10.30
04.08.02.00.00

Transf. Correntes Adm Central-Estado
Outras

2 500,00
1 204 117,00

04.08.02.B0.A0
04.08.02.B0.B0
04.08.02.C0.00
04.08.02.D0.00
06.00.00.00.00
06.02.01.00.00
06.02.03.00.00
06.02.03.A0.00
06.02.03.A0.09

TC-Fam-Comparticip e Sub Escolares e de Velhice
TC-Fam-Subs e Comparticip Velhice,Viuvez Orfandade
Trans.Cor. Ocup.Temp Livres e Colónias Férias
Transferências corrente - Assistência Sanitária
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (4)
Impostos e taxas
Outras Desp.Correntes - Diversas - Outras
Outras Despesas Correntes - Diversas - Outros
Outras Despesas Correntes Diversas Anos Anteriores
B - DESPESAS DE CAPITAL (5)
AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Aq.Bens Capital -Const.Diversas - Admin.Central Eq informática - Administração Central - SFA
Eq informática-Ad Centra-SFA-Hardware Comum
Eq informática-Ad Centra-SFA-Outros
Eq administrativo-Admin Central-SFA-Comunicações
Eq administrativo-Admin Central-SFA-Outros
Eq Básico-Admin Central-SFA-Comunicações
Eq Básico-Admin Central-SFA-Outros
Ferramentas Utensílios - Adm Central - SFA

164 610,00
1 035 390,00
2 117,00
2 000,00
100 222,00
35 135,00
50 837,00
14 230,00
20,00
2 559 233,00
2 559 233,00

07.00.00.00.00
07.01.00.00.00
07.01.04.B0.00
07.01.07.B0.00
07.01.07.B0.A0
07.01.07.B0.B0
07.01.09.B0.A0
07.01.09.B0.B0
07.01.10.B0.A0
07.01.10.B0.B0
07.01.11.B0.00

2 316 888,00
2 540,00
14 799,00
24 165,00
5 321,00
41 200,00
50 000,00
100 000,00
4 320,00

b) Dotações Específicas

Assistência na Doença aos Militares das Forças Armadas
01.03.01.B0.00
01.03.02.00.00
09.06.13.00.00

Encargos com saúde - Outros
Outros encargos com saúde
Famílias - Outras

Sub-Total…

36 677 152,00
12 225 717,00
2 050 000,00

50 952 869,00

Transferências Diversas e Reserva
06.02.03.R0.00

Reserva orçamental

1 701 640,00

Sub-Total…
Total de Dotações Específicas

1 701 640,00
52 654 509,00
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7.4 Anexo C – QUAR 2017
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