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ACÇÃO SOCIAL COMPLEMENTAR – FUTURO? 

PROPOSTAS E SUGESTÕES 

1- Introdução 

O presente trabalho tem por objetivo refletir sobre a situação em que se encontra atualmente a 

Ação Social Complementar (ASC) direccionada para os militares das Forças Armadas e seus 

familiares, e propor soluções que permitam ultrapassar a situação de degradação e impasse em 

que se encontra em diferentes domínios, com evidentes reflexos na deterioração da missão que 

lhe está cometida.   

A pertinência deste trabalho surgiu também da necessidade de encontrar soluções para os 

problemas que afetam atualmente os militares e a família militar, resultantes das actuais 

“ofensivas” contra a Condição Militar nos mais variadas vertentes e que se agravaram nos 

últimos quatro anos, designadamente no campo da ASC, aqui trazida à colação. 

O documento encontra-se organizado segundo a seguinte estrutura: 

 Introdução 

 Ponto de situação às áreas da ASC actualmente existentes; 

 Conceito ASC de acordo com a perspectiva da AOFA; 

 A sustentabilidade financeira da ASC; 

 As formas de governação da ASC possíveis e os fundamentos básicos da sua gestão 

considerando a participação dos militares na mesma 

 Conclusões e recomendações 

O desenvolvimento do trabalho foi feito considerando, a montante, as seguintes premissas:  

(1) A Lei das Bases gerais do Estatuto da Condição Militar (LBGECM)1, não foi revogada e, 

por conseguinte, mantêm-se válidas as disposições respeitantes às claras e inequívocas 

garantias dadas aos militares e às suas famílias por um sistema de assistência e 

protecção; 

(2)  A LBGECM impõe ao Estado uma discriminação positiva dos militares, 

designadamente no âmbito da segurança social, assistência, protecção e apoio social;  

(3) A ASC é uma fundamental e imprescindível vertente no apoio social aos militares; 

(4) É, para a AOFA, ponto assente que o modelo organizacional de “Instituto Público”, imposto 

aos militares em 1995, através do DL 284/95, de 30OUT e subsequente Lei-Quadro dos 

Institutos Públicos, tem que ser alterado, considerando os importantes condicionalismos 

financeiros e legislativos que tal modelo implica e que a experiência tem vindo a 

demonstrar;  

(5) Neste contexto, considera-se que um dos possíveis caminhos poderá passar por uma 

solução que, embora distinta da definida para os Serviços Sociais da Administração 

Pública, deverá ser baseada num racional legal semelhante. 

(6) Uma eventual integração da Assistência na Doença aos Militares (ADM) fora da estrutura 

do IASFA, não terá impacto no modelo de governação a adotar, desde que se salvaguarde 

a autonomia do financiamento da ADM e da ASC. Salvaguarda que, legal e moralmente, 

                                                             
1
 Lei n.º 11/89, de 01 de Junho. 
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se exige do Estado, por razões, não só legais, mas também de respeito pela dignidade 

dos cidadãos militares; 

(7) O património é um activo de que os militares são fiéis depositários, considerando que 

foi maioritariamente erigido a partir do esforço financeiro dos beneficiários, quer directa 

(contribuições) quer indirectamente (aquisição de combustível fornecido pelos Ramos, 

enquanto tal aconteceu), considerando ainda o relevante facto de que uma parcela 

significativa se relaciona directamente com o Cofre de Previdência das Forças Armadas.  

Porque é a forma de encontrar as melhores soluções para um problema, torna-se necessário, antes 

de mais, identificar as causas que estão na sua origem e enumerarmos aquelas que nos parecem 

mais evidentes e que a realidade tem vindo a evidenciar: 

(1) A transformação dos Serviços Sociais das Forças Armadas (SSFA) em Instituto Público, 

I.P. (IASFA), com os constrangimentos dela decorrentes, em evidente contraciclo com a 

realidade da Administração Pública, nomeadamente com os Serviços Sociais da GNR e 

PSP, ou com os Serviços Sociais da Administração Pública. Com que objectivo?; 

(2) O incumprimento das disposições legais (LBGECM), particularmente no que concerne ao 

financiamento da ASC, mas igualmente pela activa degradação, por diversas formas 

promovida pela tutela (MDN); 

(3) A alteração da constituição do Conselho Directivo do IASFA (CD/IASFA), passando a 

incluir civis, bem como a nomeação de militares para cargos de Direcção Superior do 

IASFA (Conselho Directivo, nomeadamente) após terminada a respectiva carreira, o que, 

salvo honrosas excepções, em nada tem concorrido para um efectivo envolvimento e 

objectivo interesse na defesa e promoção do importante papel que cabe à ASC;   

(4) O alheamento das Chefias Militares da importância de que se reveste o ASC para os 
militares; 

(5) A ausência de uma política de promoção do IASFA, de forma a dar a conhecer aos 

beneficiários o importante papel que lhe cabe no âmbito da ASC e da importância de que 

se reveste a sua acção.         

 
Para este trabalho socorremo-nos de documentos oficiais do IASFA, como sejam os relatórios 

de actividade, da consulta da legislação em vigor, de trabalhos e opiniões de diversos 

militares com experiência em ASC, comunicados e outra documentação produzida pela 

AOFA, e de várias entrevistas com especialistas, muito em particular na área jurídica. 

 
Utilizámos deliberadamente ao longo do texto o termo “associado” em vez de beneficiário, 

vulgarmente empregue, por considerarmos que o termo beneficiário não retrata com correção 

a situação de utente face à ASC. Tem uma carga assistencialista negativa que não 

corresponde à realidade, já que os serviços prestados são a contrapartida de um pagamento 

(por desconto 0,8% no vencimento dos militares até 2005). E, porque, como assumido pelo 

Ministro da Defesa Nacional, Dr. Luís Amado, em 2005, a responsabilidade de tal desconto 

seria assumido por via de transferência orçamental que deveria corresponder, no mínimo, à 

receita proveniente da quotização então existente. Racional utilizada como compensação pelo 

desconto que passou a incidir sobre a remuneração dos militares para a ADM, reflectida na 

aplicação de uma taxa sobre o vencimento dos militares que evoluiu de 1% a 3,5% até à 

presente data.  

À parte a importância de que se reveste um diagnóstico mais ou menos exaustivo, a 

identificação das prioridades e valências em que a ASC deve apostar, para nós, face ao que 

se passa com o IASFA e a sua paulatina degradação, mais acentuada e assertiva nos últimos 
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quatro anos, o que mais importa e é relevante passa: 

 Pela “Governação”; 

 Pelo “Património”; 

 E pelo “Financiamento”. 

Neste âmbito, considerando: 

 A manutenção do apoio financeiro do Orçamento do Estado (OE) ao IASFA; 

 A separação clara da gestão da ADM e da Acção Social Complementar. 

2- Ponto de situação das áreas da ASC actualmente existentes 

A) Neste ponto efectuaremos um diagnóstico dos principais problemas que afectam de uma 

forma relevante o conteúdo e a gestão da ASC. 

O IASFA tem por missão, no âmbito da ASC, conforme se encontra mencionado nos seus 

estatutos: o apoio a idosos e deficientes, o apoio sócio-económico em situações gravosas e 

urgentes, o apoio sanitário ao nível de cuidados básicos de saúde e apoio à habitação. 

Fornece ainda alojamento temporário e alimentação em situações críticas, disponibiliza 

actividades ocupacionais e de animação sócio-cultural e apoia jovens estudantes e crianças, 

disponibilizando para estas últimas creches e jardins-de-infância. 

Para cumprir as missões acima referidas, o IASFA dispõe de uma rede de equipamentos 

sociais, composta por 12 Centros de Apoio Social (CAS) e o Centro de repouso localizado no 

Porto Santo (CEREPOSA), distribuídos pelo território continental e Regiões Autónomas, os 

quais integram múltiplas valências e equipamentos, designadamente:   

(1) Postos clínicos 

Este tipo de equipamento social apresenta configurações distintas satisfazendo, por isso, 

necessidades diferentes. 

Nos casos mais complexos e que contemplam mais valências prestam cuidados médicos e 

de enfermagem, realizam exames complementares, prestam serviços de fisioterapia, 

proporcionam assistência farmacêutica e funcionam como centros de recuperação em 

regime de internamento. Nos casos mais simples, que são a maioria, são disponibilizadas 

um número reduzido de valências e funcionam com imensas limitações, estando longe de 

satisfazer as necessidades dos seus potenciais utentes. Esta situação é espelhada na 

relação que se pode estabelecer entre utentes de CAS e actos médicos praticados. Não é 

por acaso que o universo dos associados que utilizam os CAS de Lisboa e de Oeiras 

constituem apenas 31% do universo total dos associados e representam cerca de 91% dos 

actos médicos realizados2. A esta situação, junta-se o facto de os CAS cobrirem o território 

nacional de uma forma muito insuficiente, o que dificulta/impossibilita a sua utilização por um 

número elevado de utentes. Quatro dos 12 CAS encontram-se situados no distrito de Lisboa. 

Excluindo o CAS do Alfeite que serve maioritariamente um grupo de associados muito 

específico (proximidade da Base Naval do Alfeite), existe apenas um CAS a sul do rio Tejo 

(Évora). Apenas quatro CAS (Oeiras, Lisboa, Runa e Tomar) realizam por ano mais de 2000 

actos médicos3.   

O exposto sugere uma nova abordagem em que os postos clínicos deverão existir, 

convenientemente apetrechados de meios, materiais e humanos, apenas nos CAS com lares, 

                                                             
2
 Cálculos efetuados com base em valores obtidos no “Relatório de Actividades 2013”. 

3
 O que corresponde a mais de 5.4 actos médicos por dia, considerando o ano com 365 dias. Cálculos efetuados com base em valores obtidos no 

“Relatório de Actividades 2013”. 
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fundamentalmente para apoio dos residentes e acamados, sem prejuízo do apoio que possa ser 

dispensado a demais beneficiários. 

Fora este universo, os “associados” dispõem da ADM (serviços e entidades convencionadas), 

HFAR e SNS, bem como os serviços de saúde militares descentralizados na sua capacidade 

sobrante (postos médicos das unidades) não se justificando que o IASFA concorra com estas 

entidades. 

(2) Lares e residenciais de idosos 

A “capacidade instalada” encontra-se longe de poder satisfazer um número alargado de 

associados: 

 Por se encontrar geograficamente concentrada (Oeiras, Porto e Runa); 

 Porque é extremamente reduzida. 

A capacidade em camas nos lares e residências para idosos aproxima-se das 300, o que 

corresponde a menos de um por cento do universo de potenciais utilizadores (39.000 

associados do IASFA têm mais de 65 anos)4. Não surpreende que as taxas de ocupação da 

Residencial de Idosos (RI) n.º 1, pertencente ao CAS de Oeiras sejam elevadas (86,6% em 

2012, e 94,7% em 2011)5. Situação similar verificou-se no internamento da Unidade 

Funcional n.º 2, também em Oeiras, a qual apresentou uma ocupação de 87%, em 2012. 

Por a oferta ser extremamente limitada e muito concentrada em três cidades, a esmagadora 

maioria dos potenciais utentes fica excluída da sua utilização e, por conseguinte, numa 

situação de grande desvantagem. Embora as possíveis soluções para este problema se 

prendam mais com iniciativas no âmbito da gestão da ASC, elas também decorrem do modelo 

de governação a adoptar, como adiante veremos. Nesta e noutras situações, para se chegar a 

todos os associados de uma forma mais justa, reduzindo as desigualdades de acesso, fará 

sentido adoptar uma política “agressiva” de protocolos com empresas especializadas em vez de 

criar capacidades próprias, em zonas de menor concentração de militares e familiares. 

A estes problemas, há a acrescentar as dificuldades em maximizar a utilização da oferta já de si 

reduzida, devido aos obstáculos existentes na contratação de pessoal, impostas pelo 

atual modelo de governação de Instituto Público, a que não tem sido alheia a falta de 

vontade política para desbloquear tal problema6. Presentemente, um piso das instalações 

dedicadas ao serviço prestado a “acamados”, no CAS de Oeiras, encontra-se encerrado devido 

à redução dos recursos humanos7, a par do Centro de Recuperação do Porto que esteve 

encerrado durante um ano e, actualmente, se debate com dificuldades em enfermeiros e 

auxiliares de acção médica. 

(3) Residências Universitárias - o CAS de Oeiras integra residenciais universitárias femininas 

e masculinas que não estão ocupadas, o que, segundo os responsáveis locais, se deve 

essencialmente ao aumento de preços que deixam de ser uma opção atractiva, mas que 

também se poderá atribuir a uma orientação e gestão pouco interessada em estimular a 

procura junto dos militares, neste âmbito. 

(4) Messes Residenciais – Permitem aos beneficiários alojamento temporário, evidenciando 

                                                             
4
 Conforme o “Relatório de Actividades de 2012”. 

5
 A partir de 2013 passou a utilizar-se a designação de “Estrutura Residencial para Pessoas Idosas” (ERPI) para as respostas sociais que 

anteriormente tinham a designação de Residenciais de Idosos (RI) e Centros de Recuperação (CR). Deste modo, passaram a existir três ERPI’s: a 
ERPI do CAS Oeiras, Porto e Runa.   
6
 Esta situação cria frequentemente situações caricatas e absolutamente disfuncionais. Por exemplo, o CEREPOSA, devido à impossibilidade de 

contratar trabalhadores, tem que recorrer frequentemente a pessoas no centro de emprego para fazer face a encargos sazonais que não possuem 

as competências necessárias. 
7
 O serviço que deveria ser efetuado por 82 trabalhadores, de diferentes especialidades, é efetuado apenas por 28.  
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taxas de ocupação consideravelmente baixas (no caso de Oeiras, as taxas de ocupação 

das messes residenciais n.º 1 e n.º 2 situaram-se, em 2012, nos 32,71% e 47,92%, 

respetivamente). Alegadamente devido a falta de recursos humanos e qualificações dos 

meios humanos disponíveis. Mais uma situação que deixa reflectida a ausência de 

vontade política (constrangimentos na contratação de pessoal) para ultrapassar o 

problema É um domínio onde existe espaço para se maximizar a sua utilização.  

(5) Creches e Jardins-de-Infância – A capacidade do IASFA em creches e jardins-de-infância 

encontra-se instalada no CAS do Alfeite. Este tipo de actividades é dirigido e beneficia 

maioritariamente um universo limitado de associados (essencialmente militares da Marinha 

e funcionários do Arsenal do Alfeite). Não sendo função da ASC substituir-se ao Estado, é 

contudo importante considerar a necessidade de existirem infraestruturas da ASC junto das 

grandes unidades que possam fornecer este tipo de apoio à “Família Militar” em especial 

aos casais com filhos de tenra idade. Apesar de contemplarem um segmento muito 

específico de associados, este apoio não é negligenciável face à mobilidade e 

disponibilidade/prontidão que é exigida aos militares no âmbito da sua Condição Militar. 

A actuação neste domínio é importante para a coesão e compreensão do papel da ASC 

entre os militares mais jovens, correspondendo, aliás, a uma prática assumida por 

empresas e organismos públicos relativamente a nossos concidadãos naturalmente 

dispensados de uma “Condição” que a profissão militar impõe aos militares. Acresce ainda o 

facto de se tratar de algo que se compagina com a aposta em curso na criação de 

condições que possam promover a natalidade que, como é conhecido, se encontra em 

franco decréscimo. 

A ampliação de protocolos com entidades públicas e privadas deverá ser um aspecto a 

considerar, sendo relevante equacionar o modelo organizacional que, neste âmbito, venha a 

contemplar a garantia de financiamento à semelhança do que se verifica com as Instituições 

Particulares de Solidariedade Social (IPSS) (VD anexo G – “Compromisso de Cooperação 

para o Sector Social e Solidário”). 

(6) Escola de Ensino Básico - Também integrada no CAS do Alfeite, é ministrado, sob a 

responsabilidade do Ministério da Educação e Ciência, o ensino básico (1.º ciclo) a 

descendentes de associados. Na opinião de alguns, trata-se de uma actividade não 

compaginável com o conceito de ASC e, como tal, não fará sentido que a ASC se substitua 

ao Estado em matéria de educação. Tal facto não descarta o admitir-se tal possibilidade 

junto das grandes unidades, bem como a manutenção do chamado “apoio escolar” que, 

actualmente, a ASC fornece às famílias dos militares com filhos nessas idades. 

(7) Férias e Centros de Repouso – Nesta actividade inserem-se as viagens de férias em 

grupo, e a estadia em hotéis e residências militares no estrangeiro8, no CEREPOSA, nos 

centros de Apoio Social, e nas entidades hoteleiras nacionais protocoladas. Apesar de se 

sustentar num sistema cuja burocracia deverá ser agilizada, a verdade é que nalguns 

produtos como seja o intercâmbio de férias no âmbito do CLIMS, a procura ultrapassa 

largamente a oferta. 

Contudo, este é outro dos domínios onde é crucial perceber as mudanças ambientais. O 

mercado do turismo tem vindo a democratizar-se progressivamente e, consequentemente, a 

massificar-se. O aluguer de apartamentos e quartos nas principais cidades europeias pode 

ser mais económico e mais vantajoso do que os acordos estabelecidos com organismos 

congéneres do IASFA.9 Aquela oferta é mais variada e a forma de contratação é mais 

                                                             
8
 Ao abrigo do Comité de Ligação dos Organismos Militares Sociais (CLIMS) que promove o intercâmbio de férias no estrangeiro para grupos de 

beneficiários portugueses e em Portugal para grupos de beneficiários das organizações congéneres.  
9
 Apesar disso a procura de férias ao abrigo do CLIMS ainda excede a oferta.   
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cómoda e flexível. A procura de férias em grupo com estadia em residências militares no 

estrangeiro é feita pelos segmentos mais idosos; tendencialmente deixará de o ser, já que 

essa forma de fazer turismo se tornou popular entre as camadas mais jovens10. 

Uma adequada gestão de protocolos alargados poderia colmatar, quer os problemas 

burocráticos enunciados, quer agilizando processos de oferta e procura deste tipo de apoio. 

(8) Apoio Domiciliário – sobre esta matéria não conseguimos encontrar a informação 

necessária no âmbito da informação oficial do IASFA para fazer o ponto de situação 

pretendido. 

Apesar dessa contrariedade, não podemos deixar de mencionar essa actividade cuja 

importância, em razão do envelhecimento do potencial universo, naturalmente aumentará.  

O IASFA tem protocolos apenas com 12 instituições, o que parece sobejamente insuficiente. 

B) Uma leitura atenta das considerações efetuadas na alínea anterior conduz-nos a duas 

conclusões preocupantes: 

 A existência de capacidades instaladas não utilizadas de uma forma continuada 

(equipamentos sociais com baixas taxas de utilização) sendo, por isso, um passivo 

em vez de um activo; 

 O IASFA não consegue responder da mesma maneira a todos os beneficiários, muito 

em particular, àqueles que vivem fora dos três grandes agregados populacionais de 

Lisboa, Porto e Coimbra. Destes, salientam-se os associados residentes nos 

arquipélagos da Madeira e dos Açores. 

Estas constatações sugerem claramente uma revisitação: 

 Das actividades a que a ASC se dedica, balanceando as suas prioridades;  

 Do seu modo de funcionamento e organização, de forma a mitigar as diferenças nos 

serviços prestados, para chegar a todos os associados da maneira “mais semelhante 

possível”. Subjacente a esta ideia encontra-se, uma vez mais, a necessidade de 

adoptar um paradigma de funcionamento que, cada vez mais, vise uma articulação 

sustentável entre capacidades próprias e protocolos. 

C) O Cofre de Previdência das Forças Armadas, cujas responsabilidades foram entretanto 

transferidas para o IASFA, contemplava, nomeadamente, os empréstimos hipotecários 

concedidos ao abrigo da alínea d), do § 1.º, do art.º 35.º do referido estatuto.  

Se bem que o sistema bancário em Portugal dos dias de hoje pouco tenha a ver com o 

sistema bancário das décadas de sessenta ou de setenta, a verdade é que se tem vindo a 

assistir a uma progressiva degradação das condições de vida dos militares e inerentes 

dificuldades para suportar custos que lhes garantam o mínimo de dignidade. 

Neste contexto tem plena justificação a manutenção de empréstimos no âmbito da ASC que, 

apesar de tudo, poderão assumir contornos mais adequados às circunstâncias com que 

muitos militares poderão vir a confrontar-se. Evidentemente sem descurar condições mais 

vantajosas de concessão de crédito que possam vir a poder ser alcançadas nos acordos que 

venham a ser estabelecidos com entidades financeiras, os quais, embora estabelecidos pelos 

Ramos, podem vir a assumir contornos bem mais favoráveis se, como deveria ter já 

acontecido, tais acordos, beneficiando de vantagens de uma diferente escala, fossem 

celebrados pelo IASFA. 

                                                             
10

 Reconhece-se que é ainda importante para alguns militares a oferta identitária, sobrepondo-se a opção por infraestruturas militares como 
sejam as messes militares estrangeiras, ou as preocupações de segurança.  
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D) A identificação do caminho a seguir exige uma rigorosa análise ambiental, perceber onde 

estamos e para onde queremos ir.  

Isto passa por compreender a existência no mercado de produtos que concorrem com os do 

IASFA e que, porventura, poderão proporcionar um grau de satisfação mais elevado, que se 

encontram ao alcance de um número significativo de militares, e em muitos casos, em 

condições mais favoráveis. Este raciocínio aplica-se a quase todas as actividades analisadas, 

desde a concessão de crédito bancário às férias. É necessário integrar estas novas 

dinâmicas sociais no desenho dos produtos a oferecer, levando a que muitos mais 

associados, de diferentes escalões etários, se revejam na oferta da ASC.  

E) Até 2005, uma parcela muito importante do financiamento da ASC tinha origem nos 

descontos feitos pelos associados (0.8% do seu vencimento). Inicialmente para os Serviços 

Sociais das Forças Armadas (SSFA) e, mais tarde, para o IASFA.  

Com a passagem da gestão da ADM para o IASFA, em 2005, acompanhada pelo progressivo 

aumento dos descontos, estes foram inteiramente canalizados para a ADM, passando o 

financiamento da ASC a efetuar-se através de transferências do orçamento do MDN que, em 

2014, rondavam os quatro milhões e oitocentos mil Euros, verba esta insuficiente para que 

o IASFA possa cumprir cabal e globalmente a sua missão. No seguimento de compromisso 

então assumido pelo então MDN, Dr. Luís Amado, essa transferência, em 2010, era de cerca 

de dez milhões de euros, valor equivalente à quotização de 0,8% verificada até 2005. 

Com sucessivas “reformas e reestruturações”, a ASC passou a viver numa situação 

extremamente precária e delicada. Esta situação, já por si dramática, é agravada por 

dificuldades colocadas a uma gestão eficiente dos recursos à disposição do IASFA, 

nomeadamente acções que visem o aumento de receitas, tendo em conta os fortes 

constrangimentos impostos pelo estatuto de Instituto Público, a que se junta a ausência de 

vontade política em ultrapassar as baias existentes. 

Ao panorama existente, acresce uma prática de gestão efectuada pela Direcção do IASFA, 

com a complacência (aplauso?) da tutela, activamente omissa na acção e afirmação da 

defesa da ASC, designadamente na utilização de instrumentos legais que legitimem e 

auditem a sua acção, nomeadamente promovendo a consulta do Conselho Consultivo. 

F) É consensualmente reconhecido na comunidade de especialistas que segue de perto as 

actividades do IASFA, ser o seu estatuto de Instituto Público inserido na administração 

indireta do Estado, aquilo que mais tem contribuído para as suas ineficiências funcionais, 

sendo um dos principais responsáveis pelo modo disfuncional como o IASFA tem vindo a ser 

gerido na última década. Tem revelado ser um colete-de-forças que impede ganhos de 

eficiência e a maximização dos recursos disponíveis, em consequência das regras a que tem 

de obedecer. Estas limitações notam-se em quase todos os domínios de actividade do IASFA 

e são gritantes quando nos referimos à impossibilidade de contratar financiamento para 

recuperar o património imobiliário, que se degrada diariamente diante de todos. 

A situação aumenta de gravidade se tivermos em conta a dimensão desse património: 

 158 prédios com diversas tipologias, cujo tempo médio de vida ultrapassa os 40 anos, 

a que correspondem 2.117 fogos habitacionais, sendo 1.378 destinados a contratos 

de renda económica e 359 de renda livre; 

 Cerca de 18% encontram-se devolutos; 

 O IASFA dispõe ainda de 28 apartamentos autónomos integrados no CAS de Oeiras; 

 Cerca de 17,1% dos fogos necessitam de uma recuperação considerável. 

Deterioram-se sem que seja possível recuperá-los devido à alegada falta de recursos 

financeiros em que o estatuto de Instituto Público se apresenta como obstáculo que 



 

  Página 8 de 27 

importa assinalar, sendo de realçar igualmente a notória falta de vontade política para 

desbloquear as dificuldades existentes nesse âmbito, constituindo exemplo bem 

ilustrativo a onerosidade a que ficará sujeito o IASFA com as rendas a suportar com 

imóveis, nos termos da portaria nº 278/2012, de 14SET – 300.000,00€ em 2015 e 

600.000,00€ em 201611.  

O parque habitacional12 continua a degradar-se sem que nada seja feito. E podendo ser feito 

assiste-se a inexplicáveis e artificiosos entraves, mais incompreensíveis ainda sabendo-se 

que uma das principais fontes de receita do IASFA resulta exactamente da rentabilização de 

tal património.  

É uma situação “kafkiana”. 

Aos aspetos relacionados com a recuperação do património, acresce, por consequência, a 

impossibilidade de maximizar a sua rentabilização, uma vez mais considerando o garrote que 

o estatuto de Instituto Público coloca à gestão, a par de uma forma de funcionamento 

orgânico paralisante e a manifesta ausência de vontade política em desbloquear a situação. 

Muitas iniciativas e soluções poderiam ser implementadas, não fossem as dificuldades 

referidas. O estrangulamento à acção dos gestores imposto pelo estatuto de Instituto Público 

aplica-se igualmente e em toda a linha à aquisição de bens e serviços, assim como à 

obtenção de recursos humanos, sejam eles civis ou militares (neste caso, também por razões 

que se prendem com a gestão de pessoal nos Ramos), onde se verificam dificuldades 

crescentes. A situação mais gritante prende-se com os serviços do CAS de Oeiras que não 

se encontram em funcionamento devido à impossibilidade de contratar pessoal. 

G) Ao longo das últimas décadas não houve uma prática adequada de atualização de rendas 

devido ao anacronismo da legislação de suporte, nem de verificação de quem de facto deixou 

de reunir condições para manter a renda económica ou quem, já não tendo direito às casas, 

as continua a utilizar como se donos das mesmas se tratassem, em vez de arrendatários. 

Para além da definição de uma nova política de rendas, deverá existir um rigoroso controlo 

do cumprimento das regras em vigor. 

Além do sentimento de injustiça que situações anómalas possam eventualmente revelar, não 

podemos ignorar que são uma fonte de receita do sistema que, ao não ser devidamente 

capitalizado, faz parte e agrava uma gestão ineficiente. 

H) Ao longo dos anos assiste-se a um persistente alheamento das Chefias Militares da 

importância de que se reveste a ASC para os militares, porventura porque orientam mais a 

sua atenção para as questões de natureza operacional e, mais recentemente, porque, pura e 

simplesmente, os recursos disponíveis não o permitem depois da drástica redução operada 

nos últimos anos.  

Alheamento, neste âmbito, reflectido, designadamente: 

a) Na colocação de militares sustentada em pressupostos contrários a uma 

adequada guarnição da ASC de competências e motivações compagináveis com a 

missão que lhes é atribuída (colocação com o primordial objectivo de abrir vagas 

para promoção, indigitação e colocação como forma de “encostar” militares 

                                                             
11

 Os valores unitários mensais a vigorar em cada ano até 2016 são os seguintes: 

a) 1 €/m2 em 2014; 

b) 2 €/m2 em 2015; 

c) 4 €/m2 em 2016. 
12

 Relatório de Actividades 2013”. Encontram-se distribuído pelo Continente e pelo Arquipélago dos Açores, distribuído pelos concelhos do Porto, 

de Águeda, de Coimbra, de Leiria, de Tomar, de Abrantes, de Vila Franca de Xira, de Odivelas, de Lisboa, da Amadora, de Sintra, de Queluz, da 

Moita, de Almada, de Évora, de Elvas e de Ponta Delgada. 
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entendidos como não interessantes para o Ramo, colocação de militares com a 

carreira já terminada retirando desse modo um elemento motivacional importante 

como é a progressão na carreira). 

b) Na celebração de protocolos e outras formas intervenção em áreas que, 

nitidamente cabe ao IASFA/ASC promover, certamente com maior sucesso e 

vantagens considerando a diferente abrangência que poderiam, desse modo, ser 

alcançadas.  

Vão-se assim fomentando “IASFAzinhos”, com nítido prejuízo para os militares, ao 

mesmo tempo que se ajuda a esvaziar o IASFA/ASC da sua obrigação de 

promover a celebração de “contratos/protocolos” que, considerando a escala em 

que se situariam, obviamente seriam mais vantajosos.  

3-  Conceito de ASC, na perspectiva da AOFA 

A) Introdução 

Com base no ponto de situação efetuado no número anterior, passaremos a discorrer sobre o 

conceito que a AOFA poderá considerar para a definição de uma ASC mais abrangente e mais 

profunda, assim como as prioridades a ponderar na implementação desse conceito.  

B) Seu enquadramento no Estatuto da Condição Militar 

A Lei nº 11/89, de 1 de Junho, “Bases gerais do estatuto da condição militar (LBGECM) não foi 

revogada e, por conseguinte, mantêm-se válidas as previsões respeitantes às claras e 

inequívocas garantias dadas aos militares e às suas famílias por um sistema de assistência e 

protecção. 

Devido ao seu incumprimento por sucessivos governos, os militares têm vindo a suportar uma 

parte sucessivamente mais elevada dos custos com a assistência na doença (ADM), ao ponto 

de, actualmente, o subsistema estar a ser sobrefinanciado através dos descontos impostos aos 

militares, ao mesmo tempo que se degradaram as suas condições. 

Em paralelo com o panorama da ADM, assiste-se igualmente à degradação da ASC. 

Porém, o Estado nunca poderá, sob qualquer pretexto, alijar as suas responsabilidades, também 

em sede de ASC, promovendo, como tem vindo a acontecer, uma discriminação negativa dos 

militares.  

Afigura-se-nos como adequado e passível de melhor poder conformar-se com a realidade da 

ASC nas Forças Armadas e, bem assim, com as exigências da Condição Militar que, com as 

necessárias adaptações, seja seriamente equacionada a reversão da figura de IASFA para 

SSFA, por via da aplicação do racional já utilizado para a Administração Pública, considerando 

ainda a figura e quadro, nunca alterados, de Serviços Sociais da PSP e GNR (Vd anexo B e C – 

DL 122/2007, de 27ABR – Regime da ASC na Adm. Pública e DL 49/2012, de 29FEV - Orgânica 

dos SS da Administração Pública). Tal reversão deverá ser acompanhada por competências 

legalmente atribuídas, que ponham fim aos constrangimentos actuais, nomeadamente nas áreas 

da gestão e do pessoal.  

C) Âmbito 

Um actualizado pensamento sobre a ASC tem de revisitar necessariamente o Estatuto da 

Condição Militar, o conceito de ASC praticado neste momento pelo IASFA, a ASC aplicada aos 

outros Agentes e Funcionários do Estado e, consequentemente, o leque de actividades que 

deve prioritariamente incluir no seu portfólio. 

Os desenvolvimentos verificados na sociedade portuguesa nas últimas quatro décadas devem 

necessariamente refletir-se na ação da ASC, no mínimo provocando uma redefinição de 

prioridades relativamente às actividades a que se dedica. O envelhecimento da população 
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militar13 justificará uma maior preocupação no apoio à terceira idade, mas o seu Core Business, 

envolve necessariamente as actividades dirigidas aos restantes segmentos etários, 

nomeadamente aos militares com filhos menores, sem descurar, porque fundamental, os 

militares mais jovens. Nestes domínios é fundamental dotar a ASC da possibilidade e 

capacidades para poder optimizar os recursos à sua disposição, de modo a permitir-lhe levar a 

bom porto os objectivos que lhe estão consignados.  

Por outro lado, a ASC deve articular e protocolar as suas incursões no domínio das creches, 

jardins-de-infância e ensino pois, apesar de serem actividades que são uma responsabilidade 

primária do Estado, a Condição Militar contempla justa e acertadamente o apoio às suas 

famílias, considerando os inúmeros deveres e restrições a que os militares estão sujeitos, onde 

pontificam o sacrifício da própria vida, se necessário for, as exigências de mobilidade e 

prontidão, para além de inúmeras restrições ao exercício pleno dos direitos de cidadania. 

A ASC deve ser mais ambiciosa no capítulo dos tempos livres, diversificar a oferta e abraçar 

uma política agressiva de parcerias, tanto com organizações congéneres militares de outros 

países, como com outras organizações internacionais e nacionais, tal como o INATEL, 

integrando, neste âmbito, parcerias com agências de viagem.  

