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1 Nota Introdutória 

O presente trabalho cumpre uma determinação da Excelentíssima Secretária de Estado Adjunta 

e da Defesa Nacional, publicamente explicitada no ato de posse do atual Conselho Diretivo. 

Por razões de simplicidade, objetividade e coerência, decidimos separar a atual missão do IASFA, 

I.P., nas suas duas componentes essenciais – o apoio social (ASC) e o apoio de/ou em saúde 

(ADM), tratando no presente trabalho apenas o apoio social e, numa segunda fase, apresentar 

um trabalho semelhante para o apoio na doença. 

Como Plano Estratégico que pretende ser, começa por realizar um levantamento, o mais 

exaustivo que foi possível, da situação (o estado da arte); elenca as possibilidades e os desafios 

que se colocam à Instituição e apresenta um conjunto de medidas e ações que, nos pressupostos 

assumidos, a podem repor no sentido rigoroso e objetivo do cumprimento da Missão (nível de 

ambição). 

Assim é essencial reter e, ter sempre presente, que a instituição se destina aos militares e à 

“família militar”, garantindo, na sua essência, o seu envolvimento/comprometimento 

(individual e institucional) em todos os atos da respetiva atividade. 

Os valores/modelo final a atingir, a sua governance, sustentação e as atividades têm que estar 

intimamente ligadas à Visão, à Ambição, às Expectativas e às Solicitações dos seus Destinatários 

(os Beneficiários), constituindo-se como instrumento útil (reconhecido por fora e por dentro), 

no suprimento das dificuldades de âmbito social que a condição dos seus beneficiários justifica, 

como diferenciação positiva, e para a qual a resposta não existe ou não é suficiente. 

A(s) proposta(s) agora apresentada(s), ao serem assumidas pelos intervenientes, devem garantir 

que a Instituição retoma os seus objetivos fundadores (objetivos estratégicos), se colocará na 

Sociedade como um elemento dinâmico de resposta eficaz às necessidades, vivida 

coletivamente pelos Beneficiários e Instituições a quem os mesmos servem, responsavelmente 

gerida através de Planos Anuais de Atividades devidamente participados e orientados, 

sufragados estes por Relatórios Anuais de Atividades oportunos, transparentes e motivadores 

(Linhas e Princípios de Ação). 

Assumimos a vontade, fortalecida por uma forte determinação, de tudo fazer para que os 

objetivos agora propostos sejam atingidos, certos que estamos que a Instituição que servimos 

é necessária, útil, capaz e que, com o resultado da sua ação, muito contribuirá para o desígnio 

final de, atendendo à diferenciação positiva conferida pelo estatuto profissional dos seus 

membros (beneficiários), justamente lhes conferir possibilidades e capacidades que atenuem as 

suas diferenciadas responsabilidades no exercício profissional e respetivas consequências. 
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2 Enquadramento 

2.1 Origem e História 

O Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I.P. (IASFA, I.P.), teve na sua origem o Hospital 
Real dos Inválidos Militares (atualmente 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 
Acão 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 Acão 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 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 Acão 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 atividade 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 instituto 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  
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«[…] promover uma ação centralizadora, coordenada e impulsionadora das atividades 
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 
integração de todas as atividades sociais dos três ramos das Forças Armadas, sem 
prejuízo das atividades 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 atividades 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, Braga (1971), Coimbra (1970), Évora (1980), Funchal (1975), Porto (1960) e 
Tomar (1969), 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)1; e, em 1961, a Assistência aos Tuberculosos das Forças Armadas (ATFA)2.  

 

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 atividades 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»3 (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 

                                                             

1 Fusão do Cofre de Previdência dos Oficiais do Exército Metropolitano e do Cofre de Previdência dos 
Sargentos de Terra e Mar. 
2 Reuniu num único organismo as assistências aos tuberculosos do exército e da armada. 
3 Decreto-Lei n.º 43/76, de 20 de janeiro 
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pagamento de uma quotização mensal (percentagem sobre as suas remunerações ou 
pensões)4. 

Vivenciando um contexto de permanente transformação e instabilidade política e social, os SSFA 
mantiveram-se sempre em atividade, 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 19955. 

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 
Armadas6. 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 direta do Estado» (Ibidem, pág. 84). 

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) Atividades 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; 

                                                             

4 Por despacho do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, estava previsto na lei um regime 
de isenções. 
5 Decreto-Lei n.º 284/95, de 30 de outubro 
6 Decreto-Lei n.º 47/93, de 26 de fevereiro 
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(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 proteção 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 públicos7, num contexto de redimensionamento e de reestruturação da 
Administração Pública, modernização e melhoria dos serviços públicos8; 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 ASC9 dos seus beneficiários e gestão do sistema de Assistência na Doença aos 
Militares das Forças Armadas (ADM). 

De acordo com o número 2 do Artigo 8.º daquele diploma legal, o Conselho Diretivo (CD) era 
constituído por três elementos, designadamente:  

«2 - 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.   

                                                             

7 Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro. 
8 Resolução do Conselho de Ministros n.º 102/2005, de 24 de junho. 
9 Concretizada através de «a) Equipamentos sociais; b) Apoio domiciliário; c) Comparticipações financeiras; 
d) Concessão de empréstimos; e) Apoio à habitação» (número 3, do Artigo 3.º, da Lei n.º 215/2009). 

http://publicos.pt/documento/id489509/decreto-lei-215/2009#artigo-8o-numero-2
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  3 - A proposta referida no número anterior é elaborada após audição do Conselho de 
Chefes de Estado-Maior.  

    4 - 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 setembro, 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 dos 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.,10 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-representatividade 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).   

                                                             

10 Decreto-Lei n.º 193/2012, de 23 de agosto. 
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2.2 Caraterização e Enquadramento Legal 

2.2.1 Definição 

O IASFA, I.P. é um Instituto Público (I.P.) integrado na administração indireta do estado, com 

personalidade jurídica e dotado de autonomia administrativa e financeira e património próprio. 

O IASFA, I.P. está sob a superintendência e tutela do Ministro da Defesa Nacional.  

 

2.2.2 Missão Legal 

O IASFA, I.P. tem por missão garantir e promover a Ação Social Complementar (ASC) dos seus 

beneficiários e gerir o sistema de Assistência na Doença aos Militares das Forças Armadas 

(ADM). 

A ASC dos beneficiários do IASFA, I.P. concretiza-se pelos seguintes meios: 

1) Equipamentos Sociais; 

2) Apoio domiciliário11; 

3) Comparticipações financeiras; 

4) Concessão de empréstimos; 

5) Apoio à habitação concretizada através da promoção do arrendamento social. 

Compete ainda ao IASFA, I.P. garantir a assistência social consagrada no estatuto do extinto 

Cofre de Previdência das Forças Armadas, nomeadamente: 

 Assegurar pagamento do subsídio pecuniário nos termos do Decreto-Lei n.º 42 945, de 

26 de Abril de 1960; 

 Assegurar o processamento dos empréstimos hipotecários concedidos ao abrigo da 

alínea d) parágrafo 1º do artº 35º do Estatuto. 

Para cumprimento da missão, o IASFA, I.P. é constituído pelos seguintes órgãos: 

 Conselho Diretivo; 

 Fiscal Único; 

 Conselho Consultivo. 

 

  

                                                             

11 Embora previsto na lei, o apoio domiciliário ainda não foi concretizado. 
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2.2.3 Atribuições 

 Assegurar ações de bem-estar social; 

 Assegurar a gestão da ADM; 

 Promover a satisfação de necessidades sociais não cobertas por outros sistemas de 

assistência social; 

 Promover, em colaboração com outras entidades ou serviços, a articulação e 

harmonização dos esquemas de prestações de ASC; 

 Assegurar a adequada gestão das receitas, designadamente as provenientes de 

quotizações; 

 Recolher e manter permanentemente atualizada a informação sobre o universo dos 

beneficiários e de benefícios concedidos; 

 Promover a realização de estudos conducentes à melhoria da ASC desenvolvida e propor 

medidas ou instrumentos legais necessários. 

 

2.2.4 Âmbito Territorial 

O IASFA, I.P. é um organismo central com cobertura e jurisdição sobre todo o território nacional. 

Tem sede em Lisboa e unidades em vários pontos do Continente e Regiões Autónomas da 

Madeira e dos Açores, denominados Centros de Apoio Social (CAS) 

Figura 1: Distribuição geográfica dos CAS 
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A cada CAS está adjacente uma área territorial de intervenção, designadamente: 

1. CAS Alfeite: distrito de Setúbal; 

2. CAS Braga: distritos de Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Bragança; 

3. CAS Coimbra: distritos de Coimbra e Aveiro (Albergaria-a-Velha, Águeda, Anadia, 

Arouca, Aveiro, Castelo de Paiva, Estarreja, Ílhavo, Mealhada, Murtosa, Oliveira de 

Azeméis, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga, Vagos e Vale de Cambra); 

4. CAS Évora: distritos de Évora, Beja, Portalegre e Faro; 

5. CAS Funchal: Região Autónoma da Madeira; 

6. CAS Lisboa: distritos de Lisboa (Amadora, Azambuja, Lisboa, Loures, Odivelas, Sintra e 

Vila Franca de Xira) e Santarém (Benavente, Cartaxo, Coruche e Salvaterra de Magos); 

7. CAS Oeiras: distrito de Lisboa (Cascais e Oeiras); 

8. CAS Ponta Delgada: Região Autónoma dos Açores;  

9. CAS Porto: distritos do Porto, Aveiro (concelhos de Espinho, Feira, S. João da Madeira, 

Gondomar e Lousada) e Viseu (concelhos de Armamar, Cinfães, Lamego, S. João da 

Pesqueira, Tabuaço e Resende); 

10. CAS Runa: distritos de Leiria (Alcobaça, Bombarral, Caldas da Rainha, Nazaré, Óbidos e 

Peniche), Lisboa (Alenquer, Arruda dos Vinhos, Cadaval, Lourinhã, Mafra, Sobral de 

Monte Agraço e Torres Vedras) e Santarém (Rio Maior); 

11. CAS Tomar: distritos de Leiria (Alvaiázere, Ansião, Batalha, Castanheira de Pêra, Figueiró 

dos Vinhos, Leiria, Marinha Grande, Pedrógão Grande, Pombal, Porto de Mós e Ourém), 

Santarém (Abrantes, Alcanena, Almeirim, Alpiarça, Chamusca, Constância, 

Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Golegã, Mação, Santarém, Sardoal, Tomar, Torres 

Novas e Vila Nova da Barquinha) e Castelo Branco (Castelo Branco, Idanha-a-Nova, 

Oleiros, Penamacor, Proença-a-Nova, Sertã, Vila de Rei e Vila Velha de Rodão); 

12. CAS Viseu: distritos de Viseu, Guarda (Aguiar da Beira, Almeida, Celorico da Beira, 

Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Gouveia, Guarda, Manteigas, Meda, 

Pinhel, Sabugal, Seia, Trancoso e Vila Nova de Foz Côa) e Castelo Branco (Belmonte, 

Covilhã e Fundão). 

 

2.2.5 Caracterização dos beneficiários 

Os beneficiários do apoio social do IASFA, I.P. estão enquadrados na Portaria n.º 1238/2010, de 

14 de dezembro - Regulamento dos Beneficiários do IASFA, I.P. 

De acordo com o artº 1, são beneficiários titulares: 

 Os militares dos quadros permanentes das Forças Armadas, nas situações de ativo, 

reserva e reforma; 

 O pessoal militarizado das Forças Armadas; 

 Os que possuíam a qualidade de beneficiário dos Serviços Sociais das Forças Armadas à 

data da entrada em vigor do Decreto -Lei n.º 284/95, de 30 de Outubro, bem como os 

que se tenham inscrito como tal ao abrigo do n.º 2 do artigo 4.º do mesmo decreto – 

lei. 
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Podem ainda ser admitidos como beneficiários titulares, desde que o requeiram: 

 Os alunos dos estabelecimentos de ensino destinados à formação dos militares dos 

quadros permanentes; 

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

Janeiro; 

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

13 de Outubro; 

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

de Outubro; 

 Os grandes deficientes do serviço efetivo normal a que se refere o Decreto -Lei n.º 

250/99, de 7 de Julho. 

São beneficiários familiares: 

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

pelo falecimento do beneficiário titular; 

 As pessoas que tenham direito a alimentos a prestar pelo beneficiário titular. 

De acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 215/2009, de 4 de Setembro, 

consideram-se membros do agregado familiar do beneficiário titular: 

 O cônjuge; 

 Os filhos menores do beneficiário titular ou do cônjuge; 

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

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

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

titular. 

Os beneficiários titulares são obrigados ao pagamento de uma quota de valor a fixar por 

despacho do Ministro da Defesa Nacional, sob proposta do conselho diretivo e ouvido o 

Conselho Consultivo. 
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O universo de beneficiários da ASC está distribuído geograficamente da seguinte forma: 

Tabela 1: Distribuição geográfica dos beneficiários por CAS 

Centro de Apoio Social Titulares Familiares Total Peso 

ALFEITE 10.525 16.456 26.981 25% 

LISBOA 10.009 15.411 25.420 24% 

TOMAR 4.672 7.617 12.289 12% 

ÉVORA 3.052 4.242 7.294 7% 

OEIRAS 2.812 4.360 7.172 7% 

PORTO 2.594 3.654 6.248 6% 

RUNA 2.244 3.578 5.822 5% 

COIMBRA 2.181 3.178 5.359 5% 

BRAGA 2.060 2.571 4.631 4% 

PONTA DELGADA 820 1.439 2.259 2% 

VISEU 991 1.126 2.117 2% 

FUNCHAL 432 570 1.002 1% 

Total 42.392 64.202 106.594  

Peso % 40% 60%   
Fonte: Dados fornecidos pela Divisão de Assuntos Sociais (DAS) à data de 22 abril 2015 

É nos CAS Alfeite e Lisboa que se regista a maior concentração de beneficiários (49%), quase 

metade do universo de beneficiários do IASFA, I.P., dada a localização das principais unidades 

da Armada, Exército e Força Aérea, que funcionam como polos agregadores, dos beneficiários 

do IASFA, I.P.. 

Tabela 2: Caracterização dos beneficiários por qualidade do vínculo 

Tipo de beneficiários 2015 % do Total Benef. 

Titulares 42.392 39,8% 

Militares QP 37.586 35,3% 

Militarizados 1.852 1,7% 

Deficientes 2.582 2,4% 

Civis 334 0,3% 

Outros 38 0,0% 

Familiares 64.202 60,2% 

Cônjuges 35.989 33,8% 

Descendentes 27.723 26,0% 

Outros 490 0,5% 

Total 106.594  
Fonte: Relatório de Atividades de 2013 do IASFA, I.P., e dados fornecidos pela DAS à data de 22 de abril de 
2015 

Dos beneficiários da ASC do IASFA, I.P., (BT e BF), são os BF que representam 60% do universo, 

na qualidade de cônjuges e descendentes. Relativamente aos BT (39,8% do universo), são na sua 

maioria militares do quadro permanente.  
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Tabela 3: Caracterização dos beneficiários por grupos etários 

Grupos Etários Titulares Familiares Total Peso % 

< 3 anos 0 101 101 0% 

3-6 anos 4 980 984 1% 

7-17 anos 0 10.628 10.628 10% 

18-26 anos 13 11.211 11.224 11% 

27-64 anos 25.957 23.916 49.873 47% 

> 65 anos 16.418 17.366 33.784 32% 

Total   106.594  
Fonte: Dados fornecidos pela DAS à data de 22 abril de 2015 

A maioria dos beneficiários encontra-se nas faixas etárias dos 27 aos 64 anos (47%), e mais de 

65 anos (32%). 

 

2.2.6 Estrutura Orgânica 

Resultante do enquadramento legal dado pela Portaria n.º 189/2013, de 22 de Maio, e do 

Despacho (extrato) n.º 9404/2013 deliberado pelo Conselho Diretivo, a atual estrutura orgânica 

do IASFA, I.P. é a seguinte: 
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Figura 2: Organograma do IASFA, I.P. 

 

 

2.2.7 Dependências e Ligações Funcionais 

Nos termos do Decreto-Lei n.º 183/2014, de 29 de Dezembro que regula a estrutura orgânica 

do Ministério da Defesa Nacional, o IASFA, I.P. está sob a superintendência e tutela do Ministro 

da Defesa Nacional, integrando-se na administração indireta do Estado. 

Para o cumprimento da sua missão, o IASFA, I.P. mantém ligações com o Estado-Maior General 

das Forças Armadas, os ramos das Forças Armadas e outros departamentos do Estado da Defesa 

Nacional.  

O IASFA, I.P. promove a articulação com o Hospital das Forças Armadas (HFAR) numa perspetiva 

de complementaridade e referenciação de doentes. 
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2.2.8 Enquadramento Legal 

A nível de enquadramento legal, o IASFA, I.P. rege-se pelas seguintes leis: 

 Legislação Orgânica: 

Decreto-Lei n.º 183/2014, de 29 de dezembro – Orgânica do Ministério da Defesa Nacional (cf. 

Artigo 17.º); 

Decreto-Lei n.º 193/2012, de 23 de agosto - Orgânica do Instituto de Ação Social das Forças 

Armadas, I. P.; 

Portaria n.º 1271/2009, de 19 outubro, entretanto revogada pela Portaria n.º 189/2013, de 22 

de maio - Estatutos do IASFA, I.P.; 

Despacho n.º 9142/2010, de 28 de maio - Nomeação do fiscal único do IASFA, I.P.; 

Despacho (extrato) n.º 9404/2013, de 18 de julho – Unidades Orgânicas Flexíveis do IASFA, I.P.; 

Despacho (extrato) n.º 13421/2012, de 15 outubro Atribuição de pelouros e delegação de 

competências, entretanto revogado por Despacho (extrato) n.º 10084/2013, de 1 de agosto – 

Atribuição de pelouros e delegação de competências; 

 Ação Social Complementar: 

Portaria n.º 1238/2010, de 14 de dezembro - Regulamento dos Beneficiários do IASFA, I.P.; 

 Arrendamento Social: 

Decreto-Lei n.º 380/97, de 30 de dezembro - Arrendamento dos fogos de renda social do IASFA, 

I.P.; 

Portaria n.º 7/98, de 7 de janeiro – Regulamento para a Atribuição das Casas de Renda 

Económica do IASFA, I.P.  
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2.3 Tipificação dos Serviços Prestados na Ação Social Complementar (ASC) 

2.3.1 Caracterização geral 

De acordo com o n.º 3 do Decreto-Lei n.º193/2012 de 23 de agosto, a atividade da ASC 

concretiza-se através dos equipamentos sociais, comparticipações financeiras, concessão de 

empréstimos e apoio à habitação. Até ao momento não se tem efetivado o apoio domiciliário12 

previsto no número 3.  

Os centros de dia também referenciados no mesmo diploma legal, são efetivamente centros de 

convívio13, funcionando de forma informal (sem o reconhecimento por parte do Ministério da 

Solidariedade, Emprego e Segurança Social), proporcionando o desenvolvimento de atividades 

sócio recreativas e culturais, com o envolvimento ativo dos beneficiários, e promovendo 

momentos de interação, convívio e lazer entre estes (adaptado de Carvalho, 2013). 

O estudo da ASC e das suas formas de concretização, teve como ponto de partida a sua 

caracterização por áreas de intervenção, permitindo uma melhor visualização da amplitude da 

intervenção do IASFA, I.P., no cumprimento da sua missão de apoio à família militar. 

Essa definição por áreas de intervenção, permitiu, paralelamente, efetuar uma análise 

comparativa no âmbito da ASC, envolvendo o IASFA, I.P., e o Sistema de Segurança Social ao 

nível das prestações e respostas sociais (adaptado de Carvalho, 2013).  

Foram consideradas nove áreas de intervenção efetivas da ASC do IASFA, I.P., desenvolvidas 

através de valências, “conjunto de atividades desenvolvidas em serviços e/ou equipamentos 

sociais para apoio a pessoas e famílias (…)” (http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/5699). 

 

  

                                                             

12 Segundo o conceito do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social:  
«Resposta social, desenvolvida a partir de um equipamento, que consiste na prestação de cuidados 
individualizados e personalizados no domicílio a indivíduos e famílias quando, por motivo de doença, 
deficiência ou outro impedimento, não possam assegurar temporária ou permanentemente, a satisfação 
das necessidades básicas e/ou atividades da vida diária» (Disponível em: 
http://www.cartasocial.pt/conceitos.php?img=0#cj17), não foi ainda concretizado. 
13 Numa aproximação ao conceito do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social:  
«Resposta social, desenvolvida em equipamento, de apoio a atividades sócio recreativas e culturais, 
organizadas e dinamizadas com participação ativa das pessoas idosas de uma comunidade»  
(Disponível em: http://www.cartasocial.pt/conceitos.php?img=0#cj17 

http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/5699
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2.3.1.1 Tipificação das Valências do IASFA, I.P. de acordo com o Setor Social 

Tabela 4: Áreas de intervenção da ASC do IASFA, I.P. e análise comparativa com as prestações 
e respostas sociais do Sistema de Segurança Social 

X – respostas não tipificadas na Segurança Social          - respostas tipificadas pela Segurança Social  

Áreas de 
intervenção 

Valências 
Localização 
Geográfica 

Normativo IASFA, I.P. 
Previstas e tipificadas 
pela Segurança Social 

Educação 

Creche CAS Alfeite 
n.º 4 do artigo 10.º da 
Portaria 189/2013, de 
22 de maio; IP: AS 07, 
de 12 de agosto de 
2013 

  

Jardim-de-infância CAS Alfeite 
 Jardim-de 

infância/Pré-
escolar14 

Centro de Recursos CAS Alfeite 
  Centro de Atividades 
de Tempos Livres

Ação Social 
 

Atendimento / 
Acompanhamento 
Social 

Todos os CAS. 
No CAS Braga, 
Ponta Delgada e 
Funchal é 
assegurado pela 
DAS 

 

  Atendimento/ 
     Acompanhamento 
Social

Estabelecimento 
de parcerias na 
comunidade (Rede 
Social) 

Todos os CAS 
Rede Social, 
Protocolos, Acordos de 
Cooperação 

Juventude 
Residências 
Universitárias 

CAS Coimbra e 
Oeiras 

n.º4 do artigo 10º da 
Portaria 189/2013, de 
22 de maio 
(Residência para 
Estudantes); IP: NG 
14, de 11 de agosto 
de 2011, IP: NG 08, de 
29 de setembro de 
1999 

X 

Pessoas 
Adultas/ 
Idosas 

Resposta Social 
ERPI: 

 UF1 - 
Alojamento 
permanente 

 UF2 – 
Alojamento 
permanente e 
temporário 

 

CAS Oeiras, 
Porto e Runa 

n.º4 do artigo 10º da 
Portaria 189/2013, de 
22 de maio (Centros 
de Acolhimento, 
Centros de 
Recuperação, 
Residência 
Temporária); Manual 
de Processos – Chave 
das ERPI do IASFA, I.P. 