Perspectivada a realidade com que convivemos nos tempos actuais, poder-se-ão equacionar 

diferentes abordagens no apoio social, com recurso a produtos que estejam disponíveis e que, 

de algum modo, possam concorrer para acrescentar mais-valias aos serviços disponíveis.  

Neste âmbito, tendo em conta as disponibilidades que o reequacionamento do actual modelo de 

financiamento possa vir a permitir, pode encarar-se a possibilidade de os associados poderem 

vir a aceder a um nível de proteção adicional, em tudo semelhante a um seguro de saúde 

universal de Grupo, sem encargos suplementares.   

Para além dos aspectos específicos anteriormente considerados, quanto ao âmbito da ASC, 

pressuposto vital que determina todos os modelos de governação e financiamento, o seu raio de 

ação deve corresponder a um leque muito vasto de abrangência, designadamente apoiando 

socialmente os Militares e as suas Famílias desde o nascimento até à morte cobrindo, entre 

outras tipologias: 

 A existência de creches e jardins-de-infância de proximidade, dentro ou nas imediações das 

grandes Unidades Militares; 

 A criação de “Centros de Actividades e Tempos Livres” para a infância e juventude; 

 O apoio aos Estudantes Universitários; 

 O apoio na Velhice em todas as suas múltiplas valências, dando, nomeadamente, 

expressão à existência de “Centros de Convívio”; 

 O apoio e desenvolvimento das componentes de laser, não descurando os aspectos 

culturais, férias, desporto, etc.; 

 A componente habitacional (com rendas controladas) e com recurso a uma 

distribuição/ocupação justa, favorecendo quem efectivamente mais necessita. 

Considerando, contudo, que, nesta matéria, devem existir quotas destinadas a Oficiais, 

Sargentos e Praças (por forma a ampliar a abrangência) bem como, o apoio financeiro (a 

juros comedidos) e devidamente priorizado em face do tipo de necessidades dos 

beneficiários. 

Também, considerando a ampliação da abrangência geográfica e numérica da ASC, a utilização 

de protocolos, em condições favoráveis, entre a entidade gestora da ASC e entidades públicas e 

                                                             
13 Segundo o Relatório do IASFA 2013, cerca de 50% dos associados do IASFA beneficiários da ADM têm mais de 50 anos. O grupo com mais de 65 

anos representa cerca de 30% dos beneficiários. 
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privadas deve ser intensificada. 

Importando considerar ainda que, para o cabal cumprimento da sua missão, a ASC tem de 

funcionar com recursos humanos motivados, devidamente habilitados e qualificados para as 

funções a desempenhar, numa perspectiva colaborativa com a tutela das Forças Armadas, 

enquadrada pelo modelo de governação que vier a ser considerado para a ASC. 

D) Associados/Beneficiários 

Porque a “Condição Militar” assume uma natureza transversal, entendemos que não faria 

qualquer sentido conceber e criar situações a partir das quais, em matérias fundamentais como 

é a ASC, viesse a permitir-se que os militares pudessem ficar abrangidos por diferentes 

condições, independentemente das causas ou motivações que pudessem determinar tal 

diferenciação, designadamente as que poderiam advir de distintas condições sócio-económicas, 

opção por outros produtos no âmbito da protecção social, etc.  

A ASC é, na realidade, um direito de todos os militares, que decorre muito claramente, entre 

outros, das contrapartidas ao leque vastíssimo de restrições e deveres a que estão sujeitos, 

como se encontra consagrado na Lei nº 11/89, de 1 de Junho, “Bases gerais do estatuto da 

condição militar”. 

Ora, o IASFA é detentor ou fiel depositário de um muito significativo património, erigido de uma 

forma esmagadoramente maioritária à custa do esforço contributivo dos militares, directo (a 

partir de quotizações durante largos anos, inclusivamente para diversas instituições que o 

antecederam) ou indirecto (proveniente de percentagens da venda de combustível quando os 

Ramos a ela procediam ou com origem em receitas próprias). 

Património esse que, se devidamente administrado (e não estamos a falar em alienações), 

poderá garantir as verbas necessárias à ASC. 

Por outro lado, por ser de justiça, temos que considerar as possibilidades oferecidas pelo 

financiamento a partir do Orçamento do Estado, na linha do racional aplicado aos Serviços 

Sociais da Administração Pública e outros sectores (Vd anexos B, C, D e G - DL 122/2007 

27ABR - Regime de ASC na AP – Artº 5º/DESP 8689- A/2008, de 25MAR - Financiam ASC 

SSAP pela Seg. Social/DESP 32762-R/2008 31DEZ – Financiamento dos SSAP por Dotações 

Orçamento privativo Fundos Autónomos/ e ainda o “Compromisso de Cooperação para o Sector 

Social e Solidário” - comparticipações do Estado para as IPSS). 

E) Prioridades de intervenção 

O IASFA herdou as missões dos antigos Serviços Sociais das Forças Armadas e do Cofre de 

Previdências das Forças Armadas. Missões que se mantiveram praticamente inalteradas deste a 

fundação daqueles dois organismos. Embora a missão genérica se mantenha atual, as 

actividades que lhe dão corpo não foram acompanhando os desenvolvimentos sociais que 

entretanto foram ocorrendo na sociedade portuguesa, os quais diminuíram a importância de 

algumas actividades e aumentaram a de outras, consoante o tipo de necessidades que 

satisfazem.  

 
O aumento da faixa etária dos associados, a existência de uma rede de educação pré-escolar 

pública, a democratização do crédito bancário, a aviação low-cost e a massificação do 

transporte aéreo, as novas formas de turismo, o aumento relativo da oferta de serviços médicos 

em quantidade e qualidade, entre outros, são aspetos caracterizadores da sociedade 

portuguesa do século XXI que a distanciam enormemente da sociedade do início dos anos 

sessenta. Estes aspetos impõem-nos uma necessária revisitação do conceito de ASC e, 

consequentemente, do leque de actividades a que a ASC deve passar a dedicar-se e a incluir no 
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seu portfólio. 

Estes desenvolvimentos sociais devem, no mínimo, provocar um reajustamento de prioridades 

das actividades que a ASC oferece, com a inerente consequência nos recursos que lhe são 

alocados. 

O envelhecimento da população militar justifica uma maior preocupação da ASC com o 

apoio à terceira idade. 

Isto significa que, num novo posicionamento estratégico, este tipo de apoio deverá revisitar o 

seu Core Business, centrando a sua atenção, nomeadamente: a instalação em lares; Centros de 

Convívio; o apoio domiciliário proporcionando acesso a serviços prestados por entidades ou 

empresas especializadas, que disponham de uma variada gama de serviços de 

acompanhamento, refeições e medicação, serviços domésticos, ajudas técnicas, atenção a 

doentes, assistência na higiene diária, etc.; e serviços continuados em todo o território nacional, 

recorrendo a protocolos, em vez de se apostar na criação de novas capacidades próprias. Neste 

capítulo, e em consonância com o que já foi referido, a ASC deverá assegurar a prestação de 

cuidados de saúde preferencialmente a residentes e acamados, nos lares e residências para 

idosos já existentes. 

Como já referido repetidas vezes ao longo deste documento, a não cobertura de todo o território 

nacional pelas infraestruturas atribuídas ao IASFA é geradora de iniquidades, se não forem 

encontradas alternativas. Um número muito significativo de associados não tem condições de 

beneficiar das capacidades presentemente existentes/instaladas, nomeadamente os residentes 

nas ilhas, mas não só. Aqueles que habitam na região dos grandes centros urbanos de Lisboa, 

Coimbra e Porto, onde se encontram os equipamentos sociais com mais valências encontram-se 

numa situação de clara e injusta vantagem.  

Esta realidade impõe-nos a tomada de algumas decisões estratégicas cruciais, como sejam: 

 Manter ou não manter os actuais postos clínicos em que o número de actos médicos por 

dia é, por exemplo, inferior a três?  

 Justifica-se manter em funcionamento estruturas que, nas actuais condições não 

satisfazem os utentes, com pouca qualidade e que são ineficientes?  

 E, se a decisão for mantê-las, deve-se (ou não) dotá-las com mais valências? Fará 

sentido passar a gestão dos postos clínicos para o HFAR constituindo-se como pontos 

de triagem para aquela estrutura hospitalar?   

Parece óbvio que a situação se deve analisar caso a caso.   

Essas decisões deverão ter em conta uma série de variáveis, entre as quais destacamos a 

oferta do SNS e a quantidade e qualidade da rede de serviços médicos privados em 

determinadas regiões do país, tendo sempre em conta que a ASC deve complementar a oferta 

existente14. Um novo modelo de gestão da ASC tem de resolver ou, pelo menos, mitigar a 

iniquidade existente, resultante da dispersão geográfica dos seus associados. Parece-nos 

que a melhor forma de o fazer passará por recorrer a uma política mais acutilante de 

protocolos com instituições, muito em particular com aquelas que prestam serviços 

semelhantes aos dispensados pelos ERPI (“Estrutura Residencial para Pessoas Idosas”). 

Cabe, a este propósito, referir que neste momento existe uma bolsa de largas centenas de 

beneficiários em lista de espera para aceder a tais serviços. E referir que, ao mesmo 

tempo que se verifica tal situação, está encerrado piso e meio da ERPI do CAS/Oeiras e se 

alienaram as instalações do ex-Hospital Militar Principal e se entregou à Cruz Vermelha o 

Hospital Militar de Belém.    

                                                             
14

 Surpreendentemente muitos militares confundem os CAS e a sua forma de financiamento com a ADM.  
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Sem dúvida que os desenvolvimentos verificados na sociedade portuguesa nas últimas décadas 

devem levar ao reequacionamento das funções da ASC, fazendo com que a sua oferta de 

serviços seja atrativa e corresponda às novas necessidades dos seus associados. Ou seja, um 

nível supletivo de benefícios, mediante o acesso a outras mais-valias, designadamente a 

produtos semelhantes a um seguro de saúde de natureza universal que permitisse, por 

exemplo, complementar as comparticipações da ADM relativas ao pagamento de consultas e 

medicamentos. Uma instituição com mais de 120 mil associados (nas diferentes tipologias) 

dispõe de um poder negocial elevado que lhe permite estabelecer contratos com outros 

fornecedores de serviços em condições vantajosas para os seus associados. Assim, conquanto 

a disponibilidade financeira o puder vir a permitir, no âmbito das novas actividades a 

desenvolver, poder-se-ia considerar também, um seguro de saúde de natureza universal, 

cujo prémio constituiria uma parcela dos custos entendidos na abrangência da ASC.   

No que respeita a Creches e Jardins de Infância. 

Não sendo função da ASC substituir-se ao Estado, é contudo importante considerar a 

necessidade de existirem infraestruturas deste tipo, junto das grandes unidades que possam 

fornecer este tipo de apoio à “Família Militar” em especial aos casais com filhos de tenra idade. 

Apesar de contemplarem um segmento muito específico de associados, este apoio não é 

negligenciável face à mobilidade e disponibilidade que é exigida aos militares no contexto da sua 

Condição Militar. 

Apesar de serem actividades que são uma responsabilidade primária do Estado, quer a criação 

de infraestruturas no âmbito da gestão da ASC, quer no âmbito de protocolos com entidades no 

domínio do Ensino, Creches e Jardins-de-Infância”, a actuação neste domínio é importante para 

a coesão e compreensão do papel da ASC pelas faixas etárias mais jovens dos militares, 

correspondendo, aliás, a uma prática assumida por empresas do sector privado e organismos 

públicos relativamente a nossos concidadãos naturalmente dispensados de uma “Condição” que 

a profissão militar impõe aos militares. Acresce ainda o facto de se tratar de algo que se 

compagina com a aposta em curso na criação de condições que possam promover a natalidade 

que, como é conhecido, se encontra em franco decréscimo. 

A ampliação de protocolos com entidades públicas e privadas deverá ser um aspecto a 

considerar tendo em vista melhorar e ampliar a oferta. 

No que respeita ao apoio escolar aos filhos dos associados. 

Deverá ser mantida a actual política de subsídios praticada pelo IASFA. 

No que respeita ao apoio de alojamento aos filhos de associados. 

Relativamente aos que se encontrem na frequência de estabelecimentos de ensino superior, 

terá que ser avaliada a razão para a não utilização das chamadas residências universitárias, o 

que, segundo os responsáveis locais, se deve essencialmente ao aumento de preços que 

deixam de ser uma opção atractiva, mas que também se poderá atribuir a uma orientação e 

gestão, neste âmbito, pouco interessada em estimular a procura junto dos militares. 

No que respeita à política de gestão do parque habitacional. 

Ao longo das últimas décadas não houve uma prática adequada de atualização de rendas 

devido ao anacronismo da legislação de suporte, nem de verificação de quem de facto deixou 

de reunir condições para manter a renda económica ou quem, já não tendo direito às casas, as 

continua a utilizar como se donos das mesmas se tratassem, em vez de arrendatários. 

Independentemente da definição de uma nova política de rendas, deverá, enquanto se mantiver 

o actual quadro, existir um rigoroso controlo do cumprimento das regras em vigor. 

Além do sentimento de injustiça que situações anómalas possam eventualmente provocar, está 

em causa uma fonte de receita do sistema que, padecendo dos erros de gestão e controlo a que 
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se tem vindo a assistir, se configura numa prática ineficiente que redunda em prejuízo do IASFA 

e, por conseguinte, dos seus beneficiários. 

No que respeita aos tempos livres. 

O IASFA tem revelado ser pouco ambicioso, concentrando as suas actividades quase que 

exclusivamente nos intercâmbios no âmbito do CLIMS. No domínio dos protocolos estabelecidos 

com entidades hoteleiras, durante o ano de 2013 apenas 44 pessoas utilizaram instalações 

hoteleiras em Portugal ao abrigo desses protocolos. A exiguidade do número é indicadora da 

falta de ambição. 

Também neste domínio é necessário implementar uma política agressiva de parcerias, tanto 

com organizações congéneres, como o INATEL, como com agências de viagem. Existe, no 

domínio dos tempos livres, uma enorme multiplicidade de actividades de que o IASFA se 

encontra arredado e que faria todo o sentido que lhes dedicasse uma maior atenção. Pensamos 

em actividades orientadas para os associados de faixas etárias mais baixas. Referimo-nos, por 

exemplo, a Centros de acividades e tempos livres, ao designado turismo militar, actividades de 

ar livre, passeios pedestres, caminhadas, actividades radicais (paintball, cannoying, etc.), e 

protocolos com organismos organizadores de espetáculos e de outros actos culturais.  

Em última análise, para o cumprimento da sua missão no âmbito da ASC passaria a funcionar, 

para além da gestão de infraestruturas próprias, também como um gestor facilitador de serviços, 

por exemplo, através de: 

 Contratos a celebrar com entidades públicas ou privadas com imóveis e serviços 

próprios, em território nacional e no estrangeiro (caso das clínicas de prestação de 

cuidados de saúde, ou redes de hotéis ou de ensino, etc.); 

 Celebração de contratos de cedência limitada do património próprio com terceiros 

para remodelação das instalações e exploração do negócio por terceiros, com 

finalidade de hotelaria ou cuidados de saúde ou outra, dentro das finalidades da 

ASC, com pagamento à cabeça de um preço da utilização do património aberto a todo o 

consumidor e retorno de preços especiais reduzidos aos beneficiários. No termo do 

contrato terá lugar o pagamento de uma taxa sobre o lucro, ou renegociação de novo 

período de utilização.  

 Celebração de contratos com beneficiários arrendatários, sendo estabelecido um valor 

de renda. O arrendatário recorreria a empréstimo bancário para suportar obras de 

reparação no imóvel. O valor da prestação mensal para pagamento do empréstimo seria 

deduzido ao valor da renda até à sua liquidação. 

4- A sustentabilidade financeira da ASC e a interligação entre a ADM e a ASC  

Não perdendo de vista que a adequada gestão do património pode, só por si, segundo julgamos, 

assegurar essas necessidades, convém ter presente que a problemática do financiamento da 

ASC não pode ser dissociada do modo como é financiada a ADM, e do pagamento de impostos 

pelos associados como cidadãos.  

Em 2005, com a integração da ADM no IASFA, as quotizações da ASC passaram para a ADM, 

deixando a ASC sem a sua principal fonte de receitas. Conforme expresso nos sucessivos 

relatórios anuais de actividades do IASFA, o MDN tem vindo a fazer transferências anuais do 

seu orçamento para o IASFA, destinadas a satisfazer as necessidades da ASC, as quais não 

são só insuficientes para garantir um funcionamento aceitável, como são cada vez menores.  

Em 2014, esse valor foi de quatro milhões e oitocentos mil Euros, valor manifestamente diminuto 

que se tem refletido, de uma forma dramática, na deterioração da qualidade do funcionamento 

da ASC e dos serviços prestados que, ainda assim, tiveram que se socorrer de verbas do 
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orçamento da ADM para minorar o défice do financiamento. Tanto os militares como os 

funcionários públicos estão numa situação de desvantagem relativamente aos restantes 

cidadãos porque pagam em duplicado para a saúde: uma, através dos seus impostos, como os 

demais cidadãos, em sede de IRS, fonte de financiamento do SNS e protecção social (11% 

actualmente); outra, através de 3.5% dos seus vencimentos para a ADM, no pressuposto do seu 

requerido autofinanciamento.   

A ADM assegura prestações de saúde e responde financeiramente pelos encargos dos seus 

beneficiários. 

Embora não estejamos em condições de saber quanto é que a ADM desonera o SNS, a verdade 

é que uma parcela muito significativa dos utentes da ADM, por disporem de um subsistema 

próprio, não recorrem ao SNS e, quando o fazem, suportam os mesmos encargos que os 

restantes cidadãos (medicamentos, taxas moderadoras), sendo de realçar o facto de que, nas 

Regiões Autónomas, a ADM assume, na sua totalidade, os encargos não suportados pelo 

beneficiário, seja em medicamentos, seja na assistência médica e hospitalar.  

Parte-se do pressuposto, errado quanto a nós, de que o Estado deve estar isento de qualquer 

obrigação no que respeita ao financiamento da ADM. Em termos reais, os militares financiam o 

SNS sem que, genericamente, dele beneficiem. 

Verifica-se, assim, que o dever do Estado para com a Família Militar é completamente 

colocado à margem, em oposição ao que decorre do disposto na LBGECM, sujeitando-se os 

militares a uma discriminação negativa relativamente aos restantes cidadãos por via do 

pagamento em duplicado da sua saúde e protecção social, desprezando-se a sua Condição 

Militar. 

À semelhança do que acontece com o financiamento dos hospitais e dos centros de saúde do 

SNS, também o Estado deveria financiar, ou antes, reembolsar a ADM através do método da 

capitação, pela prestação de actos médicos e assistência hospitalar, cujos encargos o SNS não 

assume.  

Esse montante deveria reverter para a ADM numa racional da mais elementar justiça, 

procedimento que, para além do mais, aliviaria a ADM e, consequentemente, os militares de 

custos acrescidos sem contrapartida no acesso aos cuidados de saúde, seus e dos seus 

familiares.  

Não andaremos longe da verdade se dissermos que a ADM desonera o SNS num valor próximo 

dos 15 milhões de Euros. Faz todo o sentido que uma parte significativa desse valor seja 

canalizada para a ADM, sendo os contribuintes militares reembolsados por essa via, isto é, na 

forma de transferências que se constituam como uma das fontes de sustentação financeira do 

subsistema. Deste modo, aliviado que fosse aquele subsistema de encargos de tal dimensão, 

poderia até, de alguma maneira, para além do apoio social efectivo que de tal resultaria, deixar 

abertas outras possibilidades para financiamento da ASC.   

Não nos é possível calcular exatamente a verba necessária para fazer viver a ASC, dadas as 

limitações acima referidas, se tivermos em conta o histórico antes de 2005. Contudo, uma 

gestão mais eficiente desenvolvida no quadro de um modelo de governação diferente do actual, 

poderia minimizar ou, eventualmente, anular essa insuficiência. O desajustado financiamento da 

ADM, considerando o que os militares pagam em excesso comparativamente com os restantes 

cidadãos, acentua-se quando, ao mesmo tempo se constata o modo como o Estado financia os 

Serviços Sociais da Administração Pública (Vd anexos D e E), a congénere da ASC militar, e 

variadas instituições, nomeadamente as IPSS (Vd anexo G). Conjugados os dois factores bem 

pode afirmar-se que se podem encontrar sustentáveis motivos para poder acorrer às 

necessidades de financiamento da ASC.  

Sendo sempre fundamental não esquecer, nunca, que a Condição Militar compromete o 

Estado em matéria de responsabilidade com a ASC aos militares, já para não falar na 
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garantia, embora verbal, assumida pelo ministro Dr. Luís Amado, que se havia comprometido 

com a transferência para a ASC do valor correspondente às quotas pagas até 2005 (0,8%), 

como forma de compensar a imposição de um desconto, então, aplicado aos militares para 

financiar a ADM.   

Verificamos assim, que, não obstante ter sido conveniente para a Tutela ter fundido a ADME, 

ADMA e ADMFA na ADM, integrando esta no âmbito da gestão do IASFA, verifica-se que tal 

operação, tornou, quer a gestão da ADM, quer a gestão da ASC, num emaranhado de 

interligações, financiamentos e taxas sobre os vencimentos dos militares, completamente opaco, 

ao qual não é estranha a prática contabilística do IASFA (deve ser urgentemente 

implementada uma contabilidade analítica) e a política errática de financiamento por parte do 

Governo, quer da ADM, quer da Saúde Operacional dos Ramos, quer dos DFA e quer da ASC, 

adicionando-se a tudo isto o inflexível propósito de promover a chamada auto-sustentabilidade 

da ADM. 

Com o essencial desígnio de clarificar e terminar com a confusão que reina, torna-se 

fundamental, pelo menos, a clara separação da gestão financeira e do financiamento da ADM. 

Neste âmbito definindo os encargos que cabe aos militares assumir, incluindo aqui a revisitação 

do conceito de Saúde Operacional e Assistencial, etc. 

Clarificadas todas as questões relacionadas com o “colossal” desconto a que, no âmbito 

da ADM, os militares se encontram submetidos, considerando a realidade conhecida 

relacionada com o financiamento da ASC dos Serviços Sociais da Administração Pública, 

estando cientes das comparticipações do Estado para Instituições Particulares de 

Solidariedade Social (IPSS) (Vd. Anexo G), e, acima de tudo a Condição Militar, activo que 

imperativamente tem que ser incluído na avaliação a efectuar, deverá urgentemente 

determinar-se como e em que dimensão deve ser financiada a ASC, a qual poderá e 

deverá ser sustentada recorrendo a mecanismos já utilizados no contexto de outras 

realidades, tal como atrás se refere. 

5- Formas possíveis de governação da ASC, fundamentos básicos da sua gestão e 
participação dos beneficiários. 
(“Formas de governação utilizadas dos organismos da ASC até à actualidade” - Em ANEXO “A”) 

No âmbito da satisfação das necessidades da Acção Social e ASC no contexto da 

Administração Pública, o IASFA é a única instituição com a natureza jurídica de Instituto Público, 

circunstância que não pode deixar de se estranhar, atenta a singularidade da situação.  

Confrontados com a deficiente gestão decorrente das medidas que o poder político tem 

introduzido no IASFA, depreciando a sua missão e os objetivos a alcançar no âmbito da ASC, e 

tendo em conta opiniões abalizadas de especialistas na matéria, há que apontar outras formas 

que concorram para que o apoio social aos militares e respetivas famílias volte ao “bom 

caminho” encontrando alternativas consentâneas com o apoio social devido à Família Militar.  

Em alternativa ao actual modelo identificamos a seguir diferentes opções, de entre as quais é 

apontada uma delas como nos parecendo ser a que melhor se poderá enquadrar com as 

exigências colocadas ao “IASFA” para o cabal cumprimento da missão que lhe está atribuída.    

Tomaram-se como pontos de referência os seguintes: 

 Considerou-se em todas as modalidades de acção (MA) que a inscrição na ASC seria 

feita com base no direito consagrado na Lei nº 11/89. para todos os militares dos QP, RV 

e RC. 

 A implementação de qualquer uma delas requer a concordância da tutela.  
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 Exclui-se a manutenção do status quo do IASFA ou seja, a figura de Instituto Público na 

dependência indireta do Estado.  

 Embora se veja como vantajosa uma separação organizacional entre a ADM e a ASC, 

contrariamente ao que ocorre presentemente, qualquer das MA’s permite a coexistência 

de ambas, na dependência do mesmo organismo, desde que o financiamento e gestão 

de cada uma se façam de forma autónoma e independente. 

 A participação dos militares beneficiários nos órgãos de gestão e de consulta;   

  Que a especificidade da realidade militar, é adequadamente assegurada; 

 Que o património está na posse, enquanto fiéis depositários, dos militares beneficiários;    

 A criação de mecanismos organizacionais que garantam uma eficaz coordenação entre 

as diferentes áreas de atuação, em oposição ao que atualmente se passa no IASFA; 

 A indispensabilidade de uma estrutura que permita uma permanente auditoria (auditoria 

interna), desenhada de modo a atuar da forma o mais autónoma possível dos 

responsáveis executivos, com vista a escrutinar possíveis falhas e promover as 

consequentes orientações relativas, quer às práticas de gestão exercidas, quer ao 

conveniente prosseguimento das políticas relacionadas com as missões inseridas na 

ASC; 

 A criação de mecanismos organizacionais/funcionais que promovam e responsabilizem 

estruturas de Chefia, superiores e intermédias, com as dinâmicas de gestão que 

necessariamente devem contar com o envolvimento dos que, em primeira mão, têm uma 

quota-parte de responsabilidade com o bem-estar dos respetivos subordinados, 

beneficiários da ASC (Neste aspecto, os SS da GNR são uma referência a ter em 

consideração, obviamente implicando as convenientes adaptações de âmbito 

organizacional/funcional). 

Perante estes pressupostos compete ora apresentar o elenco de possíveis MA ao “modelo” de 

governação a adoptar, considerando ainda a sua dependência funcional. 

a) Modalidade de Ação 1. 

 

Não podendo esquecer a necessidade de dotar a nova organização de competências 

legalmente atribuídas, de forma a pôr fim aos constrangimentos actuais, nomeadamente  nas 

áreas de gestão e do pessoal, adotar a estrutura de Serviços Sociais das Forças Armadas 

(SSFA), com características idênticas aos Serviços Sociais da Administração Publica, com uma 

estrutura próxima dos serviços sociais da GNR, e integrando ainda elementos da solução 

presente nos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa (Anexo F). 

Os SSFA passariam a integrar a Administração Directa do Estado, ficando na dependência do 

CEMGFA, estando as APM representadas no Órgão Colegial de Direcção. 

Deverá ser contemplado a criação de um Órgão de Consulta onde os Directores, Comandantes 

ou Chefes e representantes dos beneficiários dos organismos desconcentrados dos SSFA, 

estejam representados de modo possibilitar dois objetivos importantes:  

a) O envolvimento da estrutura militar de forma mais transversal como meio para 

ultrapassar o atual desconhecimento generalizado do importante papel que cabe ao 

IASFA no apoio aos militares.  

b) A proximidade territorial dos potenciais beneficiários de ações no âmbito da ASC; 



 

  Página 18 de 27 

Deverá ainda contemplar o regime de autonomia administrativa e financeira. 

Vantagens: 

 O património manter-se-ia na propriedade do Estado; 

 A manutenção da responsabilidade do Estado relativamente ao financiamento através do 

Orçamento de Estado/Segurança Social; 

 Efectiva (eventualmente exclusiva) participação dos militares na gestão da ASC (A 

eventual participação de civil(s) especialista(s) no domínio do Apoio Social, 

selecionado(s)/recrutado(s) pela Direcção, poderiam integrar a estrutura na qualidade de 

assessor(s); 

 Efetiva representação dos militares beneficiários na gestão da ASC; 

 Efetiva representação das associações profissionais militares na gestão da ASC; 

 Permitiria o modelo de gestão financeiro da ASC mais transparente, disciplinado e 

sindicável por mais instâncias. 

 Permitiria cobrar receitas com consignação em despesa. 

Inconvenientes: 

 No imediato, dificuldades no âmbito da gestão do Património em especial do Habitacional 

por se manter, até ver, insuficiência de financiamento; 

 O controlo dos órgãos pelos associados poderá vir a ser insuficiente pois, tal modelo, 

implicará a anuência da Tutela e esta pode não realizar os actos para formar 

corretamente os organismos de gestão e conselho e manter através da nomeação dos 

responsáveis pela gestão da ASC uma situação de gestão à margem da participação dos 

associados, como vinha ocorrendo antes dos Serviços Sociais se terem transformado em 

Instituto Público, e como continuou até aos dias de hoje, com um arremedo de 

participação. 

b) Modalidade de Ação 2. 

Criar uma Associação de Direito Público com autonomia administrativa e financeira, inserida na 

administração indireta do Estado e com autorregulação interna, com a missão de gerir a ASC, e 

aberta à adesão de pessoas singulares em regime de mutualismo. 

Esta Associação teria autonomia para gerir o actual património à guarda do IASFA. Acrescem-se 

todas as prerrogativas legais associadas como sejam, a liberdade para contratar pessoal e para 

contrair crédito.  

Vantagens 

 Não há transferência de propriedade do património do Estado para a Associação. Em 

caso de dissolução da Associação, o Estado mantém a propriedade do património.    

 A participação dos associados na gestão através da eleição dos órgãos sociais da 

Associação pode ser mais directa e efectiva. 

 Continua na tutela do MDN.  

Inconvenientes 

 Necessita de uma acção persistente junto da tutela para a persuadir das vantagens deste 

modelo, por implicar uma autonomia administrativa e financeira. 
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 Imprevisibilidade no apoio financeiro do Estado à ASC e conforme o Estatuto da 

Condição Militar, caso não esteja claramente definido em legislação própria; 

 O regime de realização da despesa e de cobrança de eventuais receitas continuará a 

obedecer ao regime de contratação pública “lato sensu”; 

 Aumenta o risco de, por falta de receita, o património vir a ser alienado e de perder a 

autonomia administrativa e financeira.  

c)  Modalidade de Ação 3. 

Criar uma Fundação de interesse público com a missão de gerir a ASC.  

A Fundação teria completa autonomia para gerir o atual património à guarda do IASFA.  

Acrescem-se nesta MA todas as prerrogativas legais associadas às de uma Fundação, como 

sejam a liberdade para contratar pessoal e para contrair crédito. 

  Vantagens 

 Agiliza a tomada de decisão;  

 Permite aumentar a eficiência da gestão (ao permitir a diminuição de custos e o aumento 

de receitas, assim como aumentar a rentabilização do património). Permite adaptar com 

rapidez a sua acção tanto a novas necessidades como a outras que se tenham tornado 

obsoletas;   

 Permite a autorregulação;  

 Permite concorrer a subsídios do Estado.  

Inconvenientes 

 Morosidade do processo legislativo; 

 Transferência da posse de património do Estado para a Fundação;  

 Em caso de falência o património responde pela dívida; 

 A Fundação fica fora da tutela do MDN; 

 Compete pelos fundos com outras fundações e organismos sob a mesma tutela, que 

tenham finalidades sociais afins; 

 Por implicar uma alteração estatutária de fundo, necessita de uma ação persistente junto 

da tutela para a persuadir das vantagens deste modelo; 

 Aumenta o risco de, por falta de receita, o património vir a ser alienado.  

RECOMENDAÇÃO 

Perante as modalidades acima descritas e em síntese, podemos descrever que os modelos em 

apreço se constituem num contínuo que compreende um leque de três soluções base 

distribuídas entre a Administração Directa do Estado, a Administração Indirecta do Estado e a 

Administração e Gestão Privada. 

Pelo contexto e elenco de vantagens e desvantagens que acima se descreveram e tendo por 

ponto de partida os pressupostos que foram assentes, e ainda as experiências, que se julgam 

benéficas, de Serviços Sociais inseridos na administração directa do Estado e da CML, entende-

se que a MA que propugna a (re)criação dos Serviços Sociais das Forças Armadas será a MA 

com mais vantagens e menores inconvenientes e que, junto da Tutela estará mais apta a 

conseguir dentro da proposta a apresentar – tomando por referência mais directa os Serviços 
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Sociais da GNR, os Serviços Sociais da Administração Pública e os Serviços Sociais da Câmara 

Municipal de Lisboa – consenso e fácil adopção, pondo, até, à guarda das modas políticas, o 

património do atual IASFA de que os militares são meros féis depositários e que merece a 

melhor e mais diligente administração. 

Por outro lado esta MA é aquela que melhor dá conta e garante o respeito pela Condição Militar, 

no que ela requer de especial atenção no contexto da salvaguarda que esta requer de garantia 

de efetivação de direitos que resultam, não só de contrapartida de outros que se encontram 

especialmente diminuídos, como, e em concreto, de satisfazer garantias constitucionais mais 

gerais para que, também os Militares, possam aceder, sem terem de prejudicar a sua função, 

que é permanente e ininterrupta, a uma segurança social condigna, de qualidade e adequada ao 

seu próprio contexto e modo de vida. 