 ERPI

Apoio Domiciliário A implementar 
n.º 3 do artigo 3.º do 
DL nº193/2012, de 23 
de agosto 

  Serviço de Apoio  
      Domiciliário

Centro de Dia Inexistente 
n.º 4 do artigo 10.º da 
Portaria 189/2013, de 

  

                                                             

14 O jardim-de-Infância é uma resposta social tutelada pelo Ministério da Solidariedade, Emprego e 
Segurança Social; e a Educação pré-escolar é tutelada pelo Ministério da Educação e Ciência. 
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Áreas de 
intervenção 

Valências 
Localização 
Geográfica 

Normativo IASFA, I.P. 
Previstas e tipificadas 
pela Segurança Social 

22 de maio (Centro de 
Dia) 

Centro de Convívio 

A formalizar 
projeto-piloto no 
CAS Oeiras ou 
CAS Porto  

    Centro de Convívio

Apoio 
Financeiro 

Empréstimos DAS 

n.º 3 do artigo 3.º do 
DL n.º 193/2012, de 
23 de agosto 
(concessão de 
empréstimos); IP: AS 
12, de 29 de março de 
2012 

X 

Comparticipações: 

DAS 

n.º 3 do artigo 3º do 
DL n.º 193/2012, de 
23 de agosto 
(comparticipações 
Financeiras) 

  

- CE 
IP: AS 10, de 19 de 
agosto de 2014 

Bolsa de estudo 

- CEAD 
 
IP: AS 14, de 10 de 
agosto de 2014 

Subsídio por Assistência 
de 3ª Pessoa; Subsídio 
por Frequência de 
Estabelecimento de 
Educação Especial 

Subsídios: 

DAS 

n.º 3 do artigo 3º do 
DL nº 193/2012, de 
23 de agosto 
(comparticipações 
financeiras) 

  

- SCERPI 
IP: AS 17, de 19 de 
agosto de 2014 

--------- 

- SCCE 
IP: AS 15, de 19 de 
agosto de 2014 

Complemento Solidário 
para Idosos; 
Complemento 
Extraordinário de 
Solidariedade, 
Rendimento Social de 
Inserção 
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Áreas de 
intervenção 

Valências 
Localização 
Geográfica 

Normativo IASFA, I.P. 
Previstas e tipificadas 
pela Segurança Social 

- SCAP 
IP: AS 16, de 19 de 
agosto de 2014 

Complemento por 
Dependência; 

- SCE 
IP: AS 18, de 19 de 
agosto de 2014 

Rendimento Social de 
Inserção; Subsídio de 
Caráter Eventual 

Extinto CPFA – 
Subsídio por Morte 

CPFA –DSASC 

alínea a) do n.º 5 do 
artigo 3.º do DL 
193/2012, de 23 de 
agosto 

X 

Habitação 

Apartamentos 
autónomos 

CAS Oeiras 

n.º 3 do artigo 3.º do 
DL nº193/2012, de 23 
de agosto (Apoio à 
habitação); 
Regulamento Versão 
2012/2013 

X 

Arrendamento 
Livre 

Território 
nacional 

n.º 3 do artigo 3.º do 
DL nº193/2012, de 23 
de agosto (Apoio à 
Habitação) 

X 

Arrendamento 
Social/Renda 
Económica 

Território 
nacional 

n.º 3 do artigo 3.º do 
DL nº193/2012, de 23 
de agosto (apoio à 
habitação); DL 
n.º380/97, de 30 de 
dezembro; Portaria 
n.º 7/98, de 7 de 
janeiro 

X 
 

Saúde 

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

CAS Alfeite, CAS 
Lisboa, CAS 
Oeiras, CAS 
Porto, CAS Runa, 
CAS Tomar, CAS 
Viseu e CAS 
Ponta Delgada 

n.º 4 do artigo 10.º da 
Portaria 189/2013, de 
22 de maio (Postos 
Clínicos); IP: NG 15, 
de 28 de fevereiro de 
2013; IP: NO 06, de 3 
de janeiro de 2012 

X 

Tempos 
Livres 

Alojamento 
Temporário para 
Lazer 

CAS Oeiras, CAS 
Porto, CAS Runa 
e CEREPOSA 

IP: AS 05, de 4 de 
janeiro de 2011 

  Centro de Férias e 
Lazer

Serviço de 
Alimentação 

CAS Lisboa, CAS 
Oeiras, CAS 
Porto e CAS 
Runa 
 

 X 

Apoio ao 
Beneficiário 

Atendimento Geral 
(CAS) 

Todos os CAS 
Diretiva n.º 10/2004, 
de 19 de agosto; IP: 

X 
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Áreas de 
intervenção 

Valências 
Localização 
Geográfica 

Normativo IASFA, I.P. 
Previstas e tipificadas 
pela Segurança Social 

NG 11, de 23 de maio 
de 2003 

Os números 1 e 4, do artigo 10.º, da Portaria 189/2013, de 22 de maio, classifica os 

equipamentos sociais do IASFA, I.P., em: 

(i) Nível I: Centros de Apoio Social (CAS) de Alfeite, Lisboa, Oeiras, Porto e Runa; 

(ii) Nível II: CAS de Braga, Coimbra, Évora, Funchal, Tomar, Viseu, Ponta Delgada, e 

Centro de Repouso de Porto Santo (CEREPOSA).  

A distribuição geográfica dos CAS pelo território continental e ilhas teve subjacente uma lógica 

de descentralização territorial dos serviços, permitindo uma aproximação aos seus beneficiários 

e assim garantir uma maior eficácia da sua intervenção (adaptado de Carvalho, 2013). 

Em cada um destes equipamentos funcionam algumas das valências de apoio aos beneficiários, 

nomeadamente centros de dia, centro de acolhimento, centro de recuperação, residência 

temporária, postos clínicos, creches, jardins-de-infância e residências para estudantes (cf. 

Portaria n.º 189/2013, de 22 de maio, Artigo10.º, número 4). 

 

2.3.1.2 Indicadores de Gestão da Atividade do Apoio Social 

Em 2014, a Ação Social Complementar teve uma despesa global de 20,3 M€ (despesa total do 

IASFA, I.P. excluindo a ADM) e receitas de 16,1 M€, das quais 10,6 M€ foram receitas próprias e 

5,5 M€ do Orçamento de Estado. Nesse ano, foram utilizados cerca de 4,2 M€ de receitas da 

ADM para cobrir a despesa da ASC. 

A atribuição da gestão da ADM ao IASFA, I.P., em 2005, implicou uma reestruturação funcional 

e financeira do Instituto em termos do desenvolvimento da ASC, na medida em que as receitas 

próprias provenientes do pagamento de quotas pelos beneficiários do Instituto (número 2, do 

artigo 13.º, do Decreto-Lei n.º 193/2012) foram canalizadas para a ADM (adaptado de Carvalho, 

2013). Neste sentido, foi elaborada uma proposta de pagamento de quota calculada sobre o 

valor da remuneração mensal dos militares pela aplicação de uma taxa15 anual, a qual não foi 

obtida resposta superior. 

Relativamente à execução orçamental em 2014 por Centro de Apoio Social (CAS), os resultados 

foram os seguintes: 

Tabela 5: Execução Orçamental, por CAS, em 2014 

                                                             

15 Ofício dirigido ao Chefe do Gabinete de Sua Excelência a Secretária de Estado Adjunta e da Defesa 
Nacional, com a referência SCS 10595 14-11-21. 
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CAS Total Custos Receita Líquida Cobrada Margem 

CAS de Oeiras             5.712.423 €                             3.437.737 €  -    2.274.686 €  

CAS do Alfeite             2.653.921 €                                682.463 €  -    1.971.458 €  

CAS de Runa             1.624.678 €                                743.964 €  -        880.714 €  

CAS de Lisboa                 593.786 €                                168.285 €  -        425.501 €  

CAS do Porto                 557.341 €                                236.785 €  -        320.556 €  

CAS de Coimbra                 192.180 €                                     7.500 €  -        184.680 €  

CAS de Cereposa                 263.175 €                                118.994 €  -        144.182 €  

CAS de Ponta Delgada                   80.854 €                                   18.617 €  -          62.237 €  

CAS de Tomar                   86.316 €                                   40.221 €  -          46.095 €  

CAS de Évora                   39.190 €                                            0  €  -          39.190 €  

CAS de Braga                   12.094 €                                            0  €  -          12.094 €  

CAS de Viseu                   13.569 €                                     7.833 €  -            5.736 €  

CAS do Funchal16                             0 €                                            0  €                      0  €  

TOTAL CAS            11.829.528 €                             5.462.399 €  -    6.367.129 €  
Fonte: Dados do GPGFO17 sobre a execução orçamental de 2014 

A imputação de custos com pessoal, com manutenção, com encargos em instalações e outros 

serviços como limpeza e segurança, em cada um dos CAS é atualmente estimada, uma vez que 

ainda não foi implementada no IASFA, I.P. a contabilidade analítica e indicadores de gestão que 

nos permitam avaliar de forma clara e rigorosa as despesas e receitas totais em cada resposta 

social. 

Adicionalmente os valores diferem em função das unidades que fornecem os indicadores, não 

existindo uma forma coerente e única de apresentação e consolidação dos dados. 

Tendo em conta as dificuldades expostas, o quadro que se apresenta em seguida expressa a 
tentativa de imputação de custos e receitas por resposta social, referentes a 201318, devendo 
ser analisado numa perspetiva macro e com as devidas reservas: 

Tabela 6: Custos e Receitas por Resposta Social/Valência em 2013 

Respostas sociais / Valências Custos Receitas Margem 
INFÂNCIA E JUVENTUDE 1.669.873,47 € 637.458,55 € -1.032.414,92 € 

  CRECHE 815.606,90 € 288.587,96 € -527.018,94 € 

JARDIM INFÂNCIA 734.046,21 € 259.729,16 € -474.317,05 € 

CENTRO RECURSOS 81.560,69 € 28.858,80 € -52.701,89 € 

RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA 38.659,67 € 60.282,63 € 21.622,96 € 

TEMPOS LIVRES 4.260.767,71 € 1.242.618,17 € -3.018.149,54 € 

                                                             

16 O CAS do Funchal não apresenta execução orçamental, quer do lado da receita, quer do lado da despesa, 
uma vez que utiliza um espaço do Exército onde faz apenas atendimento geral por militares dos Ramos os 
quais o IASFA, I.P. não tem qualquer custo. 
17 Gabinete de Planeamento e Gestão, Finanças e Orçamento do IASFA, I.P. 
18 Não existe ainda o mapa atualizado para o ano 2014. 
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Respostas sociais / Valências Custos Receitas Margem 

  ALOJAMENTO TEMPORÁRIO 363.096,09 € 182.053,21 € -181.042,88 € 

SERVIÇO ALIMENTAÇÃO19 3.596.263,76 € 981.965,18 € -2.614.298,58 € 

CULTURA E LAZER 49.806,22 €  0 € -49.806,22 € 

TURISMO SOCIAL 251.601,64 € 78.599,78 € -173.001,86 € 

APOIO A IDOSOS 4.454.257,32 € 3.548.049,48 € -906.207,84 € 

  ERPI - UF1 1.760.362,18 € 1.464.866,25 € -295.495,93 € 

ERPI - UF2 2.693.895,14 € 2.083.183,23 € -610.711,91 € 

APOIO À HABITAÇÃO 2.173.986,55 € 3.037.328,85 € 863.342,30 € 

  APARTAMENTOS 
AUTÓNOMOS20 

38.143,92 €  0 € -38.143,92 € 

ARRENDAMENTO 
HABITACIONAL21 

2.135.842,63 € 3.037.328,85 € 901.486,22 € 

APOIO NA SAÚDE 1.651.572,44 € 1.285.062,03 € -366.510,41 € 

  SAMED - SERVIÇO APOIO 
MÉDICO 

1.651.572,44 € 1.285.062,03 € -366.510,41 € 

APOIO FINANCEIRO22 3.681.245,70 € 2.313.690,32 € -1.367.555,38 € 

  COMPARTICIPAÇÕES 
FINANCEIRAS 

1.319.139,52 €   -1.319.139,52 € 

CONCESSÃO EMPRÉSTIMOS 2.206.376,34 € 2.236.810,16 € 30.433,82 € 

SUBSÍDIO PECUNIÁRIO POR 
MORTE (CPFA) 

155.729,84 € 76.880,16 € -78.849,68 € 

APOIO GERAL (inclui o 
Atendimento/Acompanhamento) 

706.062,60 € 0,00 € -706.062,60 € 

TOTAIS 18.597.765,79 € 12.064.207,40 € -6.533.558,39 € 

Fonte: Dados fornecidos pela Divisão da Ação Social em Abril 2015 referentes a 2013, com base em mapa 
elaborado pelos Gabinetes que dão apoio ao Conselho Diretivo na área Financeira e dos Recursos Materiais 

  

                                                             

19 Em 2013 a despesa em Alimentação-Géneros para confecionar e Alimentação-Refeições foi de 1.489.967 
€ e em 2014 de 1.341.072 € – dados do GPGFO. 
20 Os apartamentos autónomos têm uma renda mensal média de 93€ por inquilino de acordo com a lista 
de inquilinos e respetivas rendas fornecidas pela DTLH em 2015. 
21 A renda de imóveis de acordo com a Demonstração de Resultados de 2013 (DR2013) oficial foi de 
3,085M€. 
22 As transferências correntes concedidas e prestações sociais da DR 2013 oficial foram de 1,188M€ e os 
empréstimos concedidos do Balanço oficial de 2013 foram 1,462M€. 



 

24 
 

2.3.2 Atendimento/Acompanhamento Social   

O IASFA, I.P., desenvolve a sua intervenção ao nível da ação social numa perspetiva weberiana, 

assente no indivíduo e preconizando uma intervenção expressiva, denominada ação social 

significativa (Moraes, Filho, & Dias, 2003, p. 59). 

Este tipo de intervenção, que abrange todos os beneficiários, é realizada numa perspetiva 

holística e tendo como objetivo final dar resposta às necessidades específicas daqueles. 

Abrange:  

1. Atendimento/Acompanhamento Social: Resposta social, tipificada pela segurança 

social, “desenvolvida através de um serviço de primeira linha, que visa apoiar as pessoas 

e as famílias na prevenção e/ou reparação de problemas geradores ou gerados por 

situações de exclusão social e, em certos casos, atuar em situações de emergência” 

(Disponível em: http://www.cartasocial.pt/conceitos.php?img=0#cj42 Carta Social) 

bem como prestar acompanhamento e apoio na resolução de problemas de índole 

psicossocial, prestar informações e encaminhamento na área dos direitos e deveres 

sociais. São objetivos específicos deste serviço:  

a) Assegurar a todos os beneficiários um atendimento personalizado e 

integrado na área psicossocial; 

b) Garantir um ambiente de confiança e profissionalismo de forma a potenciar 

a resolução das situações/ problema, promovendo o bem-estar e a sua 

integração social dos beneficiários; 

c) Prestar acompanhamento aos beneficiários no quadro dos grupos sociais 

em que se integram, mediante prévia elaboração de planos de intervenção 

social; 

d) Promover o envolvimento e orientação dos beneficiários no 

autoconhecimento e procura dos recursos adequados às suas necessidades; 

e) Identificar e encaminhar situações-problema dos beneficiários, elaborando 

o respetivo diagnóstico social, bem como a definição de planos de ação 

adequados, tendo em vista a promoção da cidadania dos beneficiários numa 

perspetiva de planeamento participado, potenciando capacidades e 

rentabilizando recursos; 

f) Realizar visitas domiciliárias para a elaboração de diagnóstico 

biopsicossocial com vista à definição de planos de intervenção: 

 Avaliações/reavaliações no âmbito da candidatura aos 

equipamentos sociais; 

 Avaliações no âmbito das admissões; 

 Avaliação e recolha de informação no âmbito da manutenção 

ou de candidatura a subsídios do IASFA, I.P.: Subsídio 

Complementar para Estrutura Residencial para Pessoas Idosas 

(SCERPI), Subsídio Complementar de Apoio a 3ª Pessoa (SCAP), 

Subsídio complementar Carência Económica (SCCE), Subsídio 

Complementar de Apoio Familiar (SCAF), Subsídio 

http://www.cartasocial.pt/conceitos.php?img=0#cj42
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Extraordinário (SE), Comparticipação Escolar (CE), 

Comparticipação Especial para Apoio na Deficiência (CEAD); 

g) Proceder ao estudo e análise da situação socioeconómica dos beneficiários 

com vista à atribuição de apoio financeiro e/ou habitacional; 

h) Promover a articulação, em ambiente multidisciplinar, com outros parceiros 

do terceiro setor, bem como com outros serviços do sistema de apoio social 

das Forças Armadas, de forma a garantir a qualidade, humanização e 

eficiência na prestação de cuidados; 

i) Registar informação no âmbito de intervenção profissional, na plataforma 

SIASC, elaborar estudos, de diagnósticos e de caracterização, pareceres 

técnicos, recomendações e propostas de índole social; 

j) Inovar, Investigar, conceber procedimentos e metodologias na intervenção 

social; 

k) Proceder à análise e divulgação de legislação social pertinente para os 

grupos sociais alvo; 

l) Prestar outras informações complementares; 

 

2. Estabelecimento de Parcerias na Comunidade que potenciam a capacidade de dar 

resposta às necessidades dos beneficiários do IASFA, I.P.. É disto exemplo a participação 

no Programa Rede Social, que tem como ambição “incentivar os organismos do setor 

público (serviços desconcentrados e autarquias locais), instituições solidárias e outras 

entidades que trabalham na área da ação social, a conjugarem os seus esforços para 

prevenir, atenuar ou erradicar situações de pobreza e exclusão e promover o 

desenvolvimento social local através de um trabalho em parceria” (http://www4.seg-

social.pt/rede-social). A adesão ao programa Rede Social tendo vindo a ser efetivada 

pelos CAS, na medida em que, para dar respostas às necessidades dos beneficiários da 

sua área geográfica de intervenção, é de facto, uma mais-valia uma intervenção 

articulada e participada. Formalizaram a adesão ao programa Rede Social o CAS 

Coimbra, CAS Évora, CAS Oeiras, CAS Runa, e o CAS Viseu. 

São ainda dinamizados pela Divisão da Ação Social (DAS) protocolos na área do apoio 

domiciliário, saúde, ERPI, educação (ensino superior; creche e jardim de infância); lazer, 

automóvel, financeira, funerária, cuidados de imagem.  

  

http://www4.seg-social.pt/rede-social
http://www4.seg-social.pt/rede-social
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Tabela 7: Atendimentos Ação Social por Centros de Apoio Social 

CAS 
Atendiment

o 

Visitas 
Domiciliária

s  

Informações 
Socioeconómica

s 

Estudos 
admissão aos 
Equipamento

s Sociais 
/Outros 

Contactos 
Outras 

Instituiçõe
s 

Outras  
Atividade

s 

Nº 
funcionário

s 
envolvidos 

Alfeite 4.120 98 179 200 764 268 8 

Braga 1.320 45 60 2 0 3 4 

CEREPOSA
23 

0 0 0 0 0 50 12 

Coimbra 917 52 45 2 196 4 6 

Évora 63 76 12 10 33 0 4 

Funchal 5             

Lisboa  6.851 398 364 207 685 0 7 

Oeiras 2.296 58 564 614 172 0 2 

P. Delgada 20 4     6   4 

Porto 2.360 34 49 0 60 264 3 

Runa 2.473 86 8 19 16 2 3 

Tomar 2.096 138 415 16 107 5 7 

Viseu 517 52 25 4 22 4 3 

TOTAL 23.038 1.041 1.721 1.074 2.061 600 63 

Fonte: Dados apurados para constar no Relatório de Atividades do IASFA, I.P., referente a 2014 

O quadro exposto reflete o número de atendimentos efetuados, no âmbito da ação social 

complementar, por Centros de Apoio Social. De relevar que o atendimento/acompanhamento 

social, assegurado pelas técnicas superiores de serviço social, é uma atividade de difícil 

mensuração na medida em que a qualidade se deve sobrepor à quantidade. O tempo de 

atendimento depende, sobretudo, da emergência social associada a cada caso. De destacar as 

visitas domiciliárias, pelo seu caracter diagnóstico e avaliativo da situação socioeconómica dos 

beneficiários e pela componente afetiva, potenciadora de relações de maior proximidade entre 

os técnicos e os beneficiários, fator distintivo do serviço social preconizado pelo IASFA, I.P.. 