A AOFA encontra-se, entretanto, inteiramente disponível para, através do diálogo, ser 

encontrado o modelo e a correspondente estrutura que melhor sirvam os objectivos a alcançar. 

6- Conclusões e recomendações 

1. DOS PRESSUPOSTOS E PRINCIPAIS CAUSAS  

Sendo transversal a constatação de que o IASFA atravessa um impasse que é urgente 

ultrapassar, há, porém, diferentes entendimentos e, ao que tudo leva a crer, diferentes 

objectivos, quando se apresentam soluções distintas para o problema. 

a. Por isso importa, antes de mais, descortinar as premissas e também as causas que estão 

na origem das dificuldades que o apoio social aos militares atravessa para que, claramente, 

se entenda o sentido do que se propõe e os eixos fundamentais de uma proposta que se 

quer séria e sem subterfúgios. 

(1). Assim sendo, entendemos que a “CONDIÇÃO MILITAR”, se constitui como premissa 

a que todo o resto deve estar subordinado, a menos que consideremos que a ela 

podemos renunciar e, paulatinamente, nos deixemos transferir para a condição de 

meros funcionários públicos. 

É essa “Condição” que nos legitima para que possamos exigir uma discriminação 

positiva, concretamente no que à ASC diz respeito, em lugar de uma discriminação 

negativa tal como, realmente, se tem vindo a verificar. 

(2). Porque a própria experiência o tem vindo a demonstrar, partimos do pressuposto que 

o modelo organizacional de “Instituto Público” (“I.P.”) deve ser abandonado 

considerando os constrangimentos legislativos e financeiros e a decorrente 

flexibilidade de uma estrutura e seus contornos legais que se impõe para uma 

adequada gestão do apoio social aos militares. 

(3). Do ponto de vista funcional é fundamental que o financiamento e gestão da ADM 

sejam feitos de forma autónoma, pondo cobro à promiscuidade existente entre ADM e 

ASC. Para a prossecução de tal objectivo poderá passar para uma estrutura distinta 

do IASFA, admitindo-se que possa manter-se na mesma estrutura desde que 

salvaguardada a premissa atrás referida.  

(4). Partimos igualmente da premissa que o património é um ativo dos militares, de que 

os militares são fiéis depositários, na medida em que, maioritariamente, é o 

resultado do esforço financeiro dos beneficiários, os quais, directa (contribuições) ou 

indirectamente (aquisição de combustível fornecido pelos Ramos, enquanto tal 

aconteceu), contribuíram para a sua edificação. Sem esquecer, para além disso, o 

relevante facto de que uma parcela significativa se relaciona directamente com o 
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pertencente ao Cofre de Previdência das Forças Armadas, com as correspondentes 

condicionantes. 

b. A par dos pressupostos, elemento essencial a partir do qual pode ser entendida a avaliação 

que fazemos do problema, importa também identificar as causas que lhe estão na origem na 

procura da solução mais adequada para que possa ser ultrapassado. 

De entre as que nos parecem mais relevantes, colhidas também na experiência ressaltam 

as seguintes: 

(1). O incumprimento das disposições legais (LBGECM), particularmente no que concerne 

ao financiamento da ASC, mas igualmente pela activa degradação, por diversas 

formas promovida pela tutela (MDN); 

(2). A transformação dos Serviços Sociais das Forças Armadas (SSFA) em Instituto 

Público, com os constrangimentos dela decorrentes, em evidente contraciclo com a 

realidade da Administração Pública, nomeadamente com os Serviços Sociais da GNR 

e PSP, ou com os Serviços Sociais da Administração Pública. Com que objectivo?; 

(3). A alteração da constituição do CD/IASFA, passando a incluir civis, bem como a 

nomeação de militares para cargos de Direcção Superior do IASFA (Conselho 

Directivo, nomeadamente) após terminada a respectiva carreira, o que, salvo 

honrosas excepções, em nada tem concorrido para um efectivo envolvimento e 

objectivo interesse na defesa e promoção do importante papel que cabe à ASC;   

(4). O alheamento/distanciamento das Chefias Militares da importância de que se reveste 

o ASC para os militares, considerando-se de capital importância o seu envolvimento 

não só ao nível das estruturas superiores mas também integrando as estruturas 

intermédias nas responsabilidades relacionadas com a ASC, como importante parcela 

do concurso para o bem-estar dos militares; 

(5). Ausência de uma política de promoção do IASFA, por forma a dar a conhecer aos 

beneficiários o importante papel que lhe cabe no âmbito da ASC e da importância de 

que se reveste a sua acção.  

2. DA SITUAÇÃO DO IASFA      

a. Postos clínicos. 

 Olhando para uma realidade que naturalmente se cruza com a assistência na doença, 

constatando as capacidades exíguas e limitações da maior parte dos “postos clínicos” 

para satisfação da necessidade dos seus potenciais utentes; 

 Considerando que o objectivo da ASC visa o apoio do maior número possível de 

beneficiários, independentemente da localização geográfica em que se encontrem; 

parece-nos razoável que tais equipamentos deverão existir, convenientemente 

apetrechados de meios materiais e humanos nos Centros de Apoio Social (CAS) com lares, 

com o objectivo de apoiar fundamentalmente os residentes e acamados, sem prejuízo do 

apoio que possa ser disponibilizado a outros beneficiários. 

Fora este universo, os “associados” dispõem da ADM (serviços e entidades 

convencionadas), HFAR e SNS, bem como os serviços de saúde militares descentralizados 

na sua capacidade sobrante (postos médicos das unidades) não se justificando que o 

IASFA concorra com estas entidades. 

b. Lares e residenciais de idosos 
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A oferta é muito limitada, para além de se encontrar concentrada em três locais (Oeiras, 

Porto e Runa). 

Nesta, como noutras situações, para se chegar a todos os associados de uma forma 

mais justa, reduzindo as desigualdades de acesso, fará sentido adoptar uma política 

“agressiva” de protocolos com empresas especializadas em vez de criar capacidades 

próprias, em zonas de menor concentração de militares e familiares. 

A estes problemas, há a acrescentar as dificuldades em maximizar a utilização da oferta já de si 

reduzida, devido aos obstáculos existentes na contratação de pessoal, impostas pelo atual 

modelo de governação de Instituto Público, a que não tem sido alheia a falta de vontade política 

para desbloquear tal problema. Presentemente, um piso das instalações dedicadas ao serviço 

prestado a “acamados”, no CAS de Oeiras, encontra-se encerrado devido à redução dos 

recursos humanos, a par do Centro de recuperação do Porto que esteve encerrado durante um 

ano e, actualmente, se debate com dificuldades em enfermeiros e auxiliares de acção médica. 

Importa, a este propósito, referir que neste momento existe uma bolsa de largas centenas de 

beneficiários em lista de espera para aceder a tais serviços. E referir que, ao mesmo tempo que 

se verifica tal situação, está encerrado piso e meio da ERPI do CAS/Oeiras e se alienaram as 

instalações do ex-Hospital Militar Principal e se entregou à Cruz Vermelha o Hospital Militar de 

Belém.    

c. Apoio domiciliário 

Área para a qual não foi possível obter informação suficiente, mas de primordial 

importância, considerando o envelhecimento do potencial universo e o aumento das 

exigências que naturalmente que se colocarão neste campo de acção. 

Em todo o caso dá para perceber as insuficiências existentes face aos mais que exíguos 

12 protocolos celebrados neste âmbito.  

d. Residenciais universitárias 

Por razões que se prendem essencialmente com critérios de gestão, o CAS de Oeiras 

integra esta estrutura que se encontra desocupada. Para além das razões internas, 

haverá factores externos que poderão influenciar a procura dos potenciais utilizadores, 

mas faz parte do exercício de gestão identificá-los e procurar a solução para o problema.  

e. Messes Residenciais 

Incompreensivelmente têm uma taxa de ocupação consideravelmente baixa. 

Alegadamente devido à falta de recursos humanos e qualificações dos meios humanos 

disponíveis. Mais uma situação que deixa reflectida a ausência de vontade política 

(constrangimentos na contratação de pessoal) para ultrapassar o problema. Está à vista, 

pois, a causa imediata e a sua solução. Só não é resolvida porque, ao que parece, 

haverá interesse em deixar arrastar o IASFA para a completa degradação.  

f. Creches e Jardim-de-infância 

Actividade dirigida maioritariamente para militares da Marinha e funcionários do Arsenal 

do Alfeite.  

É fundamental alargar tais valências de modo a disponibilizá-las junto das grandes 

U/E/O, indo ao encontro das necessidades dos beneficiários mais jovens e acautelando 

um aspecto intimamente relacionado com o apoio à família militar, tendo em conta a 

disponibilidade/prontidão que é imposta aos militares. Por outro lado, trata-se de uma 

área que pode e deve ser objecto de estabelecimento de protocolos por forma a colmatar 

tal necessidade. 

g. Empréstimos 
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Pese embora a evolução verificada desde as origens consagradas no estatuto do Cofre 

de Previdência das Forças Armadas, com a facilitação de acesso ao crédito, a verdade é 

que se tem vindo a assistir a uma progressiva degradação das condições de vida dos 

militares e inerentes dificuldades para suportar custos que lhes garantam o mínimo de 

dignidade. 

Neste contexto tem plena justificação a manutenção de empréstimos no âmbito da ASC 

que, apesar de tudo, poderão assumir contornos mais adequados à circunstâncias com 

que muitos militares poderão vir a confrontar-se. Havendo a considerar ainda que se 

trata de um serviço permite arrecadar receitas em proveito da ASC. Evidentemente sem 

descurar condições mais vantajosas de concessão de crédito que possam vir a poder ser 

alcançadas nos acordos que venham a ser estabelecidos com entidades financeiras, os 

quais, embora estabelecidos pelos Ramos, podem vir a assumir contornos bem mais 

favoráveis se, como deveria ter já acontecido, tais acordos, beneficiando de vantagens 

de uma diferente escala, fossem celebrados pelo IASFA. 

A questão dos apoios financeiros de emergência a famílias em situação de dificuldade, 

deve manter-se nos moldes actuais, pois será sempre uma forma de fortalecer o espirito 

de coesão da “Família Militar”. 

h. Férias e lazer - Centros de Repouso 

Actividade em que se inserem as viagens de férias em grupo, e a estadia em hotéis e 

residências militares no estrangeiro, no CEREPOSA, nos centros de Apoio Social, e nas 

entidades hoteleiras nacionais protocoladas. 

Em causa uma área que, não obstante se impor a agilização dos aspectos burocráticos, 

importa desenvolver tendo em conta as mudanças ambientais entretanto verificadas. Há 

muito a fazer procurando encontrar e disponibilizar produtos que possam ir ao encontro 

do interesse de diferentes faixas etárias. 

No essencial, duas conclusões, podem ser retiradas das considerações: 

 A existência de capacidades instaladas não utilizadas de uma forma continuada 

(equipamentos sociais com baixas taxas de utilização); 

 O IASFA não consegue responder da mesma maneira a todos os beneficiários, muito 

em particular, àqueles que vivem fora dos três grandes agregados populacionais de 

Lisboa, Porto e Coimbra. Destacando-se de entre estes, os associados residentes 

nos arquipélagos da Madeira e dos Açores. 

O que sugere uma revisitação: 

 Das actividades a que a ASC se dedica, balanceando as suas prioridades;  

 Do seu modo de funcionamento e organização, de forma a mitigar as diferenças nos 

serviços prestados, para chegar a todos os associados da maneira “mais semelhante 

possível”. Subjacente a esta ideia encontra-se, uma vez mais, a necessidade de 

adoptar um paradigma de funcionamento que, cada vez mais, potencie os objectivos 

a prosseguir exponenciando e articulando capacidades próprias e protocolos. 

 

3. DO PATRIMÓNIO      

O património de que os militares são fiéis depositários, na medida em que, maioritariamente, 

é o resultado do esforço financeiro dos beneficiários, os quais, directa (contribuições) ou 

indirectamente (aquisição de combustível fornecido pelos Ramos, enquanto tal aconteceu), 
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contribuíram para a sua edificação. Sem esquecer, para além disso, o relevante facto de que 

uma parcela significativa se relaciona directamente com o pertencente ao Cofre de Previdência 

das Forças Armadas, com as condicionantes decorrentes desse facto. 

Mas é patente a sua degradação, assistindo-se, também, a uma evidente ineficiência de 

resultados que podem ser retirados de tão importante activo. 

Conhecem-se as principais causas: 

 A ineficiência funcional com que o IASFA tem vindo a ser gerido na última década, 

por se encontrar, em boa medida, condicionada pelo “espartilho” do estatuto de I.P., 

responsável pelos constrangimentos financeiros e legislativos que impede ganhos de 

eficiência e maximização de recursos disponíveis, mas não só, face ao que consta 

sobre a forma como decorreu um concurso destinado à reabilitação do parque 

habitacional; 

 Apesar dos constrangimentos referidos, a notória ausência de vontade política, 

manifestamente evidenciada, não só pela sucessiva diminuição dos valores 

transferidos do OE, mas também por iniciativas de natureza legislativa que, 

conjugadamente, dificultam sobremaneira a situação, nomeadamente a sujeição à 

“onerosidade” imposta pela portaria 278/2012, de 14SET, a qual implicará o 

pagamento de 300.000,00€ em 2014, evoluindo para o valor absurdo de 600.000,00€ 

em 2016! 

Houvesse o “carinho” dos governantes bem patente na forma como lidam com outras 

instituições que prosseguem actividades afins, como é o caso da Cruz Vermelha 

Portuguesa financiada (é o termo!) com património militar (Hospital Militar de Belém, 

Instalações do IASFA no Funchal), e a situação seria seguramente diferente!     

 A ausência de uma conveniente política de rendas decorrente da conjugação de uma 

anacrónica legislação de suporte, e de um desajustado controlo e gestão na 

atribuição de casas, com nefastas consequências na própria coesão entre os 

militares, pelo sentimento de injustiça que daí advém. 

Identificadas que estão as principais causas, não nos parece difícil ultrapassar a situação 

existente. 

Nomeadamente e no que respeita ao parque habitacional, utilizando critérios que concorram 

para uma distribuição/ocupação justa, favorecendo quem efectivamente necessita. Com critérios 

que deverão ter em devida conta uma quota destinada a oficiais, sargentos e praças, com vista 

a uma adequada e equilibrada abrangência das diferentes categorias, bem como o apoio 

financeiro com recurso a diferentes fórmulas compatíveis com o universo dos destinatários, 

sempre com o objectivo de, simultânea e equilibradamente, ir ao encontro das necessidades dos 

associados e acautelar uma boa gestão do património.    

Haja interesse e vontade dos diferentes interlocutores e os problemas serão ultrapassados!     

4. DOS RECURSOS HUMANOS 

Também neste domínio é o estatuto de I.P. que se constitui como principal constrangimento na 

contratação de recursos humanos para um o normal desenvolvimento das actividades do IASFA. 

Exemplos de tais constrangimentos são o encerramento de piso e meio na ERPI do CAS/Oeiras 

e do Centro de Recuperação no CAS/Porto durante um ano. 

O alheamento/distanciamento das Chefias Militares também não tem contribuído para que a 

ASC seja dotada dos recursos mais condizentes com a missão que prossegue, seja pela 

colocação de militares com a respectiva carreira terminada, seja porque são nomeados militares 

sem as adequadas valências/competências, seja porque constitui uma forma de “encostar” 
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aqueles que por diferentes motivos, não interessam ao Ramo, seja ainda porque, pura e 

simplesmente, os recursos disponíveis não o permitem, depois da drástica redução operada nos 

últimos anos. 

Situação justificada, porventura, porque o seu “Core Business” é a vertente operacional e, mais 

recentemente, porque os recursos disponíveis não bastam para a satisfação das necessidades 

do Ramo. 

Porque se enquadra neste âmbito, importa realçar o critério de nomeação de militares para 

cargos de Direcção Superior do IASFA (Conselho Directivo e não só), direccionado para 

militares com a carreira terminada, o que, salvo honrosas excepções, em nada tem concorrido 

para um efectivo envolvimento e objectivo interesse na defesa e promoção do importante papel 

que cabe à ASC. Importando ainda, neste âmbito, procurar uma responsabilização tão 

transversal quanto possível das estruturas de Chefia de nível superior e intermédias.  

5. DA IMPORTÂNCIA DE QUE SE REVESTE A AUSÊNCIA DE UMA POLÍTICA DE PROMOÇÃO DO IASFA 

A percepção que cada um tem da ausência de uma política de divulgação e promoção do papel 

do IASFA é, por si só, suficiente para justificar uma diferente atitude com a adopção de políticas 

que dêem a conhecer aos beneficiários o importante papel que lhe cabe no âmbito da ASC e da 

importância de que se reveste a sua acção.     

6. DO FINANCIAMENTO DO IASFA     

São algumas, as variáveis, internas e externas, a considerar neste âmbito. 

Em primeiro lugar tendo na devida conta a “Condição Militar” do universo dos associados. 

Depois, porque não pode fazer-se uma abordagem a esta questão sem que se tenha em 

consideração o contexto das condições de vida dos militares, drasticamente afectada nos 

últimos anos, projectando-se um futuro em que, tais condições, se degradarão mais ainda 

(Cálculo da pensão para os mais jovens, agravado com o actual EMFAR (carreira), extinção do 

FPMFA e do complemento de pensão de reforma).  

É uma problemática que não pode ser dissociada: 

 Da discussão relacionada com o financiamento da ADM, face à realidade com que 

somos confrontados. 

 Da necessidade de garantir a autonomia e independência do financiamento da ADM e 

da ASC (mantendo ou não a ADM na estrutura do IASFA, embora consideremos 

vantajoso vir a integrar outra estrutura).  

 Do financiamento de outras instituições com actividades afins, sendo menosprezado 

o do IASFA, consubstanciando uma afrontosa e, ao que parece, uma deliberada 

discriminação negativa dos militares. 

Sem perder de vista o facto de considerarmos que a “Condição Militar” justifica a manutenção da 

realidade que vigorou até 2005 (os militares não descontavam para a ADM), entendemos que o 

desconto de 3,5% na sua remuneração imposto aos militares, é tudo, menos razoável. Mesmo 

que, politicamente, fosse entendido que tal desconto é inultrapassável:  

 Exigia-se, pelo menos, que se discutisse, de forma séria, o financiamento do 

subsistema, retirando-lhe a injusta responsabilidade de arcar com encargos que não 

lhe competem: Da assistência no HFAR, da assistência operacional, da assumpção, 

na totalidade, dos encargos não suportados pelo beneficiário dos medicamentos e 

assistência hospitalar nas Regiões autónomas, dos “Cuidados Continuados”, da 

assistência de militares em cargos no estrangeiro, etc. (Vd anexo H).  
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Complementarmente: 

 Considere-se, como é justo reconhecer, que os militares subvencionam a sua saúde 

em duplicado; através da ADM “poupando” o SNS dos correspondentes encargos, 

mas financiando-o, como qualquer cidadão, através do IRS, sem que, genericamente 

dele beneficiem.  

 Atente-se ao financiamento verificado noutras realidades, designadamente o 

relacionado com os Serviços Sociais da Administração Pública (SSAP), ou as IPSS, 

ou, até, o que se passa com entidades que, autonomamente, financiam a ASC dos 

seus trabalhadores, ao mesmo tempo que se assiste a uma drástica redução da ASC 

aos militares. 

Estando em causa o dever do Estado para com a Família Militar, colocando-se à margem do 

que decorre do disposto na LBGECM, ao sujeitar os militares a uma discriminação negativa 

relativamente aos restantes cidadãos por via do pagamento em duplicado da sua saúde e 

desprotegendo-os no que à protecção social diz respeito, é justo que se altere tal situação e seja 

revertido o paradigma em que se vai sustentando o financiamento do IASFA. 

Para tanto e considerando o que atrás se enuncia, em matéria de financiamento da ASC, impõe-

se: 

 Que se equacionem todas as variáveis, nomeadamente a “Condição Militar”, o injusto 

desconto para a ADM, em paralelo com o financiamento verificado no contexto de 

outras realidades com actividades afins - SSAP e IPSS; 

 Que se equacione o financiamento (ou, antes, o reembolso) dos encargos da ADM 

pelos actos médicos e assistência hospitalar que o SNS deixa de suportar; 

 Que, num quadro de uma governação diferente da actual, seja desenvolvida uma 

gestão com outra eficiência capaz de potenciar resultados; 

 Que seja implementada a “Contabilidade analítica”, importante ferramenta, não só 

para a gestão (tomada de decisão), mas também para tornar mais transparente a 

informação disponível; 

7. DA GOVERNAÇÃO 

Independentemente de tudo, não é demais repetir que a “Condição Militar” tem que estar 

sempre presente como referência essencial, nesta, como noutras abordagens. 

Entendemos que a definição do “modelo” que melhor venha a enquadrar-se com a 

especificidade da realidade militar tem que assentar nalguns pressupostos essenciais: 

Um enquadramento legislativo/normativo que garanta: 

 Uma diferente personalidade jurídica, atenta a demonstração, pela experiência e 

condicionantes legais que encerra, que a figura de I.P. se configura como um espartilho 

constrangedor para as actividades desenvolvidas pelo IASFA; 

 A participação dos associados nos órgãos de gestão e de consulta;   

 O facto de o património do IASFA ser um ativo de que os militares beneficiários são fiéis 

depositários;    

 Mecanismos que concorram para boas práticas de gestão; 

 A criação de mecanismos organizacionais que garantam uma eficaz coordenação entre 

as diferentes áreas de actuação e o envolvimento transversal dos responsáveis militares; 
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 A indispensabilidade de uma estrutura de auditoria interna desenhada de modo a actuar 

da forma o mais autónoma possível dos responsáveis executivos. 

Da avaliação efectuada, sem prejuízo de um indispensável adaptação à especificidade da ASC 

no contexto militar (Regime especial?), em alternativa à actual personalidade jurídica e natureza 

de administração apontamos como adequada e desejável a estrutura de “Serviços Sociais”, com 

características idênticas aos Serviços Sociais da Administração Publica, tomando como 

referência os Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa (Anexo F), tendo em conta ainda 

alguns dos aspectos relacionados com a gestão dos SSGNR. 

A este propósito, recomenda-se o acima descrito no ponto 5., em “RECOMENDAÇÃO”, na parte 

em que se alvitra a (re)criação de “Serviços Sociais das Forças Armadas”.  

E, repetimos: 

A AOFA encontra-se inteiramente disponível para, através do diálogo, ser encontrado o modelo 

e a correspondente estrutura que melhor sirvam os objectivos a alcançar, o que permitirá, para 

além do mais, cumprir o espírito e a letra da Lei Orgânica nº 3/2001, de 29 de Agosto. 

 

 

 



ANEXO “A” 
 

Formas de governação utilizadas dos organismos da ASC até à actualidade. 

(Em itálico, texto suportado em extrato do “IASFA - Plano estratégico para o apoio social 2015-2020”, da 

responsabilidade da vogal do Conselho Directivo do IASFA, Rita Cristóvão). 

«O Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I.P. (IASFA, I.P.), teve na sua origem o Hospital 

Real dos Inválidos Militares (actualmente designado por Centro de Apoio Social de Runa), criado 

pela Princesa Maria Francisca Benedita, em 1827, para recolhimento e amparo dos inválidos 

militares, representando a primeira instituição de cariz assistencial e social. Seguiram-se a esta 

iniciativa, o Asilo dos Inválidos da Armada em Vale de Zebro (1844), a Comissão de Assistência 

aos Militares Tuberculosos (1920), o Cofre de Previdência dos Oficiais do Exército Metropolitano 

(1925), Montepio dos Sargentos de Terra e Mar (1925), o Cofre de Previdência dos Sargentos de 

Terra e Mar (1927). 

De cariz eminentemente assistencialista, estas diferentes instituições foram as prossecutoras da 

Ação Social nas Forças Armadas, procurando dar respostas às necessidades e anseios dos seus 

destinatários. Com a instauração do regime do Estado Novo, em 1933, apoiado numa organização 

política e económica corporativa, assistiu-se ao lançamento das bases do corporativismo, e, 

concomitantemente à definição, por parte do Estado, das instituições de previdência social a serem 

promovidas. 

É, neste contexto, que foi criada a Comissão de Assistência aos Tuberculosos da Armada (1931); 

os serviços da assistência aos Tuberculosos do Exército foram reorganizados (1935); e, em 

1950,surgiu a Ação Social da Armada (ASA), prestando assistência aos militares da armada e suas 

famílias. A ASA representou uma inovação em termos da prestação de apoio à família militar, ao 

desenvolver uma assistência de natureza preventiva; curativa; educativa e religiosa (por exemplo, a 

criação de jardins de infância); e construtiva (por exemplo, a criação de bairros sociais). 

Dentro da matriz ideológica do o Estado Novo, no campo do apoio à família militar, e num 

paralelismo com a ASA, surgiu ainda, em 1956, a Obra Social do Exército e da Aeronáutica 

(OSEA), que se apresentou «[...] como organismo orientador e centralizador das iniciativas que 

visavam a assistência social à família militar, num espírito de auxílio mútuo, de solidariedade entre 

as forças terrestres » (Carvalho, 2013: 72). Reforçando o âmbito da Ação assistencial desenvolvido 

pela ASA, em 1957, foi criado o Centro Social Médico e Educativo do Alfeite, com as valências de 

posto médico, creche, jardim-de-infância, escola primária, cantina, lavandaria e secretaria, dirigidas 

aos militares e funcionários civis da Base Naval.  

Pode afirmar-se que a ASA e a OSEA desenvolveram uma ação relevante no campo social, «[...] 

sendo-lhes atribuído a introdução do princípio do apoio alargado na ação social ao indivíduo militar 

e ao seu agregado familiar, i.e., à família militar [...], e tendo por objetivo a satisfação das 

necessidades de ordem social da família militar[...]» (Idem). 

O alargamento do âmbito de actividade e da intensificação da ação promovida pelas diferentes 

instituições militares referidas, colocou a necessidade de uma reorganização dos serviços de 

assistência social, que conduzisse a uma intervenção coordenada da ação social e de 

rentabilização dos meios disponíveis no conjunto das Forças Armadas. Surgem então, em 1958, os 

Serviços Sociais das Forças Armadas (SSFA), enquanto instituição das Forças Armadas 

portuguesas, declarado instituição de utilidade pública e dotado de personalidade jurídica e de 

autonomia administrativa (adaptado de Carvalho, 2013).  

Aos SSFA foi atribuída a competência de «[...] promover uma ação centralizadora, coordenada e 

impulsionadora das actividades já implementas pelas anteriores instituições[...],ou a serem criadas 

e, paralelamente, a resolução de forma mais adequada, e com o melhor rendimento, dos vários 

problemas de caráter social. No desenvolvimento da sua ação, estava subjacente a gradual 
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integração de todas as actividades sociais dos três Ramos das Forças Armadas, sem prejuízo das 

actividades existentes e dos seus beneficiários» (Carvalho, 2013: 73). 

Foram integrados no âmbito dos SSFA, o Cofre de Previdência dos Oficiais do Exército 

Metropolitano; o Cofre de Previdência dos Sargentos de Terra e Mar; a ASA; o Asilo dos Inválidos 

Militares; a Assistência aos Tuberculosos do Exército; a Assistência aos Tuberculosos da Armada; 

e a Comissão Administrativa das Casas de Renda Económica do Exército. Com a criação dos 

SSFA, amplificou-se o âmbito da sua intervenção aos domínios da previdência, da assistência 

(sanitária, materno-infantil, escolar, na velhice e invalidez e religiosa), da habitação, dos 

abastecimentos, do alojamento temporário e do convívio social, do repouso e recreação, da ação 

cultural, da caixa económica e de outras actividades afins (adaptado de Carvalho, 2013).  

Para o financiamento dos SSFA, contribuíam todos os beneficiários através do pagamento 

obrigatório de uma quota (desconto nos vencimentos). 

Numa lógica de aproximação aos seus beneficiários e de garantia de uma maior eficácia da sua 

intervenção, os SSFA criaram diversas delegações distribuídas pelo território continental e ilhas, 

designadamente, Porto (1960), Tomar (1969), Coimbra (1970), Braga (1971), Funchal (1975) e 

Évora (1980), e descentralizando assim os seus serviços (adaptado de Carvalho, 2013). 

À criação dos SSFA, seguiu-se, em 1960, o Estatuto do Cofre de Previdência das Forças Armadas 

(CPFA); e, em 1961, a Assistência aos Tuberculosos das Forças Armadas (ATFA) 

A Revolução de 25 de abril de 1974, veio trazer uma transformação na ordem política, económica e 

social nacional, e, consequentemente, nos SSFA, na forma de concretização da sua missão de 

apoio à família militar, que implicou a sua reestruturação e a alteração dos normativos reguladores 

da atribuição das prestações sociais (no sentido da sua progressiva democratização),da sua 

estrutura (passagem a uma estrutura vertical com representação e ligações aos diversos níveis da 

organização das Forças Armadas),com o objetivo último de aproximação aos seus beneficiários e 

de promover a sua participação nas actividades e decisões dos SSFA (adaptado de Carvalho, 

2013). 

Neste movimento, foi reconhecido, em 1976, o «[...] direito à reparação material e moral que assiste 

aos deficientes das Forças Armadas e instituíram-se medidas e meios que concorriam para a sua 

plena integração na sociedade»(Carvalho, 2013: 79); cumprindo os SSFA a sua missão de 

proteção e apoio à família militar, sob a égide de responder às situações de maior carência social e 

de satisfação das necessidades básicas dos seus beneficiários (adaptado de Carvalho,2013). Para 

tal, contribuem os militares, beneficiários titulares dos SSFA, com o pagamento de uma quotização 

mensal (percentagem sobre as suas remunerações ou pensões) 

Vivenciando um contexto de permanente transformação e instabilidade política e social, os SSFA 

mantiveram-se sempre em actividade, procedendo a alterações na sua estrutura e disposições 

legais no seu funcionamento, que culminou com a criação do Instituto de Ação Social das Forças 

Armadas (IASFA) em 1995. 

A sua criação decorreu no contexto de reorganização da instituição militar prevista no Programa do 

XII Governo Constitucional (31.10.91-28.10.95) e na Lei de Bases da Organização das Forças 

Armadas. 

Se, por um lado, o «[...] Programa do XII Governo Constitucional previa no domínio da política 

social de apoio à família militar, entre outras medidas, a revisão da orgânica e do estatuto dos 

serviços sociais[...]» (Carvalho, 2013: 83 e 84); por outro, «[...] a aprovação da nova Lei Orgânica 

do Ministério da Defesa Nacional (MDN) definia este organismo como a estrutura responsável pela 

preparação e execução da política de defesa nacional e pela integração das Forças Armadas na 

administração directa do Estado» (Ibidem, pág. 84). 
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O IASFA então criado, passou a englobar numa única entidade os Serviços Sociais das Forças 

Armadas, o Cofre de Previdência das Forças Armadas, o Lar de Veteranos Militares -CAS Runa, o 

Complexo Social das Forças Armadas-CAS Oeiras e o Centro Social Médico e Educativo do Alfeite 

-CAS Alfeite (adaptado de Carvalho, 2013); e, enquanto instituição de interesse público, pessoa 

coletiva de direito público, com autonomia administrativa e financeira, desenvolve a sua missão no 

âmbito da ação social complementar de apoio à família militar, designadamente: 

a) Apoio a idosos e a deficientes; 

b) Apoio a jovens estudantes e a crianças; 

c) Apoio à habitação; 

d) Apoio socioeconómico em situações gravosas e urgentes; 

e) Actividades ocupacionais e de animação sociocultural; 

f) Alojamento temporário e fornecimento de alimentação; 

g) Apoio sanitário ao nível dos cuidados básicos de saúde (Decreto-Lei n.º 284/95,de 30 de 

outubro, n.º 2);  

Norteando a sua atuação por quatro princípios: 

(i) Uniformização e generalização, assegurando aos beneficiários iguais prestações para 

situações de carência idênticas 

(ii) Adequação das respostas (oportunas e eficazes) às situações de carência diagnosticadas; 

(iii) Priorização das respostas às situações de carência «[...] de maior urgência ou que se 

manifestem entre beneficiários de menores recursos ou com maiores encargos familiares» 

(Ibidem, Artigo 2.º); e 

(iv) Não-acumulação de prestações do IASFA com outras da mesma natureza e finalidade 

prosseguidas por outros regimes de protecção social» (Carvalho, 2013: 85). 

O Conselho de Direção era composto por: 

1 - Um presidente e dois vogais, nomeados por despacho do Ministro da Defesa Nacional, 

ouvidos os Chefes de Estado-Maior dos três Ramos das Forças Armadas. 

2 – O presidente [...] é nomeado de entre generais e vice-almirantes; 

3 – Os vogais [...] são nomeados de entre oficiais generais de cada um dos outros dois Ramos» 

(Números 1, 2 e 3 do Artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 284/95, de 30 de outubro). 

Decorrente do projeto de reestruturação, foi aprovado o Regulamento dos Beneficiários do 

IASFA, pela Portaria n.º 762/96, de 27 de Dezembro. 

Este diploma legal previa o pagamento de uma quotização mensal (percentagem sobre as suas 

remunerações certas ou pensões) pelo BT, a ser estabelecida por despacho do Chefe do 

Estado-Maior-General das Forças Armadas, estando prevista na lei um regime de isenções. 