As informações socioeconómicas, estudos de admissão aos equipamentos sociais, de 

diagnóstico e pareceres técnicos são da exclusiva responsabilidade das técnicas superiores de 

serviço social. 

Os contactos institucionais desenvolvidos no âmbito da ação social são igualmente de destacar 

na medida em que permitem garantir resposta na comunidade quando o IASFA, I.P., não dispõe 

de recursos para responder às necessidades dos seus beneficiários. Esta consideração leva à 

aceitação de que apenas através de uma ação colocada em rede, particularmente numa 

perspetiva dinâmica, onde imperem os princípios de subsidiariedade, da integração, da 

articulação, da participação e inovação, se conseguirá lidar com muitos dos problemas sociais 

de carência e exclusão. Assim, e tendo em conta esta premissa, o IASFA, I.P., através de alguns 

                                                             

23 O CEREPOSA não faz atendimento social, pois apenas tem um equipamento para alojamento temporário 
de férias. 
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dos seus CAS, tem assento em parte das Redes Sociais Nacionais, reforçando a premência da 

resolução de problemas ao nível coletivo, tendo em consideração as especificidades e as 

diferentes sinergias do “local” na resolução dos problemas dos beneficiários enquanto cidadãos 

de uma determinada comunidade. 

Como foi já referido anteriormente, a maior parte deste apoio é efetuado diretamente pelas 

técnicas superiores de serviço social, sendo da sua responsabilidade exclusiva a realização de 

visitas domiciliárias, a elaboração de informações socioeconómicas, pareceres técnicos e outros 

estudos de diagnóstico e avaliação, como é exemplo o estudo de avaliação dos beneficiários 

candidatos às ERPI, os encaminhamentos para outras instituições na comunidade e a 

representação do IASFA, I:P., através dos CAS no programa Rede Social, a nível concelhio. 

De referir que no CAS de Braga, devido ao facto de não dispor de técnica superior de serviço 

social, o atendimento social é assegurado pelo CAS Porto e CAS Viseu nas visitas domiciliárias, e 

pela Divisão de Assuntos Sociais (DAS) atendimento telefónico, informações socioeconómicas, 

estudos e pareceres técnicos. No CAS Funchal, por não existir técnica superior de serviço social, 

não é assegurado o atendimento presencial de carácter social, sendo o trabalho técnico que lhe 

está associado assegurado pela DAS. O CAS Ponta Delgada, deixou de dispor de uma técnica 

superior de serviço social, desde setembro de 2014, aplicando-se o mesmo modelo de atuação 

do CAS Funchal. Por fim, o CEREPOSA, não prevê a prestação de atendimento e 

acompanhamento psicossocial aos beneficiários, na medida em que funciona como 

equipamento direcionado para o lazer e ocupação dos tempos livres. 

 

2.3.3 Pessoas Adultas/Idosas 

2.3.3.1 Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas 

O centro de acolhimento e de recuperação, previstos no nº. 4 do artigo 10º da Portaria 

nº.189/2013 de 22 de Maio, são atualmente designados por Estrutura Residencial para Pessoas 

Idosas (ERPI), cuja implementação foi aprovada pela deliberação número 08/2013, de 23 de 

abril, do Conselho Diretivo (CD) do IASFA, I.P., substituindo as respostas sociais anteriormente 

designadas de Residenciais de Idosos (RI)24 e Centros de Recuperação (CR)25, e localizam-se em 

Oeiras (ERPI do CAS Oeiras), no Porto (ERPI do CAS Porto) e em Runa (ERPI do CAS Runa). 

A ERPI é um alojamento coletivo, de utilização temporária ou permanente, em que são 

desenvolvidas atividades de apoio social e prestados cuidados médicos e de enfermagem. 

«Podem candidatar-se à(s) ERPI, os beneficiários titulares (BT) referidos no artigo 1.º, e os 

beneficiários familiares (BF) referidos nas alíneas a) e c) do número 1 e do número 3 do artigo 

                                                             

24 A RI é um «Alojamento coletivo para Beneficiários idosos, em situação de maior risco de perda de 
independência ou de autonomia, que se encontrem com dificuldades de residir no meio familiar» (IP:AS 01, 
Alteração N.º 05, de 15MAI2008: 2). 
25 O CR é um «Alojamento coletivo para Beneficiários idosos em regime de internamento temporário ou 
definitivo, quer para convalescença, quer para situações de dependência moderada ou severa» (Idem). 
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2.º do Regulamento dos Beneficiários do IASFA, I.P., anexo à Portaria número 1238/2010, de 14 

de dezembro, que: 

a) Tenham 65 ou mais anos que, por razões familiares, dependência, isolamento, solidão 

ou insegurança, não possam permanecer na sua residência; 

b) Sejam maiores, com idade inferior a 65 anos, em situações de exceção devidamente 

justificadas por parecer da Técnica Superior de Serviço Social (TSSS) do CAS da área de 

residência e parecer médico, desde que essa candidatura reúna critérios de 

admissibilidade e seja autorizada pelo CD; 

c) Sejam maiores, a cargo do beneficiário, portadores de deficiência, desde que se 

candidatem juntamente com os pais, e que o parecer da equipa técnica da ERPI/UF 

considere que reúnem critérios de admissibilidade; 

d) Sejam órfãos maiores, portadores de deficiência e o parecer da equipa técnica da 

ERPI/UF considere que reúnem critérios de admissibilidade; 

e) Independentemente da idade, por razões decorrentes de perda transitória de 

autonomia, potencialmente recuperável, e a necessitar de componente de reabilitação 

intensiva, necessitem de internamento temporário de curta duração (ITCD), sendo o 

tempo de internamento até 90 dias não prorrogáveis; 

f) Independentemente da idade, necessitem de internamento para descanso do cuidador 

(DC), sendo o tempo de internamento até 30 dias por ano civil para fazer face à 

necessidade de descanso do cuidador ou até 90 dias não prorrogáveis, em situações 

decorrentes de convalescença do cuidador; 

g) Não sofram de nenhuma doença para a qual a ERPI/UF não esteja vocacionada» 

(Carvalho e Rodrigues, 2014: 7 e 8). 

As ERPI dos CAS Oeiras, Porto e Runa estão organizadas em unidades funcionais (UF): UF1 e UF2. 

O CAS de Oeiras dispõe de dois conjuntos de áreas funcionais, a UF1A que se destina a 

beneficiários da categoria de Oficial e a UF1B a beneficiários das categorias de Sargentos e 

Praças, assim como a beneficiários Civis. 

As UF1 destinam-se a beneficiários autónomos, em situação de algum risco de perda de 

independência e, ou autonomia e parcialmente dependentes para a prática das Atividades 

Básicas da Vida Diária (ABVD) e das Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVD), mediante 

parecer da equipa técnica (constituída pelo médico assistente da ERPI/UF, Técnico(a) Superior 

de Serviço Social (TSSS) e enfermeiro(a), e outros técnicos superiores de que a ERPI/UF disponha 

e cuja função seja relevante para o efeito), ou, ainda, a beneficiários que se encontrem com 

dificuldades de residir no meio familiar ou que por razões familiares, isolamento, solidão ou 

insegurança, não possam permanecer na sua residência. 

As UF2 destinam-se a beneficiários com dependência moderada ou grave que não reúnam 

critérios para serem admitidos e, ou permanecer na UF1. Nestas unidades podem ainda ser 

admitidos: 

(i) Beneficiários que por razões decorrentes de perda transitória de autonomia, 

potencialmente recuperável, e a necessitar de componente de reabilitação intensiva, 

necessitem de internamento temporário de curta duração (ITCD);  
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(ii) Beneficiários que necessitem de internamento para descanso do cuidador (DC) para 

fazer face a essa necessidade ou em situações decorrentes de convalescença do próprio 

cuidador. 

Nos quadros seguintes é apresentada uma caracterização dos beneficiários integrados nas três 

ERPI, verificando-se que a sua média de idades é elevada (UF1 – 85 anos e UF2 – 86 anos), e que 

maioritariamente se encontram integradas beneficiárias familiares. Nas UF1, os beneficiários 

apresentam, na sua maioria, um grau de autonomia para a prática das Atividades Básicas da 

Vida Diária (ABVD) ou alguma necessidade de apoio nestas e nas Atividades Instrumentais de 

Vida Diária (AIVD), pela aplicação da Escala de Barthel26. Relativamente aos beneficiários da UF2, 

caracterizam-se por uma grande dependência para a prática das AIVD ou ABVD, resultante do 

seu estado de saúde (diagnóstico médico), em que as demências27 e as doenças cardiovasculares 

ocupam um lugar de destaque. 

Tabela 8: Caracterização dos beneficiários da UF1 por ERPI 

CAS Idade média Nº 
Beneficiários 

Escala Barthel – níveis de dependência 

Tit. Fam. Total Severa  Moderada Leve Independente 

Oeiras 88 59 98 0% 0 10,6% 87,4% 2% 

Porto 83 5 9 0 0 0 29% 71% 

Runa 84 19 25 0 7% 24% 11% 58% 

Fonte: Dados fornecidos pelas ERPI dos CAS Oeiras, Porto e Runa em abril de 2015 

 
  

                                                             

26 Escala de Barthel: «Índice que permite avaliar o nível de independência do idoso para realizar as atividades 
básicas da vida diária (ABVD): alimentação, higiene pessoal, controlo vesical, controlo anal, transferência, 
mobilidade/deslocação, utilização da sanita, vestir-se, banho e subir/descer escadas» (IP: AS 16 – NORMAS 
PARA ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO COMPLEMENTAR DE APOIO DE 3.ª PESSOA (SCAP).  
27 Por aplicação do teste de Diminuição Cognitiva de 6 Itens que permite detetar algum estado de demência 
no idoso, de prevenir a demência. 
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Tabela 9: Caracterização dos beneficiários da UF2 por ERPI 

CAS Idade média Nº Beneficiários Escala Barthel – níveis de dependência 

Tit. Fam. Total Severa Moderada Leve Independente 

Oeiras 86 26 93 50% 14% 12% 14% 8% 

Porto 86 3 7 30% 60% 10% 0 0 

Runa 85 9 24 0 73% 27% 0 0 

Fonte: ERPI dos CAS Oeiras, Porto e Runa (abril/2015) 

A capacidade de alojamento, utilização efetiva e taxa de ocupação das três ERPI é apresentada 

no quadro seguinte. 

Tabela 10: Capacidade de alojamento, utilização efetiva e taxa de ocupação das ERPI (N.º de 
camas) 

 CAS OEIRAS CAS PORTO CAS RUNA 

UF1A UF1B UF2 UF1 UF2 UF1 UF2 

Capacidade de alojamento 115 72 181 24 14 58 43 

Utilização efetiva28 103 67 119 15 9 45 37 

Taxa de ocupação 89,6% 93,1% 65,7% 62,5% 64,3% 77,6% 86% 

Lista de candidatos em espera 584 364 324 0 2 29 56 

Fonte: Dados das ERPI à data de 13 de abril de 2015 

Numa primeira análise dos valores apresentados pela taxa de ocupação referente a cada 

ERPI/UF, verifica-se que a capacidade de alojamento não se encontra preenchida, imputando-

se essa situação a um conjunto de fatores diferenciados (condicionalismos internos e externos) 

de acordo com cada ERPI/UF. Assim:  

(i) ERPI do CAS Oeiras:  

UF1A e B: falta de pessoal de enfermagem, médico assistente da UF e auxiliar de ação 

direta para apoio nas ABVD e AIVD;  

UF2: falta de pessoal de enfermagem e auxiliar de ação médica. 

(ii) ERPI do CAS Porto:  

UF1: só a partir do 2.º semestre de 2014, foi admitido pessoal auxiliar de ação direta 

que permitisse apoiar os beneficiários nas ABVD e AIVD, pelo que os beneficiários nessa 

situação aguardaram em Lista de Candidatos; a UF encontra-se atualmente em fase de 

pré-admissão de beneficiários; 

UF2: só a partir de janeiro de 2015, a UF reuniu condições (admissão de pessoal) para 

entrar em funcionamento29, data a partir da qual os beneficiários puderam iniciar o seu 

                                                             

28 Dados reportados a 20.03.2015 
29 Apenas a partir de 01.04.2015, os cuidados de enfermagem passaram a ser prestados nas 24 horas do 
dia. 
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processo de inscrição. Atualmente, a UF encontra-se em fase de pré-admissão de 

beneficiários, com exceção dos que necessitem de cuidados de reabilitação, dado 

aguardar-se a adaptação do espaço para o seu desenvolvimento e a contratação de um 

fisioterapeuta. 

(iii) ERPI do CAS Runa:  

UF1: inscrição de casais para UF diferentes, mas que manifestam o desejo de serem 

admitidos para a mesma UF, aguardando vaga; beneficiários inscritos para quarto 

individual e que aguardam vaga para essa tipologia; reposicionamento30 de 

beneficiários; 

UF2: beneficiários em fase de pré-admissão, dado até ao ano transato a taxa de 

ocupação ter sido de 100% e só no ano em curso terem sido libertadas vagas. 

Paralelamente a estes condicionalismos, verifica-se a existência de Lista de Candidatos, isto é, 

de beneficiários que aguardam vaga nas ERPI, conforme observado na figura seguinte: 

Figura 3: Lista de Candidatos para as ERPI do IASFA I.P. 

 

Coloca-se ainda a questão de que, num cenário de otimização da capacidade de alojamento das 

ERPI/UF (taxa de ocupação de 100%), apenas os beneficiários inscritos para a ERPI/UF do CAS 

Porto seriam admitidos, permanecendo quase inalterado o número de beneficiários em Lista de 

Candidatos relativamente às ERPI/UF do CAS Oeiras e Runa. 

Neste sentido, é importante avaliar o processo de consolidação dessa resposta social, 

identificando as suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças (Análise SWOT), que permitirá 

a definição de orientações estratégias, no sentido de continuar a garantir a eficácia e a eficiência 

dessa resposta face aos novos riscos e necessidades emergentes, no atual contexto de 

transformação socioeconómico e político. 

 

                                                             

30Beneficiários integrados na lista/ano/trimestre em curso. 
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Tabela 11: Análise SWOT/ERPI 
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2.3.4 Tempos livres 

Os serviços e equipamentos disponíveis para a valência de Tempos Livres são os seguintes: 

 Serviços de alimentação: Neste contexto, os serviços de alimentação e cafetaria dos 

CAS são utilizados pelos beneficiários como plataforma de suporte ao convívio. Os CAS 

Lisboa, Oeiras, Porto, Runa e CEREPOSA disponibilizam serviço de restauração que 

interligado com a oferta de atividades de lazer e de animação sociocultural promove o 

encontro e contacto entre beneficiários; 

 

 Alojamento temporário/Messes Residenciais: 

A promoção de alojamento temporário, para o desenvolvimento de atividades de férias e 

repouso dos beneficiários do IASFA, I.P. e seus familiares é uma das valências prosseguidas pelo 

Instituto, através dos equipamentos existentes nos CAS, (Messe residencial de Oeiras, Porto, 

Runa), do Centro de Repouso de Porto Santo (CEREPOSA), facilidades em centros no estrangeiro, 

no âmbito do Comité de Ligação dos Organismos Sociais Militares (CLIMS) e ainda através de 

acordos com entidades públicas e privadas (IP: AS 05, Alteração N.º 03, de 04JAN2011). Este 

apoio pode apresentar várias vertentes (nº4 da IP: AS 05, Alteração N.º 03, de 04JAN2011): 

a) Turnos de férias e Repouso; 

b) Regime livre; 

c) Programas de viagens e passeios organizados de âmbito nacional e/ou 

internacional. 

Figura 4: Distribuição Geográfica do alojamento temporário /Messe Residencial 
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O alojamento temporário ou, como é vulgarmente denominado, Messes Residenciais, são 

infraestruturas pertencentes aos CAS. No total, existem 141 camas para alojamento temporário 

nas messes residenciais do IASFA, I.P. 

Figura 5: Capacidade instalada por Messe Residencial do IASFA, I.P. 

 

Fonte: Dados fornecidos pelo SAHAB CAS Oeiras, e dados disponíveis em www.iasfa.pt, em 23 de abril de 
2015 

O CAS Oeiras disponibiliza a Messe Residencial n.º1 (MR1), localizada nas instalações do Ex. Lar 

Académico Militar (Ex. LAM), e Messe Residencial n.º2 (MR2), localizada nas instalações 

contíguas à Estrutura Residencial para Pessoas Idosas – Unidade Funcional 1B e Residência 

Universitária de Oeiras (RUO). A MR1 é composta por 30 apartamentos de diferentes tipologias, 

e a MR2 dispõe de 7 quartos de casal, 20 quartos duplos, 2 quartos individuais, 2 suites com 

cama casal e 2 apartamentos T2. A capacidade instalada na MR1 depende da estrutura familiar 

dos beneficiários, sendo a sua capacidade máxima de 53 camas; enquanto na MR2 a capacidade 

instalada corresponde a 58 camas. 

A Messe Residencial do CAS Porto tem 18 quartos duplos, capacidade instalada de 36 camas, e 

a Messe Residencial do CAS Runa disponibiliza 4 apartamentos T1 e 4 quartos duplos, portanto, 

capacidade instalada de 16 camas. 

O CEREPOSA, localizado no arquipélago da Madeira, na ilha de Porto Santo, é um equipamento 

direcionado para atividades de férias e lazer e dispõe das seguintes instalações: 2 suites, 3 

quartos com cama de casal, 24 quartos com duas camas, 2 quartos com uma cama individual, 

perfazendo uma capacidade instalada de 60 camas para adultos (há possibilidade de garantir, 

adicionalmente, 6 camas para criança e 2 para bebé). 

  

111; 50%

36; 16%

16; 7%

60; 27%

Nº Camas nas Messes Residenciais por CAS

CAS Oeiras

CAS Porto

CAS Runa

CEREPOSA

http://www.iasfa.pt/
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Tabela 12: Beneficiários nacionais e estrangeiros que usufruíram das respostas do IASFA, I.P., 
no âmbito dos tempos livres  

TIPO CAS 
OEIRAS 

CAS 
PORTO 

CAS RUNA CEREPOSA TOTAL 

Regime de 
Turnos31 

0 0 0 141 141 

Regime de Messe 864 1668 170 238 2.940 

Estrangeiros 533 469 50 2 1.054 

TOTAL 1.397 2.137 220 381 4.135 

Fonte: Apresentação da DSASC ao CD em 20 de Abril de 2015 

Portugal é membro efetivo do Comité de ligação Internacional dos Organismos Militares Sociais 

(CLIMS) desde 2000, sendo representado pelo IASFA, I.P., nas suas reuniões bianuais (abril e 

setembro), visitas de trabalho e intercâmbio de Férias em grupo na Europa. 

Os indicadores que se seguem mostram o número de beneficiários, nacionais e estrangeiros, 

que utilizaram os serviços no âmbito do CLIMS: 

Figura 6: Beneficiários Estrangeiros que usufruíram das respostas do IASFA, I.P., no âmbito dos 
tempos livres 

 

Fonte: Apresentação da DSASC ao CD em 20 de Abril de 2015 

De acordo com a figura seguinte, estiveram em território nacional, ao abrigo do CLIMS, 1.054 

beneficiários estrangeiros, sendo que 108 estiveram integrados em grupos e 946 viajaram a 

título individual. 

  

                                                             

31 Regime de Turnos: Consiste em alojamento temporário por períodos de 15 dias em época alta das férias, 
de Junho a Setembro. Está sujeito a regulamento próprio. 

108; 10%

946; 90%

Total de Beneficiários Estrangeiros em Portugal

GRUPOS (Húngaro, Búlgaro,
Espanhol e Alemão)

Individual
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Figura 7: Beneficiários Nacionais que usufruíram de férias no estrangeiro no âmbito do CLIMS 

 

Fonte. Apresentação da DSASC ao CD em 20 de abril de 2015; dados fornecidos pela DTLH em 21 de Abril 
de 2014 

Em 2014, 706 beneficiários usufruíram dos serviços no âmbito do CLIMS, sendo que 127 

estiveram em visita a Espanha, Grécia, República Checa, Hungria e Alemanha, organizados em 

grupo; 164 usufruíram de férias no estrangeiro, em regime de turnos, e 415 fizeram-no a título 

individual. 

Foram ainda realizados passeios e convívios, planeados e executados pelos CAS, dentro da 

perspetiva de que o lazer ocupa lugar fundamental na ligação e relacionamento entre 

beneficiários e entre estes e a própria instituição IASFA, I.P.. 