Em 2004, ocorre a passagem do IASFA à condição de Instituto Público, com a aprovação da 

Lei-quadro dos Institutos Públicos, num contexto de redimensionamento e de reestruturação da 

Administração Pública, modernização e melhoria dos serviços públicos, mas mantendo-se 

inalterada a sua missão de garantia e promoção da ASC dos seus beneficiários. 

A materialização daquela nova condição ocorre em 2009, com a promulgação do Decreto-Lei n.º 

215/2009, de 4 de Setembro, que cria o IASFA, I.P., que enquanto Instituto Público, se integra na 

administração indireta do Estado, é dotado de personalidade jurídica e de autonomia 

administrativa, financeira e património próprio. 

Paralelamente, vê alargada a sua missão: prossecução da ASC dos seus beneficiários e gestão do 

sistema de Assistência na Doença aos Militares das Forças Armadas (ADM). De acordo com o 
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número 2 do Artigo 8.º daquele diploma legal, o Conselho Diretivo (CD) era constituído por três 

elementos, designadamente:  

«1 - O Conselho Diretivo é composto por um presidente e dois vogais, nomeados por despacho 

conjunto do Primeiro-Ministro e do membro do Governo responsável pela área da defesa 

nacional, sob proposta deste.  

2 - A proposta referida no número anterior é elaborada após audição do Conselho de Chefes de 

Estado- Maior.  

3 - O presidente é nomeado de entre os vice-almirantes ou tenentes-generais e os vogais são 

nomeados de entre os contra-almirantes e majores-generais de cada um dos outros dois 

ramos». 

Nesse mesmo ano (2009), foram aprovados os Estatutos do IASFA, I.P., pela Portaria n.º 

1271/2009, de 19 de Outubro, e promulgado o Regulamento dos Beneficiários do IASFA, I.P., pela 

Portaria n.º 1238/2010, de 14 de dezembro (atualmente em vigor),surgindo novamente o caráter de 

obrigatoriedade para os BT, do pagamento de uma quota. 

Em 2012, no âmbito do Compromisso Eficiência do XIX Governo Constitucional, foram 

determinadas as linhas gerais do Plano de Redução e Melhoria da Administração Central 

(PREMAC), tendo sido aprovada a nova orgânica do IASFA, I. P., (Decreto-Lei n.º 193/2012, de 23 

de agosto, Artigo 7,º números 2 e 3), que apresentou como alteração de fundo a composição do 

CD do Instituto, que passou a ser composto apenas por dois elementos – presidente e vogal, e a 

sua forma de designação: 

«2— O presidente pode ser designado de entre Vice-almirantes ou Tenentes-generais e o vogal 

pode ser designado de entre Contra-almirantes e Majores-generais dos Ramos das Forças 

Armadas. 

 3 — Nos casos previstos no número anterior, os membros do Conselho Diretivo são designados 
por despacho do membro do Governo responsável pela área da defesa nacional, sendo a 
designação apenas precedida de audição do Conselho de Chefes de Estado-Maior» (Decreto-Lei 
n.º 193/2012, de 23 de agosto, Artigo 7,º, números 2 e 3). 

Esta alteração traduziu-se na não - representactividade dos três Ramos das Forças Armadas no 

CD, por um lado, e, por outro, abriu a possibilidade à composição deste ser exclusivamente civil 

(adaptado de Carvalho 2013).» 

A participação dos associados/beneficiários militares na gestão da Ação Social 

Complementar, apenas se veio a verificar aquando da criação do IASFA I.P. e da formulação 

dos seus Estatuto e Regulamento interno. Essa participação materializou-se pela presença 

das Associações Profissionais dos Militares no Conselho Consultivo do IASFA. 

A forma burocrática, pouco participativa e regular de funcionamento deste Órgão do IASFA, 

impediu que muitas propostas e ideias pudessem ser consideradas para a abordagem dos 

problemas com que o IASFA se vem confrontando e que, em termos práticos, tenha vindo a 

ser impossibilitada uma voz activa e legitimada no diálogo com a Tutela, podendo, assim, ter 

sido evitada uma gestão, errática e de pouca consideração para com os interesses e direitos 

dos associados/beneficiários. 
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2 — Os SSAP sucedem na universalidade dos direitos
e obrigações de que são titulares os serviços extintos
referidos no número anterior, sem necessidade de quais-
quer formalidades, constituindo o presente diploma
título bastante para todos os efeitos legais, salvo se dis-
posição legal determinar em sentido contrário.

3 — Excepcionam-se do disposto no n.o 1 as seguintes
atribuições:

a) A gestão dos equipamentos sociais dos SSME rela-
tivos à educação pré-escolar e creche, a qual é asse-
gurada pelas direcções regionais de educação do Minis-
tério da Educação até à sua passagem para a rede pública
de educação pré-escolar ou rede solidária, conforme o
caso aplicável;

b) A gestão da Residência Pinto Peixoto, a qual é
assegurada no âmbito do Ministério da Ciência, Tec-
nologia e Ensino Superior;

c) A gestão da creche da OSMOP situada em Almada,
a qual é assegurada pela Estradas de Portugal, EPE;

d) A gestão da creche da OSMOP situada no Porto,
a qual é assegurada pela Direcção Regional de Educação
do Norte do Ministério da Educação até à sua passagem
para a rede pública de educação pré-escolar ou rede
solidária, conforme o caso aplicável;

e) A gestão dos postos e centros de saúde do MTSS,
OSMOP e SOFE, cuja actividade se extingue nos termos
e prazos previstos na legislação sobre reorganização dos
serviços públicos.

4 — Excepciona-se do disposto no n.o 2 o conjunto
de direitos e obrigações de que são titulares os Serviços
Sociais do Ministério da Justiça, relativos à acção social
complementar para os beneficiários do subsistema de
saúde da Justiça, os quais transitam para a Secretaria-
-Geral deste Ministério, nos termos da alínea c) do n.o 3
do artigo 27.o do Decreto-Lei n.o 206/2006, de 27 de
Outubro.

5 — Os actuais beneficiários dos serviços sociais extin-
tos, referidos no n.o 1, consideram-se beneficiários dos
SSAP, desde que preencham as condições fixadas na
lei para a respectiva inscrição.

Artigo 13.o

Prazos

1 — O prazo a que se refere o n.o 2 do artigo 8.o
do Decreto-Lei n.o 200/2006, de 25 de Outubro, é fixado
em 90 dias úteis.

2 — Terminado o processo de fusão, a data de extin-
ção de cada um dos serviços referidos no n.o 1 do
artigo 10.o é fixada por despacho dos membros do
Governo competentes.

Artigo 14.o

Efeitos revogatórios

Nos termos do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 201/2006,
de 27 de Outubro, consideram-se revogados na data
de entrada em vigor do presente diploma:

a) O Decreto-Lei n.o 131/71, de 6 de Abril;
b) O Decreto-Lei n.o 157/79, de 29 de Maio;
c) O Decreto-Lei n.o 360/90, de 14 de Dezembro;
d) O Decreto-Lei n.o 109/92, de 2 de Junho;
e) O Decreto-Lei n.o 19-A/93, de 25 de Janeiro;
f) O Decreto-Lei n.o 182/97, de 25 de Julho;

g) O Decreto-Lei n.o 537/99, de 13 de Dezembro;
h) O Decreto-Lei n.o 129/2001, de 18 de Abril.

Artigo 15.o

Entrada em vigor

O presente decreto regulamentar entra em vigor no
1.o dia do mês seguinte ao da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 28
de Dezembro de 2006. — José Sócrates Carvalho Pinto
de Sousa — Fernando Teixeira dos Santos — José Manuel
Vieira Conde Rodrigues — Mário Lino Soares Cor-
reia — José António Fonseca Vieira da Silva — António
Fernando Correia de Campos — Maria de Lurdes Reis
Rodrigues — José Mariano Rebelo Pires Gago.

Promulgado em 20 de Abril de 2007.

Publique-se.

O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.

Referendado em 24 de Abril de 2007.

O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto de
Sousa.

ANEXO

(mapa a que se refere o artigo 10.o)

Designação dos cargos
dirigentes

Qualificação dos cargos
dirigentes Grau Número

de lugares

Presidente . . . . . . . . . . . Direcção superior . . . 1.o 1
Vice-presidente . . . . . . Direcção superior . . . 2.o 2
Director de serviços . . . Direcção intermédia . . . 1.o 3

Decreto-Lei n.o 122/2007
de 27 de Abril

O Sistema de Acção Social Complementar foi criado
pelo Decreto-Lei n.o 194/91, de 25 de Maio, com o objec-
tivo de coordenar a actuação dos diversos serviços sociais
existentes na Administração Pública. Os princípios
enformadores do Sistema — uniformização e generali-
zação, adequação e não cumulação — visavam a con-
cessão, com carácter de complementaridade ou substi-
tuição, de benefícios aos funcionários e agentes da
Administração Pública numa perspectiva que garantisse
a eficácia, eficiência e economia dos serviços. Subsistem,
contudo, grandes disparidades entre os diversos serviços
sociais quer em termos de funcionamento quer em ter-
mos de tipo e montante dos benefícios concedidos.

No sentido de colmatar as deficiências existentes a
Resolução do Conselho de Ministros n.o 39/2006, de
30 de Março, que aprovou o Programa de Reestrutu-
ração da Administração Central do Estado (PRACE)
determinou a criação dos Serviços Sociais da Adminis-
tração Pública e a extinção dos Serviços Sociais do Minis-
tério das Finanças e da Administração Pública (SOFE),
dos Serviços Sociais do Ministério do Trabalho e da
Solidariedade Social (SSMTSS), dos Serviços Sociais do
Ministério da Educação (SSME), da Obra Social do
Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comu-
nicações (OSMOP), dos Serviços Sociais da Presidência
do Conselho de Ministros (SSPCM) e dos Serviços
Sociais do Ministério da Justiça (estes no tocante aos

Manel
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trabalhadores não abrangidos pelo subsistema de saúde
da Justiça).

Os Serviços Sociais da Administração Pública devem
obedecer aos princípios enformadores da acção social
complementar — adequação, não cumulação e respon-
sabilidade do Estado — garantindo, simultaneamente,
a eficácia, eficiência e economia dos serviços.

Foram observados os procedimentos decorrentes da
Lei n.o 23/98, de 26 de Maio, relativamente à matéria
da acção social complementar.

Assim:
Nos termos da alínea a) do n.o 1 do artigo 198.o da

Constituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.o

Objecto e âmbito

O presente diploma regula o regime da acção social
complementar dos trabalhadores da administração
directa e indirecta do Estado, com excepção daqueles
que se encontrem abrangidos por outros regimes de
idêntica natureza.

Artigo 2.o

Objectivos

1 — A acção social complementar integra o conjunto
de prestações complementares de protecção social dos
trabalhadores da Administração Pública que se destinem
à prevenção, redução ou resolução de problemas decor-
rentes da sua situação laboral, pessoal ou familiar que
não sejam atendíveis através dos regimes gerais de pro-
tecção social.

2 — A acção social complementar é desenvolvida nas
seguintes áreas:

a) Fornecimento de refeições e serviço de cafe-
taria/bar;

b) Apoio a crianças, jovens, idosos e deficientes;
c) Apoio nas despesas respeitantes à educação;
d) Apoio sócio-económico em situações socialmente

gravosas e urgentes;
e) Apoio a actividades de animação sócio-cultural;
f) Apoio a actividades de ocupação de tempos livres;
g) Apoio a acções de prevenção, promoção e vigilância

da saúde dos beneficiários.

3 — O regime das prestações da acção social com-
plementar, designadamente as condições e critérios de
concessão, os montantes e demais requisitos, é definido
em portaria conjunta dos membros do Governo res-
ponsáveis pelas áreas das finanças e da Administração
Pública.

4 — A concessão das prestações pode depender do
nível de recursos dos beneficiários, designadamente da
sua situação sócio-económica, nos termos a fixar no
diploma a que alude o número anterior.

Artigo 3.o

Princípios gerais

A acção social complementar obedece aos seguintes
princípios:

a) Adequação, que se concretiza em respostas opor-
tunas e eficazes, de forma personalizada, às carências
detectadas, de acordo com as disponibilidades finan-
ceiras dos serviços;

b) Não cumulação, que assegura não serem as pres-
tações da acção social complementar cumuláveis com
outras de idêntica natureza e finalidade, desde que ple-
namente garantidas pelos regimes gerais de protecção
social;

c) Responsabilidade do Estado, que se consubstancia
na assunção, por este, do financiamento da acção social
complementar, sem prejuízo do eventual recurso a quo-
tizações de natureza voluntária.

Artigo 4.o

Beneficiários

1 — São beneficiários titulares:

a) Os trabalhadores que se vinculem, por período
superior a seis meses, a serviços da administração directa
e indirecta do Estado, independentemente da natureza
do vínculo;

b) Os aposentados dos serviços referidos na alínea
anterior;

c) O pessoal em situação de mobilidade especial, nos
termos previstos no respectivo diploma.

2 — São beneficiários familiares ou equiparados os
membros do agregado familiar dos beneficiários refe-
ridos no número anterior.

3 — Constituem o agregado familiar:

a) O cônjuge, ou a pessoa que esteja nas condições
previstas na Lei n.o 7/2001, de 11 de Maio, e respectivos
descendentes ou equiparados susceptíveis de poderem
usufruir de prestações sociais, nos termos da legislação
em vigor sobre segurança social;

b) Os ascendentes a cargo do beneficiário que não
concorram para a economia comum com rendimentos
próprios mensais iguais ou superiores a 60% do inde-
xante dos apoios sociais ou, correspondentes ao res-
pectivo montante, tratando-se de um casal.

4 — Os membros do agregado familiar de beneficiário
titular falecido mantêm a qualidade de beneficiários
familiares, enquanto se mantiverem as condições fixadas
pelo presente diploma para a respectiva inscrição.

5 — A concessão dos benefícios depende de acto de
inscrição, a regulamentar nos termos do n.o 3 do
artigo 2.o do presente diploma.

Artigo 5.o

Financiamento

1 — O financiamento da acção social complementar
é assegurado pelas dotações atribuídas através do Orça-
mento do Estado, do orçamento da segurança social
e dos orçamentos privativos dos serviços e fundos autó-
nomos, pelo produto das quotizações e por outras recei-
tas permitidas por lei.

2 — Os critérios para o cálculo das dotações prove-
nientes dos orçamentos privativos dos serviços e fundos
autónomos são estabelecidos por despachos conjuntos
dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das
finanças e da Administração Pública e dos que tutelam
entidades envolvidas no financiamento da acção social
complementar.

3 — Os critérios para o cálculo da dotação prove-
niente do orçamento da segurança social são estabe-
lecidos por despacho conjunto dos membros do Governo
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responsáveis pelas áreas das finanças e da Administração
Pública e pela área da segurança social.

4 — Os critérios para fixação das quotizações são esta-
belecidos por despacho conjunto dos membros do
Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da
Administração Pública.

Artigo 6.o

Beneficiários em exercício de funções em entidades
do sector público empresarial

A manutenção da qualidade de beneficiário da acção
social complementar de trabalhadores da Administração
Pública em exercício de funções em entidades do sector
público empresarial depende de comparticipação a efec-
tuar por parte das respectivas entidades, nos termos e
condições a definir por portaria dos membros do
Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da
Administração Pública.

Artigo 7.o

Recursos financeiros

1 — Todos os serviços e organismos, ou entidades que
lhes sucedam, que tenham inscritas no seu orçamento
para o ano de 2007, verbas a transferir para os serviços
sociais extintos devem fazer a transferência das mesmas
para os Serviços Sociais da Administração Pública
(SSAP).

2 — Os saldos de gerência dos serviços sociais extintos
consideram-se saldos de gerência dos SSAP.

3 — O disposto nos números anteriores não se aplica
aos Serviços Sociais do Ministério da Justiça.

Artigo 8.o

Cessação de actividades

Os equipamentos sociais relativos à educação pré-
-escolar, creches, residências do ensino superior e postos
e centros de saúde deixam de integrar o âmbito da acção
social complementar.

Artigo 9.o

Norma revogatória

1 — São revogados os seguintes diplomas:

a) O Decreto-Lei n.o 194/91, de 25 de Maio;
b) O Decreto-Lei n.o 212/96, de 20 de Novembro.

2 — Até à publicação da regulamentação prevista no
artigo 2.o, mantêm-se em vigor os actuais regulamentos,
com excepção dos relativos às prestações enunciadas
nas alíneas seguintes, os quais cessam a sua vigência
com a entrada em vigor do presente decreto-lei:

a) Comparticipação em despesas de saúde;
b) Subsídio de funeral;
c) Subsídio materno-paterno infantil;
d) Subsídio de nascimento.

Artigo 10.o

Entrada em vigor

O presente decreto-lei entra em vigor no 1.o dia do
mês seguinte ao da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 8
de Março de 2007. — José Sócrates Carvalho Pinto de

Sousa — Fernando Teixeira dos Santos — Manuel Pedro
Cunha da Si lva Pere i ra — Alber to Bernardes
Costa — Paulo Jorge Oliveira Ribeiro de Campos — José
António Fonseca Vieira da Silva — Jorge Miguel de Melo
Viana Pedreira.

Promulgado em 23 de Abril de 2007.

Publique-se.

O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.

Referendado em 24 de Abril de 2007.

O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto de
Sousa.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Decreto-Lei n.o 123/2007
de 27 de Abril

No quadro das orientações definidas pelo Programa
de Reestruturação da Administração Central do Estado
(PRACE) e dos objectivos do Programa do Governo
no tocante à modernização administrativa, à melhoria
da qualidade dos serviços públicos com ganhos de efi-
ciência, importa concretizar o esforço de racionalização
estrutural consagrado no Decreto-Lei n.o 206/2006, de
27 de Outubro, que aprovou a Lei Orgânica do Minis-
tério da Justiça, avançando na definição dos modelos
organizacionais dos serviços que integram a respectiva
estrutura.

São objectivos deste Programa a promoção da cida-
dania, do desenvolvimento económico e da qualidade
dos serviços públicos, com ganhos de eficiência pela sim-
plificação, racionalização e automatização que permitam
a diminuição do número de serviços e dos recursos a
eles afectos.

Uma nova etapa na concretização deste Programa
foi atingida com a aprovação da Resolução do Conselho
de Ministros n.o 39/2006, de 21 de Abril, que veio fixar
as orientações gerais e especiais a que devem obedecer
as leis orgânicas dos ministérios e dos respectivos
departamentos.

Assim, são orientações gerais para o exercício de fun-
ções de apoio à governação a existência em todos os
ministérios de um serviço de planeamento, estratégia,
avaliação e relações internacionais, com a missão de
garantir o apoio técnico à formulação de políticas, ao
planeamento estratégico e operacional e às relações
internacionais, bem como uma adequada articulação
com a programação financeira, a observação e avaliação
global de resultados obtidos, em ligação com os demais
serviços do ministério.

Nos termos das orientações especiais da referida reso-
lução relativas à reestruturação do Ministério da Justiça,
vertidas na Lei Orgânica do Ministério da Justiça, apro-
vada pelo Decreto-Lei n.o 206/2006, de 27 de Outubro,
são extintos, dando origem à Direcção-Geral da Política
de Justiça (DGPJ), o Gabinete de Política Legislativa
e Planeamento (GPLP) e o Gabinete para as Relações
Internacionais, Europeias e de Cooperação (GRIEC).

Ao novo departamento incumbe a missão de prestar
apoio técnico no âmbito da produção e avaliação legis-
lativas, de proceder à monitorização de políticas e ao
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Artigo 12.º
Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor no 1.º dia do mês 
seguinte ao da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 26 de 
janeiro de 2012. — Pedro Passos Coelho — Vítor Louçã 
Rabaça Gaspar.

Promulgado em 27 de fevereiro de 2012.

Publique -se.

O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.

Referendado em 28 de fevereiro de 2012.

O Primeiro -Ministro, Pedro Passos Coelho.

ANEXO

(Mapa a que se refere o artigo 8.º) 

Designação
dos cargos dirigentes

Qualificação 
dos cargos dirigentes Grau Número 

de lugares

Diretor -geral. . . . . . . . . . Direção superior. . . . . 1.º 1
Subdiretor -geral . . . . . . . Direção superior. . . . . 2.º 1
Diretor de serviços . . . . . Direção intermédia. . . 1.º 5

 Decreto-Lei n.º 49/2012
de 29 de fevereiro

No âmbito do Compromisso Eficiência, o XIX Governo 
Constitucional determinou as linhas gerais do Plano de 
Redução e Melhoria da Administração Central (PREMAC), 
afirmando que o primeiro e mais importante impulso do 
Plano deveria, desde logo, ser dado no processo de prepa-
ração das leis orgânicas dos ministérios e dos respetivos 
serviços.

Trata -se de algo absolutamente estruturante, por um 
lado, para o início de uma nova fase da reforma da Ad-
ministração Pública, no sentido de a tornar eficiente e 
racional na utilização dos recursos públicos e, por outro, 
para o cumprimento dos objetivos de redução da despesa 
pública a que o país está vinculado. Com efeito, mais do 
que nunca, a concretização simultânea dos objetivos de 
racionalização das estruturas do Estado e de melhor uti-
lização dos seus recursos humanos é crucial no processo 
de modernização e de otimização do funcionamento da 
Administração Pública.

Importava decididamente repensar e reorganizar a 
estrutura do Estado, no sentido de lhe dar uma maior 
coerência e capacidade de resposta no desempenho das 
funções que deverá assegurar, eliminando redundâncias 
e reduzindo substancialmente os seus custos de funcio-
namento.

Trata -se agora de concretizar os objetivos de racio-
nalização da estrutura do Estado e da melhor utilização 
dos seus recursos humanos, consagrados no Decreto-
-Lei n.º 117/2011, de 15 de dezembro, que aprovou a 
Lei Orgânica do Ministério das Finanças, definindo 
os novos modelos orgânicos que integram a respetiva 
estrutura.

O modelo orgânico dos Serviços Sociais da Administra-
ção Pública deve ainda refletir os princípios estruturantes 

do Sistema de Ação Social Complementar, regulado no 
Decreto -Lei n.º 122/2007, de 27 de abril, alterado pelo 
Decreto -Lei n.º 146/2008, de 29 de julho, quais sejam os 
da adequação, não cumulação e responsabilidade do Es-
tado, na concessão, com carácter de complementaridade, 
de benefícios aos trabalhadores da Administração Pública.

Os Serviços Sociais da Administração Pública incor-
poram estes princípios otimizando os recursos que lhe 
estão afetos, garantindo a eficácia, eficiência e economia 
dos serviços.

Assim:
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Cons-

tituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.º
Natureza

Os Serviços Sociais da Administração Pública, abre-
viadamente designados por SSAP, são um serviço central 
da administração direta do Estado, dotado de autonomia 
administrativa e financeira.

Artigo 2.º
Missão e atribuições

1 — Os SSAP têm por missão assegurar a ação social 
complementar da generalidade dos trabalhadores da Admi-
nistração Pública, com exceção daqueles que se encontrem 
abrangidos por outros serviços específicos de idêntica 
natureza.

2 — Os SSAP prosseguem as seguintes atribui-
ções:

a) Contribuir para a definição de um sistema coe-
rente de ação social complementar transversal a toda 
a Administração Central do Estado e assegurar a sua 
implementação;

b) Propor a definição das condições de acesso aos be-
nefícios de ação social complementar;

c) Garantir a gestão dos benefícios de ação social com-
plementar;

d) Assegurar uma adequada gestão das receitas, desig-
nadamente as provenientes de quotizações;

e) Recolher e manter permanentemente atualizada in-
formação estatística sobre o universo de beneficiários e de 
benefícios concedidos.

Artigo 3.º
Órgãos

1 — Os SSAP são dirigidos por um presidente, coadju-
vado por um vice -presidente, cargos de direção superior 
de 1.º e 2.º graus, respetivamente.

2 — Junto dos SSAP funciona o conselho consultivo 
da ação social complementar.

Artigo 4.º
Presidente

1 — Sem prejuízo das competências que lhe forem 
conferidas por lei ou que nele sejam delegadas ou subde-
legadas, compete ao presidente:

a) Promover a realização de estudos conducentes à 
permanente adequação à realidade social da política de 
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ação social complementar e propor os correspondentes 
instrumentos legais;

b) Arrecadar receitas e autorizar despesas, nos termos 
da lei;

c) Autorizar a admissão de beneficiários, cancelar a sua 
inscrição e suspender o direito a benefícios nos termos da 
legislação aplicável.

2 — O vice -presidente exerce as competências que 
lhe sejam delegadas ou subdelegadas pelo presidente, 
substituindo -o nas suas faltas e impedimentos.

Artigo 5.º
Conselho Consultivo da Ação Social Complementar

1 — O Conselho Consultivo da Ação Social Com-
plementar, abreviadamente designado por CCASC, é 
o órgão de consulta e participação na definição das 
linhas gerais de atuação dos SSAP e da ação social 
complementar.

2 — O CCASC tem a seguinte composição:

a) O membro do Governo responsável pela área da Ad-
ministração Pública, ou personalidade por ele designada, 
que preside;

b) Os dirigentes máximos da Direção -Geral da Ad-
ministração e do Emprego Público, da Direção -Geral do 
Orçamento e da Direção -Geral de Proteção Social aos 
Trabalhadores em Funções Públicas;

c) Três representantes dos membros do Governo res-
ponsáveis pelas áreas da educação, saúde e segurança 
social.

3 — Integram ainda o CCASC representantes das 
associações sindicais dos trabalhadores da Adminis-
tração Pública, designados pelas associações sindicais 
com assento na comissão permanente da concertação 
social.

4 — O membro do Governo responsável pela área 
da Administração Pública fixa, mediante despacho, o 
número de representantes das associações sindicais dos 
trabalhadores da Administração Pública, não podendo 
este número ser inferior a um terço dos membros do 
conselho designados em representação da Administração 
Pública.

5 — O exercício dos cargos do CCASC não é remu-
nerado.

6 — O presidente dos SSAP participa nas reuniões do 
CCASC, sem direito a voto.

7 — Podem participar nas reuniões, sem direito a 
voto, por convocação do respetivo presidente, quaisquer 
pessoas ou entidades cuja presença seja considerada 
necessária para esclarecimento dos assuntos em apre-
ciação.

8 — Compete ao CCASC:

a) Emitir parecer sobre o plano de atividades dos SSAP;
b) Emitir parecer sobre o relatório de atividades dos 

SSAP;
c) Pronunciar -se sobre as linhas gerais e o regime da 

ação social complementar, bem como sobre as condições 
de acesso aos benefícios;

d) Pronunciar -se sobre as questões que lhe sejam 
submetidas pelo seu presidente e pelo presidente dos 
SSAP.

9 — O CCASC pode funcionar por secções, nos termos 
do respetivo regulamento interno.

Artigo 6.º

Tipo de organização interna

A organização interna dos SSAP obedece ao modelo de 
estrutura hierarquizada.

Artigo 7.º
Receitas

Constituem receitas dos SSAP:

a) As dotações atribuídas através do Orçamento do Es-
tado e dos orçamentos privativos dos serviços e fundos 
autónomos;

b) As dotações atribuídas através do orçamento da se-
gurança social;

c) As comparticipações de outras entidades públicas e 
privadas;

d) O produto das quotizações;
e) O produto das doações, heranças e legados;
f) As importâncias cobradas pelos serviços que pres-

tam;
g) Quaisquer outras receitas permitidas por lei.

Artigo 8.º
Despesas

Constituem despesas dos SSAP as que resultem de en-
cargos decorrentes da prossecução das atribuições que lhe 
estão cometidas.

Artigo 9.º
Mapa de cargos de direção

Os lugares de direção superior de 1.º e 2.º graus e de 
direção intermédia de 1.º grau constam do mapa anexo ao 
presente decreto -lei, do qual faz parte integrante.

Artigo 10.º
Norma revogatória

É revogado o Decreto Regulamentar n.º 49/2007, de 
27 de abril.

Artigo 11.º
Entrada em vigor

O presente decreto -lei entra em vigor no 1.º dia do mês 
seguinte ao da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 26 de 
janeiro de 2012. — Pedro Passos Coelho — Vítor Louçã 
Rabaça Gaspar.

Promulgado em 27 de fevereiro de 2012.

Publique -se.

O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.

Referendado em 28 de fevereiro de 2012.

O Primeiro -Ministro, Pedro Passos Coelho.
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ANEXO

(a que se refere o artigo 9.º)

Mapa de pessoal dirigente 

 Decreto Regulamentar n.º 27/2012
de 29 de fevereiro

No âmbito do Compromisso Eficiência, o XIX Governo 
Constitucional determinou as linhas gerais do Plano de 
Redução e Melhoria da Administração Central (PREMAC), 
afirmando que o primeiro e mais importante impulso do 
Plano deveria, desde logo, ser dado no processo de prepa-
ração das leis orgânicas dos ministérios e dos respetivos 
serviços.

Trata -se de algo absolutamente estruturante, por um 
lado, para o início de uma nova fase da reforma da Ad-
ministração Pública, no sentido de a tornar eficiente e 
racional na utilização dos recursos públicos e, por outro, 
para o cumprimento dos objetivos de redução da despesa 
pública a que o país está vinculado. Com efeito, mais do 
que nunca, a concretização simultânea dos objetivos de 
racionalização das estruturas do Estado e de melhor uti-
lização dos seus recursos humanos é crucial no processo 
de modernização e de otimização do funcionamento da 
Administração Pública.

Importava decididamente repensar e reorganizar a 
estrutura do Estado, no sentido de lhe dar uma maior 
coerência e capacidade de resposta no desempenho das 
funções que deverá assegurar, eliminando redundâncias 
e reduzindo substancialmente os seus custos de funcio-
namento.

Foi assim aprovada a Lei Orgânica do Ministério das 
Finanças, pelo Decreto -Lei n.º 117/2011, de 15 de de-
zembro, tendo como objetivo a racionalização das estru-
turas e de melhor utilização dos seus recursos humanos, 
reforçando -se as competências de cada entidade na área 
da sua missão nuclear.

Assim, a Direção -Geral da Administração e do Em-
prego Público (DGAEP) terá de se organizar, em termos 
adequados, para a dimensão crescentemente especializada 
em que se enquadra a sua missão de apoio e definição de 
políticas para a Administração Pública, nos domínios da 
organização e da gestão, dos regimes de emprego e da 
gestão de recursos humanos, assegurando a informação e 
dinamização das medidas adotadas e contribuindo para a 
avaliação da sua execução.

Na prossecução desses objetivos a DGAEP terá de tri-
lhar novos caminhos do conhecimento multidisciplinar 
em que se insere a atividade da Administração Pública e 
deverá, sobre cada um deles, ser capaz de responder com 
elevados níveis de qualidade.

Também no designado direito da segurança social, o 
reforço da equidade, da convergência, da eficácia e da 
sustentabilidade dos regimes de proteção social, pela 
sua primordial importância no plano interno e no qua-
dro da União Europeia, investem a DGAEP numa res-

ponsabilidade acrescida na prossecução da sua missão 
estatutária.

Determinante na atuação da DGAEP é a matéria rela-
cionada com o acesso, recolha e tratamento da informa-
ção estatística nos domínios do emprego público e dos 
recursos organizacionais, aspetos estes decisivos para 
que o Governo possa desenvolver políticas e estratégias 
previsionais que preparem a Administração Pública para 
os desafios que o futuro decerto lhe colocará, não esque-
cendo as competências que neste domínio e no quadro 
da União Europeia e da Organização para a Coopera-
ção e Desenvolvimento Económico (OCDE) lhe estão 
igualmente cometidas na articulação com departamentos 
congéneres.

De sublinhar também que a DGAEP sucede nas atri-
buições do Instituto Nacional de Administração, I. P., 
nos domínios do desenvolvimento de estudos aplicados 
e projetos de inovação e de apoio à mudança organiza-
cional.

A missão da DGAEP implica, ainda, uma maior e me-
lhor articulação com os serviços e organismos que a nível 
central de cada ministério exercem funções de coordena-
ção nas áreas de gestão pública e dos recursos humanos, 
elegendo -os como interlocutores privilegiados na pro-
moção da eficiência e racionalidade da Administração 
Pública.

Assim:
Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 24.º da Lei 

n.º 4/2004, de 15 de janeiro, e nos termos da alínea c) 
do artigo 199.º da Constituição, o Governo decreta o 
seguinte:

Artigo 1.º
Natureza

A Direção -Geral da Administração e do Emprego Pú-
blico, abreviadamente designada por DGAEP, é um ser-
viço central da administração direta do Estado, dotado de 
autonomia administrativa.

Artigo 2.º
Missão e atribuições

1 — A DGAEP tem por missão apoiar a definição de 
políticas para a Administração Pública nos domínios da 
organização e da gestão, dos regimes de emprego e da 
gestão dos recursos humanos, assegurar a informação e 
dinamização das medidas adotadas e contribuir para a 
avaliação da sua execução.