Tabela 13: Passeios e convívios realizados em 2014 pelos Centros de Apoio Social 

Passeios e Convívios 

CAS Descrição da Acão Nº de participantes 

Alfeite Passeio Normal - 04 Dias - MAR 25 

Passeio Normal - 02 Dias - MAI 45 

Passeio Normal - 03 Dias - JUN 45 

Passeio Normal - 04 Dias - OUT 45 

Convívio - 01 Dia - NOV 26 

Passeio Especial - 01 Dia JAN 27 

Passeio Especial - 01 Dia FEV 45 

Passeio Especial - 01 Dia ABR 26 

Braga Passeio / Subida do Douro (2 dias) 50 

Passeio “ S. Tiago de Compostela” (3dias) 50 

Torneio de sueca  16 

Convívio S. João (1dia) 100 

Convívio de Natal (1dia) 100 

Coimbra Convívio/Passeio Livre Presépio do Cavalinho 
/Casino de Espinho 

40 

Convívio/Passeio Livre Guimarães 40 

Convívio/Passeio Livre - Sintra  40 

127; 18%

415; 59%

164; 23%

Total de Beneficiários Nacionais no Estrangeiro

Grupos (Espanha, Grécia,
República Checa, Hungria
Alemanha

Individual

Turnos
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Passeios e Convívios 

CAS Descrição da Acão Nº de participantes 

Convívio de Natal 100 

Viseu 1º Passeio Normal Sul/Alentejo  50 

2º Passeio Normal Norte – Minho 50 

Convívio de Natal 70 

1º Passeio Normal Sul/Alentejo  50 

Oeiras Passeio à Ilha Terceira 34 

Peregrinação a Fátima (1ª) 50 

Passeio a Peniche 50 

Passeio a Óbidos 50 

Peregrinação a Fátima (2ª) 50 

Passeio a Santarém 50 

Visita ao Museu do Traje 24 

Visita ao Convento dos Cardeais 24 

Visita ao Centro Cultural de Belém 24 

Visita ao Palácio da Pena 24 

Visita ao Museu da Eletricidade 24 

Visita ao Jardim Zoológico 24 

Visita ao Farol de Santa Marta 24 

Visita ao Museu da Presidência e Palácio 24 

Visita à Casa de Pesca 24 

Visita ao Museu Nacional de Arte Antiga 24 

Passeio de Barco à Vela 24 

Org. de duas caminhadas 60 

Org. de 2 encontros de jogos tradicionais 80 

Realização de 4 eventos gastronómicos 240 

Org. de 2 visitas de Observação da natureza 48 

Org. de 1 sessão de Observação Astronómica 24 

Visita de Observação Natural de espécies 
Botânicas 

24 

Festa de Natal 500 

Ponta Delgada Visita Lagoa das Sete Cidades 1 dia - Maio 60 

Passeio à Lagoa das Furnas 1 dia-  Set 60 

Festa Natal 80 

Porto Dois passeios em Portugal (2 dias cada) 100 

Um passeio Europa (8 dias) 40 

Festa de Natal (1dia) 140 

Carnaval (1dia) 100 

Santos Populares (1dia) 100 

S. Martinho (1dia) 120 

Passagem de Ano (1dia) 140 

Tomar  Passeio ao vale do Douro(2dias)Mai/Jun 45 

Passeio a Madrid/Toledo 45 

Passeio a Fátima  25 

Festa Natal Tomar e Entroncamento 200 

Total 59 atividades 3.819 Beneficiários 
Participantes 

Nota: O CAS Runa apresentou um planeamento de passeios e convívios direcionados apenas 

para a população residente das ERPI, pelo que não foi contemplado nesta área de intervenção.  
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Tabela 14 - Análise SWOT/Tempos Livres 

 

 

2.3.5 Saúde 

O apoio à saúde prestado pelo IASFA, I.P. aos seus beneficiários incide na área de cuidados 

primários, traduz-se na realização de consultas de especialidade e meios complementares de 

diagnóstico e terapêutica, nomeadamente exames e tratamentos de fisioterapia e de 

enfermagem. Pretende-se com este apoio complementar os serviços prestados no âmbito do 

sistema de saúde militar, nomeadamente o Hospital das Forças Armadas (HFAR), e não numa 

lógica de sobreposição, servindo de ponto de drenagem de doentes para o HFAR em caso de 

necessidade de cuidados hospitalares. Para concretizar este apoio os meios instalados estão 

dimensionados de acordo com as necessidades, materializando-se em dois tipos distintos de 

equipamentos que diferem essencialmente na oferta de atos de saúde e na dimensão da 

infraestrutura: 
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(i) Centros Médicos: estrutura de maior dimensão com Consultas de Especialidade e 

Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica, incluindo fisioterapia e 

tratamentos de enfermagem, existem nos CAS Oeiras e Runa; 

(ii) Postos Clínicos: estruturas de menor dimensão, com consulta de clínica geral, 

estomatologia e Medicina Dentária, exames e tratamentos de enfermagem, existem 

nos CAS em Lisboa (inclui Olivais), Alfeite, Porto, Tomar (inclui Abrantes), Viseu e 

Ponta Delgada. 

Os serviços de apoio médico do IASFA, I.P. (SAMED) estão abertos a todos os beneficiários e a 

não beneficiários do IASFA, I.P. onde se aplica uma tabela de preços geral. Para os beneficiários 

da ADM, aplica-se a respetiva tabela de preços e copagamentos aos atos prestados. Apenas têm 

acordo com a ADM. Verificou-se que a tabela de preços geral aplicada aos não beneficiários da 

ADM não é igual nos CAS, havendo necessidade de uniformização de regras. 

O quadro seguinte reflete o número de atos praticados pelos Centros Médicos e Postos clínicos 

do IASFA, I.P., com indicação da receita obtida e dos encargos com os honorários pagos. 

Tabela 15 – Total de atos praticados nos SAMED no ano 2014 

SAMED 
Consultas 

Médicas 

MCDT's 
(Exames e 

Tratamentos) 
Total de 

Atos 
Peso 

% Receita 
Honorários 

Pagos  Margem 

Oeiras 17.569 99.900 117.469 54,9%          530.042 €           260.773 €           269.269 €  

Runa 3.561 77.783 81.344 38,0%            61.045 €             45.321 €             15.724 €  

Ponta 
Delgada 2.135 1.109 3.244 1,5%            28.232 €             15.711 €             12.521 €  

Alfeite 688 2.384 3.072 1,4%            28.239 €             16.660 €             11.579 €  

Olivais 1.595 1.254 2.849 1,3%            29.581 €             27.616 €  
              1.965 

€  

Lisboa 2.167 0 2.167 1,0%            29.532 €             26.418 €  
              3.114 

€  

Porto 716 519 1.235 0,6%            10.672 €                4.733 €  
              5.939 

€  

Tomar 962 0 962 0,4%            11.607 €                8.483 €  
              3.124 

€  

Viseu 895 0 895 0,4%            10.677 €                9.401 €  
              1.276 

€  

Abrantes 784 14 798 0,4% 
              9.241 

€                5.312 €  
              3.929 

€  

Total 31.072 182.963 214.035  
         748.869 

€           420.428 €           328.441 €  

Fonte: Dados fornecidos pela DAS em abril de 2015 

O Centro Médico do CAS Oeiras apresenta a maior oferta de serviços na área da saúde em 2014, 

com 117.469 atos, que se justifica pela sua dimensão e localização no CAS Oeiras, onde está 
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implementada a ERPI de maior dimensão do IASFA, I.P., tais como consultas de diferentes 

especialidades, estomatologia e medicina dentária, exames e tratamentos de enfermagem, 

fisioterapia, psicologia/neuropsicologia, pequenas cirurgias e exames auxiliares de diagnóstico. 

No CAS Runa, o mesmo tipo de equipamento toma a mesma denominação, a de Centro Médico, 

não obstante existe menor disponibilização de serviços de saúde face à realidade do CAS Oeiras. 

Em 2014, este serviço prestou 81.344 atos à população de beneficiários da área geográfica afeta 

a este CAS, ou outros que a ele recorreram, e aos residentes das Estruturas Residenciais para 

Pessoas Idosas do CAS Runa. 

Nos restantes CAS existem postos clínicos, dimensionados de acordo com as necessidades dos 

beneficiários da área geográfica onde se encontram. Normalmente disponibilizam consulta de 

clínica geral e cuidados de enfermagem. Os postos clínicos do CAS Lisboa (Lisboa e Olivais), CAS 

Alfeite e do CAS Porto, por se encontrarem em zonas fortemente urbanizadas, e acima de tudo 

por terem afetos um elevado número de beneficiários, apresentam valores destacados. De 

referir que os Postos Clínicos dos CAS Alfeite e Porto também servem as valências que 

funcionam nos respetivos CAS; no Alfeite a creche, jardim-de-infância e pré-escolar, no Porto a 

estrutura residencial para pessoas idosas. O Posto Clínico do CAS Ponta Delgada também se 

destaca de entre os restantes, devendo-se a sua singularidade às iniciativas empreendedoras e 

diligentes da direção que tem ativado na comunidade um plano de comunicação e divulgação 

arrojado tendo como objetivo dar a conhecer os serviços de saúde disponibilizados por este CAS, 

aposta na melhoria do atendimento e acolhimento dos beneficiários utentes em simultâneo 

com redução do tempo de espera para as consultas.  

Regista-se a inexistência atual desta valência em Leiria (pertencente ao CAS Tomar) e Braga 

(pertencente ao CAS Braga), por falta de médico. 
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Tabela 16: Análise SWOT/Postos Clínicos 

 

 
 

2.3.6 Educação 

2.3.6.1 Creches e jardins-de-infância 

Quando em 1950 foi criada a Ação Social da Armada com a finalidade de: 

«[...] prestar assistência aos sargentos e praças da Armada e suas famílias e promover a 

realização de obras de carácter social destinadas a melhorar as condições de vida dos seus 

beneficiários (Despacho N.º 51, de 6 de maio de 1950: 205)» (Carvalho, 2013: 71) a assistência 

prevista poderia ser implementada nas modalidades preventiva, curativa32, educativa e 

religiosa33 e construtiva34. 

E no âmbito da assistência preventiva, «[…] dirigida prioritariamente à primeira infância e 

disponibilizando postos de puericultura, visitadoras, creches, colónias balneares infantis e 

                                                             

32 Curativa: «[…] disponibilização de dispensários e serviços hospitalares nos grandes aquartelamentos de 
Marinha e concessão de apoio económico para pagamento de medicamentos, exames complementares de 
diagnóstico, ajudas técnicas e consultas» (Carvalho, 2013: 71). 
33 Educativa e religiosa: «[…] criação de jardins-de-infância, campos de desporto, bibliotecas, promoção da 
frequência pelos filhos dos beneficiários das escolas primárias, industriais, comerciais e liceus, e 
proporcionar assistência religiosa» (Carvalho, 2013: 71). 
34 Construtiva (cf. Despacho N.º 51, de 6 de maio de 1950): «[…] criação de bairros sociais, de colónias de 
férias e de um jornal, e promoção da utilização e do aumento dos benefícios (cantina da Armada e da 
Brigada Naval, refeitórios, casa do Marinheiro da Armada e posto policlínico da Junta Central da Casa dos 
Pescadores) visando a melhoria das condições sociais» (Ibidem)» (Carvalho, 2013: 71). 
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concessão de auxílios para enxoval e géneros aos recém-nascidos e às parturientes» (Carvalho, 

2013: 71), foram criadas a creche e o jardim-de-infância do CAS Alfeite. 

Tendo por referência o princípio geral de que: 

«A educação pré-escolar é a primeira etapa da educação básica no processo de educação ao 

longo da vida, sendo complementar da ação educativa da família, com a qual deve estabelecer 

estreita cooperação, favorecendo a formação e o desenvolvimento equilibrado da criança, 

tendo em vista a sua plena inserção na sociedade como ser autónomo, livre e solidário» (artigo 

2.º do Capítulo II da Lei n.º 5/97, de 10 de fevereiro);  

a creche enquanto: 

«Resposta social, desenvolvida em equipamento, de natureza sócio-educativa, para acolher 

crianças até aos três anos de idade, durante o período diário correspondente ao impedimento 

dos pais ou da pessoa que tenha a sua guarda de facto, vocacionada para o apoio à criança e à 

família»  

(Disponível em: http://www.cartasocial.pt/conceitos.php?img=0#cj3);  

e o jardim-de-infância como: 

«Resposta, desenvolvida em equipamento, vocacionada para o desenvolvimento da criança, 

proporcionando-lhe atividades educativas e atividades de apoio à família»  

(Disponível em: http://www.cartasocial.pt/conceitos.php?img=0#cj3); 

Estas duas respostas sociais continuam a ser importantes no desenvolvimento da sua missão de 

apoio à família militar. 

A creche do CAS Alfeite, com uma capacidade instalada para 126 crianças, dá resposta a crianças 

dos 4 aos 18 meses (berçário, com uma capacidade instalada de 44 crianças), distribuídas por 

três salas, e dos 18 meses aos 3 anos e meio de idade (creche, com uma capacidade instalada 

de 82 crianças), distribuídas por quatro salas. As mensalidades praticadas variam entre 130€ 

(teto mínimo) e 267,80€ (teto máximo), e correspondem a 27,5% do rendimento declarado em 

sede de IRS. 

Tabela 17: Capacidade instalada e utilização efetiva do berçário 

Salas Lotaçã
o 

Idade 
Crianças 

Educadoras Vigilantes Nº Crianças Taxa 
ocupação 

2013 2014 31.03.2015 2015 

1 12 4 a 7 meses 1 3 12 12 12 100% 

2 14 7 a 12 meses 1 2 9 11 11 78,6% 

3 18 12 a 18 meses 1 3 13 12 11 61,1% 

TOTAL 44  3 8 34 35 34 77,3% 

Fonte: Dados fornecidos pelo CAS Alfeite, em abril de 2015 
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Tabela 18: Capacidade instalada e utilização efetiva creche 

Salas Lotação Idade 
Crianças 

Educadoras Vigilantes Nº Crianças Taxa 
ocupação 

2013 2014 31.03.2015 2015 

4 18 18 a 24 
meses 

1 3 17 17 17 94,4% 

5 20 2 a 2,5 anos 1 3 16 16 15 75% 

6 20 2,5 a 3 anos 1 3 20 17 17 85% 

7 24 3 anos 1 3 24 17 17 70,8% 

Total 82  4 12 77 67 66 80,5% 

Fonte: Dados fornecidos pelo CAS Alfeite, em abril de 2015 

Verifica-se que a taxa de ocupação do berçário e da creche no presente ano (2015) se situa nos 

80,5%, havendo apenas lista de espera para a sala dos 4 a 7 meses (4 crianças). No quadro 

seguinte, apresenta-se o número de crianças que frequentam a Creche (incluindo o Berçário) 

por qualidade do vínculo (BT, Funcionários do IASFA, I.P. e Outros), e da sua leitura verifica-se 

que 75% são filhos (as) de BT e Funcionários do IASFA, I.P. 

Tabela 19: Número de crianças que frequentam a Creche por qualidade do vínculo 

Faixa Etária BT Funcionários 
IASFA, I.P. 

Outros Total 

Sala 1 – 4 a 7 meses 10 0 2 12 

Sala 2 – 7 a 12 meses 8 0 3 11 

Sala 3 – 12 a 18 meses 11 0 0 11 

Sala 4 – 18 a 24 meses 8 1 8 17 

Sala 5 – 2 a 2,5 anos 8 0 7 15 

Sala 6 – 2,5 a 3 anos 15 0 2 17 

Sala 7 – 3 anos 14 0 3 17 

Totais 74 1 25 100 

Peso % 74% 1% 25%  

Fonte: Dados fornecidos pelo CAS Alfeite, em abril de 2015 

O jardim-de-infância acolhe crianças dos 3 aos 5 anos de idade, e tem uma capacidade instalada 

de 120 crianças, distribuídas por 5 salas, situando-se a sua taxa de ocupação nos 82,5%, e não 

existindo lista de espera. As mensalidades praticadas variam entre 120€ (teto mínimo) e 247,20€ 

(teto máximo), e correspondem a 27,5% do rendimento declarado em sede de IRS. 
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Tabela 20: Capacidade instalada e utilização efetiva do jardim-de-infância 

Salas Lotação Idade 
Crianças 

Educadoras Vigilantes Crianças Taxa 
ocupação 

2013 2014 31.03.2015 2015 

1 24 3 a 3,5 anos 1 2 23 19 18 75% 

2 24 3,5 a 4 anos 1 2 2135  18 18 75% 

3 24 4 a 4,5 anos 1 2 20 22 22 91,7% 

4 24 4,5 a 5 anos 1 2 22 22 22 91,7% 

5 24 5 anos 1 2 14 1936  1937 79,2% 

TOTAL 120  5 10 100 100 99 82,5% 

Fonte: Dados fornecidos pelo CAS Alfeite, em abril de 2015 

Tal como na resposta social da creche, o jardim-de-infância também responde maioritariamente 

a filhos (as) de BT e Funcionários do IASFA, I.P., em 81,8%. 

Tabela 21: Número de crianças que frequentam o jardim-de-infância por qualidade do vínculo 

Faixa Etária BT Funcionários 
IASFA, I.P. 

Outros Total 

Sala 1 – 3 a 3,5 anos 11 1 6 18 

Sala 2 – 3,5 a 4 anos 15 0 3 18 

Sala 3 – 4 a 4,5 anos 16 1 5 22 

Sala 4 – 4,5 a 5 anos 19 0 3 22 

Sala 5 – 5 anos  17 1 1 19 

Totais 78 3 18 99 

Peso % 78,2% 3% 18,2% 100% 

Fonte: Dados fornecidos pelo CAS Alfeite, em abril de 2015 

Relativamente aos recursos humanos afetos à creche (incluindo o berçário) e jardim-de-infância, 

e numa análise comparativa com os normativos em vigor para estas respostas sociais emanados, 

respetivamente, pelo Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social (MSESS) 38 e pelo 

Ministério da Educação e Ciência (MEC) 39, verifica-se um superavit, que pode ser observado 

através do quadro seguinte.  

Tabela 22: Análise comparativa dos rácios de pessoal para a resposta social Creche e Jardim-
de-Infância  

Creche Jardim-de-Infância 

                                                             

35 2 crianças com NEE. Segundo instruções emanadas pelo Ministério da educação «Os grupos que 
integrem crianças com necessidades educativas especiais de carácter permanente, e cujo programa 
educativo individual assim o determine, são constituídas por 20 crianças, não podendo incluir mais de 2 
crianças nessas condições» (Disponível em: http://www.dgidc.min-
edu.pt/educacaoinfancia/index.php?s=directorio&pid=39) 
36 2 crianças com NEE. 
37 2 crianças com NEE. 
38 Portaria n.º 262/2011, de 31 de agosto 
39 Decreto-Lei n.º 147/97, de 11 de junho e Portaria n.º 1049-A/2008, de 16 de setembro 
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MSESS IASFA, I.P. MEC IASFA, I.P. 

1 Diretor Técnico 1 Coordenador Pedagógico     

1 Ajudante de ação educativa para 
assegurar o pleno funcionamento do 
período de abertura e de 
encerramento da creche         

Até à aquisição 
de marcha 

A partir da 
aquisição de 

marcha 

Até à aquisição 
de marcha 

A partir da 
aquisição de 

marcha   
2 Técnicos na 
área do 
desenvolvimen
to 
infantil ou 
ajudantes de 
ação educativa 

1 Educador de 
infância  

1 Educador de 
infância  

1 Educador de 
infância  

1 Educador 
de infância 

1 Educador 
de infância 

  
1 Ajudante de ação 
educativa 

3 Vigilantes 3 Vigilantes 
1 Auxiliar 
de ação 
educativa 

2 Vigilantes 

Fonte: Dados Fornecidos pelo CAS Alfeite, em abril de 2015; Portaria n.º 262/2011, de 31 de agosto; 
Decreto-Lei n.º 147/97, de 11 de junho e Portaria n.º 1049-A/2008, de 16 de setembro 

De referir que, relativamente à resposta social jardim-de-infância, os normativos legais de 

suporte à análise são os aplicáveis à rede pública da educação pré-escolar, na qual não se 

enquadra o jardim-de-infância do IASFA, I.P. Nestas situações, os rácios de pessoal devem estar 

contemplados no regulamento interno da resposta social (informação disponibilizada pela 

Direção Geral de Educação), e consultado o Regulamento Interno do CAS Alfeite e a IP: AS 06 - 

NORMAS DO BERÇÁRIO, DA CRECHE E DO JARDIM-DE-INFÂNCIA, não se encontra nenhum 

registo relativo a esta questão40. 

 

2.3.6.2 Escola Básica e Pré-escolar 

A Escola Básica do Alfeite (EB do Alfeite) tem como população-alvo a definida no número 1 do 

Despacho n.º 8493/2004, de 27 de abril, designadamente: 

«1.ª Crianças que frequentaram, no ano anterior, o estabelecimento de educação em que se 

pretendem matricular;  

2.ª Crianças que se encontrem no ano anterior ao 1.º ano da escolaridade obrigatória, nos 

termos previstos no n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 86/89, de 29 de Agosto; 

                                                             

40 Segundo informação da Coordenadora Pedagógica da Creche, Jardim-de-Infância e CERE, os colaboradores fazem 
parte do mapa de pessoal do CAS Alfeite e foram afetados as estas três respostas sociais, e distribuídos pelas 
diferentes salas de acordo com as características dos seus destinatários. Relativamente aos rácios definidos quer pelo 
MSESS quer pelo MEC, nestas três respostas sociais, aquela Coordenadora tem a perceção de que se verifica um 
superavit, referindo complementarmente que por essa razão não se tem procedido à substituição de colaboradores 
quando estes saem. 
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3.ª Crianças com necessidades educativas especiais, de acordo com o disposto nas alíneas a) e 

b) do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 319/91, de 23 de Agosto; 

4.ª Crianças filhas de pais estudantes menores, nos termos previstos no artigo 4.º da Lei n.º 

90/2001, de 20 de Agosto; 

5.ª Crianças com irmãos já matriculados no estabelecimento de educação pretendido; 

6.ª Crianças cuja residência dos pais e encarregados de educação se situe na freguesia em que 

se localiza o estabelecimento de educação pretendido, ordenadas nos termos previstos na 

alínea b) do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 542/79, de 31 de Dezembro; 

7.ª Crianças cuja atividade dos pais e encarregados de educação se desenvolva na freguesia em 

que se situa o estabelecimento de educação pretendido, ordenadas nos termos previstos na 

alínea b) do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 542/79, de 31 de Dezembro». 

Dada a proximidade do jardim-de-infância do CAS Alfeite, que acolhe crianças dos 3 aos 5 anos 

de idade, o Pré-escolar da EB do Alfeite tem integrado maioritariamente as crianças a partir dos 

4 - 5 anos, frequentando as crianças até essa idade o jardim-de-infância referido (acordo 

informal entre as duas instituições). 

O Pré-escolar da EB do Alfeite é constituído por 4 turmas (2 turmas de 25 alunos e 2 turmas de 

20 alunos, dado frequentar em cada uma delas uma criança com NEE), num total de 90 crianças; 

o 1.º Ciclo é composto por 11 turmas, perfazendo um total de 276 alunos. 

No quadro seguinte é apresentada a distribuição da população-alvo da EB do Alfeite (JI e 1.º 

Ciclo), e analisando apenas os dados disponíveis (ano letivo 2013/2014), podemos verificar que 

para o JI o peso maior é da população civil, representando 55%, o mesmo não se verificando 

para o 1.º Ciclo, em que predominam os BT do IASFA, I.P., com 54%. Relativamente ao JI, o 

menor peso dos BT, pode ser explicado pelo facto de no CAS Alfeite funcionarem 

complementarmente as valências de creche e jardim-de-infância. 

Tabela 23: Distribuição da população-alvo da EB do Alfeite por qualidade do vínculo 

Ano Letivo 

JI 1.º Ciclo 
Total 
Geral Militar 

Funcionário 
IASFA 

Civil Total Militar 
Funcionário 

IASFA 
Civil Total 

2013/2014 50   48 98 165 2 110 277 375 

2014/2015  63 2 25 90 163 2 110 275 365 

Peso % 
2014/2015 

70% 2% 28%   59% 1% 40%     

Fonte: Dados fornecidos pela EB do Alfeite em abril de 2015 

Dada a proximidade do jardim-de-infância do CAS Alfeite, que acolhe crianças dos 3 aos 5 anos 

de idade, o Pré-escolar da EB do Alfeite tem integrado maioritariamente as crianças a partir dos 

4,5 anos, frequentando as crianças até essa idade o jardim-de-infância referido (acordo informal 

entre as duas instituições). 

file:///C:/Users/racoelho/Desktop/Livro1.xlsx%23RANGE!A9
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Num paralelismo com o Centro de Atividades de Tempos Livres41 ou Componente de Apoio à 

Família (CAF)42, foi criado o Centro de Recursos (CERE) do IASFA, I.P., que «[…] destina-se a 

prestar apoio socioeducativo aos filhos dos beneficiários do IASFA, I.P., que frequentam a EB1A, 

bem como, a título excecional, aos filhos de não beneficiários que ingressam na EB1A […]. Apoia 

ainda as crianças que frequentam o Pré-Escolar no período de praia» (IP: AS 07, Alteração N.º 

08, de 02MAI11). 

De forma a assegurar o acompanhamento dos alunos do 1.º ciclo no período que antecede e 

posterior à componente curricular e de enriquecimento curricular, bem como no de interrupção 

letiva, o CERE tem uma equipa constituída por 1 educadora de infância e 8 vigilantes (auxiliares 

de ação educativa), e funciona no seguinte horário: 

 Abertura: 7.00 – 9.00; 

 Acompanhamento e fornecimento das refeições/almoço: 12.30 – 14.00; 

 Acompanhamento e apoio nas Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC): 16.30 – 

17.30; 

 ATL/CAF: 17.30 – 19.30; 

 Encerramento (entrega aos pais): 19.30. 

Pela frequência do CERE, as crianças pagam mensalmente 10€ ou 20€, dependendo da 

frequência do CERE no prolongamento da manhã/tarde ou de ambos, respetivamente, acrescido 

de 1€/dia correspondente ao lanche. 

O CERE dá, assim, resposta a um total de 170 alunos do 1.º Ciclo, mas apoiando 265 alunos em 

termos de serviço de alimentação (almoço), não sendo possível caracterizar a sua distribuição 

em termos de qualidade do vínculo. Relativamente ao apoio às crianças do Pré-escolar, o apoio 

por parte do CERE decorre no mês de julho, assegurando às crianças inscritas a refeição do 

almoço e do lanche e a sua participação nas diversas atividades desenvolvidas, incluindo-se a 

praia. 

 

                                                             

41 Centro de Atividades de Tempos Livres: «Resposta social, desenvolvida em equipamento ou serviço, que 
proporciona atividades de lazer a crianças e jovens a partir dos 6 anos, nos períodos disponíveis das 
responsabilidades escolares e de trabalho, desenvolvendo-se através de diferentes modelos de 
intervenção, nomeadamente acompanhamento/inserção, prática de atividades específicas e 
multiactividades, podendo desenvolver, complementarmente, atividades de apoio à família» (Disponível 
em: http://www.cartasocial.pt/conceitos.php?img=0#cj6). 
42 Componente de Apoio à Família (CAF): «1 — Considera -se CAF o conjunto de atividades destinadas a 
assegurar o acompanhamento dos alunos do 1.º ciclo do ensino básico antes e ou depois da componente 
curricular e de enriquecimento curricular, bem como durante os períodos de interrupção letiva» (número 
1 do artigo 5.º da Secção III do Despacho n.º 9265-B/2013, de 15 de julho) e «2 — A CAF é implementada 
por autarquias, associações de pais, instituições particulares de solidariedade social ou por outras 
entidades que promovam este tipo de resposta social, mediante acordo com os agrupamentos de escolas 
ou escolas não agrupadas» (número 2 do artigo 5.º da Secção III do Despacho n.º 9265-B/2013, de 15 de 
julho). 
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2.3.6.3 Análise SWOT 

Tabela 24: Análise SWOT/Creche, Jardim-de-Infância e CERE 

 

 

2.3.7 Juventude 

2.3.7.1 Residência para estudantes 

A Residência Universitária de Coimbra (RUC) foi criada com o objetivo de incrementar o apoio 

social à família militar, nesta cidade, considerando que muitos dos filhos dos beneficiários do 

IASFA, I.P., aqui prosseguem os estudos ao nível do ensino universitário, deslocados do seu 

agregado familiar para frequência das atividades académicas.  

Assim esta Valência prevê: 

 «o alojamento, para o estudante universitário obrigado a sair do seu agregado familiar 

[…] uma vez que a alimentação, em princípio, poderá ser resolvida recorrendo, 

prioritariamente, às cantinas universitárias onde se praticam preços subsidiados […]» 

(n.º 2 do capítulo I da IP: NG 14, de 11AGO11); 

 «[…] Condições de estudo e bem-estar, bem como, a possibilidade de confecionarem 

refeições rápidas […]» (nº. 2 do capitulo I da IP: NG 14, de 11AGO11). 
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Condições de candidatura e admissão: 

 Podem candidatar-se à RUC estudantes universitários, descendentes de beneficiários, 

que pertençam a agregados familiares residentes fora do concelho de Coimbra e que 

frequentam ou vão frequentar, cursos superiores ou equiparados, ministrados em 

estabelecimentos de ensino do Concelho de Coimbra (nº.3 do capítulo I da IP:NG 14, de 

11AGO11);  

 A admissão à RUC de estudantes inscritos pela primeira vez obedece à seguinte ordem 

de preferência: 1.º ser órfão (ã) de pai e mãe; 2º ser órfão (ã) de pai ou mãe; 3.º menor 

capitação do agregado familiar; 4.º maior antiguidade do “sócio beneficiário”; 5.º data 

de inscrição mais antiga; 6.º ter familiar já inscrito na RUC (nº.1 do capítulo 3 da IP: NG 

14, de 11AGO11). 

No caso da capacidade do alojamento não ser esgotada pelos estudantes que reúnam todas as 

Condições de Admissão, as vagas sobrantes poderão, mediante autorização do CD do IASFA, I.P., 

ser atribuídas a estudantes, filhos de beneficiários, que já estejam fora de algumas daquelas 

condições e que pretendam frequentar cursos de pós-graduação, mestrado ou outros (nº. 8 do 

capítulo I da IP:NG 14, de 11AGO11). 

 

A Residência Universitária de Oeiras (RUO), que compreende Residencial Universitária 

Feminina (RUF) e Residencial Universitária Masculina (RUM) constitui uma valência preconizada 

através das estruturas do CAS Oeiras, fornecendo aos estudantes- residentes alojamento e 

pequeno-almoço. Prevê ainda a possibilidade dos estudantes poderem fazer as 2ª e 3ª refeições 

no CAS, nas mesmas condições dos restantes beneficiários (nº2 do capítulo I da IP: NG 08 de 

29SET 99). 

 

Condições de candidatura e admissão: 

 Podem candidatar-se à RUO estudantes universitários, descendentes de beneficiários, 

que pertençam a agregados familiares residentes fora do concelho de Lisboa e 

concelhos limítrofes e que frequentam ou vão frequentar, cursos superiores ou 

equiparados, ministrados em estabelecimentos de ensino nesta área geográfica (nº3 do 

capítulo I da IP: NG 08, de 29SET99);  

 A admissão à RUO de estudantes inscritos pela primeira vez obedece à seguinte ordem 

de preferência: 1.º ser órfão (ã) de pai e mãe; 2º ser órfão(ã) de pai ou mãe; 3.º menor 

capitação do agregado familiar; 4.º maior antiguidade do “sócio beneficiário”; (nº.1 do 

capítulo III da IP: NG 08, de 29SET99). 

Em capacidade sobrante poderão usufruir desta valência, mediante autorização do Conselho de 

Direção, estudantes que que não preencham todos os requisitos de admissão bem como os 

alunos que pretendam efetuar cursos de pós graduação ou mestrado e que se enquadrem na 

idade limite para concessão de benefícios pelo IASFA, I.P. (nº8 do Capítulo I e nº5 do capítulo III 

da IP: NG 08 de 29SET99). 
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A Residência Universitária do Porto (RUP), formalizada pelo Despacho do Presidente do CD de 

18AGO201443, iniciou o seu funcionamento no presente ano letivo com o objetivo de apoiar aos 

filhos de beneficiários, estudantes do ensino universitário, que necessitam de resposta de 

alojamento na cidade do Porto. Assim, a RUP tem condições, através das estruturas de que 

dispõe, para fornecer aos estudantes alojamento, condições de estudo e bem-estar, bem como 

a possibilidade de confeção de refeições rápidas. Prevê ainda a possibilidade dos estudantes 

poderem usufruir do serviço de alimentação do CAS, oferecendo um preçário especial para os 

estudantes alojados na RUP: pequeno-almoço – 1€; almoço ou jantar – 5€. 

Condições de candidatura e admissão: 

a) Podem candidatar-se a esta valência estudantes universitários, descendentes de 

beneficiários que pertençam a agregados familiares residentes fora do concelho do 

Porto e que frequentem, ou vão frequentar, cursos superiores ou equiparados, 

ministrados em estabelecimentos de ensino superior situados no concelho do Porto; 

b) A admissão à RUP, de estudantes universitários, inscritos pela primeira vez, obedece à 

seguinte ordem de preferência: 1.º ser órfão(ã) de pai e mãe; 2º ser órfão(ã) de pai ou 

mãe; 3.º menor capitação do agregado familiar; 4.º maior antiguidade do “sócio 

beneficiário”; 5.º data de inscrição mais antiga; 6.º ter familiar já inscrito na RUC. É 

obrigatório que os alunos demonstrem aproveitamento durante dois anos seguidos ou 

interpolados.  

Os alunos que pretendam efetuar cursos de pós-graduação, mestrado ou outros, poderão 

requerer a admissão ou a permanência na RUP, cuja autorização deverá estar condicionada 

às vagas sobrantes. 

 

  

                                                             

43 Aguarda-se a aprovação da IP da RUP 
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A capacidade de alojamento das três Residências Universitárias é apresentada no quadro 

seguinte: 

Tabela 25: Capacidade de Alojamento, Capacidade Instalada e Taxa de Ocupação das 
Residências Universitárias (N.º de camas) 

 CAS OEIRAS CAS COIMBRA CAS Porto 

RUO (RUM e RUF) RUC RUP 

Capacidade de alojamento  1044 645 1046 

Ocupação efetiva 0 5 0 

Taxa de ocupação 0% 83,3% 0% 
Fonte: Informação disponibilizada pelos CAS Coimbra, CAS Oeiras e CAS Porto em Abril de 2015 

Os valores apresentados no quadro refletem três realidades distintas. A RUO, apesar de 

disponibilizar 10 camas, encontra-se sem ocupação efetiva, podendo ser justificado pelos 

seguintes fatores:  

(i) Localização geográfica fora da proximidade dos Polos Universitários; 

(ii) Tipologia dos quartos. Quartos duplos não são uma solução atrativa para os 

estudantes de hoje; 

(iii) Falta de condições para o estudo (nomeadamente salas de estudo para 

desenvolvimento de projetos de grupo); 

(iv) Mensalidade, no valor de 249,48€, elevada face à oferta de arrendamento para 

estudante que existe no mercado. 

A RUC reflete uma taxa de ocupação de 83,3%, que pode ser justificado pelos seguintes fatores: 

(i) Localização geográfica, nas proximidades de um dos Polos de Ensino Universitário (Polo 

da Universidade de Coimbra) e Politécnico de Coimbra (Instituto Superior de Engenharia 

de Coimbra e Escola Superior de Educação); 

(ii) Requalificação dos quartos, que passaram de duplos para individuais; 

(iii) Mensalidade: 130€ (não inclui eletricidade e água). 

A RUP, por ter sido criada recentemente, e ainda carecer de formalização, não tem capacidade 

instalada. A mensalidade foi fixada em 150€ (quarto duplo) e 250€ (quarto individual). Na 

proposta de implementação da RUP há a referencia expressa de que esta valência tem potencial 

de crescimento, na medida em que o universo de estudantes universitários do Porto ascende a 

31.000 e que um dos polos universitários desta cidade tem implantação geográfica nas 

imediações do CAS Porto. Como condicionamento aponta-se a oferta de alojamento através de 

quartos duplos, que poderão ser utilizados como quartos individuais, mediante acréscimo na 

mensalidade, servidos por uma única instalação sanitária. 

                                                             

44 Quartos duplos 
45 Quartos individuais, em 13.04.2015 
46 Quartos duplos 
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Tabela 26: Análise SWOT/Residências Universitárias 

 

 

2.3.8 Apoio financeiro 

2.3.8.1 Comparticipações financeiras e subsídios 

As comparticipações financeiras representam uma das áreas prioritárias da ASC, que se 

concretiza através da concessão de (i) subsídios e (ii) comparticipações aos seus beneficiários 

que se encontram em situação de necessidade. 

Os subsídios assumem o caráter de permanente, na modalidade de complementar, 

sendo «Concedidos aos Beneficiários Titulares (BT) ou Beneficiários Familiares (BF) cujos 

rendimentos mensais do agregado familiar sejam inferiores ao Mínimo Vital (IP: AS 09, 

de 05JUL2000: 1)» (Carvalho, 2013: 97), valor definido anualmente pelo CD do IASFA, 

I.P. Estes subsídios são atribuídos mensalmente. 

Os subsídios dividem-se em quatro categorias: 

1. Subsídio Complementar por Carência Económica (SCCE) tem como objetivo minimizar 

as situações de carência económica motivadas por insuficiência dos rendimentos do 

agregado familiar (rendimento mensal inferior ao valor do Mínimo Vital (nº 4.1 da IP:AS 

15, de 19AGO2014); 

2. Subsídio Complementar de Apoio de 3ª pessoa (SCAP) tem como objetivo compensar o 

acréscimo de encargos familiares aos BT/BF que necessitem de apoio de 3ª pessoa (nº 

1 da IP:AS 16, de 19AGO2014); 
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3. Subsídio Complementar para Estrutura Residencial (SCERPI) está direcionado ao apoio 

dos beneficiários, no âmbito das despesas por estes suportadas com a 

institucionalização em ERPI (nº1 da IP:AS 17, de 19AGO2014); 

4. Subsidio Complementar Extraordinário (SCE) a prestar aos beneficiários, em casos 

excecionais, devidamente justificados, para apoiar na prevenção, redução ou resolução 

de problemas decorrentes da condição laboral, pessoal ou familiar, e que não se 

enquadram no âmbito das restantes prestações previstas pela ação social 

complementar do Instituto (nº1 da IP AS 18, de 19AGO2014). 

Subsiste ainda o subsídio pecuniário por morte do subscritor do extinto Cofre de Previdência 

das Forças Armadas, atribuído aos seus herdeiros legítimos. 

As comparticipações dividem-se em:   

1. Comparticipação escolar (CE): atribuída aos BT/BF com descendentes ou 

equiparados a frequentar qualquer grau de ensino em estabelecimento e cursos 

devidamente legalizados (nº 4.1 da IP:AS 10, de 19AGO2014), desdobrando-se em 

duas prestações; 

2. Comparticipação especial para apoio na deficiência (CEAD): requerida pelos 

beneficiários titulares e atribuídos aos beneficiários familiares descendentes, 

portadores de deficiência, independentemente da idade e que frequentem 

estabelecimentos de educação especial, particulares, com ou sem fins lucrativos ou 

cooperativos, tutelados pelo Ministério da Educação e Ciência e que impliquem o 

pagamento de mensalidades, desde que esta frequência seja considerada essencial 

para superar ou minimizar a deficiência (nº 4.2 da IP: AS 14, de 19AGO2014) sendo 

paga numa única prestação. 

 

A análise do quadro seguinte permite verificar, numa primeira análise, que o universo de 

beneficiários apoiados não tem sofrido uma grande variação no período temporal em análise, 

sendo mais significativa ao nível da CE, face ao beneficiário-alvo (BT/BF com descendentes ou 

equiparados a frequentar qualquer grau de ensino). 
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Tabela 27: Número de beneficiários subsidiados por tipo de comparticipação e subsídio no 
triénio 2013-2014 

Apoio Financeiro 2012 2013 2014 

Nº 
Benef. 

Valor Nº 
Benef. 

Valor Nº 
Benef. 

Valor 

Comparticipações CEAD 59 62.577 €  60 66.137 €  52 57.699 €  

  CE 1.333 235.596 €  1.113 199.170 €   1.232 246.630 €  

Subsídios SCERPI 118 302.099 € 114 309.865 €  120 355.301 €  

  SCAP 293 325.382 € 289 314.886 €  296 324.095 €  

  SCCE 104 173.680 €  95 153.593 €  91 134.065 €  

  SE 0 0 €  0 0 €   2 2.618 €  

Total de prestações sociais 
atribuídas 

1.907  627.481€ 1.671  1.043.651 € 1.793  1.120.408 € 

Reportando-nos ao ano de 2014, a CE é a que abrange maior volume de beneficiários. A maior 

fatia dos subsídios destina-se a compensar as despesas com a institucionalização em ERPI 

(SCERPI) e o acréscimo de encargos familiares dos BT/BF que necessitam de apoio de 3ª pessoa 

(SCAP), em que se registou um aumento de beneficiários apoiados. Este cenário reflete, por um 

lado, o retardamento por parte dos beneficiários em integrarem as ERPI, permanecendo no seu 

domicílio com apoio de terceira pessoa (apoio prestado por familiar/outro ou institucional); e, 

por outro lado, a necessidade de integrarem uma ERPI, que não as do IASFA, I.P., dado não existir 

capacidade de reposta por parte do próprio Instituto (existência de Lista de Candidatos), ou por 

esta não se situar na área de residência do beneficiário e na proximidade da sua rede social. 

Relativamente ao SCCE, verificou-se uma diminuição de beneficiários apoiados no triénio em 

análise, facto que pode ser explicado face à disponibilização de uma maior informação aos 

beneficiários nos seus respetivos CAS, pelas Técnicas Superiores de Serviço Social (TSSS), no 

sentido daqueles requererem outras prestações sociais sempre que os seus rendimentos ou 

situação social seja passível de enquadramento nos requisitos para a sua atribuição [(ponto 5.2. 

da IP: AS 15 – NORMAS PARA A ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO COMPLEMENTAR DE CARÊNCIA 

ECONÓMICA (SCCE))], promovendo a sua inserção social. 

No quadro seguinte, é apresentada uma distribuição dos beneficiários por tipo de subsídio 

atribuído e a qualidade do seu vínculo ao IASFA, I.P. 
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Tabela 28: Caracterização dos beneficiários por tipo de subsídio e qualidade do vínculo em 
março de 2015 

Março de 2015 

Subsídios BT 
BF 

Total 
Cônjuge Viúva Divorciada Descendente Descendente órfão 

SCERPI 12 13 40 1 7 8 81 

SCAP 40 28 88 12 54 27 249 

SCCE 5 0 47 16 10 6 84 

SE 0 0 0 0 0 1 1 

Total 57 41 175 29 71 42 415  

Peso % 14% 10% 42% 7% 17% 10%  

Fonte: Dados fornecidos pela DAS à data de março de 2015 

Em seguida é apresentada a distribuição mensal dos subsídios por Ramo das Forças Armadas: 

Tabela 29: Distribuição mensal dos subsídios por Ramo das Forças Armadas em março de 2015 

Março de 2015 

Subsídios 
Ramos 

Total 
Força Aérea Marinha Exército IASFA, I.P. 