2 — A DGAEP prossegue as seguintes atribuições:

a) Apoiar a definição das políticas referentes à organiza-
ção, gestão e avaliação dos serviços públicos, dinamizando 
e coordenando a sua aplicação, com vista ao aumento da 
sua eficiência;

b) Apoiar a definição das políticas de recursos huma-
nos na Administração Pública, nomeadamente no que se 
refere aos regimes de emprego e de condições de trabalho, 
regime de proteção social dos seus trabalhadores, sistemas 
de planeamento, gestão, qualificação e desenvolvimento 
profissional e avaliação, dinamizando e coordenando a 
sua aplicação, com vista à satisfação do interesse público 
e motivação dos trabalhadores;

c) Assegurar a coordenação técnica do sistema de pro-
teção social da função pública, em articulação com os 

Designação dos cargos
dirigentes

Qualificação dos cargos
dirigentes Grau

Número
de

lugares

Presidente. . . . . . . . . . . . Direção superior. . . . . . . 1.º 1
Vice -presidente  . . . . . . . Direção superior. . . . . . . 2.º 1
Diretor de serviços . . . . . Direção intermédia. . . . . 1.º 3
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PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS E MI-
NISTÉRIOS DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS, DAS 
FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DA DE-
FESA NACIONAL, DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA, 
DA JUSTIÇA, DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO 
DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIO-
NAL, DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO, DA AGRI-
CULTURA, DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS 
PESCAS, DAS OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES 
E COMUNICAÇÕES, DO TRABALHO E DA SOLIDA-
RIEDADE SOCIAL, DA SAÚDE, DA EDUCAÇÃO, DA 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR E DA 
CULTURA.

Despacho n.º 32762-R/2008
O Decreto -Lei n.º 122/2007, de 27 de Abril, diploma que regula o 

regime da acção social complementar dos trabalhadores da administração 
directa e indirecta do Estado estabelece, no n.° 1 do seu artigo 5.°, que o 
financiamento da acção social complementar é assegurado, entre outras 
fontes de financiamento, pelas dotações atribuídas através do orçamento 
privativo dos serviços e fundos autónomos.

Mais dispõe o n.° 2 do artigo 5.° do mesmo diploma que os critérios 
para o cálculo das dotações são estabelecidos por despacho conjunto 
dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da 
Administração Pública e dos que tutelam entidades envolvidas no fi-
nanciamento da acção social complementar.

Assim, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 5.º do Decreto -Lei 
n.º 122/2007, de 27 de Abril, determina -se o seguinte:

1 — Os serviços e fundos autónomos abrangidos pela acção dos 
Serviços Sociais da Administração Pública (SSAP) utilizam, para 
cálculo das dotações a transferir para estes Serviços Sociais, a se-
guinte fórmula:

D = € 12,75 x 12 x nb

em que:

D = dotação a transferir;
nb = número de beneficiários inscritos em 30 de Junho.

2 — Ficam os serviços e fundos autónomos obrigados à entrega 
mensal nos SSAP do correspondente duodécimo das dotações inscritas 
no respectivo orçamento.

3 — O valor de € 12,75 constante da parcela da fórmula prevista no 
n.º 1 é actualizado anualmente por referência ao indexante de apoios 
sociais (IAS), nos termos da Lei n.º 53 -B/2006, de 29 de Dezembro, e 
legislação complementar.

7 de Fevereiro de 2008. — O Ministro de Estado e dos Negócios 
Estrangeiros, Luís Filipe Marques Amado. — O Ministro de Estado e 
das Finanças, Fernando Teixeira dos Santos. — O Ministro da Presi-
dência, Manuel Pedro Cunha da Silva Pereira. — O Ministro da Defesa 
Nacional, Henrique Nuno Pires Severiano Teixeira. — O Ministro da 
Administração Interna, Rui Carlos Pereira. — O Ministro da Justiça, Al-
berto Bernardes Costa. — O Ministro do Ambiente, do Ordenamento do 
Território e do Desenvolvimento Regional, Francisco Carlos da Graça 
Nunes Correia. — O Ministro da Economia e da Inovação, Manuel 
António Gomes de Almeida de Pinho. — O Ministro da Agricultura, do 
Desenvolvimento Rural e das Pescas, Jaime de Jesus Lopes Silva. — O 
Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, Mário Lino 
Soares Correia. — O Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, 
José António Fonseca Vieira da Silva. — A Ministra da Saúde, Ana 
Maria Teodoro Jorge. — A Ministra da Educação, Maria de Lurdes Reis 
Rodrigues. — O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, José 
Mariano Rebelo Pires Gago. — O Ministro da Cultura, José António de 
Melo Pinto Ribeiro. — O Ministro dos Assuntos Parlamentares, Augusto 
Ernesto Santos Silva. 

 MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

Autoridade para as Condições de Trabalho

Aviso n.º 30904-O/2008

Concurso externo de admissão a estágio para ingresso na carreira 
de inspector superior do trabalho, destinado ao provimento de 
100 lugares, na categoria de inspector, do quadro de pessoal do ex-
-IDICT, aberto pelo aviso n.º 13 086 -B/2007, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 138, de 19 de Julho de 2007.

1 — Nos termos e para os efeitos previstos no artigo 40.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, informam -se os interessados de que se 
encontra afixado em todos os serviços da ACT e disponibilizado em 
www.act.gov.pt, a lista de classificação final.

2 — Da homologação da Lista de Classificação Final, feita pelo diri-
gente máximo do serviço, cabe recurso hierárquico, a interpor no prazo 
de 10 dias úteis, para o membro do Governo competente.

30 de Dezembro de 2008. — O Inspector -Geral do Trabalho, Paulo 
Jorge Vieira Morgado de Carvalho. 

 Despacho n.º 32762-S/2008
Considerando que nos termos do disposto no Decreto -Lei n.º 272/88, 

de 3 de Agosto, pode ser concedida aos funcionários e agentes do Estado 
e demais pessoas colectivas de direito público, a equiparação a bolseiro 
no País, quando se proponham realizar programas de trabalho e estudo 
ou frequentar cursos ou estágios de reconhecido interesse público;

Considerando que à requerente, Diana de Sousa Policarpo, inspectora 
principal, a exercer funções no Centro Local do Lis da Autoridade para as 
Condições do Trabalho, foi deferido o pedido de equiparação a bolseiro 
no País ao abrigo da legislação citada e pior via do despacho n.º 176, de 
12 -09 -2007, do Inspector -Geral do Trabalho, devido à frequência por 
parte da mesma do doutoramento em Ciências do Trabalho da univer-
sidade de Cádiz, a decorrer no ISCE, em Odivelas e ao interesse de que 
este se reveste para o serviço;

Considerando o requerimento da interessada e que a respectiva uni-
dade orgânica emitiu parecer favorável à prorrogação da equiparação a 
bolseiro, na modalidade de dispensa parcial do exercício das funções, 
durante um dia por semana, pelo período de um ano.

Ao abrigo das disposições do Decreto -Lei n.º 272/88, de 3 de Agosto 
e no uso da delegação de competências conferida pelo despacho 
n.º 17377/2005, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 155, 
de 12 de Agosto de 2005, do Ministro do Trabalho e da Solidariedade 
Social, determino o seguinte:

1 — É concedida a prorrogação da equiparação a bolseiro à inspec-
tora principal, Diana de Sousa Policarpo, pelo período de um ano, com 
produção de efeitos a partir de 1 de Fevereiro de 2009;

2 — A concessão da equiparação a bolseiro é feita sob a modalidade 
de dispensa temporária parcial do exercício das funções, durante um 
dia por semana;

3 — Após o termo do período em que foi concedida a equiparação a 
bolseiro a funcionária, deve no prazo de 60 dias apresentar um relatório 
detalhado da actividade desenvolvida, assim como toda a documentação 
que lhe serviu de fundamento;

4 — A funcionária fica obrigada a prestar serviço na Autoridade para 
as Condições do Trabalho, pelo período igual a duas vezes o tempo de 
duração de equiparação a bolseiro.

28 de Novembro de 2008. — O Inspector -Geral do Trabalho, Paulo 
Jorge Vieira Morgado de Carvalho. 

 Despacho (extracto) n.º 32762-T/2008
Por meu despacho de 2 de Dezembro de 2008, foi Maria Aurora 

Ferreira dos Santos Pereira, assistente administrativa principal, afecta 
à Secretaria -Geral do Ministério da Administração Interna, na situação 
de mobilidade especial, remunerada pelo escalão 01 índice 222, após 
procedimento para reinicio de funções por tempo indeterminado, ao 
abrigo do artigo 34.º da Lei n.º 53/2006, de 7 de Dezembro, nomeada 

Manel
Texto digitado
ANEXO  E



 

- 1 

 

Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa – Sede: Av. Afonso Costa, n.º 41 / 1900-032 Lisboa 

 

 

 

 

ESTATUTOS 

DOS SERVIÇOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

LISBOA 

APROVADOS NA ASSEMBLEIA GERAL DE  

15 DE JANEIRO DE 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manel
Texto digitado

Manel
Texto digitado
 

Manel
Texto digitado
       

Manel
Texto digitado

Manel
Texto digitado

Manel
Texto digitado

Manel
Texto digitado

Manel
Texto digitado

Manel
Texto digitado

Manel
Texto digitado

Manel
Texto digitado

Manel
Texto digitado

Manel
Texto digitado

Manel
Texto digitado

Manel
Texto digitado

Manel
Texto digitado
ANEXO  F

Manel
Texto digitado



 

- 2 

 

Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa – Sede: Av. Afonso Costa, n.º 41 / 1900-032 Lisboa 

 

CAPÍTULO I 

NATUREZA, FIM, SEDE SOCIAL E OBJECTO 

 

Artigo 1.º 

(Natureza e fim) 

Os Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa, adiante também 

designados SSCML, são uma Associação de direito privado que tem por fim 

contribuir para a melhoria do nível de vida dos seus associados, beneficiários e 

utilizadores. 

 

Artigo 2.º 

(Sede) 

Os SSCML têm a sua sede na Avenida Afonso Costa, n.º 41, em Lisboa. 

 

Artigo 3.º 

(Objecto) 

Em cumprimento dos seus objectivos, os SSCML asseguram aos seus 

associados, beneficiários e utilizadores, nomeadamente, o acesso às 

prestações dos sistemas de Acção Social Complementar. 

Artigo 4.º 

(Atribuições gerais) 

1 – A actuação dos SSCML tem por objectivo a disponibilização de actividades 

e benefícios de protecção social dirigidos aos funcionários e agentes da 

Administração Pública, destinados à prevenção, redução e resolução de 

problemas decorrentes da sua situação laboral, pessoal ou familiar que não 

sejam atendíveis através dos Regimes Gerais de Protecção Social. 
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2 - As atribuições dos SSCML incluem, nomeadamente: 

a) Promover a satisfação de necessidades decorrentes, quer de 

situações especificamente laborais, quer de ordem pessoal e familiar 

dos associados, beneficiários e utilizadores; 

b) Assegurar o atendimento de necessidades não cobertas ou só 

parcialmente cobertas pelos esquemas de Segurança Social da 

Administração Pública; 

c) Promover em colaboração com outras Entidades e Serviços, 

designadamente do Emprego, da Segurança Social, da Saúde e da 

Educação, a articulação e harmonização dos benefícios prestados com 

aqueles disponibilizados pelos regimes gerais mencionados; 

d) Colaborar com quaisquer entidades públicas, privadas ou 

cooperativas, para a concretização dos seus objectivos e atribuições. 

3 – Sem prejuízo do referido nos presentes estatutos, os SSCML devem actuar 

de forma prévia, e se necessário autónoma, junto dos associados, beneficiários 

e utilizadores, sempre que se apresentem situações de relevante necessidade. 

 

Artigo 5.º 

(Atribuições específicas) 

1 - Na prossecução dos seus objectivos, os SSCML actuam, nomeadamente, 

nas seguintes áreas: 

a) Fornecimento de refeições; 

b) Apoio às crianças, jovens, idosos e deficientes; 

c) Apoio socioeconómico em situações socialmente gravosas; 

d) Apoio a actividades de animação sociocultural. 

2 - Na área referida na alínea a) do número anterior estão incluídos, 

nomeadamente, a gestão de refeitórios, regulamentação das condições de 

fornecimento de refeições, regulamentação de projectos de instalação de 
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refeitórios e a celebração de acordos com outras estruturas da Administração 

Pública, com os sectores privado e cooperativo para utilização optimizada dos 

refeitórios. 

3 - Na área referida na alínea b) do n.º 1, incluem-se nomeadamente a gestão 

de unidades de educação, atribuição de subsídios de infantário, celebração de 

acordos com instituições públicas, privadas ou cooperativas, tendo em vista a 

colocação de crianças em infantário, atribuição de subsídios de estudo e a 

concessão de subsídios para crianças, jovens e idosos. 

4 - Na área referida na alínea c) do n.º 1, está incluída designadamente, a 

protecção, através de auxílio, nas eventualidades de doença, maternidade, 

acidente, invalidez, velhice, sobrevivência, e ainda outras em que se verifiquem 

graves desequilíbrios socioeconómicos. 

5 - Na área referida na alínea d) do n.º 1, está incluída designadamente, a 

promoção e apoio a actividades de animação sociocultural, tais como, colónias 

de férias, parques de campismo, casas de repouso, grupos corais e teatrais, 

exposições e actividades desportivas. 

 

Artigo 6.º 

  (Princípios) 

No âmbito da prossecução e concretização dos respectivos objectivos, a 

actuação dos SSCML obedece aos seguintes princípios gerais; 

a) Igualdade e generalização, garantindo a todos os que se encontrem 

em situação idêntica iguais prestações; 

b) Adequação, através de respostas tempestivas e eficazes às carências 

detectadas, visando em particular o benefício dos mais desfavorecidos; 

c) Não cumulação, assegurando não serem as prestações dos SSCML 

cumuláveis com outras de idêntica natureza e finalidade. 

Artigo 7.º 

(Âmbito material) 
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1 - Os SSCML destinam-se a promover a satisfação das necessidades dos 

seus associados, beneficiários e utilizadores, nos domínios, designadamente: 

a) Do apoio social; 

b) Da assistência médica, psicológica e medicamentosa. 

2 - Os SSCML destinam-se igualmente a promover o intercâmbio, a nível 

cultural e social, dos associados, beneficiários e utilizadores, entre si, ou com 

outras pessoas singulares ou colectivas. 

 

Artigo 8.º 

(Do apoio social) 

Além de outras modalidades que possa vir a abranger, o apoio social dos 

utentes deve compreender: 

1 - Apoio materno-infantil e pré-escolar, designadamente, através da gestão de 

creches, infantários e jardins-de-infância, ou mediante a atribuição de 

comparticipações e subsídios; 

2 - Assistência escolar aos associados e respectivos descendentes, mediante a 

atribuição de comparticipações, subsídios e bolsas de estudo; 

3 - Protecção social a idosos, deficientes, crianças e jovens; 

4 - Através de outras formas que os Órgãos da Associação entendam 

promover. 

 

 

 

Artigo 9.º 

(Assistência médica, psicológica e medicamentosa) 

Os SSCML prestam assistência médica, psicológica e medicamentosa, 

considerada essencial aos utentes compreendendo, tendencialmente: 



 

- 6 

 

Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa – Sede: Av. Afonso Costa, n.º 41 / 1900-032 Lisboa 

a) Consultas de clínica médica e de especialidade, médico-cirúrgicas e 

de psicologia; 

b) Apoio de assistência médica, psicológica, medicamentosa ou outra, 

no domicílio; 

c) Cuidados de enfermagem; 

d) Exames complementares de diagnóstico; 

e) Terapêutica médica; 

f) Terapêutica cirúrgica; 

g) Outros tipos de terapêutica julgados aconselháveis; 

h) Aconselhamento, diagnóstico e terapias psicológicas; 

i) Concessão de subsídios para aquisição de medicamentos; 

j) Criação da farmácia social ou equipamento similar que promova os 

mesmos benefícios 

Artigo 10.º 

(Outras acções) 

1 - Os SSCML promovem todas as modalidades de Acção Social 

Complementar, que contribuam para a satisfação de outras necessidades, e 

para a melhoria das condições e qualidade de vida dos associados, 

beneficiários e utilizadores, nomeadamente: 

a) Actividades desportivas e culturais que possam contribuir para o 

aperfeiçoamento humano e aproveitamento dos tempos livres; 

b) Apoio socioeconómico específico, em situações socialmente gravosas; 

c) Estudo que conduzam à minimização de encargos familiares através 

de medidas tendentes à resolução de problemas ligados à habitação, 

criando ou participando em cooperativas de habitação; 

d) Estudo de outras alternativas de fornecimento de refeições; 
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e) Criação de mecanismos para facilitar o acesso a condições de 

abastecimento. 

2 - Os SSCML poderão, ainda, colaborar com a autarquia e com outras 

entidades, em actividades compreendidas no seu âmbito funcional. 

 

CAPÍTULO II 

DOS ASSOCIADOS, BENEFICIÁRIOS E UTILIZADORES 

 

SECÇÃO 

TIPOS DE VÍNCULO 

 

Artigo 11.º 

(Âmbito pessoal) 

1 - São associados dos SSCML: 

a) Os trabalhadores da Câmara Municipal de Lisboa que exerçam 

funções a tempo inteiro ou parcial, independentemente da forma de 

provimento e de pertencerem ou não aos Quadros; 

b) Os trabalhadores dos SSCML; 

c) Os trabalhadores que, até à data da criação destes Serviços, se 

encontrem em qualquer das seguintes situações: 

i) Compelidos por motivo de doença a passar à situação de 

licença sem vencimento de longa duração; 

ii) Aposentados ou reformados; 

iii) A cumprir Serviço Militar. 

2 - Podem ainda inscrever-se como beneficiários dos SSCML: 
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a) Os membros do agregado familiar ou em situação equiparada nos 

termos destes Estatutos, dos trabalhadores referidos no n.º 1, na 

situação de reforma, aposentação ou falecidos, bem como as pessoas 

que, por decisão judicial, tenham direito a alimentos a prestar pelos 

mesmos; 

b) Todas as pessoas que de uma forma continuada, e por um período 

não inferior a um ano, prestem serviços a título individual à Câmara 

Municipal de Lisboa, ou directamente aos SSCML, em condições 

estabelecidas em regulamento para o efeito; 

c) Os membros eleitos dos órgãos autárquicos, mediante condições 

específicas fixadas pelos SSCML. 

3 - Os trabalhadores das Empresas Municipais e das Juntas de Freguesia 

podem adquirir a qualidade de utilizadores dos SSCML em condições 

estabelecidas em regulamento para o efeito. 

 

SECÇÃO II 

DISPOSIÇÕES COMUNS 

 

Artigo 12.º 

(Pessoalidade dos benefícios) 

As prestações devidas aos associados, beneficiários e utilizadores não podem 

ser cedidas a terceiros. 

SECÇÃO III 

DOS ASSOCIADOS 

 

Artigo 13.º 

(Inscrição) 
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A inscrição dos associados efectua-se mediante o preenchimento de um 

Boletim de Inscrição, em modelo próprio dos SSCML. 

 

 

Artigo 14.º 

(Direitos) 

1 - Constituem direitos dos associados: 

a) Usufruir das regalias concedidas nos termos estatutários e da lei; 

b) Formular, por escrito, sugestões ou reclamações que julguem 

convenientes; 

c) Eleger ou ser eleito para os Órgãos Associativos. 

2 - Apenas poderão ser eleitos para os órgãos sociais, os associados com mais 

de 12 meses de inscrição válida nos SSCML. 

 

Artigo 15.º 

(Deveres) 

1 - São deveres dos associados: 

a) Pagar as contribuições estabelecidas; 

b) Cumprir as disposições legais e regulamentares por que se regem os 

SSCML; 

c) Aceitar os cargos para que forem designados, salvo escusa 

devidamente justificada; 

d) Comunicar, por escrito, qualquer modificação do seu vínculo 

profissional, mudança de residência ou alteração do agregado familiar. 

2 - Podem ser isentos do pagamento de contribuições, nomeadamente os 

associados que não aufiram vencimentos, os aposentados e reformados em 
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situações de insuficiência socioeconómica e aqueles que se encontrem a 

cumprir Serviço Militar. 

Artigo 16.º 

(Suspensão de direitos e cancelamento de inscrição) 

1 – Podem ser suspensos ou cancelados pelo Conselho de Administração dos 

SSCML, os direitos concedidos pelos SSCML: 

a) Aos associados na situação de licença sem vencimento de longa 

duração, excepto por motivo de doença; 

b) Aos associados, beneficiários e utilizadores que cessem o pagamento 

das respectivas contribuições ou taxas. 

2 - A suspensão de direitos verifica-se a partir da data da notificação do 

interessado. 

3 – Aos associados, beneficiários e utilizadores é reconhecido o direito a 

recorrer da decisão de suspensão ou cancelamento, para o Conselho de 

Administração, no prazo de 10 dias úteis, devendo este órgão pronunciar-se 

em prazo idêntico. 

 

Artigo 17.º 

(Penalidades por factos ilícitos) 

1 - São, ainda, suspensos dos direitos concedidos pelos SSCML: 

a) Por sessenta a cento e oitenta dias, os associados, beneficiários e 

utilizadores que tentarem obter benefícios indevidos; 

b) Por cento e oitenta dias a dois anos, os associados, beneficiários e 

utilizadores que intencionalmente defraudarem os interesses dos 

SSCML. 

2 - A suspensão dos direitos implica a perda de quaisquer comparticipações 

posteriores à sua aplicação, e não isenta do pagamento das contribuições 

regulamentares. 
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3 - Quando se verificarem as situações previstas no n.º 1, o infractor deve 

restituir o valor das prestações que indevidamente lhe houverem sido 

atribuídas, sem prejuízo dos SSCML o deduzirem nos benefícios pecuniários 

futuros, tendo sempre presente a situação socioeconómica do infractor. 

4 – Sempre que a gravidade dos actos referidos decorrentes do n.º 1 do 

presente artigo assuma forma particularmente gravosa e lesiva dos interesses 

dos SSCML, poderá a pena de suspensão ser substituída pelo cancelamento 

definitivo da inscrição. 

5 – As penalidades previstas no presente artigo são determinadas pelo 

Conselho de Administração, observando-se as disposições do artigo 16.º 

devidamente adaptadas. 

 

SECÇÃO IV 

DOS FAMILIARES E EQUIPARADOS 

 

Artigo 18.º 

(Condições de inscrição) 

1 - Podem ser inscritos pelos associados como beneficiários: 

a) O cônjuge ou quem viva há mais de dois anos em condições análogas 

às dos cônjuges, desde que não esteja abrangido por nenhum Regime 

de Segurança Social Complementar; 

b) Os descendentes que tenham direito a subsídio familiar a crianças e 

jovens; 

c) Os ascendentes e os descendentes com idade até 25 anos, em 1ª 

grau da linha recta ou equiparados, que vivam em comunhão de mesa e 

habitação com o associado e a cargo deste, por falta de rendimentos 

superiores a 60% do salário mínimo nacional ou ainda quando não 

estejam abrangidos por nenhum Regime de Segurança Social; 
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d) Os descendentes ou equiparados em qualquer grau cujo exercício do 

poder paternal seja, judicial ou administrativamente, atribuído ao 

associado. 

2 - Podem, ainda, inscrever-se os familiares dos falecidos que poderiam ter 

adquirido a qualidade de associados se os SSCML tivessem sido criados ao 

tempo da sua morte. 

3 - O requisito de coabitação previsto na alínea c) do n.º1 deste artigo, pode 

ser dispensado sempre que o associado não disponha de casa com condições 

de alojamento do ascendente, ou haja conveniência em que este se mantenha 

no respectivo domicílio. 

 

Artigo 19.º 

(Da inscrição) 

A inscrição como beneficiário nos termos desta Secção, efectua-se mediante o 

preenchimento do respectivo Boletim, a que se deve juntar prova do 

parentesco ou da situação que permite o direito às prestações dos SSCML. 

 

 

Artigo 20.º 

(Direitos e deveres) 

1 - Aos familiares e restantes beneficiários previstos nesta Secção assistem, 

com as devidas adaptações, os mesmos direitos e deveres dos associados, 

com excepção dos referidos na alínea c), do n.º1, do artigo 14.º e nas alíneas a) 

e c) do n.º1 do artigo 15.º, com as limitações estabelecidas no Regulamento de 

cada tipo de actividade. 

2 - Os familiares e restantes beneficiários, referidos no número anterior, dos 

falecidos, mantêm os seus direitos enquanto se verificarem as condições que 

determinaram a sua inscrição. 
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SECÇÃO V 

OUTROS BENEFICIÁRIOS 

 

Artigo 21.º 

(Inscrição) 

A inscrição dos beneficiários referidos na alínea b) do n.º2 do artigo 11.º dos 

Estatutos efectua-se mediante o preenchimento de um Boletim de Inscrição, 

em modelo próprio dos SSCML. 

 

Artigo 22.º 

(Direitos e deveres) 

Aos beneficiários referidos na alínea b) do n.º2 do artigo 11.º dos Estatutos 

cabem os mesmos direitos e deveres dos associados, com excepção dos 

referidos na alínea c), do n.º1, do artigo 14.º e na alínea c) do n.º1 do artigo 

15.º, com as limitações estabelecidas no Regulamento de cada tipo de 

actividade. 

CAPÍTULO III 

DOS ÓRGÃOS, SERVIÇOS E SUAS COMPETÊNCIAS 

 

SECÇÃO I 

ÓRGÃOS 

Artigo 23.º 

(Órgãos dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa) 

São Órgãos dos SSCML: 

a) A Assembleia Geral; 

b) O Conselho de Administração; 
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c) O Conselho Fiscal. 

 

SUBSECÇÃO I 

ASSEMBLEIA GERAL 

 

Artigo 24.º 

(Natureza) 

A Assembleia Geral é o Órgão Deliberativo dos SSCML. 

Artigo 25.º 

(Composição) 

A Assembleia Geral é composta pelos associados dos SSCML. 

 

Artigo 26.º 

(Mesa) 

1 - A Mesa da Assembleia Geral é constituída por um Presidente, um Primeiro 

Secretário e um Segundo Secretário, sendo eleita por escrutínio secreto, pela 

Assembleia Geral, de entre listas compostas pelos seus associados. 

2 - A Mesa é eleita pelo período de quatro anos podendo os seus membros ser 

destituídos, em qualquer altura, por deliberação tomada pela maioria absoluta 

do número de associados. 

3 - O exercício dos cargos de membro da Mesa da Assembleia Geral é 

remunerado, por reunião, em valor correspondente a 10% da remuneração 

base mensal do Presidente do Conselho de Administração. 

4 - O Presidente é substituído nas suas faltas e impedimentos pelo Primeiro 

Secretário e este pelo Segundo Secretário, sendo cooptados de entre os 

presentes os elementos necessários à substituição dos faltosos. 
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5 - Na ausência de todos os membros da Mesa, a Assembleia Geral designa 

de entre os associados presentes e sob a direcção do Conselho Fiscal uma 

nova Mesa para conduzir os trabalhos. 

 

Artigo 27.º 

(Competências) 

1 - Competem à Assembleia Geral todas as deliberações não compreendidas 

nas atribuições legais ou estatutárias de outros Órgãos dos SSCML. 

2 - São competências específicas da Assembleia Geral deliberar sobre: 

a) A eleição e destituição dos titulares dos Órgãos da Associação que 

lhe competir designar; 

b) A alteração dos Estatutos; 

c) A aprovação dos Planos e Programas de Acção, bem como do 

Relatório de Actividades, Contas, Orçamento e Balanço; 

d) A apreciação e aprovação de propostas e sugestões tendentes a 

fomentar ou aperfeiçoar as actividades dos SSCML; 

e) Deliberar a atribuição de estatuto de benemérito, a associados e não 

associados, que pelo seu relevante contributo tenham permitido ou 

venham a permitir a prossecução das finalidades dos SSCML; 

f) A aprovação dos regulamentos e da ratificação do quadro de pessoal. 

 

Artigo 28.º 

(Funcionamento) 

1 - A Assembleia Geral deve ser convocada a pedido do Conselho de 

Administração no âmbito da competência deste, pelo menos duas vezes por 

ano, uma para aprovação do Balanço e outra para aprovação do Orçamento. 
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2 - A Assembleia Geral deve ainda ser convocada, para reunião extraordinária, 

sempre que a mesma seja requerida, por escrito, por um conjunto mínimo de 

duzentos e cinquenta associados, indicando os assuntos que desejam ver 

tratados. 

3 – A convocação de reunião extraordinária para efeitos de alterações aos 

Estatutos deve ser requerida, por escrito, por um conjunto mínimo de 

quinhentos associados. 

4 - A convocação de reunião extraordinária para efeitos de dissolução da 

associação deve ser requerida, por escrito, por um conjunto mínimo de vinte 

por cento associados. 

5 - Se o Conselho de Administração não solicitar a convocação da Assembleia 

Geral nos casos em que deve fazê-lo, cabe ao Conselho Fiscal substituí-lo 

nessa função, sendo que em caso de omissão de ambos os Órgãos, a 

qualquer associado é lícito solicitá-lo à Mesa. 

6 - A Convocatória efectua-se mediante publicação no site “publicacoes.mj.pt, 

no Boletim Municipal e num Jornal Nacional, com a antecedência mínima de 

oito dias, indicando dia, hora e local da reunião, devendo ser acompanhada da 

respectiva Ordem de Trabalhos. 

7 - Das reuniões da Assembleia Geral são lavradas as respectivas actas a 

aprovar em Plenário por maioria simples no final de cada reunião, sendo 

assinadas após a aprovação pelos membros da Mesa. 

 

Artigo 29.º 

(Quórum) 

1 - A Assembleia Geral pode deliberar, em primeira convocação, desde que 

estejam presentes metade dos seus associados. 

2 - Não se verificando na primeira convocação o quórum previsto no número 

anterior, deve ser convocada nova reunião, com o intervalo de pelo menos 

meia-hora, deliberando a Assembleia Geral com qualquer número de 

associados presentes. 
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Artigo 30.º 

(Deliberações) 

1 - As deliberações são tomadas por votação nominal, sendo por escrutínio 

secreto nos casos em que envolvam a apreciação de comportamentos ou 

qualidades de qualquer pessoa ou Órgão, e em caso de dúvida, a Assembleia 

Geral deve deliberar sobre a forma de votação. 

2 - Salvo o disposto nos números seguintes, as deliberações são tomadas por 

maioria absoluta dos votos dos associados presentes, tendo o Presidente voto 

de qualidade em caso de empate, salvo se a votação se tiver efectuado por 

escrutínio secreto. 

3 - Havendo empate em votação por escrutínio secreto deve ser efectuada 

imediatamente nova votação e, mantendo-se o empate, deve proceder-se a 

votação nominal. 

4 - As deliberações sobre alterações dos Estatutos exigem o voto favorável de 

três quartos do número dos associados presentes. 

 

Artigo 31.º 

(Registo na acta do voto de vencido) 

Os membros da Assembleia Geral podem fazer constar da acta o seu voto de 

vencido e as razões que o justifiquem, ficando isentos da responsabilidade que 

da decisão eventualmente resulte. 

 

SUBSECÇÃO II 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Artigo 32.º 

Manel
Realce
Conselho de Administração



 

- 18 

 

Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa – Sede: Av. Afonso Costa, n.º 41 / 1900-032 Lisboa 

(Composição) 

1 - O Conselho de Administração é constituído por um Presidente, um Vice-

presidente e três Vogais, eleitos ou nomeados por um período de quatro anos. 

2 - O Presidente e um Vogal do Conselho de Administração são nomeados 

pelo Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. 

3 - O Vice-presidente e dois Vogais são eleitos pela Assembleia Geral dos 

SSCML, na sequência do processo destinado a esse fim. 

4 - O Presidente, em caso de impedimento, será substituído pelo Vice-

Presidente e, na falta de ambos, por um Vogal designado pelos restantes 

membros do Conselho de Administração. 

5 - O Presidente e Vice-Presidente são, para todos os efeitos legais 

equiparados a Director Municipal e os Vogais a Directores de Departamento, 

salvo quando estes cargos forem exercidos em regime de acumulação, caso 

em que lhes será atribuída uma remuneração mensal de valor igual a 25 % da 

remuneração base do cargo que exercem nos SSCML. 

 

Artigo 33.º 

(Competência) 

1 - No âmbito da orientação e gestão global da Associação e respectivos 

Serviços, compete ao Conselho de Administração, designadamente: 

a) Dirigir a actividade dos SSCML; 

b) Promover os estudos adequados à identificação das necessidades a 

satisfazer; 

c) Elaborar propostas que visem a definição e o aperfeiçoamento dos 

esquemas de prestações; 

d) Solicitar a convocação da Assembleia Geral sempre que julgue 

necessário e, pelo menos, duas vezes por ano, uma para aprovação do 

Balanço e outra para aprovação do Orçamento; 
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e) Elaborar e apresentar à aprovação da Assembleia Geral os Planos e 

Programas de Acção referentes ao ano seguinte; 

f) Elaborar e submeter à aprovação da Assembleia Geral o Relatório de 

Actividades referente ao ano anterior; 

g) Promover e submeter à aprovação da Assembleia Geral a alteração 

dos Estatutos e a ratificação do Quadro de Pessoal dos SSCML e os 

regulamentos aprovado pelo Conselho de Administração; 

h) Apresentar propostas e submeter à Assembleia Geral quaisquer 

assuntos de interesse para os Serviços; 

i) Solicitar reuniões ao Conselho Fiscal sempre que tenha por 

conveniente; 

j) Assegurar o poder disciplinar e a gestão do pessoal dos SSCML; 

k) Autorizar a admissão de associados, beneficiários e utilizadores, 

suspender os seus direitos e cancelar a sua inscrição; 

l) Designar os Directores e Coordenadores das áreas de actuação dos 

SSCML; 

m) Autorizar a admissão do pessoal necessário à prossecução das suas 

actividades, nos limites do Quadro de Pessoal dos SSCML; 

n) Representar os SSCML a nível nacional e internacional. 

2 - No âmbito da gestão financeira e patrimonial compete ao Conselho de 

Administração, nomeadamente: 

a) Elaborar e submeter à aprovação da Assembleia Geral, o Projecto de 

Orçamento Anual, Plano de Actividades e as revisões que se revelem 

necessárias; 

b) Aprovar as alterações orçamentais que não modifiquem o montante 

global do Orçamento aprovado pela Assembleia Geral;  

c) Arrecadar as receitas e autorizar as despesas; 

d) Promover a elaboração dos documentos de prestação de contas; 
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e) Isentar do pagamento de contribuições associados em situação de 

insuficiência socioeconómica devidamente comprovada. 

3 - Compete especialmente ao Presidente do Conselho de Administração: 

a) Presidir às reuniões do Conselho de Administração e orientar os seus 

trabalhos; 

b) Representar os SSCML em quaisquer actos e negócios jurídicos em 

que haja de intervir, em juízo ou fora dele, salvo delegação de 

competências do Conselho de Administração, em virtude da atribuição 

específica de áreas funcionais aos seus membros. 

4 - Ao Vice-Presidente e aos Vogais do Conselho de Administração são 

atribuídas áreas de actuação previamente definidas, designadamente as 

relativas a: 

a) Refeitórios, cantinas, bares, infantários, creches e jardins de infância; 

b) Saúde; 

c) Protecção social, benefícios complementares e da qualidade de vida; 

d) Desporto e tempos livres. 

Artigo 34.º 

(Funcionamento) 

O Conselho de Administração reúne uma vez por semana e 

extraordinariamente sempre que o Presidente o convoque, por sua iniciativa ou 

por solicitação do Vice-Presidente ou Vogais. 

 

Artigo 35.º 

(Quórum) 

O Conselho de Administração pode deliberar desde que esteja presente a 

maioria simples dos seus membros. 
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Artigo 36.º 

(Deliberações) 

1 - As deliberações são tomadas por votação nominal, sendo por escrutínio 

secreto nos casos em que envolvam a apreciação de comportamentos ou 

qualidades de qualquer pessoa ou Órgão, e em caso de dúvida, o Conselho de 

Administração deve deliberar sobre a forma de votação. 

2 - As deliberações são tomadas por maioria de votos dos membros, tendo o 

Presidente do Conselho de Administração voto de qualidade, salvo nas 

votações que se tiverem efectuado por escrutínio secreto e nas decisões de 

mero expediente administrativo, bastando nestas últimas a vinculação do 

Presidente ou de quem o substitua. 

3 - Havendo empate na votação por escrutínio secreto deve ser efectuada 

imediatamente uma nova votação e, mantendo-se o empate, deve proceder-se 

a votação nominal. 

Artigo 37.º 

(Responsabilidade dos membros do Conselho de Administração) 

Os membros do Conselho de Administração são solidariamente responsáveis 

pelas deliberações tomadas, salvo se os presentes, na própria sessão, ou os 

não presentes, no prazo de oito dias a partir do conhecimento da deliberação, a 

tenham desaprovado em declaração escrita, caso em que esta deve ser 

anexada à respectiva acta. 

 

SUBSECÇÃO III 

CONSELHO FISCAL 

 

Artigo 38.º 

(Natureza) 
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O Conselho Fiscal é o Órgão de Fiscalização da legalidade da gestão 

financeira dos SSCML e Órgão de Consulta, nesta matéria, do Conselho de 

Administração. 

 

 

 

Artigo 39.º 

(Composição) 

1 - O Conselho Fiscal é constituído por um Presidente e dois Vogais, sendo um 

deles o Secretário, por um período de quatro anos. 

2 - O Presidente e um Vogal são nomeados pelo Presidente da Câmara 

Municipal de Lisboa. 

3 - O Secretário é eleito pela Assembleia Geral dos SSCML, na sequência de 

processo eleitoral próprio. 

4 - Os membros do Conselho Fiscal têm direito a uma remuneração mensal de 

montante igual a 10% da remuneração base mensal atribuída ao Presidente do 

Conselho de Administração. 

5 - O Conselho Fiscal é apoiado por um funcionário dos SSCML designado 

pelo respectivo Presidente. 

 

Artigo 40.º 

(Competência) 

1 - Compete ao Conselho Fiscal: 

a) Emitir parecer sobre os Orçamentos e suas revisões ou alterações; 

b) Acompanhar a execução orçamental, a situação financeira, o registo 

dos factos patrimoniais e examinar a contabilidade dos SSCML; 
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c) Emitir parecer sobre a aceitação de doações, heranças ou legados, 

bem como sobre os assuntos que lhe sejam submetidos pelo Conselho 

de Administração e nos termos da lei; 

d) Emitir parecer sobre as demonstrações financeiras; 

e) Manter o Conselho de Administração informado sobre os resultados 

das verificações e exames a que procede; 

f) Elaborar o Relatório Anual da sua acção fiscalizadora. 

2 - O prazo para elaboração dos Pareceres referidos nas alíneas a) e c), do 

número anterior, é de dez dias úteis a contar do dia da recepção do documento 

a que respeitam, sendo de quinze dias úteis o prazo para apreciação das 

demonstrações financeiras. 

Artigo 41.º 

(Funcionamento) 

1 - O Conselho Fiscal reúne ordinariamente uma vez por mês, e 

extraordinariamente sempre que convocado pelo seu Presidente por iniciativa 

própria, a pedido dos restantes membros, ou do Conselho de Administração 

que lho solicitem, por escrito, mencionando o assunto que pretendem ver 

tratado. 

2 - A Convocatória efectua-se por carta registada num período de oito dias 

úteis seguintes à apresentação do pedido, mas sempre com uma antecedência 

mínima de quarenta e oito horas sobre a data da reunião extraordinária, sendo 

acompanhada da respectiva Ordem de Trabalhos. 

3 - As reuniões são presididas pelo Presidente do Conselho Fiscal, coadjuvado 

pelo Secretário, que substitui aquele nas suas faltas ou impedimentos. 

4 - Das reuniões do Conselho Fiscal são lavradas as respectivas actas, as 

quais devem ser aprovadas e assinadas por todos os membros presentes. 

5 - O Conselho Fiscal tem livre acesso a todos os sectores e documentos dos 

SSCML devendo, porém, para o efeito, requisitar a comparência dos 

respectivos responsáveis. 
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Artigo 42.º 

(Quórum) 

1 - O Conselho Fiscal pode deliberar desde que esteja presente a maioria dos 

seus membros. 

2 - Não se verificando na primeira convocação o quórum previsto no número 

anterior deve ser convocada uma nova reunião, com o intervalo de pelo menos 

quarenta e oito horas, prevendo-se nessa convocação que o Órgão delibere 

desde que esteja presente a maioria dos membros. 

 

Artigo 43.º 

(Deliberações) 

1 - As decisões são tomadas por votação nominal, sendo por escrutínio secreto 

nos casos em que envolvam a apreciação de comportamentos ou qualidades 

de qualquer pessoa ou Órgão. 

2 - As decisões são tomadas por maioria dos votos dos membros presentes, 

tendo o Presidente, ou quem o substitua, voto de qualidade em caso de 

empate, não sendo permitidas abstenções. 

 

SECÇÃO II 

DIREITOS ESPECIAIS 

 

Artigo 44.º 

(Direitos especiais da Câmara Municipal de Lisboa) 

1 - Os Órgãos dos SSCML devem solicitar parecer prévio a Câmara Municipal 

de Lisboa, nas seguintes matérias: 

a) Alienação do património imobiliário da associação; 
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b) Dissolução e extinção da Associação; 

c) Negócios jurídicos previstos no artigo 49.º, n.º 2; 

d) Alterações aos estatutos em todas as matérias de intervenção directa 

da Câmara Municipal de Lisboa, designadamente o disposto no n.º 2 do 

artigo 32.º, no n.º 2 do artigo 39.º, no n.º 2 do artigo 48.º, na alínea d) do 

n.º 1 do artigo 49.º 

2 - A Câmara Municipal de Lisboa pode pedir informações, esclarecimentos e 

solicitar reuniões a qualquer Órgão dos Serviços Sociais da Câmara Municipal 

de Lisboa. 

3 - É da competência do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa proceder à 

destituição dos membros dos órgãos sociais por si nomeados. 

 

SECÇÃO III 

DOS SERVIÇOS DE APOIO 

 

Artigo 45.º 

(Serviços de Apoio) 

1 - Os SSCML dispõem de Serviços de Apoio Técnico-Administrativo para o 

desempenho das suas funções. 

2 - Os Serviços são dirigidos por Directores e Coordenadores das áreas de 

actuação dos SSCML. 

3 - Os Directores e Coordenadores das áreas são nomeados e destituídos pelo 

Conselho de Administração. 

4 - Os Directores e Coordenadores das áreas podem assistir às reuniões do 

Conselho de Administração, sem direito a voto, quando este o solicitar. 

 

CAPÍTULO IV 
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DO PESSOAL 

 

Artigo 46.º 

(Quadro de Pessoal) 

Os SSCML dispõem de Quadro de Pessoal próprio. 

 

Artigo 47.º 

(Regime do pessoal dos SSCML) 

1 - O funcionamento dos SSCML pode também ser assegurado por 

trabalhadores da Câmara Municipal de Lisboa através das seguintes 

modalidades: 

a) Em regime de comissão de serviço ou regime de cedência especial, 

no desempenho de funções com cargo de dirigente ou equiparado, sem 

perda dos direitos inerentes dos lugares de origem, designadamente, 

antiguidade, promoção e aposentação; 

b) Em regime de acumulação, devidamente autorizada nos termos legais; 

c) Em regime de cedência especial, quando se tratar de funcionários não 

abrangidos pelas alíneas anteriores, sem prejuízo do disposto no artigo 

48.º. 

2 - Os SSCML podem celebrar os contratos, acordos e convénios necessários 

à prossecução das suas atribuições, designadamente contratos de avença e 

outros contratos de prestação de serviços com pessoal técnico. 

 

Artigo 48.º 

(Afectação do pessoal dos infantários e refeitórios municipais) 

1 - A integração funcional dos infantários e refeitórios municipais nos SSCML, 

enquanto actividades de natureza social até agora desenvolvidas pela Câmara 
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Municipal de Lisboa, não inclui a integração do pessoal que se lhes encontra 

afecto, mantendo-se o seu vínculo ao Quadro de Pessoal de origem. 

2 – O apoio prestado por pessoal do Quadro de Pessoal da CML ao 

funcionamento dos SSCML opera-se nos termos do Protocolo de Cooperação 

firmado com a autarquia ou através de instrumento análogo. 

 

CAPÍTULO V 

GESTÃO FINANCEIRA 

 

Artigo 49.º 

(Das receitas) 

1 - Constituem receitas dos SSCML: 

a) As contribuições pagas pelos associados na base de uma 

percentagem sobre os seus vencimentos ilíquidos mensais, aprovadas 

em Assembleia Geral sob proposta do conselho de administração, as 

quais são descontadas nos respectivos vencimentos; 

b) As contribuições pagas pelos beneficiários referidos na alínea b) do 

n.º 2 do artigo 11.º dos presentes Estatutos na base de uma 

percentagem sobre os seus vencimentos ilíquidos mensais, aprovadas 

em Assembleia Geral sob proposta do Conselho de Administração, das 

suas remunerações ilíquidas mensais, as quais são pagas directamente 

ou por transferência bancária; 

c) As contribuições pagas pelos utilizadores, nos termos que venham a 

ser determinados; 

d) As contribuições da Câmara Municipal de Lisboa, nos termos fixados 

em Protocolo, a firmar entre a autarquia e os SSCML; 

e) Legados ou heranças, a benefício de inventário e quaisquer doações; 

f) Os juros de fundos capitalizados e outros rendimentos; 
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g) Os valores pagos pelos utentes dos SSCML pelos serviços que lhes 

sejam prestados; 

h) As restituições, com os respectivos juros se os houver, dos 

empréstimos concedidos; 

i) O produto das suas iniciativas; 

j) Os montantes de empréstimos contraídos pelos SSCML e o produto 

da alienação de bens; 

k) As subvenções que lhes sejam concedidas, nomeadamente por 

entidades públicas, privadas, cooperativas e instâncias comunitárias; 

l) As quantias prescritas a seu favor; 

m) Outras receitas que lhe venham a ser atribuídas; 

n) Outras receitas de serviços e bens próprios. 

2 - Os empréstimos contraídos nos termos da alínea j) do n.º1 deste artigo só 

podem ser aplicados na construção ou aquisição de bens imóveis ou de 

equipamento, destinados ao desenvolvimento das actividades prosseguidas, 

não podendo, em circunstância alguma, ser utilizados no financiamento à 

gestão corrente. 

3 - As receitas discriminadas nas alíneas e) a m) do n.º1 deste artigo revertem 

para as rubricas que estão na origem da sua realização. 

 

Artigo 50.º 

(Fundos) 

1 - Os SSCML devem ter, além de outros que se julguem aconselháveis, os 

fundos a seguir discriminados: 

a) De obras sociais, para ocorrer a investimentos e encargos nas áreas 

da protecção à maternidade e paternidade, infância, idosos, deficientes e 

à gestão de refeitórios; 
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b) De assistência, destinados à prestação de auxílios extraordinários aos 

associados, beneficiários e utilizadores, nomeadamente, na assistência 

escolar e a promover outras realizações de carácter social; 

c) De reserva, destinados a garantir aos SSCML acorrer ao imprevisto 

aumento de encargos ou a qualquer situação de emergência. 

2 - Os resultados líquidos positivos devem ser aplicados, metade no reforço 

dos fundos indicados, em partes iguais, e o restante nos resultados transitados. 

3 - Os resultados transitados não utilizados para cobrir o prejuízo acusado no 

balanço do exercício, passam a ser transferidos para o fundo de reserva. 

4 – O saldo da conta de gerência pode ser integrado na primeira revisão 

orçamental. 

Artigo 51.º 

(Aplicação de valores) 

1 - Os valores dos SSCML devem estar representados ou aplicados em 

investimentos de carácter social. 

2 - As aplicações previstas no número anterior, bem como a alienação, troca ou 

oneração dos imóveis em que tenham sido aplicados valores, dependem do 

parecer favorável dos Órgãos Associativos. 

Artigo 52.º 

(Numerário) 

Com excepção da quantia máxima a manter em caixa autorizada pelo 

Presidente do Conselho de Administração, mediante proposta do referido 

Conselho, os valores em dinheiro serão depositados em instituições bancárias, 

só podendo ser movimentados por meio de cheque, transferência bancária ou 

outra forma de pagamento por via electrónica, assinado pelo Presidente do 

Conselho de Administração ou por outro membro do conselho de 

Administração designado pelo Presidente e pelo vogal do Conselho de 

Administração responsável pela Área Financeira. 

CAPÍTULO VI 
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DO PROCESSO ELEITORAL 

 

Artigo 53.º 

(Processo eleitoral) 

1 - Compete ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral fixar a data do acto 

eleitoral. 

2 - As listas candidatas são apresentadas ao Presidente da Mesa da 

Assembleia Geral até vinte dias antes da data do acto eleitoral. 

3 - O processo eleitoral observa a tramitação prevista no Regulamento 

aprovado para o efeito pela Assembleia Geral. 

Artigo 54.º 

(Regulamento interno) 

Cada tipo de actividade desenvolvida pelos SSCML rege-se por Regulamento 

próprio, ao dispor dos utentes, aprovado pelo Conselho de Administração e 

ratificado pela Assembleia Geral. 



 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
COMPROMISSO DE COOPERAÇÃO 

PARA O SETOR SOCIAL E SOLIDÁRIO 

PROTOCOLO PARA O BIÉNIO 2015-2016 

Manel
Texto digitado
ANEXO  G



 

A Constituição da República Portuguesa, no artigo 63.º, n.º 5, bem como os princípios 

inscritos no subsistema de Ação Social, definidos na Lei n.º 4/2007, de 16 de janeiro, que 

estabelece as bases do sistema de segurança social, reconhecem a importância 

estratégica do setor social e solidário, bem como a necessidade de o mesmo ser apoiado 

e fiscalizado pelo Estado, tendo em vista concretizar os objetivos de solidariedade social 

consagrados no referido Texto Fundamental. 

 

O presente Compromisso de Cooperação visa estender e reforçar a visão de uma 

parceria público-social, a qual tem permitido o desenvolvimento de novos modelos de 

respostas sociais, em Portugal. 

 

À semelhança dos protocolos celebrados em 2011 e depois em 2013, o presente 

Compromisso de Cooperação volta a dar corpo ao que tem sido a política adotada, 

neste âmbito e que consiste na concepção de um Estado parceiro, cooperante e que 

confia nas instituições sociais e no trabalho de proximidade que desenvolvem, invertendo 

a política de índole tutelar e de distanciamento que até então tinha vingado. 

 

Assim e pela terceira vez, o Governo português volta a estreitar os laços de cooperação 

com o setor social e solidário, por via da assinatura do Compromisso de Cooperação 

bienal 2015-2016, aprofundando e concretizando as bases gerais do regime jurídico da 

economia social, já devidamente reconhecido, através da aprovação unânime pelo 

Parlamento da Lei de Bases da Economia Social, Lei n.º 30/2013, de 8 de maio.  

 

A Lei de Bases da Economia Social veio habilitar, formalmente, as entidades da 

economia social dos instrumentos necessários para desenvolverem um conjunto de outras 

iniciativas, para além das suas áreas tradicionais de atuação, fomentando a inovação e o 

empreendedorismo, reforçando o potencial de crescimento do País e contribuindo para o 

reforço da coesão social. 

 

Na sequência da Lei de Bases da Economia Social, o Governo, em estreita colaboração 

com os parceiros sociais, nomeadamente no quadro do Conselho Nacional para a 

Economia Social, tomou a iniciativa de revisão do quadro legal das entidades do setor 

social e solidário – o Código Cooperativo, o Código das Mutualidades e o Estatuto das 

Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) (este já publicado e em vigor) - 

com o propósito, precisamente, de adequação da legislação vigente, atualização do seu 

enquadramento às exigências atuais e capacitação do setor para os desafios vindouros. 

 



 

   1 
    
 

A economia social tem de ser entendida como sendo das pessoas e para as pessoas, com 

total respeito pelas comunidades, na medida em que, nos momentos de crise, se 

comporta de uma forma expansionista e em contraciclo, quando comparada com os 

outros setores tradicionais da economia. 

 

Todavia, apesar da importância que este setor da economia social possui, o mesmo não 

era devidamente reconhecido e valorizado, pelo facto de não existirem dados estatísticos 

rigorosos e certificados que medissem a sua relevância. O Governo, por via de uma 

iniciativa inovadora a nível internacional, avançou com a Conta Satélite da Economia 

Social que, pela primeira vez, retrata o peso real deste setor na economia portuguesa.  

 

Por esse facto, hoje sabemos que, em 2010, a economia social era composta por mais de 

55 mil organizações, empregava 227 mil pessoas, era responsável por 5,5 % do emprego 

remunerado nacional, bem como por 2,8 % do Valor Acrescentado Bruto; demonstrando, 

desta feita, que estamos perante um setor de importância estratégica inegável, a par 

com outros setores tradicionais da nossa economia. Sendo que, deste universo, mais de 4 

mil organizações pertencem ao setor social e solidário. 

 

Mas o setor social e solidário, ao longo destas últimas décadas, não só cresceu 

exponencialmente em número de IPSS constituídas, como passou a assumir, na nossa 

sociedade, uma importância social e económica de elevado relevo junto das comunidades 

em que as instituições estão inseridas.  

 

As entidades do setor social e solidário, espalhadas por todo o território, são um pilar 

fundamental no suporte e apoio a todos aqueles que, por vicissitudes diversas, se 

encontram numa situação de vulnerabilidade, constituindo-se, assim, num instrumento 

mais próximo dos cidadãos e com maior capacidade de resposta às situações de carência 

ou de desigualdade social.  

 

Nesse sentido, o Governo está também a reforçar os laços de parceria e de confiança com 

o setor social e solidário, nomeadamente por via da criação da Rede Local de 

Intervenção Social, cujos primeiros projetos-piloto já estão a ser concretizados, a qual 

vem aprofundar a ação das entidades do setor social que, pela sua proximidade, têm um 

conhecimento mais aprofundado das reais necessidades da população, em cada território.   

 

Porém, a ação de solidariedade social exercida pelas IPSS não se encerra, apenas, no 

setor da segurança social, abrangendo, igualmente, outros domínios, como a saúde, a 
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educação ou ainda outras áreas em que as necessidades sociais dos indivíduos e das 

famílias não encontrariam apoio e resposta nas tradicionais instituições estaduais.  

 

O presente Compromisso de Cooperação é mais um dos muitos exemplos que têm sido 

dados pelo Governo, no sentido do aprofundamento das relações com o setor social e 

solidário, sendo que a sua marca indelével consiste no facto de, pela primeira vez, ter 

sido possível envolver outros setores da governação, como é o caso dos Ministérios da 

Educação e da Ciência e da Saúde, neste compromisso comum de melhor servir os 

portugueses. 

 

O amplo compromisso que se encontra refletido neste Compromisso de Cooperação só 

foi possível alcançar pelo simples facto de se ter entendido o relevante papel que, ao 

longo dos tempos, o setor social e solidário, representado pelas misericórdias, 

instituições de solidariedade social e mutualidades, tem assumido no estabelecimento e 

desenvolvimento de um conjunto de respostas sociais em todo o território, como parceiro 

do Estado.  

 

A atual perspectiva de visão do setor social e solidário é a mais reveladora de uma 

abordagem mais humanista, mais próxima, menos dispendiosa para o Estado e mais 

benéfica para os cidadãos, sobretudo, os que vivem situações de maior fragilidade social. 

 

Assim, é celebrado entre os Ministérios da Saúde (MS), da Educação e Ciência (MEC) e da 

Solidariedade, Emprego e  Segurança Social (MSESS) e a União das Misericórdias 

Portuguesas (UMP), a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS) e a 

União das Mutualidades Portuguesas (UM) o Compromisso de Cooperação, para os 

anos de 2015-2016, que se rege pelos seguintes princípios, cláusulas e anexos:  

 

 

I – OBJETIVO 
 

O Compromisso de Cooperação 2015-2016 visa reforçar a relação de parceria Público 

Social entre o Governo Português e o Setor Social e Solidário, assente numa partilha de 

objetivos e interesses comuns e de repartição de obrigações e responsabilidades de cada 

uma das partes. 
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II – ÁREAS ESTRATÉGICAS 

 
O Compromisso de Cooperação 2015-2016 está dividido nas seguintes áreas 

estratégicas:  

A. Segurança Social e Formação Profissional;  

B. Saúde; 

C. Educação.  

 

A. SEGURANÇA SOCIAL E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 
Nas áreas da Segurança Social e Emprego, o presente Compromisso de Cooperação 

define como prioridades de articulação: 

 

1. Acordos de Cooperação 

a. A celebração de novos acordos de cooperação  deve continuar a privilegiar a 

flexibilização e a maximização das capacidades instaladas nas diversas respostas sociais, 

sendo, para o ano de 2015, a respetiva verba reforçada no orçamento da Segurança Social 

em 50 Milhões de Euros, de modo a priorizar a contratualização de um conjunto de 

equipamentos sociais construídos, nos últimos anos, ao abrigo do Programa Operacional 

Potencial Humano (POPH), dando-se prioridade às respostas sociais  dedicadas à 

deficiência; bem como a atualização das comparticipações financeiras dos acordos já 

existentes. No ano de 2015, dar-se-á continuidade ao processo de adequação dos acordos 

de cooperação atípicos existentes, associados a acordos de gestão para Estabelecimento 

Integrados, em que os montantes da comparticipação financeira da segurança social são 

inferiores aos valores definidos para os acordos típicos, no sentido da tipificação dos 

referidos acordos de cooperação. 

b. A comparticipação financeira da segurança social relativa ao funcionamento dos 

equipamentos e serviços sociais com acordo de cooperação, para o ano de 2015, aumenta 

em 1,1%, nos termos do Anexo I; 

c. A conversão gradual dos acordos atípicos em acordos típicos, visando uma maior 

equidade e transparência no financiamento das respostas sociais.  

 

2. Respostas Sociais 

a. A conciliação da vida familiar com a vida profissional, como medida de apoio à 

natalidade, visando a promoção da demografia, da segurança e do reforço de laços 

familiares, implica a priorização de medidas concretas, nomeadamente na consolidação 

da rede de proteção e de apoio às famílias, determinando a sua melhoria e, 

simultaneamente, a flexibilização e inovação das respostas sociais na área da infância, 
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garantindo-se, assim, a melhoria da vida diária das famílias. Para este propósito é de 

relevante importância que a rede de creches instaladas no território tenha uma 

flexibilidade de horário capaz de corresponder às necessidades das famílias, desígnio que 

deve ser estimulado. 

b.  Nas matérias relacionadas com a proteção das crianças, para a resposta social Lar de 

Infância e Juventude (LIJ) aposta-se novamente num processo de qualificação e numa 

reestruturação do modelo de LIJ, de modo a que, de forma mais eficiente, possam 

responder às necessidades efetivas das crianças e das suas especificidades. Neste domínio 

a intervenção das entidades do setor social e solidário constitui um pilar basilar do 

trabalho desenvolvido nesta área. No âmbito da Agenda da Criança, que determinou a 

abertura do debate tendente à revisão do sistema de promoção e proteção das crianças e 

jovens em perigo, incentivando nesta medida a participação de todas as entidades e 

personalidades relevantes na melhoria do referido sistema, e que criou duas Comissões 

de reflexão sobre o tema, importa atender às conclusões e recomendações que resultem 

do trabalho em desenvolvimento, por estas estruturas. Nesta medida, a presente matéria 

será objeto de adenda a este Compromisso de Cooperação, até ao primeiro trimestre de 

2015, concretizando-se a planificação e a organização dos trabalhos futuros a 

desenvolver, seja por via da reestruturação do modelo existente, seja pelo surgimento de 

novos paradigmas que respondam eficazmente às necessidades de emergência da área da 

infância e juventude. 

c.  Deve ser fomentada a manutenção de respostas e serviços sociais que possibilitem aos 

cidadãos manter a ligação às suas raízes, por um período de vida mais alargado e com 

uma melhor qualidade de vida e proteção social, através da continuação da qualificação 

do Serviço de Apoio Domiciliário e do Centro de Noite, o qual, no ano de 2015, passa a 

constar da Cláusula II do Anexo da Segurança Social como resposta tipificada; bem como 

por via de uma Rede de Cuidadores, que irá ser contemplada no próximo quadro 

comunitário de apoio, garantindo uma maior proteção e oferta de cuidados em domínios 

que vão para além das respostas tradicionais. 

d.  O Alojamento Social de Emergência é um serviço social que altera radicalmente o 

paradigma de resposta da segurança social em situações de emergência, proporcionando 

às famílias que, por vicissitudes diversas, se encontrem temporariamente em situação de 

desproteção social, uma maior dignidade, conforto e apoio social, de modo a que 

rapidamente sejam encontradas as soluções adequadas para a sua autonomização e 

integração social, podendo, para este efeito, ser celebrados protocolos nesta nova área 

de intervenção.  
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3. Inovação e Intervenção Social 

A Rede Local de Intervenção Social (RLIS), como estratégia inovadora de reforço da 

coesão social, vem alterar o paradigma de atuação da Segurança Social no território, 

garantindo a articulação estreita entre os serviços descentralizados da segurança social, 

as instituições e os demais agentes da comunidade, com o propósito de melhor servir os 

cidadãos e aumentar a sua proteção social.  

Como objetivos fundamentais para a implementação desta rede, encontrando-se já, no 

ano de 2014, em desenvolvimento 17 projetos-piloto, assumem-se os seguintes 

compromissos para os anos de vigência do presente Compromisso de Cooperação: 

Ano de 2015 – Alargamento da Rede em 50 territórios; 

Ano de 2016 – Cobertura mínima em 100 territórios. 

 

4. Portugal 2020 

O próximo quadro comunitário de apoio reveste-se de uma enorme importância na 

implementação de um conjunto de políticas públicas capazes de reforçar a coesão social 

e a capacitação dos cidadãos, encontrando-se, tal desiderato, vertido na própria 

arquitetura do Portugal 2020. É o primeiro quadro de apoio comunitário em que a 

Inclusão Social possui um eixo próprio, quer no programa Operacional Temático, quer nos 

Programas Regionais, pelo que a sua matriz determina que as entidades do setor social e 

solidário tenham um papel determinante na operacionalização das políticas de reforço da 

coesão social. Assim, para que seja cumprido tal objetivo, o setor social e solidário será 

chamado a ser parte integrante na definição e gestão deste eixo, quer a nível central, 

quer a nível regional. Procurar-se-á, dessa forma, que o setor social e solidário dê um 

precioso contributo na definição da rede de respostas sociais e na requalificação das já 

existentes. 

 

5. Fundo de Reestruturação do Setor Social (FRSS) 

Criado em 2014 com o propósito de apoiar a reestruturação e a sustentabilidade 

económica e financeira das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e 

equiparadas, o Fundo  de Reestruturação do Setor Social, gerido pelo setor social e 

solidário, é um exemplo claro de como o Estado eleva o grau de confiança junto deste 

setor, permitindo-o gerir, com sucesso, um instrumento financeiro desta natureza. 

Dotado de um capital inicial de 30 Milhões de Euros, o mesmo já financiou uma centena 

de instituições. Assim, para os próximos 2 anos mantêm-se as prioridades e objetivos já 

definidos para este Fundo.  
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6. Formação Profissional 

No âmbito da Formação Profissional, pela sua importância, considera-se relevante manter 

a discriminação positiva, atualmente existente, relativamente às instituições da 

Economia Social, nas condições de vigência das medidas Estágios Emprego, Contratos 

Emprego Inserção e Contratos Emprego Inserção + e noutras com finalidades semelhantes 

que venham entretanto a ser criadas. Na mesma linha, as organizações representativas do 

setor social e solidário devem ser envolvidas na concretização dos projetos de 

candidaturas integradas de formação, no âmbito do novo quadro de fundos comunitários. 

 

B. SAÚDE 

 
Par a área da saúde, o presente Compromisso de Cooperação define: 

 
1. Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados  

Na sequência da avaliação efetuada à capacidade instalada da Rede Nacional de Cuidados 

Continuados Integrados (RNCCI), é possível verificar que ainda subsistem necessidades a 

nível nacional. Para este efeito é definido, nos termos do Anexo II, como objetivo 

estratégico a abertura de unidades pertencentes ao setor social e solidário, ao longo dos 

anos de 2015 e 2016 e que foram alvo de financiamento comunitário. 

 

2. Cuidados de Saúde Primários 

Por via do recurso ao setor social e solidário, reforça-se a resposta pública no âmbito dos 

Cuidados de Saúde Primários, de modo a colmatar as carências, temporalmente 

definidas, existentes nesta área, nos termos do Anexo II. 

 

3. Devolução dos Hospitais das Misericórdias 

A devolução de hospitais às Misericórdias consiste num processo negocial entre o Estado e 

a UMP para a transferência da gestão e da prestação de cuidados de saúde de um 

conjunto de unidades de saúde que, até à intervenção do Estado operada em 1974, 

pertenciam àquelas Instituições.  

Os estabelecimentos de saúde das Misericórdias constituem um dos pilares da rede 

assistencial de saúde, tendo a Lei de Bases da Saúde (Lei n.º48/90, de 24.08) consagrado 

um modelo misto de sistema de saúde, sufragando a importância do setor social na 

prestação de cuidados de saúde. 

As IPSS que atuam na área da saúde, nomeadamente as misericórdias portuguesas, 

desenvolvem um importante papel em matéria de cuidados de saúde, com vista a uma 

melhor resposta na prestação de cuidados de saúde de proximidade à população, 
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constituindo-se como um importante elemento do sistema de saúde e um parceiro natural 

do Estado.  

Reconhecendo o papel fundamental desempenhado pelas misericórdias portuguesas no 

setor da saúde e com vista a consolidar a referida parceria estratégica com o setor social 

e solidário, considerou-se essencial proceder à devolução das unidades de saúde em 

causa às Misericórdias, com o objetivo de prossecução das atividades de prestação de 

cuidados de saúde, visando promover a melhoria de acessibilidade e ganhos de eficiência, 

com redução de custos. 

Neste contexto, em 2012, o Governo nomeou um grupo de trabalho para definir as 

condições para a devolução progressiva e sustentada desses Hospitais aos seus 

proprietários para ali prosseguirem a prestação de cuidados de saúde no âmbito do SNS 

aos cidadãos, com redução dos encargos do Estado e visando a sustentabilidade dos 

equipamentos a devolver e das respetivas Misericórdias. 