SCERPI 8 38 35 0 81 

SCAP 32 92 122 3 249 

SCCE 10 27 47 0 84 

SE 0 1 0 0 1 

Total 50 158 204 3 415  

Peso % 12% 38% 49% 0,7%  

Fonte: Dados fornecidos pela DAS à data de março de 2015 

Relativamente à distribuição mensal dos subsídios por Ramo das Forças Armadas, são os 

beneficiários do Exército (49,2%) e da Marinha (37%) a quem aqueles se destinam – 82,2%, 

sendo o número de beneficiários titulares (12%) e IASFA, I.P., (0,7%) residual. Os beneficiários 

do IASFA, I.P., (civis), são os que mantiveram essa qualidade à data da entrada em vigor do 

Decreto-Lei n.º 284/95, de 30 de outubro.  
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Tabela 30: Análise SWOT/Apoio financeiro 

 

 

 

2.3.8.2 Concessão de Empréstimos 

A concessão de empréstimos visa «[…] satisfazer carências sociais ocasionais dos beneficiários 

suscetíveis de serem solucionadas com o escalonamento do encargo respetivo em prestações 

mensais (IP: AS 12, Alteração N.º 07, de 29MAR2012: 1)» (Carvalho, 2013: 98), contemplando 

quatro domínios prioritários (prioridades): 

 «1.ª Prioridade: saúde, designadamente, encargos não comparticipados, 

comprovados através do recibo de comparticipação do agregado familiar a 

cargo; e encargos comprovados com funerais de familiares a cargo, que 

excedam os quantitativos abrangidos pelas disposições legais em vigor; 

 2.ª Prioridade: situações sociais graves provocadas por inundações, incêndios 

ou outros e que não estejam cobertos por seguro obrigatório; e encargos 

destinados a fazer face a situações de adaptação a situações decorrentes da 

terceira idade ou de incapacidade física; 

 3.ª Prioridade: situações não incluídas nas prioridades anteriores, tais como 

adiantamentos para encargos com a saúde (caução para intervenções 

cirúrgicas); despesas judiciais, hipotecas, escrituras, IRS; realização de 

casamentos e batizados; frequência de cursos, material escolar e equipamento 

informático; reparação de viaturas; aquisição de eletrodomésticos; beneficiação 

ou pequenas reparações da habitação; outras situações de caráter social; 

 4.ª Prioridade: financiamento de obras/beneficiação da habitação própria e 

permanente dos beneficiários do IASFA, I.P., no ativo» (Carvalho, 2013: 99). 
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O número de pedidos de concessão de empréstimos pelos beneficiários no biénio 2013-2014 

tem registado uma tendência decrescente. Concomitantemente, verifica-se que, o número de 

empréstimos concedidos é inferior ao número de pedidos efetuados, relacionando-se este facto 

com o montante global da verba atribuída para esta rubrica ser insuficiente para fazer face ao 

número de pedidos e pelo fato de ter vindo a ser reduzido o seu valor. 

Tabela 31: Apoio financeiro no biénio 2013-2014 

Apoio Financeiro 2013 2014 

 Nº Beneficiários Valor Nº Beneficiários Valor 

Concessão de empréstimos 467          2.049.990 €  465          2.043.650 €  

Subsídios 542              846.452 €  509              816.079 €  

Comparticipações financeiras 1.173              265.307 €  1.284              304.329 €  

Total apoio financeiro 2.182          3.161.749 €  2.258          3.164.058 €  

Fonte: Dados fornecidos pela DAS em abril de 2015 

Em relação ao ano 2014, no que respeita à concessão de empréstimos, o IASFA, I.P. apoiou 465 

beneficiários, concedendo empréstimos que atingiram o valor global de 2.043.650,00 €, o que 

dá uma média de 4.395€ por beneficiário. 

Figura 8: Montante dos empréstimos concedidos por Ramo das Forças Armadas entre 2008-
2014 

 

É possível constatar que, em 2014, destaca-se a prioridade 3 (98,5%). Este facto remete para a 

necessidade de revisão das prioridades definidas/contempladas e da afetação de verba para 

esse efeito. 
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Figura 9: N.º de empréstimos concedidos por Ramo das Forças Armadas em 2014 

 

Fonte: Dados fornecidos pela DAS, em abril de 2015 

 

2.3.9 Apoio à habitação e Património 

O IASFA, I.P., tem um vasto património habitacional, herdado da Comissão Administrativa das 

Casas de Renda Económica do Exército e do Cofre de Previdência das Forças Armadas (CPFA). 

Atualmente, detém cerca de 158 prédios com uma média de idade de 50 anos, e um total de 

2.117 unidades disponibilizadas para arrendamento em regime social (renda económica) ou livre 

(renda livre). 

Figura 10: Caracterização do parque habitacional do IASFA, I.P. 

 

Fonte: Dados fornecidos pela DTLH na apresentação ao novo CD em março 2015 

Do parque habitacional do IASFA, I.P., 74% são fogos para arrendamento social e apenas 19% se 

encontra devoluto, isto é, 1572 fogos destinam-se ao arrendamento em regime de renda 

económica, encontrando-se ocupados 83,3% (16,7% devolutos). Em regime de renda livre, o 

IASFA, I.P., dispõe de 545 fogos, encontrando-se ocupados 72,5% e devolutos 27,5%. 
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Tabela 32: Tipologias do parque habitacional do IASFA, I.P., para arrendamento 

Tipologia Nº Renda Económica Renda Livre 

Ocupados Devolutos Ocupados Devolutos 

Arrecadação 19 5 1 3 10 

Antena  2 2 - - - 

Cave 1 1 - - - 

Loja 109 - - 94 15 

Garagem 171 85 9 4 33 

Casa da Porteira 21 - - 18 3 

Sótão  4 - - 3 1 

Apartamentos 1.790 1.217 252 273 88 

Total 2.117 1.310 262 395 150 
Fonte: Dados fornecidos pela DTLH na apresentação ao novo CD em 20 de março de 2015 

A figura seguinte traduz a distribuição geográfica do parque habitacional do IASFA, I.P., 

concentrando-se mais de 70% na zona da Grande Lisboa: 

Figura 11: Distribuição geográfica do parque habitacional do IASFA, I.P. 

 
Fonte: Dados fornecidos pela DTLH em 23 de Abril de 2015 
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As receitas e despesas na manutenção do património foram as seguintes em 2013: 

Tabela 33: Receitas e despesas do IASFA, I.P., na manutenção do património 

Receitas e Despesas 2013 

Receita gerada dos arrendamentos dos fogos                  2.785.630 €  

Despesas de gestão do parque habitacional (água, limpeza das partes 
comuns, vigilância)                        88.517 €  

Receitas – Despesas                  2.697.113 €  

Despesas na Manutenção do Património                          2013  

Investimento e manutenção das instalações                      573.995 €  

Intervenções em frações devolutas do parque habitacional                        25.834 €  

Reparações em frações arrendadas                        31.232 €  

Aquisições de materiais de construção para reparações da EMI                      103.337 €  

Intervenções em partes comuns                  1.417.242 €  

Elevadores – reparações                      146.804 €  

Elevadores - contratos de manutenção                        25.716 €  

Total custos (Aumento de 50% face a 2012 )                  2.324.160 €  

Margem                       372.953 €  
Fonte: Relatório de Atividades de 2013 do IASFA, I.P. 

No quadro seguinte, consta a lista atualizada de arrendatários do IASFA, I.P.: 

Tabela 34: Arrendatários do IASFA, I.P., a 15 março 2015 

Tipo de Renda 
Nº 

Inquilinos 
Renda Contratual 

Mensal 
Média de renda 

por inquilino 

Apartamentos Autónomos47 26                             2.424 €                    93,23 €  

Renda Económica/Social 1.259                           149.769 €          118,96 €  

Renda Livre 378 
                              90.695 

€  
   239,93 €  

Porteira 10                                   311 €               31,13 €  

Transitória 11                                1.128 €          102,57 €  

Total Geral 1.684                           244.328 €   
Fonte: Dados fornecidos pelo GPGOF através da DTLH em 15 de março de 2015 

 

2.3.9.1 Arrendamento Social 

O IASFA, I.P., promove o arrendamento social dos seus fogos pela abertura de concursos48 para 

atribuição de casas de renda económica aos seus beneficiários. O IASFA, I.P., conta com 1.572 

fogos para arrendamento social, ou seja, 75% do total de fogos para arrendamento. Para este 

efeito, os beneficiários devem apresentar uma candidatura que será avaliada através da 

                                                             

47 De acordo com o Regulamento de utilização dos apartamentos autónomos para idosos do CAS Oeiras 
(Versão 2012/2013) em vigor, os beneficiários pagam uma renda estipulada conforme regras explícitas no 
capítulo 2.3.9.3. 
48 Portaria n.º 7/98, de 7 de janeiro 
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aplicação de uma tabela de pontuação, tendo em consideração a caracterização da situação 

habitacional, do agregado familiar (grupo etário, rendimento mensal per capita, relação renda/ 

rendimento do agregado familiar) e a ocorrência de situações especiais (deficiência). Sempre 

que necessário, é solicitada a elaboração de um relatório social às técnicas superiores de serviço 

social do Instituto, enquanto instrumento de apoio à decisão (adaptado de Carvalho, 2013). 

Não foi possível obter em tempo útil a caracterização dos beneficiários por categoria profissional 

que recebem este apoio. 

 

2.3.9.2 Arrendamento Livre 

O IASFA, I.P., conta com 545 fogos para arrendamento em regime livre com um valor base de 

licitação. Podem candidatar-se todos os beneficiários titulares, mediante a apresentação de uma 

proposta/requerimento dirigido ao Presidente do IASFA, I.P., em carta fechada. Na ausência de 

candidatos beneficiários titulares, podem candidatar-se todos os interessados, 

independentemente de serem ou não beneficiários. O critério de atribuição do fogo a concurso 

relaciona-se com a apresentação da proposta mais elevada. Findos os prazos do concurso, e caso 

se verifique a inexistência de qualquer candidatura, o fogo mantem-se publicitado e será 

atribuído à primeira candidatura que der entrada na DTLH, pelo valor da base de licitação que 

se encontra publicitado. 

De acordo com o estabelecido no Artigo 60º e seguintes do Decreto-Lei nº 280/07, de 7 de 

Agosto, (Regime jurídico da gestão dos bens imóveis do domínio privado do Estado e dos 

institutos públicos) os fogos a arrendar são publicitados no portal do IASFA (www.iasfa.pt) sendo 

os valores das rendas orientados pelo mercado. O contrato de arrendamento é celebrado ao 

abrigo do estabelecido no Novo Regime de Arrendamento Urbano (NRAU), aprovado pela Lei nº 

6/2006, de 27 de Fevereiro com as alterações introduzidas pela Lei nº 31/2012, de 14 de Agosto. 

A atualização do valor da renda é feita de acordo com os valores do coeficiente de atualização 

publicados anualmente em Diário da República. 

 

2.3.9.3 Apartamentos Autónomos 

De acordo com o estipulado no Regulamento de utilização dos apartamentos autónomos para 

idosos do CAS Oeiras (Versão 2012/2013), o direito de utilização vitalícia da Unidade 

Habitacional concedido pelo IASFA, I.P., consiste no uso que os beneficiários titulares, Oficiais, 

passam a ter à sua disposição, a partir dos 62 anos de idade, para si e seu cônjuge, sobre um 

apartamento do bloco de Apartamentos Autónomos do CAS Oeiras, mediante o pagamento de 

determinada importância. A constituição jurídica deste direito é formalizada com a assinatura 

do respetivo contrato, pagamento da primeira prestação do preço acordado e entrega da 

Unidade Habitacional. 

O preço a pagar pela prestação dos serviços e utilização da Unidade habitacional é composto 

por duas parcelas: A primeira parcela respeita à antecipação das prestações dos serviços e 

http://www.iasfa.pt/
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utilização da Unidade Habitacional, relativas aos primeiros 10 anos, a ser paga, de uma só vez, 

no ato da assinatura do contrato. O seu montante é indexado ao valor inicialmente pago pelos 

primeiros residentes do Bloco habitacional, atualizado de acordo com o coeficiente de 

desvalorização anual monetária para imóveis, nos termos do Decreto-Lei 287/2003, de 12 de 

Novembro, desde 1989 até ao ano da assinatura do novo contrato. Assim sendo, e tendo em 

consideração a atualização dos coeficientes de desvalorização da moeda pela Portaria 

n.º401/2012 de 6 de Dezembro, DR n.236 – Série I, a primeira parcela toma os seguintes valores:  

 Para os T0  (12.220,55 x 2,42) =29,573,73 € 

 Para os T1  (15.712,13 x 2,42) = 38.023,35 € 

 Para os T2  (20.450,71 x 2,42) = 49.490,72 € 

A segunda parcela é constituída pelo pagamento sucessivo de prestações mensais a efetuar pelo 

residente-titular e /ou seu cônjuge, depois de findo o período inicial de 10 anos, até à extinção 

do direito constituído. No cálculo de tais prestações mensais aplica-se a fórmula para o cálculo 

das rendas económicas previstas no Regime do Arrendamento dos Fogos de Renda Económica. 

Os residentes-vitalícios usufruem de todos os benefícios e direitos conferidos ou que venham a 

ser conferidos aos restantes residentes do CAS Oeiras, nomeadamente:  

1. Livre utilização de todas as instalações de caráter social ou médico do CAS Oeiras, de 

acordo com as normas pré-estabelecidas; 

2. Em casos especiais, clinicamente comprovados, terão prioridade na utilização dos 

serviços médicos e de enfermagem, em relação aos não residentes no CAS Oeiras, 

devendo, no caso de necessidade de internamento ter prioridade à admissão na UF2; 

 

Figura 12: Tipologia e n.º de fogos dos apartamentos autónomos 

 

Fonte: Relatório de atividades 2013 do IASFA, I.P. (pág. 46) 

De acordo com o Relatório de Atividades de 2013 do IASFA, I.P., a ocupação destes 

apartamentos em 2013 foi de 100%, sendo que 2 destes apartamentos, um T0 e um T2 estão 

cedidos à Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) em regime de comodato (ou seja 

6

15

7

T0 T1 T2



 

63 
 

sem contrapartidas para o IASFA, I.P.), conforme Relatório de Atividades de 2013 do IASFA, I.P. 

(pag.46). 

 

2.3.9.4 Edifícios património do Estado no IASFA, I.P. 

O IASFA, I.P. tem o usufruto de património do Estado e por ser I.P., paga uma renda de 

onerosidade ao Estado pela sua ocupação. A renda varia em função da área utilizada pelo 

Instituto e anualmente é alterado o valor por m2 pago por mês conforme explicitado no quadro 

seguinte, até um máximo de 4 Euros mensais por m2. 

Tabela 35: Listagem de ocupações do IASFA, I.P., abrangidas pelo princípio de onerosidade (n.º 
2 do artigo 3.º da Portaria n.º 278/2012, de 14 de setembro)49 

Imóveis 2014 2015  
(3) 

2014 
(valor/mês

) (1) 

2015 
(valor/mês) 

(2) 

2014  
(valor 
anual) 

2015  
(valor 
anual) 

PM 88/Oeiras 240 m2 20 m2 240 € 40 € 2.880 € 480 € 

PM 07/P. Delgada (CAS 
P. DELGADA)50 

1.710 m2 20 m2 1.710 € 40 € 20.520 € 480 € 

PM 24/Oeiras 
(Fontainhas) 

956 m2 20 m2 956 € 40 € 11.472 € 480 € 

PM 19/Braga (CAS 
BRAGA)51 

271 m2 199 
m2 

271 € 398 € 3.252 € 4.776 € 

PM 10/Viseu (CAS 
VISEU) 

229 m2 235 
m2 

229 € 470 € 2.748 € 5.640 € 

PM 12/Porto (CAS 
PORTO) 

14.188 m2 7.457 
m2 

14.188 € 14.914 € 170.256 € 178.968 € 

PM 20/Oeiras (Forte 
de S. João das Maias) 

2.288 m2 1.290 
m2 

2.288 € 1.996 € 27.456 € 23.952 € 

PIASFA, 64H/Abrantes 450 m2 424 
m2 

450 € 848 € 5.400 € 10.176 € 

    TOTAIS 243.984 € 224.952 € 

Fonte: Dados fornecidos pela Divisão de Infraestruturas ao GPGFO em 13 de Abril de 2015 

  

                                                             

49 Observações do Quadro: (1) - Em 2014 o valor/mês é 1€/m2; (2) - Em 2015 o valor/mês é 2€/m2; (3) - 
dados carregados em ABR 2015; em 2016 o valor/mês será 4€/m2 
50 Infraestrutura partilhada. 
51 Infraestrutura partilhada. 
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2.3.9.5 Análise SWOT 

Tabela 36: Análise SWOT da Habitação e Património 
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2.4 Fatores Distintivos e Vantagens Competitivas 

As organizações encontram-se em constante mutação e a mudança atrai, quase sempre, 
resistência, seja de fora, ou do interior. A implementação de projetos, novas medidas ou mesmo 
efetuar uma restruturação, dada a natureza e características específicas das Instituições, implica 
conhecer um conjunto de fatores distintivos e diferenciadores que o valorizam face a outras 
Instituições com atribuições orientadas no mesmo sentido, ou mesmo quando possa estar em 
causa a sua existência. 

De todos os pontos fortes identificados, sobressaem elementos que revelam características 
únicas do IASFA, I.P.. Quando se combinam a natureza e missão, ressaltam fatores distintivos 
(FD) e/ou diferenciadores. 

O IASFA, I.P. tem capacidade de dar uma resposta social complementar às necessidades dos seus 
beneficiários que não é, muitas vezes, coberta pelos regimes gerais de proteção social. Nos casos 
em que esses regimes prevêem resposta, os mesmos podem não ter capacidade imediata ou 
mais vantajosa em termos sociais e económicos. Desta forma o IASFA, I.P. distingue-se pela:  

FD1 – Capacidade de resposta social complementar efetiva. 

 

A prossecução da missão do IASFA, I.P. estende-se por todo o território nacional. A cobertura 
das atividades tem aplicação de norte a sul, e ilhas. Os Centros de Apoio Social revelam-se como 
os meios de concretização da ASC. Assume-se que o segundo fator distintivo materializa-se na:  

FD2 – Cobertura total do território nacional (continental e ilhas). 

 

Existe um atendimento e apoio psicossocial efetivado através dos Serviços de Ação Social dos 
vários CAS. Esta aposta na humanização dos serviços prestados permitem direcionar o apoio, 
possibilitando uma intervenção personalizada, e potenciando as relações de proximidade com 
o beneficiário, transmitindo uma imagem de credibilidade e de confiança. Traduzindo-se como 
o terceiro fator distintivo o seguinte: 

FD3 – Humanização dos serviços prestados. 

 

A diversidade das áreas de intervenção nas quais o IASFA, I.P. consubstancia a sua ação, 
conferem-lhe uma identidade organizacional única. Esta abrangência reflete-se no domínio da 
sua ação, que se manifesta alargado: 

 Apoio Social; 

 Apoio na Saúde; 

 Apoio a adultos/idosos;  

 Apoio na Infância e Juventude; 

 Apoio na Educação; 

 Apoio financeiro;  

 Apoio Habitacional; 

 Tempos livres. 
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Assume-se como quarto fator distintivo: 

FD4 – Diversidade das áreas de intervenção. 

 
Vantagens competitivas 

Revelar fatores ou competências distintivas significa deter vantagens competitivas. São essas 

vantagens que se podem oferecer aos beneficiários. Estas vantagens competitivas devem ser 

percebidas como únicas pelos beneficiários, devem ser importantes, valorizadas e defensáveis 

pelo IASFA, I.P., face a outras Instituições que não têm essas vantagens. Neste contexto ter 

vantagem competitiva é no fundo a capacidade de suplantar as dificuldades e assumir-se como, 

indubitavelmente, necessário e imprescindível para o Centro de Gravidade. Normalmente os 

fatores distintivos baseados nas vantagens competitivas são o garante da existência de uma 

Instituição. 

Como vantagens competitivas do IASFA, I.P., definimos as seguintes: 

1. Garantia de oferta de uma panóplia de serviços em todo o território nacional; 

2. Oferta de respostas sociais efetivas, através um serviço credível e de confiança, 

que transmite um sentimento de segurança e de bem-estar aos beneficiários. 