Assim e na sequência das conclusões da Comissão de Acompanhamento criada para 

avaliar esta matéria, o Ministério da Saúde compromete-se a prosseguir o processo de 

devolução dos Hospitais às Misericórdias, nas suas 2.ª e 3.ª fases, nos termos do Anexo II.  

 

4. Saúde Mental 

Devem ser fomentadas as intervenções na área da saúde mental, de modo a implementar 

no terreno as respostas de cuidados continuados integrados específicas, de acordo com a 

legislação em vigor, constituindo-se as instituições do setor social e solidário como 

parceiros privilegiados.  

 

5. Transporte de doentes 

O Ministério da Saúde permitirá o igual acesso a este serviço entre os diferentes 

operadores, numa lógica de racionalidade de custos na prestação deste serviço, nos 

termos do respetivo enquadramento legal. 

 

6. Farmácias das entidades do setor social da economia 

No âmbito do presente Compromisso de Cooperação e na continuidade das alterações 

legislativas já promovidas pelo Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto, a adaptação 

da legislação em vigor das farmácias propriedade de entidades do setor social da 

economia, continua a ser uma prioridade. O Grupo de Trabalho constituído para o efeito 

deverá proceder à apresentação, às entidades subscritoras do presente Compromisso de 

Cooperação, de uma proposta de alteração ao Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto, 

na sua redação atual, até 31 de dezembro de 2014. 
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C. EDUCAÇÃO 

 
Na área da Educação, o presente Compromisso de Cooperação define como 

prioridades de articulação: 

 
1. Educação Pré-escolar 

Tendo em vista que a rede de Educação Pré-escolar se deve pautar pelo princípio da 

igualdade de oportunidades no acesso e frequência dos estabelecimentos, no ano de 

2015, é assinado um protocolo de compromisso envolvendo, também, a Associação 

Nacional de Municípios Portugueses, que irá definir os mecanismos e critérios de apoio ao 

funcionamento da Rede de Educação Pré-escolar, ajustados à realidade atual, nos termos 

do Anexo III. Com o objetivo específico de avaliação e definição de critérios de 

atualização anual dos valores a comparticipar financeiramente em acordo de cooperação, 

na componente letiva e na componente familiar, é, desde já, criado um grupo de 

trabalho, integrando representantes do MEC e do setor social e solidário que apresentará 

uma proposta até ao final do 1.º quadrimestre de 2015. 

 

2. Ensino Básico 

Visando garantir a igualdade de oportunidades no acesso à matrícula nas escolas do 1.º 

ciclo do ensino básico da rede pública, para as crianças que frequentam os 

estabelecimentos de educação pré-escolar da rede pública e da rede solidária, acorda-se 

a revisão das prioridades de acesso conforme descrito no Anexo III, a produzir efeitos a 

partir do ano letivo 2015-2016. 

 

3. Educação Especial  

O alargamento da idade de cumprimento da escolaridade obrigatória até aos 18 anos, 

com efeitos a partir de 2012, é igualmente aplicável aos alunos abrangidos pelo Decreto-

Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, alterado pela Lei n.º 21/2008, de 12 de maio. 

Neste sentido, a correta articulação entre a segurança social e a educação, na 

salvaguarda do conveniente processo de transição dos jovens com idade igual ou superior 

a 18 anos, que terminem o seu percurso escolar, com necessidades educativas especiais, 

de caráter permanente, é determinante, tendo em vista preparar o seu encaminhamento 

para respostas de continuidade ajustadas ao seu perfil e aptidões. 

Assim, no presente Compromisso de Cooperação, no Anexo III relativo à Educação, 

são estabelecidas as normas de articulação no âmbito da educação especial. 
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III – COMPROMISSOS TRANSVERSAIS E DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Para além das áreas específicas de atuação de cada um dos Ministérios, são ainda 

identificados os seguintes compromissos comuns:  

 

1. Articulação Intersetorial 

a. Reforço da articulação e da parceria entre o setor social e solidário e os diferentes 

organismos da administração pública, tendo em vista a definição e implementação de 

novas políticas públicas. 

b. Os serviços dos MSESS, MS e MEC devem fazer as necessárias consultas à UMP, CNIS e 

UM sobre quaisquer atos e/ou processos em que as IPSS e equiparadas sejam parte 

interessada. 

 

2. Representatividade nas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens 

Atendendo a que a intervenção para a proteção de crianças e jovens em perigo apela à 

participação ativa da comunidade, numa relação de parceria com o Estado, concretizada 

nas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), com composição interdisciplinar 

e interinstitucional, e onde se inserem designadamente as áreas da Segurança Social, 

Educação, Saúde e do Setor Social e Solidário, os Ministérios subscritores comprometem-

se a assegurar a sua representação efetiva nas CPCJ, bem como as entidades do setor 

social e solidário, na medida dos recursos disponíveis territorialmente, devendo designar 

os seus respetivos representantes, assegurando-se assim as condições necessárias ao 

exercício da atividade das Comissões. 

 

3. Fiscalização e monitorização 

Visando uma atuação de um maior rigor e de transparência no que concerne ao 

desenvolvimento das atividades de monitorização e acompanhamento das entidades 

públicas junto do setor social e solidário, consagra-se a implementação de um conjunto 

de mecanismos para almejar tal desiderato, nomeadamente: 

a. Até ao primeiro trimestre de 2015 será desenvolvido um manual de boas práticas 

para esta área, visando estabelecer um conjunto de regras de atuação, em vários 

domínios, nomeadamente no tratamento uniforme das denúncias anónimas, seguindo as 

orientações já instituídas por outros organismos da administração central;  

b. Definição de critérios e indicadores de fiscalização, com a participação das partes 

envolvidas no presente acordo de compromisso, tendo em vista a harmonização da 

atuação e elaboração de manual técnico.  



 

   10 
    
 

c. No âmbito das respetivas competências de programação, execução e avaliação das 

ações de fiscalização, atendendo ao respetivo plano de atividades, cujos critérios e 

prioridades são definidos para o ano em causa, pelos serviços competentes, sem 

prejudicar outras ações de fiscalização a realizar a qualquer momento, é publicitada até 

ao dia 15 de janeiro, no respetivo sítio de internet, a lista das IPSS selecionados. 

d. Publicitação até ao dia 10 de janeiro de todas as IPSS que foram alvo de fiscalização 

no ano anterior. 

e. Articulação prévia entre os diversos organismos da Administração para ações 

conjuntas em matéria de fiscalização. 

f. As entidades representativas das instituições do setor social e solidário podem 

acompanhar as ações de fiscalização, identificadas na alínea c., intensificando a 

articulação e o envolvimento destas no acompanhamento das situações de irregularidades 

detetadas às suas associadas. 

 

4. Comissão Permanente do Setor Solidário 

A Comissão Permanente do Setor Solidário (CPSS),  com competência de concertação 

estratégica no âmbito da cooperação, designadamente no acompanhamento da execução 

das medidas previstas no presente Compromisso de Cooperação, passa a integrar os 

representantes das áreas da saúde e educação, com responsabilidades nas matérias de 

atuação inscritas no presente Protocolo. 

Compete, igualmente, à CPSS garantir o princípio da continuidade e da aclaração de 

eventuais aspetos de Protocolo de Cooperação assinados em anos anteriores cuja 

necessidade se mantenha e que este Compromisso de Cooperação não tenha anulado. 

 

5. Modelo Único de Cooperação 

É criado um grupo de trabalho, constituído pelas partes signatárias do presente 

Compromisso de Cooperação, para a elaboração de uma proposta de diploma que defina 

o regime jurídico da cooperação desenvolvida pelo Estado com as IPSS e equiparadas, a 

qual deverá estar concluída até ao final do primeiro semestre de 2015. 

 

6. Publicitação 

O Compromisso de Cooperação deve ser publicitado nos sítios institucionais dos 

MSESS, MS, MEC, bem como nos sítios institucionais da UMP, CNIS e UM. 
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IV – VIGÊNCIA DO COMPROMISSO DE COOPERAÇÃO 

O Presente Compromisso de Cooperação entra em vigor no dia 01 de Janeiro de 2015 e 

termina a 31 de Dezembro de 2016. 
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ANEXO I - DA SEGURANÇA SOCIAL E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Acordos de Cooperação 

 

I 

Valores das Comparticipações Financeiras 

1. A comparticipação financeira prevista no n.º 1 da Norma XXII, do Despacho Normativo 

n.º 75/92, de 20 de maio, por força dos acordos de cooperação celebrados para as 

respostas sociais, aumenta 1,1 %, em 2015, face ao observado em 2014, sendo que esse 

aumento corresponde às seguintes percentagens: 

a. 0,4 % para compensação dos encargos decorrentes do aumento gradual da taxa social 

única (TSU), a aplicar a todos os acordos de cooperação; 

b. 0,6% para atualização de todos os acordos de cooperação relativos às respostas 

sociais constantes na cláusula II.  

c. 0,1% é afeto ao FRSS, a definir em diploma próprio, como previsto no Decreto-Lei 

n.º165-A/2013, de 23 de dezembro. 

2. Em 2016, a atualização a realizar constará de adenda ao presente Compromisso de 

Cooperação a elaborar em dezembro de 2015.  

 

II 

Comparticipações Financeiras 

1. A comparticipação financeira da segurança social, utente/ mês para o ano de 2015, é 

a seguinte: 
 

Resposta Social 
 

Valor € 
 

Creche 250,33 

Creche Familiar 

 

1ª e 2ª criança em ama 187,80 
 

3ª e 4ª criança em ama 210,35 
 

Apenas 1 criança em ama e esta for deficiente 375,61 

Mais de 1 criança em ama sendo uma delas com deficiência 420,68 

 
Centro de atividades 
de Tempos Livres 

Funcionamento clássico com almoço   80,51 
 

Funcionamento clássico sem almoço   64,56 
 

 

Extensões de horário e interrupções letivas com almoço   67,46 
 

Extensões de horário e interrupções letivas sem almoço   42,88 
 

Lar de Infância e Juventude 700,00 
 

Lar de Apoio 697,06 
 

Centro de atividades ocupacionais 492,63 
 

Lar residencial 971,62 



 

   13 
    
 

 

Estrutura Residencial para Pessoas Idosas 362,49 
 

Centro de dia 107,04 
 

Centro de convívio  52,07 
 

Apoio domiciliário 246,46 
 

Centro de noite 259,29 

Centro de Apoio à 
Vida 

 

Atendimento 129,83 
 

Atendimento e Acolhimento 512,89 

 

2. A comparticipação da segurança social, família/mês, para o ano de 2015 é a 

seguinte: 
 

Resposta Social 
 

Valor € 

Centro de Apoio 
Familiar e 
Aconselhamento 
Parental  

 

Preservação familiar 
 

120,00 
 

Reunificação familiar 
 

200,00 
 

Ponto de encontro familiar 
 

190,00 
 

3. A comparticipação da segurança social, utente/mês, para o ano 2015 respeitante a 

acordos de cooperação celebrados ao abrigo do princípio da diferenciação positiva, é a 

seguinte: 
 

Resposta Social 
 

Valor € 

Creche  

 

Isolada 
220,78 

 

Acoplada 
182,36 

Estrutura 
Residencial para 
pessoas idosas 

 

0<dependentes <20% 452,48 
 

20%<dependentes<40% 
481,60 

 

40%<dependentes<60% 
562,15 

 

60%<dependentes<80% 621,00 
 

Dependentes>80% 
640,19 

 
4. Relativamente à creche, a comparticipação financeira referida no número anterior é 

acrescida do valor correspondente a 80% dos encargos mensais com educadoras de 

infância. 

 

III 

Acordos Sujeitos a Homologação 

1. Os acordos de cooperação respeitantes a respostas sociais não abrangidas pela 

cláusula anterior, ou que possuem cláusulas especiais, nos termos da Norma XV do 

Despacho Normativo n.º 75/92, de 20 de maio, carecem de homologação. 

2. A comparticipação financeira devida às instituições por força de acordos de 

cooperação respeitantes a respostas sociais não abrangidas pela cláusula anterior ou que 
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possuem cláusulas especiais é atualizada em 1,1 %, face ao observado em 2014, a partir 

de 1 de janeiro de 2015, sendo que esse aumento integra: 

a. 0,4 % respeitante à compensação dos encargos decorrentes do aumento gradual da 

TSU; 

b. 0,1 % relativo à percentagem para o FRSS, a definir em diploma próprio, como 

previsto no Decreto-Lei n.º 165-A/2013, de 23 de dezembro. 

3. No âmbito das respostas sociais comparticipadas sob a forma de acordos de 

cooperação atípicos, as partes contratantes comprometem-se a proceder, gradualmente, 

à conversão destes acordos em típicos, nos termos da planificação e metodologia de 

trabalho definidas na Comissão Nacional de Avaliação, Acompanhamento dos Protocolos e 

Acordos de Cooperação (CNAAPAC), nos seguintes moldes: 

a. Acordos de cooperação atípicos, para respostas sociais que se encontrem tipificadas, 

cuja comparticipação da segurança social se situe até 20% acima do valor fixado para a 

resposta, ficam sujeitos ao congelamento das comparticipações financeiras da segurança 

social, até que as atualizações anuais, por via do Compromisso de Cooperação, 

alcancem o teto do acordo atípico; 

b. Acordos de cooperação atípicos, para respostas sociais que se encontrem tipificadas, 

cuja comparticipação da segurança social seja superior a 20% do valor fixado para a 

resposta, estão sujeitos a uma análise casuística tendo em vista aferir a sua concreta 

necessidade. 

4. As situações previstas na alínea b., do número anterior são sujeitas a uma avaliação 

do Instituto da Segurança Social, I.P. (ISS), até final do 1.º semestre de 2015, sendo 

submetida proposta para análise e decisão da CNAAPAC. 

5. Para as respostas sociais, Centro de Noite, Centro de Apoio à Vida e Centro de Apoio 

Familiar e Aconselhamento Parental (CAFAP), cuja avaliação foi efetuada em sede de 

CNAAPAC que determinou a necessidade da sua tipificação, observa-se a seguinte 

metodologia: 

a. Aos acordos de cooperação celebrados a partir de 2015 aplica-se a comparticipação 

constante nos números 1 e 2 da cláusula II;    

b. Os acordos de cooperação já existentes estão sujeitos a uma avaliação do ISS até 

final de 2015, sendo submetida proposta para análise e decisão da CNAAPAC. 

6. A conversão dos acordos deve conduzir ao ajustamento gradual do respetivo quadro 

de recursos humanos constante no acordo de cooperação. 
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IV 

Acordos de cooperação 

1. Na celebração de novos acordos, deve assegurar-se uma adequação progressiva dos 

recursos humanos exigíveis, em função do número de utentes existentes na resposta 

social. 

2. A comparticipação familiar, nas vagas não cobertas em acordo de cooperação, é de 

livre fixação, com um limite máximo igual ao valor do custo médio real do utente 

verificado para o respectivo equipamento ou serviço. 

3. O disposto no número anterior não se aplica às estruturas residenciais para pessoas 

idosas, conforme consta na cláusula VII. 

 
 

Respostas Sociais 

 

I 

Creche 

1. A celebração de novos acordos de cooperação para a resposta social creche fica 

dependente da verificação de estruturas adequadas à inclusão de berçário, sem prejuízo 

das situações resultantes da reconversão de espaços físicos de outras respostas sociais em 

salas de creche. 

2. Nas situações em que a creche pratique um horário de funcionamento superior a 11 

horas diárias, para além da comparticipação financeira utente/mês prevista na cláusula 

II, há lugar a uma comparticipação complementar no valor de 486,90€, em 2015, 

condicionada à verificação de que o alargamento de horário corresponde efetivamente à 

necessidade expressa, por parte dos pais e/ou de quem exerça as responsabilidades 

parentais de pelo menos 30% das crianças.  

3. Para formalizar o pedido da comparticipação complementar, a instituição terá de 

apresentar ao centro distrital da segurança social a declaração que ateste a necessidade 

expressa por parte dos pais e/ou de quem exerça as responsabilidades parentais das 

crianças. 

4. Nas situações de creches que integrem crianças com deficiência, por sala, para além 

da comparticipação financeira que corresponde ao dobro do valor fixado no acordo de 

cooperação, até ao limite do número de utentes abrangidos, há lugar a uma 

comparticipação complementar no valor de 90,00€ por criança/mês, para o ano de 2015. 

5. A aplicação da experiencia de diferenciação positiva estabelecida no número anterior 

será objeto de avaliação, em 2015, tendo em vista a generalização do método para 

outras respostas sociais da área da infância. 
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6. Podem ser criadas salas de creche, a partir da reconversão de outros 

estabelecimentos nos locais em que se verifique essa necessidade, uma vez observadas as 

regulamentações em vigor. 

 

II 

Centro de Atividades de Tempos Livres 

1. O funcionamento dos Centros de Atividades de Tempos Livres (CATL) integra as 

seguintes modalidades: 

a. CATL com funcionamento clássico, com e sem almoço; 

b. CATL para extensões de horário e interrupções letivas, incluindo a totalidade dos 

períodos de extensões de horário e dos períodos de férias, com e sem almoço; 

c. CATL de conciliação familiar, nos termos definidos nos n.ºs 5 e 6.  

2. Os CATL com a modalidade prevista na alínea b) do número anterior podem funcionar 

em espaços polivalentes, de acordo com a Norma VII do Despacho Normativo n.º 96/89, 

de 21 de outubro, atendendo ao tempo de permanência das crianças e à tipologia das 

atividades a desenvolver, desde que fique salvaguardada a realização das atividades que 

permitam o desenvolvimento pessoal das crianças. 

3. Para a modalidade de CATL prevista na alínea b) do n.º 1, prevê-se a afetação de um 

ajudante de ação educativa para cada 20 crianças, sendo igualmente necessária a 

afetação de um animador para o mesmo número de crianças, nos períodos de interrupção 

letiva. 

4. A modalidade de CATL com funcionamento clássico mantém-se nas situações em que 

os estabelecimentos de ensino não asseguram as atividades de enriquecimento curricular 

(AEC). 

5. Sempre que os estabelecimentos de ensino assegurem as AEC, mas a escolha dos 

encarregados de educação recaia ainda assim nas atividades do CATL, a instituição 

assegura a respetiva resposta, a qual passará a ter a designação de modalidade de CATL 

de conciliação familiar, independentemente da modalidade de acordo de cooperação em 

vigor. 

6. A modalidade definida no número anterior consta de adenda ao acordo de 

cooperação em vigor, sem alteração da comparticipação da segurança social já 

estabelecida, no respectivo acordo, sem prejuízo de ser adaptada a tabela de 

comparticipações familiares por forma a assegurar a sustentabilidade desta resposta. 

7.  Considerando a necessidade de um maior acompanhamento nos CATL que se 

destinem a alunos do 2º ciclo, a comparticipação financeira dos CATL com funcionamento 

clássico com e sem almoço, prevista no Anexo I, pode ser acrescida em 10%, desde que a 



 

   17 
    
 

instituição demonstre a carência de um reforço técnico efetivo a meio tempo, para 

assegurar esse acompanhamento. 

 

III 

 Acolhimento institucional para crianças e jovens em perigo  

1. A estrutura de acolhimento Lar de Infância e Juventude (LIJ) foi objeto, nos últimos 

anos, de uma reestruturação e de uma qualificação, em concreto da definição de um 

quadro de recursos humanos específico, que levou à implementação de novas linhas de 

orientação e intervenção nesta resposta social, considerando-se que, nesta fase, estão 

reunidas as condições para se ajustar, por via da revisão e em termos de comparticipação 

financeira, os acordos de cooperação ao processo desenvolvido. 

2. Em sede de CNAAPAC, até ao final do primeiro semestre de 2015, deve ser 

apresentada uma proposta de reestruturação da resposta social LIJ, ponderando as 

conclusões apresentadas no âmbito das Comissões em funcionamento criadas por via do 

despacho nº 1187/2014, de 17 de janeiro. 

3. Mediante requerimento a efetuar pela instituição, quando é aplicada uma medida de 

promoção e proteção, pelo Tribunal ou pela CPCJ competente, após observadas as 

condições de legitimidade e verificação de atribuição de tal prestação familiar, nos 

termos da legislação competente em razão da matéria, a prestação familiar devida à 

criança e jovem, pode ser transferida para a instituição durante o tempo de acolhimento.  

4. A celebração de acordos de cooperação, para as respostas sociais apartamento de 

autonomização e casa abrigo, está sujeita à verificação das condições necessárias para 

uma habitação normal, cumprida a Lei em vigor, pelo que se dispensa a exigência de uma 

licença de utilização específica para esta resposta social, sendo suficiente a emissão de 

licença de habitabilidade a emitir pela respectiva Câmara Municipal. 

 

IV 

Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental 

Nos termos no n.º 5 da cláusula III – Acordos de Cooperação - para a resposta social 

CAFAP, em função da legislação de enquadramento e do apuramento do respetivo custo, 

a partir de 2015 a mesma é tipificada num referencial custo família/mês, nos termos n.º 

2 da cláusula II. 
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V 

Serviço de Apoio Domiciliário 

1. O valor da comparticipação financeira  para o Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) 

constante do n.º 1 da cláusula II, pressupõe a prestação de quatro dos cuidados e serviços 

previstos n.º 3 do artigo 4.º da Portaria n.º 38/2013, de 30 de janeiro.  

2.  Quando coexistam ao abrigo do mesmo acordo de cooperação, utentes que não 

necessitam de quatro dos serviços constantes na Portaria n.º 38/2013, de 30 de janeiro, e 

outros utentes que usufruam mais do que quatro serviços, não haverá lugar a uma 

redução da comparticipação financeira da segurança social desde que se verifique um 

equilíbrio global, quer quanto ao número de serviços prestados, quer quanto à frequência 

dos mesmos. 

3. Caso o SAD preste outros cuidados e serviços previstos no artigo 4.º da Portaria n.º 

38/2013, de 30 de janeiro, para além dos cuidados e serviços referidos no número 1, é 

acrescido, por cada cuidado e serviço, 5% à comparticipação financeira constante no 

número 1 da cláusula II. 

4. Caso o SAD preste os cuidados e serviços  previstos no artigo 4.º da Portaria n.º 

38/2013, de 30 de janeiro, para além dos dias úteis da semana, é acrescido 45% à 

comparticipação financeira constante do n.º 1 da cláusula II. 

5. Na circunstância do SAD prestar apenas dois ou três cuidados e serviços, a 

comparticipação da segurança social, sem prejuízo das situações verificadas no número 2, 

é diminuída em 15% ou 10% respectivamente em relação ao valor constante no n.º 1 da 

cláusula II. 

 

VI 

Comparticipação da segurança social em estrutura residencial para pessoas idosas 

1. Para o ano de 2015, o valor da comparticipação financeira para a Estrutura 

Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) constante no n.º 1 da cláusula II, é acrescido de 

uma comparticipação definida nos seguintes termos: 

a. No valor adicional de 99,98€, para as pessoas idosas que se encontrem em situação 

de dependência de 2.º grau; 

b. No valor suplementar de 47,16€ para utente/mês, quando a frequência de pessoas 

idosas em situação de dependência de 2.º grau, for igual ou superior a 75%. 

2. No âmbito dos acordos de cooperação celebrados para a resposta social de ERPI, a 

situação de dependência de 2º grau, é comprovada através de declaração do médico da 

instituição ou do médico do utente, devendo constar da mesma o tipo de cuidados 

necessários que devam ser prestados ao utente, sendo posteriormente verificada, por 

parte dos serviços competentes do ISS. 
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3. O mecanismo previsto no número anterior deve ser avaliado pela CNAAPAC, até ao 

1.º trimestre de 2015, tendo em vista a melhoria da aplicação dos procedimentos 

associados e eficácia do processo. 

4. Relativamente às vagas cuja ocupação seja efetuada por indicação dos serviços 

competentes da segurança social considera-se:  

a. A comparticipação financeira da segurança social determina-se pela diferença entre 

o montante estipulado de 879,48€ e o somatório da comparticipação familiar, com a 

comparticipação dos descendentes de 1.º grau da linha reta ou de quem se encontre 

obrigado à prestação de alimentos, nos termos da Lei geral; 

b.  Na celebração de novos acordos de cooperação, quando se trate de respostas sociais 

objeto de comparticipação pública na sua construção, são garantidos até 20% dos lugares 

para colocação de utentes, a serem preenchidos pelos serviços competentes da segurança 

social; 

c.  Na celebração de novos acordos de cooperação, quando se trate de respostas sociais 

sem comparticipação pública na sua construção, são garantidos até 10% dos lugares para 

colocação de utentes, a serem preenchidos pelos serviços competentes da segurança 

social; 

d. Nas estruturas residenciais já em funcionamento, podem ser reservados até 10% dos 

lugares abrangidos pelo acordo de cooperação, sendo o seu preenchimento efetuado de 

modo gradual e à medida que sejam criadas vagas, através de adenda ao acordo de 

cooperação, e sempre na premissa de consenso entre a instituição e os serviços da 

segurança social; 

e.  O preenchimento dos lugares a que se referem as alíneas b., c. e d. é efetuado por 

indicação dos serviços da segurança social, sem prejuízo da avaliação conjunta com a 

respetiva Instituição nas situações de acolhimento de complexidade acrescida, associadas 

a situações graves de caráter degenerativo de doença mental e/ou deficiência as quais 

devem observar as seguintes regras: 

i) Devem esgotar-se, em primeiro lugar, as hipóteses de colocação em respostas 

específicas para o efeito, de acordo com critérios de proximidade geográfica; 

ii) Em situações de conflito, cabe recurso para a CDAAPAC, nos termos do artigo 3.º 

do Despacho Normativo n.º 2/2012 de 2 de fevereiro. 

f. No âmbito da comunicação das frequências mensais, são identificados os utentes que 

ocupam as vagas reservadas para a segurança social, com a indicação do valor pago pelo 

utente e do montante da comparticipação familiar, sendo o seu processamento feito 

mensalmente. 

g. As vagas reservadas e não preenchidas, são mantidas durante dois meses e são pagas 

pelo valor da comparticipação mensal prevista no n.º 1 da cláusula II, podendo ser 
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preenchidas pela instituição, no final desse período, que se obriga a comunicar à 

segurança social a vaga que tiver ocorrido imediatamente a seguir. 

5. Relativamente às vagas não convencionadas no acordo, verifica-se o seguinte:  

a. Nas situações em que as vagas referidas na alínea e., se encontrem todas ocupadas, 

pode a segurança social recorrer a outras instituições, primeiramente às da rede 

solidária, só podendo recorrer às instituições da rede lucrativa na circunstância de não 

haver disponibilidade no setor solidário; 

b. Para efeitos do número anterior, a segurança social deve formalizar o seu pedido, 

por escrito, à instituição da rede solidária, identificando o número e respetiva cláusula 

do presente Compromisso de Cooperação;  

c. As vagas que não estão incluídas no acordo de cooperação ficam sujeitas ao valor 

convencionado de 583,20€, ao qual acresce a comparticipação familiar do utente, 

calculada nos termos da cláusula seguinte. 

6. Nos termos dos números 2 e 3 do artigo 2º da Portaria n.º 67/2012 de 21 de março, 

não é exigível a celebração de novos acordos sendo suficiente a formalização por via de 

uma adenda quanto à atualização da sua capacidade.  

 

VII 

Comparticipação familiar em estrutura residencial para pessoas idosas 

1. O valor de referência no ano de 2015, é de 970,00€ por mês, sendo o mesmo 

reavaliado anualmente. 

2. É livre a fixação do valor da comparticipação familiar relativamente aos utentes não 

abrangidos por acordo de cooperação, não podendo, em qualquer circunstância, ser 

recusada a celebração/revisão de acordo de cooperação para esses utentes.  

3. O somatório de todas as comparticipações (utente, segurança social e familiar), num 

período de referência anual, para os utentes abrangidos pelo acordo de cooperação, não 

pode exceder o produto do valor de referência estabelecido no nº 1, pelo número de 

utentes em acordo de cooperação, acrescido de 15%.  

4. Não é lícita a exigência de qualquer pagamento quer no ato de inscrição, quer no ato 

de ocupação da vaga em estrutura residencial para pessoas idosas, como condição de 

acesso. 

 

VIII 

Centros de Noite 

1. As instituições que pretendam desenvolver centros de noite, de forma a permitir aos 

idosos a manutenção da sua residência e do seu quotidiano diurno autónomo, mas 
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precavendo e apoiando a sua segurança no período noturno, podem solicitar a celebração 

de acordos de cooperação. 

2. Nos termos no n.º 5 da cláusula III - Acordos de cooperação - para a resposta social 

centro de noite, em função da legislação de enquadramento e do apuramento do 

respetivo custo, a partir de 2015, é tipificada a comparticipação da segurança social, nos 

termos do n.º 1 da cláusula II. 

 

IX 

Centro de Apoio à Vida 

Nos termos no n.º 5 da cláusula III – Acordos de cooperação - para a resposta social centro 

de apoio à vida, em função da legislação de enquadramento e do apuramento do 

respetivo custo, a partir de 2015, é tipificada a comparticipação da segurança social, nos 

termos n.º 1 da cláusula II.  

 
X 

Cantinas Sociais 

1. A cantina social insere-se na Rede Solidária de Cantinas Sociais, constituindo-se como 

uma resposta de intervenção no âmbito do Programa de Emergência Alimentar, que 

assegura aos utentes refeições diárias (almoço e/ou jantar), destinadas 

preferencialmente, ao consumo externo e caso tenha condições, pode ainda fornecer 

refeições ao domicílio.  

2. A partir do ano de 2015, a resposta cantina social é substituída por uma modalidade 

das medidas que integram o Fundo Europeu de Auxílio às Pessoas Mais Carenciadas (FEAC) 

para 2014-2020. 

3. A verificação dos utentes que utilizam a cantina social é efetuada através do número 

de identificação da segurança social, com exceção das situações de cidadãos 

indocumentados, as quais são identificadas através do número do processo familiar e 

obrigatoriamente comunicadas pela instituição ao ISS, para respetivo acompanhamento e 

avaliação.  

 

XI 

Alojamento Social de Emergência 

Tendo em conta a necessidade de dar resposta à insuficiência de alojamentos de 

emergência, que proporcione às pessoas e famílias que se encontrem em situação de 

desproteção social a resposta adequada, podem ser celebrados protocolos para 

alojamento social de emergência entre os Centros Distritais do ISS e as Instituições da 

rede solidária. 
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XII 

Variação de Frequências 

1. A variação da frequência do número de utentes dá lugar a ajustamentos da 

comparticipação financeira da segurança social, no âmbito dos acordos de cooperação 

celebrados com as IPSS e equiparadas, conforme o estabelecido na Norma XXII do 

Despacho Normativo n.º 75/92 de 20 de maio.  

2. Às variações da frequência dos utentes aplicam-se as regras constantes da circular de 

orientação técnica, sobre a matéria, divulgada pela Direção-Geral da Segurança Social e 

publicada no sítio oficial www.seg-social.pt. 

3. A reafetação das verbas obtidas pela poupança resultante da redução do número de 

utentes comparticipados em acordo, por via da aplicação da orientação técnica referida 

no número anterior, ocorre nos seguintes termos: 

a. 75% será inscrito em Orçamento Corrente, em rubrica autónoma, para revisão de 

acordos de cooperação; 

b. 25% será inscrito em Orçamento Programa para a celebração de novos acordos de 

cooperação; 

c.  A operacionalização da revisão dos acordos ocorre duas vezes no ano, nos meses de 

junho e novembro. 

d. Nas situações previstas na aliena a., do número anterior garante-se que a verba deve 

ser canalizada, prioritariamente, para a instituição que a libertou, face à necessidade de 

aumento de utentes em acordo para outras respostas sociais.  

 

XIII 

Frequência em mais do que uma resposta social 

1. Os utentes podem frequentar mais do que uma resposta social desde que: 

a. em tempos e horários diferentes, garantindo-se a não duplicação de frequência, mas 

antes o acesso a múltiplas respostas numa adaptação às necessidades; 

b. nas situações referidas na alínea anterior, a comparticipação da segurança social não 

pode ser duplicada mas antes ajustada à frequência real do utente. 

2. As regras para a operacionalização desta cláusula são definidas em sede de CNAAPAC 

até ao final do primeiro trimestre de 2015. 
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Formação Profissional 

 

I 

Centros Protocolares 

1. O Instituto de Emprego e Formação Profissional, I.P. (IEFP) compromete-se a 

promover, anualmente, a auscultação da UMP, da CNIS da UM, relativamente às 

necessidades de formação profissional, identificando as prioridades e níveis desejáveis de 

qualificação de ativos e as áreas e níveis de recrutamento das instituições, e consequente 

avaliação das intervenções realizadas. 

2. As instituições do setor social e solidário colaboram ativamente no desenvolvimento de 

atividades enquadradas em medidas ativas do mercado de trabalho, privilegiando a 

inserção e integração pessoal, social e profissional, designadamente das pessoas 

desempregadas com acrescidas dificuldades de integração no mercado de trabalho. 