 

2.5 Análise SWOT 

2.5.1 Fatores Internos 

2.5.1.1 Potencialidades 

S1 - Envelhecimento da população dos beneficiários do IASFA, I.P. tem incidência no aumento 

da procura de estruturas como as ERPI em Oeiras, Porto e Runa, com fortes perspetivas de 

crescimento; 

S2 - Desenvolver novas respostas sociais para a infância e juventude através de campos de férias 

e colónias de férias rentabilizando infraestruturas do IASFA, I.P. para o efeito e/ou através de 

parcerias; 

S3 - Desenvolver novas respostas para apoio aos idosos por forma a promover um 

envelhecimento saudável e ativo e assim conseguir o adiamento das candidaturas dos 

beneficiários às ERPI, tais como centros de convívio, serviços de apoio domiciliário, centros de 

bem-estar e de lazer para idosos, entre outros; 

S4 - Revitalizar as infraestruturas do IASFA, I.P., ao abrigo do programa Portugal 2020, tais como 

o Forte das Maias, Ex-Lar Académico Militar, para desenvolvimento de novas respostas sociais 

(colónia de Férias, campos de Férias) ou geração de receita para o IASFA, I.P.; 
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S5 - Apostar no marketing institucional para a promoção da imagem do IASFA, I.P. junto de todos 

os seus beneficiários, através da comunicação da sua oferta de serviços não só junto dos 

militares na reserva ou reforma mas também dos que estão no ativo, utilizando ferramentas 

modernas e apelativas para o efeito; 

S6 - Melhorar a qualidade dos serviços prestados e diversificar a oferta de respostas sociais, 

através de uma maior racionalização e rentabilização da capacidade instalada e dos recursos 

disponíveis sem aumentar os custos; 

S7 – Implementar sistemas e ferramentas de informação e de gestão integrada por forma a 

melhorar o desempenho e controlo operacional dos serviços e equipamentos sociais do IASFA, 

I.P., numa perspetiva de melhoria contínua e garantia de sustentabilidade económica e 

financeira; 

S8 - Rentabilizar o património do IASFA, I.P. para o cumprimento da sua missão na prestação de 

apoio social complementar aos mais carenciados e, complementarmente aos beneficiários, 

através da reabilitação ou alienação das infraestruturas que não servem ou estão em 

supranumerário para esse fim; 

S9 - Reabilitar as infraestruturas que fazem parte do património do IASFA, I.P., aproveitando o 

potencial das mesmas com o objetivo de gerar receitas e simultaneamente potenciar aos 

beneficiários o usufruto destas; 

S10 - Rever as respostas sociais ao nível de comparticipações financeiras e concessão de 

empréstimos, por formar a centrar o apoio financeiro nas necessidades de cariz social para as 

quais não existe capacidade de resposta nacional, ou a existir esta é insuficiente, e circunscritas 

a situações específicas; 

S11 - Reduzir a estrutura de custos e maximizar as receitas próprias, através de economias de 

escala nas aquisições de produtos e serviços, ajustamento da afetação de pessoal nos 

equipamentos sociais de acordo com os rácios aplicados no setor social e definidos pela 

legislação em vigor, subcontratação de serviços na área do apoio geral (limpeza, alimentação, 

segurança) e alienação de infraestruturas devolutas que não servem a ASC; 

S12 - Envolver os beneficiários titulares numa participação ativa e interessada nas atividades 

desenvolvidas pelo IASFA, I.P. através de inquéritos de satisfação que permitam ajustar as 

respostas sociais às suas expetativas e necessidades, de forma dinâmica e contínua; 

S13 - Promover a interação do IASFA, I.P. com a comunidade em geral no âmbito da prestação 

dos seus serviços com outras entidades públicas e privadas ou de cariz social da comunidade, 

essenciais para apoiar os beneficiários numa lógica de integração social e não numa perspetiva 

de assistencialismo (Ex: participação de todos os CAS na Rede Social), «[…] não se trata apenas 

de um direito a (sobre)viver mas também a viver em sociedade […]» (Castel, 1995 cit. por 

Hespanha, 2008 in Carvalho, 2013:119). 
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2.5.1.2 Condicionamentos 

Modelo Conceptual e de Governação da Ação Social Complementar das Forças Armadas 

W1 – Sendo Instituto Público, o IASFA, I.P., através das regras da administração pública que lhe 

são aplicadas, vê a sua ação limitada pela teia burocrática a ela inerente, além de ter encargos 

adicionais (exemplo: pagamento de onerosidade por utilização do património do Estado em 

montantes avultados); 

W2 – Modelo conceptual de governação e de sustentabilidade ultrapassado e desajustado face 

às restrições orçamentais do Estado e aos desafios que o IASFA, I.P. enfrenta, nomeadamente: 

 Necessidade de reestruturação de algumas respostas sociais; 

 Redução anual do Orçamento de Estado para financiar a Ação Social Completar 

das Forças Armadas, tendo passado de 10M€ para 5M€; 

 Atualmente, os beneficiários do IASFA, I.P. não descontam qualquer quota para 

a ASC. A contribuição dos militares é totalmente canalizada para a ADM; 

 Os beneficiários titulares correspondem a 39,8% do total de beneficiários da 

Ação Social Complementar do IASFA, I.P., de um total de cerca de 106.594 

beneficiários. 

 

Recursos Humanos 

W3 – Dificuldade na contratação e fidelização dos recursos humanos no IASFA, I.P., devido às 
regras impostas pela administração pública na contratação de pessoal civil (via concurso público 
sujeito a parecer prévio ao Ministério das Finanças), como à falta de militares disponibilizados 
pelos Ramos, nomeadamente oficiais de Administração, para trabalharem no IASFA, I.P., 
levando a uma perda gradual de efetivos com dificuldade de substituição; 

W4 - Impossibilidade de seleção dos colaboradores militares cedidos pelos Ramos. Os 
detentores de cargos de chefia intermédia, técnicos ou operacionais, não são selecionados pelo 
IASFA, I.P., antes impostos pelos Ramos, o que põe em causa os critérios de formação e 
qualificação exigido ao pessoal especializado, podendo não cumprir requisitos como 
habilitações e experiência profissional adequados à função a exercer; 

W5 - Envelhecimento tendencial dos recursos humanos; 

W6 - Elevada taxa de absentismo no CAS Oeiras; 

W7 - Falta de motivação fruto das contingências que a administração pública sofre. 

 

Recursos Financeiros, Planeamento e Controlo de Gestão 

W8 - Inexistência de uma quota paga pelos beneficiários titulares para o financiamento da ASC, 
tal como existe na GNR, PSP e SSAP; 



 

69 
 

W9 - Inexistência de contabilidade analítica por atividades/respostas sociais do IASFA, I.P. para 
avaliação do desempenho operacional e financeiro dos mesmos; 

W10 – Insuficiência de instruções e normativos em matéria de controlo interno e inexistência 
de um gabinete de auditoria interna para fiscalização dos procedimentos internos com base na 
legislação e regulamentos aprovados, quer ao nível dos processos de gestão, quer ao nível dos 
processos relacionados com as respostas sociais; 

W11 – Desajustamento dos valores das mensalidades das respostas sociais e rendas sociais. 

 

Sistemas de Informação e de gestão 

W12 - Dificuldade na interoperabilidade dos sistemas de informação do IASFA, I.P., e  
ausência de um sistema de Business Inteligence para monitorização do desempenho operacional 
dos CAS e das respostas sociais; 

W13 – Subaproveitamento das potencialidades do SIGDN que potencia falhas na resposta às 
necessidades de informação de gestão e financeira, assim como as informações exigidas por lei; 

W14 - Ausência de um BSC implementado, que permita avaliar de forma mais precisa se o IASFA, 
I.P. está a progredir na direção dos objetivos estratégicos traçados, mantendo-os perfeitamente 
alinhados numa perspetiva S.M.A.R.T (simple, mesurable, achievable, relevant e time-specific) 
que materializa uma característica estruturante da Gestão por Objetivos. Ao mesmo tempo que 
pode ajudar o Conselho Diretivo no levantamento e criação de um sistema de medidas alinhadas 
com a sua missão e objetivos estratégicos; 

W15 - Dificuldade no acesso a informação, seja de natureza operacional ou financeira. 

 

Património 

W16-Desgaste do parque habitacional, a maioria dos edifícios tem mais de 40 anos e encontra-

se em estado degradado. Existem de acordo com dados da DTLH, 412 unidades devolutas de um 

total de 2.117 unidades para arrendamento, ou seja, 19%; 

W17 - Deficiente rentabilização das infraestruturas. O IASFA, I.P. tem o direito de usufruto de 

edifícios que são património do Estado sujeitos a pagamento de título de onerosidade 

significativo, mas cuja rentabilização não tem sido promovida ou inclusive têm utilidade 

duvidosa para a concretização da missão do IASFA, I.P.; 

W18 - Parque automóvel extremamente envelhecido. Os custos de manutenção das viaturas 

revelam-se, naturalmente, significativos, além de a maioria dos veículos estar proibida de se 

deslocar no centro de Lisboa de acordo com as regras vigentes da Câmara Municipal de Lisboa; 

W19 - Limitação de infraestruturas vocacionadas para Estruturas Residenciais para Pessoas 

Idosas em alguns CAS, como o de Runa, que necessitam de novas instalações ou de obras de 

requalificação; 
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W20 - Desgaste dos edifícios e outras instalações que fazem parte do património do IASFA, I.P., 

encontrando-se alguns em estado devoluto sem qualquer retorno para o IASFA, I.P. e alguns 

com grande potencial de geração de receitas (Ex: Ex Lar Académico Militar Forte S. João das 

Maias, edifícios do CAS Porto, entre outros). 

 

Ação Social 

W21 - Falta de inquéritos de diagnóstico/satisfação dos beneficiários titulares em relação às 

respostas sociais e qualidade dos serviços prestados pelo IASFA, I.P.; 

W22 - Falta de capacidade de resposta em alguns equipamentos sociais, nomeadamente nas 

estruturas para pessoas idosas. Por exemplo, no CAS Oeiras a lista de candidatos para a UF1 

ascende a 945 beneficiários, expectando-se um tempo médio de reposta de cerca de 5 anos; 

W23 - Necessidade de redefinição da hierarquia funcional e técnica dos CAS, que potencie a 

uniformização de procedimentos e transparência nos processos, permitindo melhorar a 

comunicação e a otimizar a sua gestão. 

 

2.5.2 Fatores Externos  

2.5.2.1 Desafios 

O1 - Crescimento da procura de Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas devido ao 

envelhecimento da população; 

O2 - Criação um quadro de pessoal permanente e especializado do IASFA, I.P., capaz de garantir 

a prossecução, a longo prazo, dos objetivos estratégicos traçados, e o prosseguimento eficaz da 

missão e das suas atribuições; 

O3 - Integração dos centros médicos e postos clínicos numa rede de cuidados de saúde militar, 

integrados e articulados com o sistema de saúde militar (Hospital das Forças Armadas e outros); 

O4 - Alteração do enquadramento legal do IASFA, I.P. para uma identidade jurídica (Ex: 

Fundação, Associação, Mutualidade, Cooperativa ou retoma do estatuto de SSFA) que, 

mantendo o seu foco na ação social complementar, tenha maior autonomia para a gestão dos 

seus recursos físicos, humanos e financeiros, salvaguardando os direitos e deveres dos 

beneficiários; 

O5 - Inovação e adequação das respostas sociais do IASFA, I.P. à evolução das necessidades 

sociais reais dos beneficiários, respondendo oportunamente e garantindo a sua sustentabilidade 

económica e financeira; 

O6 - Alargamento opcional da condição de beneficiários aos funcionários do IASFA, I.P., como 

forma de motivação dos colaboradores; 
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O7 - Consciencialização dos beneficiários da necessidade de uma contribuição, de forma a 

operacionalizar a sustentabilidade. 

 

2.5.2.2 Constrangimentos 

T1 - Redução de efetivos nas Forças Armadas que cria dificuldades, por parte dos Ramos, em 

fornecerem recursos humanos e com as qualificações necessárias para o cumprimento da 

missão do IASFA, I.P.; 

T2 - Restrições orçamentais na despesa pública; 

T3 - Teia burocrática das regras da administração pública que não se compadecem a gestão de 

uma atividade de cariz social como a do IASFA, I.P.; 

T4 - Respostas sociais, preconizadas pelos stakeholders, com capacidade reduzida, pouco 

diversificada e com custos elevados, não representando uma mais-valia para os beneficiários do 

IASFA, I.P.; 

T5 - Desconhecimento por parte dos beneficiários titulares no ativo (militares) da missão, das 

atribuições e potencialidades do IASFA, I.P.; 
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3 Formulação Estratégica para o Apoio Social das Forças Armadas 

3.1 Missão 

Garantir e promover o apoio social aos beneficiários, quer por insuficiências nas respostas 

nacionais do setor social, quer pela diferenciação positiva resultante da condição militar. 

 

3.2 Centro de Gravidade 

O Centro de Gravidade Estratégico do IASFA, I.P. são os seus beneficiários e incorpora: 

 Os beneficiários titulares e familiares; 

 A resposta social ao beneficiário em função das suas necessidades; 

 A integração das suas respostas sociais com as respostas oferecidas pelo terceiro setor, 

através de parcerias e protocolos; 

 O Território – cobre todo o Território português; 

 Envolve toda a Sociedade no apoio ao beneficiário e na sua inserção social. 

Figura 13: Centro de Gravidade Estratégico do IASFA, I.P. 
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3.3 Visão 

O IASFA, I.P. aspira a que os beneficiários o reconheçam enquanto entidade promotora de apoio 

social destinado a fazer face a insuficiências detetadas noutros serviços e sistemas de apoio 

nacional, assim como pela prestação de apoio diferenciado que se destina a suprir necessidades 

resultantes essencialmente da condição militar, e de outros apoios específicos analisados e/ou 

atribuídos caso a caso. 

 

3.4 Nível de Ambição 

 Liderança estratégica; 

 Eficiência na utilização dos recursos; 

 Eficácia no alcance dos resultados; 

 Unidade e comunhão; 

 Espírito de corpo; 

 Inovação e melhoria contínua. 

 

3.5 Estado final desejado 

O Estado final desejado é coincidente com o nível de ambição e consiste na afirmação contínua 

do IASFA, I.P., como uma Instituição de referência no seio da família militar e de confiança na 

área da ação social que garanta o apoio aos seus beneficiários, de uma forma sustentável, com 

serviços de excelência, com responsabilidade social adequada, segundo critérios de rigor e de 

qualidade máximos. 

Melhor ação social de acordo com os ensejos e necessidades reais da família militar. 

 

3.6 Valores Institucionais 

 Integração e coesão; 

 Motivação; 

 Modernização; 

 Humanização; 

 Transparência e rigor; 

 Conhecimento e inovação; 

 Lealdade e responsabilidade; 

 Credibilidade. 
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3.7 Linhas e Princípios de Ação 

 Credibilizar e integrar; 

 Motivar, modernizar e humanizar; 

 Aumentar a “massa crítica” de beneficiários; 

 Procurar uma oferta ajustada ao destinatário e às circunstâncias; 

 Transparência e rigor; 

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

 Interatividade / Representatividade; 

 Voluntariado Ativo. 

 

3.8 Vetores Estratégicos 

Da análise e cruzamento das diferentes componentes da matriz SWOT é possível realizar um 

levantamento dos vetores estratégicos que permitam aproveitar as oportunidades e combater 

as ameaças. De seguida, retratamos as eventuais estratégias a seguir pelo IASFA, I.P., atendendo 

ao nosso estudo, em busca da definição dos vetores estratégicos. Assim, da aplicação da análise 

SWOT resulta claramente, em nosso entender, a necessidade de: 

 

 Delinear estratégias que visem potenciar a eficácia dos procedimentos nas suas diversas 

áreas de atuação, através do uso proficiente de recursos humanos e materiais tendo em 

vista atingir altos índices de desempenho que permitam preencher as necessidades e 

expectativas dos beneficiários. Neste contexto, propõe-se o seguinte vetor estratégico: 

“Afirmar o potencial do IASFA, I.P., perante os Ramos, junto dos beneficiários”; 

 

 Projetar estratégias, com vista à reabilitação e melhoraria da imagem do IASFA, I.P. e 

satisfação das crescentes exigências de prestação da ASC. É possível atingir esta meta 

ultrapassando e corrigindo deficiências encontradas e atenuar a incapacidade de atuar 

autonomamente através da rentabilização de custos, definindo uma criteriosa estrutura 

orgânica e recorrendo a sistemas de informação e de gestão que potenciem a 

supervisão e auditorias efetivas. Assim sendo, o segundo vetor estratégico é o seguinte: 

“Conceber os serviços acometidos ao IASFA, I.P. segundo critérios de rigor, confiança 

e credibilidade”; 

 

 Implementar estratégias criativas de diversificação, tendo em conta as restrições 

orçamentais, desenvolvendo as unidades orgânicas e os serviços por elas prestados, 

potenciando todas as suas valências, rentabilizando-as ao extremo. Neste sentido, o 

IASFA, I.P. deve identificar uma panóplia de valências em outras áreas de atuação. A 
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partir destes pressupostos o terceiro vetor estratégico é: “Desenvolver, maximizar e 

diversificar as capacidades dos serviços a proporcionar aos beneficiários”; 

 

 No que diz respeito a estratégias preventivas, diminuir a dependência que ainda existe 

relativamente a entidades externas ao IASFA, I.P., resultando numa autonomia de 

gestão parcimoniosa para a prossecução do cabal cumprimento da missão do IASFA, I.P., 

de uma forma eficiente e eficaz. Assim, o último vetor estratégico: “Potenciar 

autonomia nas várias vertentes criando oportunidades de desenvolvimento 

sustentável”. 

 

Definição dos Vetores Estratégicos 

Com base na formulação e integração da Visão, da Missão e dos Valores Organizacionais, e 

atendendo às características dos stakeholders, a par da matriz SWOT, definimos os vetores 

estratégicos transversais a todos serviços que integram o IASFA, I.P., e que irão dar corpo à 

definição dos objetivos estratégicos. Neste seguimento, identificamos os seguintes vetores 

estratégicos: 

 “Afirmar o potencial do IASFA, I.P., perante os Ramos, junto dos beneficiários”; 

 “Conceder os serviços acometidos ao IASFA, I.P. segundo critérios de rigor, confiança e 

credibilidade”; 

 “Desenvolver, maximizar e diversificar as capacidades dos serviços a proporcionar aos 

beneficiários”; 

 “Potenciar autonomia nas várias vertentes criando oportunidades de desenvolvimento 

sustentável”. 

Seguindo esta linha, o ponto central de toda a estratégia do IASFA, I.P. deve concentrar-se numa 

aposta evidente e inequívoca na Qualidade de Gestão de Recursos Internos e na Qualidade de 

Prestação de Serviços, procurando a excelência, orientando constantemente a sua atuação e 

tendo como referência os quatro vetores estratégicos referidos. 

 

3.9 Perspetivas e Objetivos Estratégicos 

Tendo em consideração a Missão, a Visão e os Vetores Estratégicos estabelecidos pretende-se, 

nesta fase, elaborar o mapa estratégico em redor das perspetivas do Balanced Scorecard, 

caracterizadas anteriormente, associando-lhe os objetivos estratégicos, construídos após o 

estudo realizado com a ajuda da matriz SWOT. Concretizando, passamos a aduzi-las por forma 

a espelhar as características identitárias do IASFA, I.P. 
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Perspetiva do Beneficiário 

Os beneficiários são os principais “clientes” do IASFA, I.P.. As suas expetativas reais prendem-se 

com o apoio social nas mais variadas vertentes, na sua proficiente intervenção e em tempo útil. 

Certamente, é para o permanente aprazimento dos beneficiários, que o IASFA, I.P. se tem que 

nortear e dirigir. Uma vez executada, essa tarefa, potencia os instrumentos existentes na sua 

esfera de competências e no ambiente onde se envolve, contribuindo assim para gerar 

confiança e credibilidade. A prevenção e a antecipação, resultam numa questão de extrema 

importância na atividade que o IASFA, I.P. desenvolve diariamente em prol do bem-estar dos 

beneficiários, que concludentemente se revela determinante na definição da sua estratégia.  

OE1: Promover a participação ativa e envolvimento dos beneficiários na “vida do IASFA, I.P.”, 

por forma a adaptar as respostas sociais às expetativas e necessidades atuais dos mesmos, 

designadamente através de inquéritos de satisfação. 

 

Perspetiva da Eficiência dos Processos Internos 

Define os “outputs” dos processos que possibilitam cumprir os objetivos delineados para a 

perspetiva dos beneficiários, em que a otimização juntamente com o cumprimento eficaz das 

atribuições acometidas ao IASFA, I.P. que convergirão para uma gestão assente numa política 

de economia, e qualidade que incitará comportamentos quer internos, quer externos que, em 

nosso entender, potenciarão e permitirão incrementar a relação que os beneficiários têm com 

os quadros de pessoal do IASFA, I.P. e com a própria cultura organizacional. 

OE2: Redefinir o conceito de ação social militar e do beneficiário no âmbito dos serviços sociais 

das forças armadas adaptando-o ao contexto atual social, político e económico do País e tendo 

em conta a estratégia para as Forças Armadas nos próximos dez anos; 

OE3: Reestruturar o apoio social à família militar conforme o conceito definido e beneficiários 

abrangidos, revendo as respostas/instrumentos existentes, assim como as verbas destinadas. 

 

Perspetiva de Inovação e Mudança 

 Referimo-nos à contínua qualificação e formação dos quadros de pessoal, apostando nas suas 

capacidades e conhecimentos, introduzindo-lhes diferentes e novas competências que sejam 

úteis no serviço que desenvolvem. O uso das novas tecnologias de informação e comunicação 

induzem celeridade nos processos de comunicação e integração de ferramentas essenciais, 

como Business Intelligence. Provocar inovação e mudança organizacional, a reengenharia de 

processos, a certificação dos serviços a implementar, contribuirá para o desenvolvimento do 

IASFA, I.P. ao nível da gestão integrada de todo o tipo de recursos internos. 

OE4: Dar o enquadramento legal apropriado ao IASFA, I.P. enquanto organismo de apoio social 

com equipamentos próprios, assim como uma equipa de direção com elementos que envolvam 
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além do Presidente (Oficial General R/R), um Administrador Profissional, um Militar Engenheiro 

(R/R), um Médico Militar (R/R) e um Militar da área das Ciências Sociais (R/R); 

OE5: Integrar as respostas sociais do IASFA, I.P. com outras instituições militares e civis, 

nomeadamente com a Segurança Social, as autarquias locais, as Misericórdias, as Messes 

Militares (que não sirvam diretamente guarnições ou unidades militares), os Estabelecimentos 

Militares de Ensino, o Serviço de Saúde Militar e o Serviço Nacional de Saúde, entre outros, por 

forma a garantir a cobertura em todo o Território Nacional; 

OE6: Criar e implementar os instrumentos de gestão e meios necessários ao cumprimento das 

normas legais e à gestão eficiente e eficaz do apoio social militar, designadamente através de 

metodologias, sistemas e processos de gestão e controlo do desempenho operacional, 

financeiro, económico e social dos serviços prestados pelo IASFA, I.P. por atividade. 