3. O IEFP compromete-se a estabelecer acordos de cooperação com a UMP, a CNIS e a 

UM, consagrando as relações de cooperação e colaboração, no cumprimento da missão e 

objetivos nas áreas do emprego, formação e reabilitação profissional. 

 

Acompanhamento e Avaliação  

 

I  

Acompanhamento e Avaliação 

1. O acompanhamento e avaliação da execução do presente Compromisso de 

Cooperação, na matéria específica da segurança social são assegurados pela CNAAPAC.  

2. No âmbito da CNAAPAC, para o ano de 2015, funcionam os seguintes grupos de 

trabalho (GT): 

a. GT para a avaliação dos impactos da maximização dos recursos humanos nas várias 

respostas sociais, propondo, para esse efeito, um novo modelo de organização que 

possibilite uma gestão mais eficaz e sustentada, mas mantendo os mesmos níveis de 

qualidade; 

b. GT para avaliação do funcionamento das Comissões de âmbito Distrital, nos termos 

do Despacho Normativo n.º 2/2012 de 14 de fevereiro, tendo em vista a agilização e 

dinamização destas estruturas. 

 

II 

Revisão do regime da cooperação 

Até ao 1.º trimestre de 2015 é revisto o Despacho Normativo n.º 75/92 de 20 de maio, 

designadamente quanto às normas, critérios e incumprimento no âmbito do 
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enquadramento da cooperação entre a segurança social e as IPSS, com os respectivos 

ajustamentos ao quadro legal do Decreto-lei n.º 33/2014, de 4 de março. 

 

Obrigações das Entidades Subscritoras 

 

I 

Obrigações da UMP, CNIS e UM 

A UMP, a CNIS e a UM emitem as orientações adequadas às instituições suas associadas e 

desenvolvem as ações conducentes à sua concretização, nos seguintes domínios: 

a. Cumprimento das obrigações previstas na Norma XVI do Despacho Normativo n.º 

75/92, de 20 de maio, com as alterações adicionais previstas no Despacho Normativo n.º 

31/2000, de 31 de julho, especialmente no que se refere aos itens a seguir 

descriminados: 

i. Preparação ou revisão dos respetivos regulamentos internos da responsabilidade das 

Instituições,  

ii. Colaboração com os serviços competentes do ISS no processo de avaliação, 

fiscalização e acompanhamento da execução dos acordos de cooperação, 

iii.  Disponibilização de informações relevantes relacionadas, designadamente, com a 

situação dos utentes; 

b. Publicitação dos apoios financeiros da segurança social, em conformidade com os 

procedimentos definidos na Circular de Orientação Técnica n.º 10, de 20.12.2005, 

emitida pela Direcção-Geral da Segurança Social; 

c. Redefinição da estrutura de recursos humanos dos equipamentos e serviços, tendo 

em vista os requisitos técnicos indispensáveis à qualidade de funcionamento dos 

equipamentos e serviços, bem como o atendimento e bem-estar dos utentes e sem 

prejuízo da adequada articulação com o trabalho voluntário; 

d. Desenvolvimento de ações de avaliação preventiva e de formação, em conjunto com 

os trabalhadores e voluntários das instituições e os membros dos respetivos órgãos 

sociais, tendo em vista a qualificação do respetivo desempenho; 

e. Desenvolvimento de ações de sensibilização junto das instituições e das 

comunidades, com vista à diversificação e reforço das fontes de receita das instituições, 

ao desenvolvimento de respostas inseridas na comunidade e ao incremento do 

voluntariado, particularmente o voluntariado no âmbito do apoio domiciliário, por forma 

a garantir uma prestação continuada de cuidados de proximidade. 
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II 

Apoio Financeiro da Segurança Social à UMP, CNIS e UM 

1. A comparticipação financeira do MSESS, para o ano de 2015, é atualizada na 

percentagem de 1,1%, face ao observado em 2014, atentos os procedimentos e condições 

estabelecidos na Norma XXX, do Despacho Normativo n.º 75/92, de 20 de maio. 

2. Nas situações em que a comparticipação atribuída no ano anterior tiver sido superior 

a 70% do executado, a aplicação da percentagem prevista no n.º 1 não pode ser superior 

a esse valor. 

3. Sem prejuízo da comparticipação prevista no número anterior, podem ainda ser 

objeto de especial comparticipação, os custos relacionados com a organização e 

desenvolvimento de projetos que sejam considerados inovadores ou iniciativas de 

carácter social e/ou que representem reconhecidas mais-valias para as políticas sociais 

de cooperação, não podendo contudo esses custos exceder 20% do valor atribuído, 

calculado com base nos números anteriores.  
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ANEXO II - DA SAUDE 

 

I  

Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados 

1. No âmbito da vigência do presente Compromisso de Cooperação, é assegurada a 

abertura de unidades pertencentes ao setor social e solidário, ao longo dos anos 2015 e 

2016, e que tenham sido alvo de financiamento comunitário, em função das necessidades 

regionais que vierem a ser identificadas, com especial relevância para as áreas de 

cuidados continuados dirigidos à Saúde Mental e Cuidados Paliativos. 

2. A previsão das unidades a abril em 2015 e 2016, tendo em consideração também a 

lista das unidades financiadas com fundos comunitários, são designadamente, as 

seguintes: 

a. Para o ano 2015: 

Unidade  Tipologia N.º de Camas 

Centro Social Paroquial de Medelo UMDR 10 

ULDM 30 

SCM Vila Verde UCP 20 

SCM Vila do Conde ULDM 20 

Centro Social Paroquial Freixo de Numão UMDR 15 

ULDM 15 

SCM Azeitão (Hospital Nª Srª Arrábida) UCP 14 

UMDR 20 
 

b. Para o ano 2016 

Unidade Tipologia N.º de camas 

SCM Montalegre ULDM 30 

SCM Montalegre UMDR 10 

Olhar Atento ULDM 20 

SCM Paredes de Coura ULDM 22 

SCM de Braga A definir 80 

SCM do Barreiro UMDR 15 

ULDM 5 
 

3. O funcionamento das unidades é aprovado mediante despacho de autorização dos 

membros do governo responsáveis pelas áreas das Finanças, da Saúde e da Segurança 

Social. 
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4. As tipologias previstas no Decreto-Lei n.º 101/2006, de 6 de junho, são objeto de 

revisão/redefinição, em conjunto com as entidades representativas do setor social e 

solidário, até ao final do 1.º semestre de 2015. 

5. O Grupo de Trabalho (GT) criado através do Despacho n.º 1981/2014, de 7 de 

fevereiro, que tem como objetivo estudar as diferentes modalidades de pagamento 

aplicadas aos cuidados continuados integrados, com vista à revisão/alteração dos preços 

fixados no âmbito da RNCCI, incluindo a ponderação de critérios de qualidade e 

especificidades dos doentes, apresenta as suas propostas até 31 de dezembro de 2014, as 

quais devem posteriormente ser consensualizadas com as entidades do setor social e 

solidário e até 15 de março de 2015, preconizando-se que a referida revisão adote como 

referencial o valor do IPC.   

6. Em consonância com o referido no número anterior a referenciação de utentes com 

úlceras de pressão, dos hospitais para as unidades de CCI na tipologia de longa duração, 

poderá ser feita mediante o pagamento de um valor adicional específico para este tipo de 

utentes, de 25,00€ por doente/dia, durante um período máximo de seis meses após a 

transferência, avaliável mensalmente. O valor adicional anteriormente referido não será 

pago quando a úlcera de pressão se desenvolver durante o internamento na UCCI.  

7. Deve ser acautelada a reciprocidade da sinalização de utentes das ERPI pertencentes 

as entidades do setor social e solidário e a referenciação dos utentes internados nas 

unidades da RNCCI de forma a estabelecer-se uma adequada articulação e potenciação 

destas estruturas. 

8. Igualmente deve ser acautelada a manutenção e existência de vagas em ERPI para 

retorno ou primeira residência de idosos que estejam internados em hospitais do SNS, 

mediante acordo de cooperação específico para esse efeito a propor em sede de CPSS, 

até 30 de abril de 2015. 

9. As unidades na área da saúde mental devem ser fomentadas e consideradas 

prioritárias, de modo a implementar no terreno as respostas de cuidados continuados 

integrados de saúde mental, de acordo com a legislação em vigor (Decreto-Lei n.º 

8/2010, de 28.01, Portaria n.º 149/2011, de 08.04 e Portaria n.º 183/2011, de 05.05). 

10. As instituições do setor social e solidário constituem-se como parceiros privilegiados, 

face à experiência decorrente das respostas implementadas ao abrigo do Despacho 

Conjunto n.º 407/98, de 15 de maio.  

11. Nos termos do estatuído no Decreto-Lei nº 101/2006, 6 de junho, a prestação de 

cuidados a doentes com necessidades paliativas pode ser assegurada por instituições do 

setor social e solidário. 
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II 

Cuidados de Saúde Primários 

1. Nos casos de manifesta insuficiência de resposta pública, no âmbito dos Cuidados 

Primários de Saúde, e em função da duração das necessidades verificadas, podem ser 

estabelecidos acordos de colaboração com o Ministério da Saúde, através dos serviços e 

estabelecimentos do SNS, e as IPSS que permitam colmatar as carências na área da 

prestação dos cuidados primários de saúde, nomeadamente nos termos previstos nos 

Decretos-Lei n.ºs, 138/2013, de 9 de outubro e 139/2013, de 9 de outubro. 

2. O Ministério da Saúde deve garantir que os médicos de medicina geral e familiar 

assegurem a deslocação às ERPI e às outras respostas de acolhimento, nomeadamente na 

área das crianças e jovens em perigo, em função das respetivas necessidades dos utentes 

aí residentes. 

3. No seguimento do número anterior as crianças com medida de acolhimento 

institucional, beneficiam, durante o tempo de acolhimento, do centro de saúde 

correspondente à zona geográfica da instituição de acolhimento, sendo necessário para a 

respetiva inscrição a apresentação de declaração/documento referindo o processo e a 

medida de promoção e proteção decreta pela CPCJ ou Tribunal.  

 

III 

Devolução dos Hospitais das Misericórdias 

1.  O presente Compromisso de Cooperação estabelece para os anos de 2015 e 2016 as 

fases 2.ª e 3.ª, de devolução dos hospitais das misericórdias, que foram integrados no 

setor público e são atualmente geridos por estabelecimentos ou serviços do Serviço 

Nacional de Saúde, nos precisos termos definidos nos números seguintes. 

2.  De entre o universo de unidades de saúde identificadas pelo Grupo de Trabalho 

nomeado pelo Despacho n.º 10016/2012, de 17 de julho, a devolução dos hospitais às 

Misericórdias, identificados para as fases 2.ª e 3.ª, que deverá ocorrer durante os anos de 

2015 e 2016, far-se-á nos seguintes termos: 

a. 2.ª Fase: 

Hospital de Santo Tirso 

Hospital de São João da Madeira 

    Hospital do Fundão 

b. 3.ª Fase: 3 Unidades Hospitalares de dimensão semelhante às da segunda fase, 

predominantemente na Região Centro. 

3. As 2.ªs e 3.ªs fases referidas no ponto anterior são acompanhadas pela Comissão de 

Acompanhamento de devolução dos hospitais às misericórdias prevista no Despacho n.º 

13001-A/2014, publicado no DR, II Série, n.º 206, de 24/10/2014. 
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4. Até ao final do 1.º trimestre de 2015, os Hospitais das Misericórdias que estão a 

funcionar ao abrigo do Protocolo de Cooperação de 2010 e os respectivos Acordos de 2011 

celebrados por tempo indeterminado ou com cláusula de renovação tácita são ajustados 

ao Decreto-Lei n.º 138/2013, de 9 de outubro. 

 

IV  

Saúde Mental 

1. Devem ser fomentadas as intervenções na área da saúde mental de modo a 

implementar no terreno as respostas de cuidados continuados integrados de saúde 

mental, de acordo com a legislação em vigor (Decreto-Lei n.º 8/2010, de 28.01, Portaria 

n.º 149/2011, de 08.04 e Portaria n.º 183/2011, de 05.05). 

2. As instituições do setor social e solidário constituem-se como parceiros privilegiados, 

face à experiência decorrente das respostas implementadas ao abrigo do despacho 

conjunto n.º 407/98, de 15 de maio. 

3. As respostas a implementar na área da saúde mental, sem prejuízo de posterior 

desenvolvimento são, desde já, as seguintes: 

Unidade 

Santa Casa da Misericórdia de Almeida 

Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima 

 

4. Deve ser elaborado, no âmbito da cooperação, um Plano Social, até outubro de 2015, 

para pessoas com doença mental grave e crónica, com a correspondente 

criação/ampliação de uma rede de recursos de intervenção social, o apoio às famílias e 

ao movimento associativo. 

5. Devem ser desenvolvidos serviços e programas adequados às necessidades de 

cuidados na infância e adolescência. 

6. Reconversão das unidades de apoio integrado criadas no âmbito do Despacho 

Conjunto n.º 407/98, de 18 de junho, assegurando a continuidade da prestação de 

cuidados já existente. 

7. Revisão dos acordos de cooperação celebrados com IPSS no âmbito da saúde mental, 

ao abrigo do mencionado Despacho Conjunto, na medida em que tais acordos não são 

revistos desde 2010/2011; e celebração de novos acordos desse tipo. 

8. Execução, em parceria com as IPSS pertinentes, das medidas previstas no Decreto-Lei 

n.º 22/2011, de 10 de fevereiro, quanto à criação de um conjunto de unidades e equipas 

de cuidados continuados integrados de saúde mental.  
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V 

Cuidados Continuados Integrados Pediátricos 

1. Face à experiência e na sequência do protocolo de cooperação 2013-2014, os 

cuidados especializados na área da criança constituem uma prioridade de intervenção a 

integrar na RNCCI, com as especificações que vierem a ser definidas na sequência do 

Grupo de Trabalho (GT) criado através do Despacho n.º 11240/2014, de 11 de setembro, 

com objectivo de identificar as condições de instalação, funcionamento e os preços dos 

cuidados de saúde e de apoio social nas unidades de internamento e ambulatórios 

dirigidos à idade pediátrica. 

2. Assim, em decorrência do estatuído no número anterior e da aprovação, por parte do 

MS e do MSESS, das propostas a apresentar pelo Grupo de Trabalho, as Unidades do Setor 

Social que vierem a considerar-se habilitadas para a prática deste tipo de cuidados 

devem, até ao final do primeiro trimestre de 2016, passar a incluir esta tipologia. 

 

VI 

Transporte de doentes 

1. Sempre que haja necessidade de tratamentos ou de exames de diagnóstico em que a 

situação clínica, confirmada pelo médico, justifique o transporte de doentes, este 

transporte deve ser assegurado nos termos do enquadramento legal em vigor (Portaria n.º 

1147/2001, de 28.09, Portaria n.º 142-A/2012, de 15.05, e Despacho n.º 11054/2012, de 

14.08). 

2. O transporte de doentes pode ser assegurado pelas IPSS desde que devidamente 

habilitadas para o efeito nos termos do respectivo enquadramento legal. 
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ANEXO III - DA EDUCAÇÃO 

 

I 

Educação Pré-escolar 

1. As partes envolvidas, conscientes que o desenvolvimento e o funcionamento da Rede 

de Educação Pré-escolar se deve pautar pelo princípio da igualdade de oportunidades no 

acesso e frequência dos estabelecimentos, e conhecedores de que o modelo de 

funcionamento da Rede tem necessariamente de ter o envolvimento das IPSS, quer na 

componente educativa, quer na vertente do apoio à família, acordam que, passados mais 

de 15 anos, os mecanismos de apoio ao funcionamento da Rede devem ser ajustados à 

realidade atual. 

2. No seguimento do número anterior, o MEC compromete-se a articular com a 

Associação Nacional de Municípios Portugueses, tendo em vista a criação, até janeiro de 

2015 de um grupo de trabalho, envolvendo todos os intervenientes, para a elaboração de 

proposta de protocolo de compromisso, para a racionalização e agilização do 

funcionamento da Rede. 

3. Acordam na criação de um Grupo de trabalho, com o objectivo especifico de 

avaliação e definição de critérios de atualização anual dos valores a pagar em acordo de 

cooperação, na componente letiva e na componente familiar, para a resposta de 

educação pré-escolar, bem como matérias adicionais e relacionadas com as autorizações 

de funcionamento, com mandato até abril de 2015, para que seja aplicado no próximo 

ano letivo. 

4. Estabelecem-se os seguintes prazos para a regularização dos processos de 

candidatura e pagamentos relativos aos anos letivos de 2012/2013, 2013/2014 e 

2014/2015: 

a. 2012/2013 - Pagamento das candidaturas realizado até 31 de dezembro de 2014; 

b. 2013/2014 – Apresentação de candidaturas até 31 de dezembro de 2014; análise e 

validação pela Direção-Geral de Planeamento e Gestão Financeira (DGPGF) até 30 de 

abril de 2015; pagamentos até 30 de maio de 2015; 

c. 2014/2015 – Apresentação de candidaturas de 1 a 30 de setembro de 2015; análise e 

validação pela DGPGF até 31 de dezembro de 2015; pagamentos até 28 de fevereiro de 

2016; 

d. Os prazos definidos na alínea c. aplicam-se para os restantes anos letivos. 
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II 

Ensino Básico 

1. As crianças que frequentam os estabelecimentos de educação pré-escolar da rede 

solidária ficam sujeitas aos mesmos critérios e condições definidos para as crianças que 

frequentam os estabelecimentos de educação pré-escolar da rede pública, no acesso à 

matrícula nas escolas do 1º ciclo do ensino básico da rede pública.  

2. De acordo com o ponto anterior, acorda-se na revisão das prioridades referidas no 

artigo 10.º do Despacho n.º 5048-B/2013, de 12 de abril, quanto às prioridades de acesso, 

com efeitos a partir do ano letivo 2015-2016. 

 

III 

Educação Especial 

1. O alargamento da idade de cumprimento da escolaridade obrigatória até aos 18 anos, 

com efeitos a partir de 2012, é igualmente aplicável aos alunos abrangidos pelo Decreto-

Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, alterado pela Lei n.º 21/2008, de 12 de maio, pelo que 

importa salvaguardar o conveniente processo de transição dos jovens com 18 anos ou 

mais que terminem o seu percurso escolar, com necessidades educativas especiais de 

caráter permanente, tendo em vista preparar o seu encaminhamento para respostas de 

continuidade ajustadas ao seu perfil e aptidões. 

2. Tendo em consideração a experiência do funcionamento anterior de um Grupo de 

trabalho informal, é constituída uma Comissão de Acompanhamento, com a seguinte 

composição: 

a. Um representante da Direção-Geral da Educação (DGE); 

b. Um representante da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE); 

c. Um representante do Instituto da Segurança Social, I.P. (ISS, IP); 

d. Um representante do Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P. (INR,IP); 

e. Um representante do Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I.P. (IEFP,IP);  

f. Um representante da União das Misericórdias Portuguesas; 

g. Um representante da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, e 

h. Um representante da União das Mutualidades Portuguesas. 

3.  A Comissão de Acompanhamento deve cooptar elementos representativos de 

entidades com intervenção nos apoios específicos a alunos  com necessidades educativas 

especiais de caráter permanente, em concreto os Centros de Recursos para a Inclusão. 

4.  A Comissão de Acompanhamento reúne bimensalmente nas instalações do INR, I.P., a 

partir do início do ano letivo. 

5.  A DGEstE deve, até ao final do 1.º período do ano letivo, apresentar uma listagem 

dos alunos que até 15 de setembro do ano seguinte atinjam a idade de 18 anos ou 
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terminem a escolaridade obrigatória, com indicação dos alunos que devem prosseguir os 

estudos, os que necessitam de uma adequada preparação para a vida profissional e para 

uma transição da escola para o emprego, e dos que devem ser encaminhados para outras 

respostas sociais, designadamente, Centro de Atividades Ocupacionais. 

6.  As entidades que integram a Comissão prevista no número 2 da presente cláusula 

devem designar os interlocutores, até à pausa letiva do carnaval no 2º período, para que 

junto dos agrupamentos escolares ou escolas não agrupadas dos jovens sinalizados, 

possam ser desenvolvidas as diligências necessárias, com vista à preparação do 

encaminhamento mais adequado ao perfil e aptidões de cada jovem. 

7.  As diligências previstas no número anterior devem prever reuniões com o 

encarregado de educação do jovem e com os representantes das Instituições Particulares 

de Solidariedade Social/ Estabelecimentos de Educação Especial com fins lucrativos e 

sem fins lucrativos, ou com entidade acreditada como Centro de Recurso para a Inclusão, 

de acordo com o acompanhamento de que o jovem beneficiar.   

8.  Em sede da Comissão de Acompanhamento, deve ser realizada a monitorização de 

todo o processo, devendo os representantes do ISS, do IEFP,I.P. e da Educação dar 

conhecimento da evolução dos trabalhos de encaminhamento no final do 2º período, a 

meio e no final do 3.º período escolar, identificando os eventuais desvios ao cumprimento 

do processo de transição dos jovens. 

9. Aos jovens relativamente aos quais não seja encontrado encaminhamento devido, até 

30 de julho, deve ser autorizada a sua inscrição em estabelecimento escolar, por mais um 

ano letivo, sendo que a análise destas situações deve ser feita caso a caso. 

10.  Garantir, através do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância, o apoio 

especializado às crianças consideradas elegíveis na legislação em vigor, 

independentemente da rede de educação pré-escolar onde se encontram matriculadas. 

 

IV 

Ação Social Escolar 

1.  As crianças com medida de acolhimento em instituição integram o agrupamento de 

escolas ou escolas não agrupadas do sistema de ensino correspondente à zona geográfica 

da instituição de acolhimento, bem como beneficiam da ação social escolar. 

2. Para o cumprimento, do disposto no número anterior, a instituição de acolhimento 

deve apresentar declaração/documento referindo o processo e a medida de promoção e 

proteção decreta pela CPCJ ou Tribunal.  

 

 

 



 

   34 
    
 

Lisboa, 16 de dezembro de 2014 
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Lino da Silva Maia 
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Luís Alberto Silva 
O Presidente da União das Mutualidades Portuguesas 

 



O AUTOFINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA NA DOENÇA AOS MILITARES 
 
1. Para situar a questão nos termos em que a AOFA a perspectiva e reiteradamente vem 
afirmando, importa, antes de mais, referir que, para nós, a ADM só pode ser abordada de modo a 
respeitar o preconizado na Lei 11/89, de 01JUN – Bases Gerais do Estatuto da Condição Militar. 
Dos respectivos normativos decorre uma clara imposição de discriminação positiva, sentido bem 

diferente do que tem vindo a ser prosseguido com a convergência dos diferentes sistemas da AP que, 
ilegitimamente, tem vindo a ser imposta aos militares. 

Legitimamente entendemos que, no seguimento do que dispõe a Lei das Bases Gerais do Estatuto da 
Condição Militar, se impõe uma discriminação positiva nesta área, uma das contrapartidas para o conjunto 
de severos deveres e restrições a que os militares estão sujeitos.  

2. Porém, lidamos, no actual contexto, com o problema do almejado autofinanciamento, razão que 
determinou a audição na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública (COFAP). 

Assim sendo, interessa fazer uma análise séria, acautelando as diferentes variáveis em jogo, sem que, 
como tem vindo a acontecer, seja distorcida uma realidade, sempre com o objectivo de sobrecarregar mais e 
mais os militares.  

Importando pois, revisitar os factos na sua verdadeira dimensão, o que obriga a colocar questões que se 
constituem fundamentais referências para determinar como e quando se pode considerar que a ADM se 
autofinancia:  

 A ADM suporta custos hospitalares relacionados com a assistência sanitária ministrada no HFAR.  
E, como se tal não bastasse, com recurso a tabelas cujos valores são superiores aos praticados nas 
entidades com quem são efectuadas convenções. 
Será que, aos militares, para além de todos os deveres e restrições, se pretende, também, retirar-lhes 
o direito universal ao Serviço Nacional de Saúde? 
Pagamos impostos como qualquer outro cidadão e temos que arcar com a responsabilidade pelo 
pagamento dos actos e serviços médicos praticados no HFAR? 
A que propósito? 

 A ADM suporta os custos de saúde dos militares na efectividade de serviço, por conseguinte, a 
saúde operacional.  
A que propósito? 
É caso para dizer que, mais dia, menos dia, os militares combatentes haverão que suportar as 
despesas relacionadas com os indispensáveis instrumentos de combate. Espingarda, etc… 

 Cerca de 5.000 beneficiários que a maioria dos quais são aqueles que não auferem uma vez e meia a 
retribuição mínima mensal garantida (Pensionistas, de invalidez e de pensão de preço de sangue, 
cônjuges viúvos, etc, estão isentos de desconto para a ADM, porque se considera socialmente justo 
dispensar tais concidadãos de obrigações aplicadas aos que auferem rendimentos superiores. 
A que propósitos têm que ser os militares (ADM) a suportar tais encargos? 

 A ADM suporta os encargos com a saúde dos DFA’s. 
Nada nos move contra tais factos, antes pelo contrário; é com orgulho que acolhemos no nosso seio 
camaradas que tudo deram pela Pátria. Eles são, podemos dizê-lo, o espelho vivo da nossa condição 
militar. 
Consideramos inadmissível é que, a cidadãos que se sacrificaram pela Pátria e aos quais toda a 
comunidade deve estar reconhecida, tenha que ser apenas uma parcela dessa mesma comunidade a 
suportar o reconhecimento que, justa e acertadamente, lhes é devido por todos os cidadãos. 
Por isso entendemos que o custo do apoio que lhes é disponibilizado deve ser suportado pelo 
Orçamento do Estado, como óbvia forma de o consagrar em termos universais, responsabilidade de 
TODOS, como é devido, e não apenas pelos militares, por via da ADM e do IASFA!  

 Nas Regiões Autónomas dos Açores e Madeira os cuidados de saúde prestados pelos respectivos 
Sistemas de Saúde Regionais são cobrados na totalidade à ADM. 
A que propósito, Srs. deputados?  
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ANEXO H



 A ADM suporta os encargos decorrentes de prestação de “Cuidados continuados”.  
Tratando-se de cuidados assumidos pelo SNS na parte remanescente à que é paga pelo beneficiário. 
A que propósito tem que ser a ADM a suportar os respectivos encargos, colocando os militares numa 
situação de desigualdade relativamente aos seus concidadãos? 

 Numa lógica em que prevalece uma clara desigualdade de tratamento, são transferidas avultadas 
somas para o SNS, destinadas ao pagamento do valor dos medicamentos na parte em que não são 
comparticipados. Em 2013 foram transferidos cerca de 7.400.000, 00€ (Art.º 151.º, nºs 4 e 5 do 
OE2013). Acrescendo ainda a responsabilidade pelo pagamento adicional das comparticipações dos 
DFA’s (diferença para os 100%), os medicamentos de farmácias das Regiões Autónomas e ainda das 
farmácias militares. 
A que propósito? São os militares cidadãos de 2ª?  

 A assistência na doença a militares e respectiva família deslocados no estrangeiro é suportada pela 
ADM. Importa referir que a comparticipação com os cuidados de saúde é de 100% para o militar e 
80% para os familiares (Port 1395/2007, de 25OUT). Mesmo quando a ADM era suportada pelos 
Ramos das forças Armadas (até 2005), estes custos eram imputadas a rubrica diferente no 
orçamento dos Ramos. 
Porquê, há-de, actualmente, ser a ADM a suportar esta particular situação de apoio na saúde aos 
militares destacados no estrangeiro?  

 Foi celebrado protocolo com o Hospital da Cruz Vermelha para assistência sanitária aos militares. A 
tabela utilizada para cobrança dos encargos suportados com a referida assistência é superior à 
praticada pelas entidades convencionadas. 
Porquê? Porque são os militares a pagar por via da ADM?  

 Como referido acima, à semelhança do que sucede com os seus concidadãos, os militares estão 
sujeitos a todos as taxas, impostos e descontos. 
Por conseguinte, tal como os restantes cidadãos, têm direito aos cuidados prestados no âmbito do 
Serviço Nacional de Saúde (SNS). 
Assim sendo, não seria razoável e de toda a justiça que a ADM fosse ressarcida dos encargos com 
actos médicos praticados noutras entidades que não o SNS, pelo valor médio aqui praticado para 
esses mesmos actos? Ou o SNS, para além de ser confrontado com um consideravelmente maior 
afluxo de utentes, não seria onerado nessa proporção se o militar recorresse aos seus serviços?  

3. Face ao exposto, fácil é verificar que o propalado autofinanciamento se sustenta em pressupostos pouco 
sérios na medida em que são assacadas à ADM responsabilidades que, definitivamente, não lhe cabem. 

4. Impondo-se, por conseguinte, definir o que efectivamente é parte dessa responsabilidade, de modo a 
eliminar factores que, para além de omitirem o que legitimamente deveria estar associado à condição militar, 
induzem a um tratamento desigual dos militares relativamente aos seus concidadãos.  

 

                                            
                                                                                                                       O Presidente 
 
 
                                                                                                       Manuel Martins Pereira Cracel 

                                                                                                                                Coronel 



 PÁG. RELATÓRIO 
IASFA 2012 

 ENCARGO ADM 2012 69.632.962,94 € Pág 20 28.616.191,67 €             

RECEITA - Desconto ADM -1,5% 17.169.715,00 € Pág. 43 40.062.668,33 €             

 SALDO 52.463.247,94 €

 DFA  12.165.583,82 € Pág. 20

 INSTITUIÇÕES MILITARES (IM) de 
Saúde 

4.003.844,10 € Pág. 20 15.760.919,75   11.446.476,67   4.314.443,08 €-                

 TOTAL DFA's e IM 16.169.427,92 € 15.760.919,75   22.892.953,33   7.132.033,58 €                

HFAR a)

 SAÚDE OPERACIONAL 

 DFA's 

 REGIÕES AUTÓNOMAS 

 TRANSFERÊNCIA SNS PAGAMENTO 
MEDICAMENTOS  

                                                                                                                                     
CUIDADOS CONTINUADOS  

 ISENÇÃO DE DESCONTOS 

 CARGOS/MISSÔES NO 
ESTRANGEIRO 

 CRUZ VERMELHA 

 COMPARTICIPAÇÃO SNS 

PROJECÇÃO COM BASE NO RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO IASFA DE 2012

EXCLUINDO ENCARGOS COM DFA's, INSTITUIÇÕES MILITARES e MEDICAMENTOS

ENCARGOS/RECEITA

a) Os valoes de 11,446,476,67€ e 22,892,953,33€, são o resultado da diferença entre 28,616,191,67€, 40 062668,33 e 17,169,715,00, de modo a não considerar este valor duas vezes.

 EM 2012 OS ENCARGOS COM MEDICAMENTOS ATINGIRAM O MONTANTE DE CERCA DE 20.532.932,27€!!! (Pág. 20 Relatório IASFA)  

Diferença entre valor SEM DFA, IM, MEDICAMENTOS e Total se desconto de 2,5%

Diferença entre valor SEM DFA, IM, MEDICAMENTOS e Total se desconto de 3,5%

??????

Embora aligeirados, se aplicado desconto de 2,5%, com os cálculos efectuados faltariam 4,314,443,08€ para saldar os 69 632 962,94 de encargos com a ADM. 

 Da mesma forma, se aplicado o desconto de 3,5%, sobejariam 7,132,033,58€ para saldar os mesmos 69 632 962,94 de encargos com a ADM.... 

Se o desconto de 1,5%, corresponde a 17.169.715,00€, então 2,5%, corresponderá a:  

Se o desconto de 1,5% corresponde a 17.169.715,00€, então 3,5%, corresponderá a:  

 Se tirar DFA, IM e 

MEDICAMENTOS  

15.760.919,75 €

    DADOS DE 2013 - Entretanto, embora ainda não publicados, temos conhecimento que a receita da ADM atingiu, em 2013, o valor de 27.164.664.00€, valor 
significativamente superior quando comparado com anos anteriores porque, por força do DL 105/2013, de 24JUL, os descontos para a ADM passaram a ser de 
2,25% e a incidir sobre os Suplemento de Condição Militar e sobre os Subsídios de Férias e Natal, a partir de Agosto do mesmo ano. Ao mesmo tempo, ainda que 
sobrecarregado por todo um conjunto de responsabilidades que não as suas, os encargos com a ADM cifraram-se em 48.381.404,00€. Considerando a 

transferência para o SNS de cerca de 7.400.000, 00€, relativos ao pagamento de medicamentos (nº 4 e 5 do art.º 151.º do OE/2013 - Lei 66-B/2013, de 31DEZ),  

que a ADM assumiu encargos da ASC no valor de cerca de 3,5M (o que não podia nem devia acontecer) e assumindo a ADM apenas as suas responsabilidades 
(não assumindo encargos relativos aos universos referidos à esquerda), podemos, com toda a certeza, assegurar que o seu saldo será francamente excedentário.  

E INCLUINDO OS CÔNJUGES!

 Não foram considerados os valores que poderiam constituir receita da ADM, caso o SNS transferisse a parcela relacionada com os actos 
médicos que são praticados fora do seu âmbito. 

http://www.iasfa.pt/pdf/Documentos/RA2012.pdf
http://www.iasfa.pt/pdf/Documentos/RA2012.pdf