 

Perspetiva Financeira 

Naturalmente que o retorno dos investimentos no IASFA, I.P. não se traduz em lucro, mas sim 

na prestação de serviços de excelência aos beneficiários, com o necessário equilíbrio na sua 

gestão, permitindo a sustentabilidade da Instituição. Isto compromete a adoção de estratégias 

que visem a procura de financiamento através dos beneficiários ou outros, para suprir 

embaraços orçamentais e uma otimização do sistema de custos, portanto, implica a aplicação 

dos recursos em prol das missões que lhe estão cometidas, sem as comprometer. Porém, o 

processo de modernização necessita de financiamento, situação que importa gerir com 

eficiência e comedimento usando os escassos recursos disponíveis. 

OE7: Capitalizar os serviços prestados por forma a obter os meios (financeiros ou outras 

contrapartidas) necessários ao desenvolvimento de respostas sociais adequadas, 

designadamente através da alienação de património que se encontra devoluto e sem condições 

para ser utilizado no cumprimento da missão e de arrendamento livre. 

 

Neste seguimento, identificamos os seguintes Objetivos Estratégicos de forma resumida: 

OE1: Promover a participação ativa dos beneficiários nas atividades do IASFA, I.P.; 

OE2: Redefinir o conceito de apoio social militar; 

OE3: Restruturar a forma de como é prestado o apoio social à família militar; 

OE4: Conferir enquadramento legal apropriado ao IASFA, I.P.; 

OE5: Integrar as respostas sociais do IASFA, I.P. com outras Instituições; 

OE6: Criar e implementar os instrumentos de gestão necessários; 

OE7: Capitalizar os serviços prestados para obter meios. 
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Os beneficiários do IASFA, I.P. constituem o Centro de Gravidade das ações que vierem a ser 

desenvolvidas. De seguida a perspetiva da eficiência dos processos internos e a perspetiva de 

inovação e mudança. Juntas constituem-se como pilares de apoio no alinhamento do IASFA, I.P. 

em torno da sua estratégia de atuação, na procura da excelência dos serviços prestados, 

orientada pela Visão ambicionada. Depois, a perspetiva financeira, em nada menos importante, 

até porque constitui, condição necessária para a execução das perspetivas encontradas e 

sustentação dos objetivos estratégicos. É também dinamizadora do desenvolvimento e 

inovação. Com base nas considerações anteriores e os objetivos estratégicos definidos, para 

cada perspetiva, apresentam-se de seguida as relações de causa-efeito, por intermédio do mapa 

estratégico. 

 

3.10 Mapa Estratégico (Balanced Scorecard) 

Figura 14: Mapa estratégico para o IASFA, I.P. 
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3.11 Medidas ou ações a implementar 

As medidas ou ações a implementar devem ter como linha orientadora o que os militares das 

Forças Armadas pretendem em termos de apoio social prestado pelo IASFA, I.P., tendo em conta 

as suas necessidades, as suas expetativas e as respostas ou capacidade de resposta existentes a 

nível nacional. 

Assim, as medidas propostas neste plano têm subjacente: 

 

 

3.11.1 Medidas gerais e de foro conceptual 

 Proceder ao relatório/diagnóstico do atual perfil social da família militar que permita aferir 

as necessidades e expetativas em relação ao apoio social prestado às Forças Armadas. Este 

relatório deve: 

a) Conter um inquérito aos beneficiários, com o tratamento dos resultados; 

b) Definir claramente quem são os beneficiários titulares e os beneficiários familiares; 

c) Propor a revisão do que deve ser o apoio social e a quem se deve destinar, por forma a 

servir de base à proposta de reestruturação das respostas sociais do IASFA, I.P.; 

d) Recomendar formas de financiamento do apoio social que sejam independentes do 

financiamento da ADM; 

e) Propor a revisão do Regulamento de Beneficiários do IASFA, I.P.; 

 Realizar uma proposta de reestruturação das respostas sociais do IASFA, I.P. tendo em conta 

as necessidades e expetativas atuais da família militar, as respostas nacionais existentes no 

setor social, e uma lógica conceptual do beneficiário enquanto cidadão (sujeito com direitos 

e deveres e que participa na vida em sociedade); 

 Construir um plano de reestruturação do funcionamento dos equipamentos sociais por 

forma a aproximarem-se não só dos parâmetros de qualidade já em prática no setor social, 

mas também dos seus beneficiários nas valências que oferecem; 

 Estudar e aprofundar um modelo de governação adequado à atividade exercida pelo IASFA, 

I.P., que promova a interatividade e a representatividade de todos os intervenientes 

(institucionais e individuais), podendo contemplar três tipos de Conselhos: 



 

80 
 

a) Conselho Supremo - Constituído pelos quatro Chefes Militares (CEMGFA, CEMA, CEME 

e CEMFA), pelo DGRDN e pelo SG do Ministério da Defesa Nacional, mais o Presidente 

do Conselho Executivo; 

b) Conselho Consultivo - Constituído por membros que aí têm assento por inerência, e por 

representantes eleitos (estes devem ser Oficiais, Sargentos e Praças, dos três Ramos das 

Forças Armadas), num sistema a estudar que privilegie o voluntariado; 

c) Conselho Executivo - Deve ser constituído por membros muito disponíveis e 

empenhados, especialistas nos diversos domínios da missão, a quem são entregues, no 

início do mandato, cartas de missão que os responsabilizem e comprometam; 

Constituindo-se cada um destes Conselhos de per se, e no seu conjunto, como "motores" da 

Instituição no seu dinamismo, atuação e preservação dos valores identitários; 

 Proceder no âmbito do estudo do modelo de governação do IASFA, I.P., à elaboração de 

documento com proposta de novo enquadramento jurídico do IASFA, I.P. e dos respetivos 

equipamentos sociais tendo em conta a sua missão e serviços prestados; 

 Estudar o apoio social prestado dentro da esfera da Defesa Nacional por outras entidades, 

tais como a Cruz Vermelha e Liga dos Combatentes, assim como pelos 3 Ramos, por forma 

a suprir sobreposição de serviços entre o IASFA, I.P. e outras entidades das Forças Armadas 

e do Ministério da Defesa Nacional; 

 Elaborar o Plano de Atividades para 2016 após aprovação do PEO. 

 

3.11.2 Património 

 Proceder ao relatório de diagnóstico de todo o património do IASFA, I.P., com todos os 

encargos e receitas atribuídos e plano de rentabilização desse património através de 

arrendamento, alienação ou desenvolvimento de novas valências/atividades, numa lógica 

que assenta na premissa de que parte do património do IASFA, I.P. deve gerar receita 

suficiente para sustentar o apoio social prestado;  

 Analisar a lista de património a disponibilizar pelas Forças Armadas, procurando obter mais-

valias necessárias ao desenvolvimento e concretização de propostas apresentadas e 

procurando, também, que o IASFA, I.P. se constitua como parceiro/intermediário nas 

alienações a efetuar, tendo em vista eventuais ganhos de parceria sempre que os objetivos 

sejam similares ou coincidentes na esfera do apoio social. 

 

3.11.3 Recursos de Apoio à Gestão 

3.11.3.1 Recursos Humanos 

 Estudar a implementação de medidas que ajustem o pessoal às necessidades efetivas e 

rácios a cumprir nos equipamentos sociais do IASFA, I.P., de acordo com os parâmetros 

aplicados no setor social e ajustados à realidade dos serviços prestados, nomeadamente nos 

CAS do Alfeite, Runa, Porto e Oeiras; 
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 Reestruturar a gestão dos recursos humanos (RH), para que não dependa dos Ramos para 

conseguir profissionais com as competências necessárias para os cargos disponíveis, 

apostando na sua profissionalização e fidelização e diminuindo a sua rotatividade. Neste 

estudo deve-se ponderar o impacto dos vencimentos dos militares cedidos pelos Ramos ao 

IASFA, I.P.; 

 Promover o voluntariado para ajudar na gestão e apoio às respostas sociais do IASFA, I.P., 

nomeadamente junto dos Cadetes e Formandos das Escolas de formação de sargentos, 

futuros profissionais de carreira militar e que farão parte dos quadros permanentes; 

 

3.11.3.2 Recursos Financeiros 

 Implementar a estrutura de contabilidade analítica adequada para gestão da atividade do 

IASFA, I.P.; 

 Definir critérios de imputação adequados por respostas sociais por forma a conhecer a 

realidade financeira do IASFA, I.P. e não ter critérios que subvalorizam os custos de algumas 

respostas sociais e acentuam os custos noutras; 

 Efetuar a reavaliação do património do IASFA, I.P. a fim de atualizar valor dos ativos e 

respetivas amortizações/ depreciações; 

 Desenvolver instrumentos de gestão que permitam aferir de forma precisa e transparente 

a despesa e a receita do IASFA, I.P. por resposta social. 

 

3.11.3.3 Sistemas de informação 

 Criar mecanismos de fluência da informação que permitam o acesso rápido e fácil a 

informação de gestão pormenorizada, nomeadamente dados estatísticos sobre 

beneficiários, centros de custo homogéneos para cada área, e implementação de um 

sistema de controlo de gestão com métricas de avaliação de desempenho de cada 

equipamento e resposta social; 

 Integrar os sistemas de informação do IASFA, I.P. a fim de assegurar informação de 

qualidade e em tempo útil; 

 Desenvolver os módulos de gestão do SIG para a gestão financeira e recursos materiais para 

maior controlo e cumprimento das regras de execução orçamental e de contratação pública; 

 Promover ações de formação dos utilizadores para a adesão total aos sistemas de 

informação existentes; 

 Implementar instrumentos de gestão ajustados à economia social e atividades do IASFA, I.P. 

que permitam apurar os custos e receitas, os resultados operacionais por atividade e 

desvios; 

 Construir um sistema de indicadores com métricas que permitam acompanhar os resultados 

operacionais por resposta social e por CAS, com vista à implementação de medidas 

corretivas que permitam a melhoria contínua e qualidade dos serviços prestados 

 Implementar um sistema de controlo e metas orçamentais para todo o IASFA, I.P., pois 

atualmente a gestão é feita por CAS e sem um controlo global pela sede. 



 

82 
 

 

3.11.3.4 Marketing, Comunicação e Relações Públicas 

 Desenvolver o Marketing Institucional do IASFA, I.P. para dar a conhecer aos seus 

beneficiários os serviços e apoio disponíveis; 

 Conferir prioridade às ações de informação e sensibilização a incidir sobre os “iniciados” (os 

que ingressam nas diversas escolas de formação dos Quadros Permanentes e nos 

Estabelecimentos de Ensino Superior Militar); 

 Promover um relatório de desenvolvimento de parcerias potenciais para apoio social aos 

beneficiários do IASFA, I.P., numa lógica de promoção da inserção social dos beneficiários e 

que permita abarcar o maior número de beneficiários em todo o Território Nacional; 

 Desenvolver plano de comunicação interna que promova o engagement organizacional e 

permita potenciar a articulação interna entre unidades orgânicas (manter a 

interoperabilidade); 

 Estudar um protocolo de cooperação com a União das Misericórdias Portuguesas (UMP) 

para permitir a integração dos beneficiários em todos os concelhos do país que seja mais 

vantajoso do que o atualmente em vigor e proporcionar a sua efetiva implementação, no 

sentido de alargar o número de instituições aderentes e o número de serviços a 

disponibilizar, assim como rever o preçário aplicado aos beneficiários do Instituto. 

 

3.11.4 Apoio Financeiro 

 Estudar as soluções existentes com vista à sua reestruturação, revisão dos critérios de 

atribuição e tipos e montantes máximos a emprestar, numa lógica de que o apoio financeiro 

deve ser providenciado apenas em situações de carácter excecional e após aprovação pelo 

Conselho Diretivo; 

 Propor a revisão das soluções e dos critérios de atribuição das prestações sociais e 

concessão de empréstimos à luz do novo modelo conceptual, tendo como referência os 

seguintes pontos: 

i) Direcionar o apoio financeiro aos beneficiários mais carenciados; 

ii) Promover da inserção social do beneficiário enquanto cidadão e não apenas como 

assistido ou subsidiado numa lógica de sobrevivência, sendo da responsabilidade 

das Técnicas de Ação Social fazerem a ponte entre o IASFA, I.P. e a comunidade 

local, onde o beneficiário está inserido; 

iii) Promover uma lógica de complementaridade face às respostas nacionais existentes. 

Assim pretende-se colmatar a inexistência de resposta ou a falta de capacidade de 

resposta na Segurança Social ou do Ministério da Defesa Nacional (Ramos, Cruz 

Vermelha Portuguesa, Liga dos Combatentes, etc.), através do enquadramento e 

articulação do apoio social do IASFA, I.P. com apoios já existentes na comunidade, 

através de parcerias com entidades locais que permitam fazer um apoio efetivo, 

nomeadamente com autarquias, entidades públicas e privadas e organizações da 

sociedade civil, promovendo a integração e coordenação das intervenções; 
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iv) Promover a integração de respostas e soluções sociais existentes na comunidade, 

através de parcerias que garantam uma maior proximidade à população de 

beneficiários; 

v) Restringir o apoio financeiro ao que é de âmbito social, e o que não for social, tentar 

colmatar com acordos e parcerias com descontos para os beneficiários com 

entidades com este negócio/atividade; 

vi) No âmbito da concessão de empréstimos é preciso haver parecer social da TSSS 

sobre a candidatura com base na situação financeira e necessidades sociais do 

agregado familiar; 

vii) Gestão do apoio financeiro de acordo com critérios de racionalização e otimização 

por forma a evitar- se a sobreposição, lacunas de intervenção e desperdício de 

recursos. 

 

3.11.5 Apoio a idosos 

3.11.5.1 Estruturas Residenciais para Idosos 

 Elaborar relatório de diagnóstico e reestruturação ERPI para os ajustar às novas 

necessidades com vista a melhorar a qualidade do apoio e serviços prestados aos 

beneficiários aí integrados, apostando no envelhecimento ativo e no bem-estar do idoso, 

assim como na sustentabilidade financeira destas estruturas; 

 Avaliar o atual quadro de pessoal em termos de competências necessárias para o 

desempenho dos serviços prestados nas UF 1 e 2 e ajustar os rácios e competências do 

pessoal; 

 Utilizar a messe residencial para acolher os idosos com autonomia em vez da UF1; 

 Adequar as áreas de alojamento, o que poderá implicar obras para o reforço da segurança, 

melhoria das condições de vida dos residentes e qualidade dos serviços prestados; 

 Reafectar camas da Messe Residencial 2 para a UF1 do CAS Oeiras, para aumentar a 

capacidade de resposta desta face à procura por esta tipologia; 

 Estudar a criação de centros de dia e do Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) com vista à sua 

implementação; 

 Implementar a fase 2 e 3 da atualização das mensalidades dos beneficiários pelo uso dos 

equipamentos sociais, com vista à sustentabilidade financeira do apoio social. 

 

3.11.5.2 Centro de convívio:  

 Formalizar a valência de centro de convívio nos CAS para melhoria da qualidade dos serviços 

prestados, designadamente:    

 «disponibilizar apoio psicossocial aos seus frequentadores; 

 contribuir para a melhoria das suas condições de vida, para que se sintam física e 

mentalmente; 

 capazes de viverem com uma certa autonomia e independência; 
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 fomentar as relações interpessoais entre eles, a fim de evitar o isolamento; 

proporcionar; 

 momentos de laser, por forma à manutenção do bem-estar biopsicossocial; 

 estimular os beneficiários a sentir-se útil na vida social e cultural da comunidade; e 

 prevenir situações de dependência e promover a autonomia; i.e. um envelhecimento 

ativo» (Carvalho, 2013: 120 e 121). 

 

3.11.6 Apoio na saúde 

 Repensar os tipos de atos e valências médicas existentes nos postos clínicos dos diferentes 

CAS, numa lógica de apoio à ação social desenvolvida nas estruturas existentes e em função 

das mais-valias para os beneficiários; 

 Estudar a alteração das regras de pagamento de honorários médicos com vista a colmatar a 

falta de médicos em alguns SAMED como o de CAS Oeiras; 

 Estudar a tabela de preços geral para uniformização em todos os SAMED; 

 Estudar a necessidade de aquisição de equipamento de radiologia para o SAMED Oeiras; 

 Estudar a possibilidade de acesso dos funcionários civis do IASFA, I.P. aos SAMED. 

 

3.11.7 Apoio na Educação 

 Estudar a atualização das mensalidades da creche, berçário e jardim-de-infância por criança 

em função dos rendimentos do agregado familiar para valores próximos do setor social; 

 Estudar como rentabilizar o CAS Alfeite de acordo com o universo de beneficiários 

existentes, equacionando a possibilidade de implementação uma ERPI; 

 Estudar a eventual criação das valências de educação nos CAS de Lisboa e Porto. 

 

3.11.8 Tempos livres 

3.11.8.1 Colónias de férias e campos de férias: 

Colónias de férias: 

 Dinamizar as colónias de férias no âmbito do centro de convívio ou evoluir para a área do 

Turismo Social na sua vertente internacional, rentabilizando as estruturas físicas dos CAS e 

através de parcerias; 

 Realizar relatório de diagnóstico e reestruturação das colónias de férias para evoluírem para 

o campo do Turismo Social na sua vertente internacional através de: 

a) Instalações dos CAS; 

b) Parcerias com outras entidades; 

 Estabelecer parcerias com os Serviços Sociais da Administração Pública (com experiência na 

área do lazer e detentores de equipamentos de férias). 
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Campos de férias (para crianças e jovens entre os 6 aos 18 anos): 

 Executar relatório de diagnóstico e implementação dos campos de férias com vista a 

oferecer uma nova valência, com plano de investimentos e recursos necessários; 

 Proporcionar uma nova resposta aos seus beneficiários e renovar a imagem do IASFA, 

I.P. junto dos militares em serviço efetivo nas FA, pois a atuação do IASFA, I.P. tende a 

ser vista por estes como dirigida quase exclusivamente para os militares em situação de 

reserva de disponibilidade e de reforma, não se identificando com o Instituição da qual 

são beneficiários; 

 Dinamizar os campos de férias adaptando infraestruturas já existentes para crianças e 

jovens de acordo com a lei que regulamenta esta atividade (Decreto-Lei n.º 32/2011, de 

7 de março). 

 

3.11.8.2 Messes Residenciais 

 Estudar a eventual transferência das Messes dos Ramos das Forças Armadas para o IASFA, 

I.P., no âmbito do estudo da não sobreposição de valências; 

 Proceder ao estudo da eventual utilização das Messes no desenvolvimento de colónias ou 

campos de férias dirigidos a crianças e jovens; 

 Estudar a possibilidade das Messes serem utilizadas como alojamento temporário por 

beneficiários que estejam a realizar tratamentos hospitalares em regime ambulatório. 

 

3.11.8.3 Serviços de Alimentação, Lavandaria e outros serviços de apoio à ASC 

 Realizar relatório de diagnóstico sobre o desempenho operacional e financeiro de serviços 

de apoio à ação social com recursos próprios do IASFA, I.P., tais como os serviços de 

alimentação dos equipamentos sociais, para apuramento dos custos por refeições e 

avaliação da possibilidade de subcontratação destes serviços a empresas especializadas. 

 

3.11.9 Apoio à habitação 

 Realizar relatório de diagnóstico e reestruturação das regras de gestão do parque 

habitacional para arrendamento com vista a: 

o Fazer o levantamento de todo o património habitacional para arrendamento em 

regime de social ou livre com respetiva tipificação e áreas, assim como receitas 

e despesas por fogo; 

o Caraterizar os beneficiários residentes em casas de renda social e apartamentos 

autónomos, assim como os residentes das casas em regime livre; 
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o Estudar e atualizar critérios de atribuição de casa no arrendamento social tendo 

em conta as localizações a privilegiar, assim como os critérios de pagamento; 

o Estudar e atualizar as rendas mensais do parque habitacional52; 

o Recuperar as habitações que sejam de interesse no âmbito dos novos critérios 

de arrendamento; 

o Identificar as frações habitacionais do IASFA, I.P. passiveis de alienação; 

o Garantir a rentabilização e ocupação máxima do parque habitacional pelos 

beneficiários; 

 Implementar um modelo de transição que reduza substancialmente o parque 

habitacional disponível para apoio social, e o disponibilize para o arrendamento em 

regime livre. 

  

                                                             

52 Como já foi referido, atualmente cerca de 75% dos fogos estão afetos ao arrendamento social, o que 
certamente não reflete o nível de vida dos beneficiários. Por outro lado, também vimos que o valor médio 
mensal do arrendamento em regime livre é de 239 € e o do regime social é de 119 €. 
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4 Síntese Conclusiva e Considerações Finais 

O método que utilizamos para alcançar o objetivo do trabalho que nos foi determinado procurou 

seguir os seguintes passos: 

 Analisar um conjunto de questões prévias que sustentassem, com clareza e 

objetividade, o processo a seguir, designadamente «o que é o apoio social?», «para 

quê?», «como?» e «com quê»?; 

 Seguidamente, procurar um modelo organizacional moderno, eficaz, próximo, 

transparente e rápido; 

 Finalmente, o como sustentar e governar o modelo obtido. 

Isto é, partindo do que temos, procuramos identificar o que queremos e, determinar o como 

transitar de uma situação para a outra. 

É pois para nós claro que o Apoio Social no âmbito das Forças Armadas, se deve destinar à 

“família militar”, para suprir e/ou atenuar as condições exigidas pelo exercício profissional e suas 

consequências. 

Também é claro que se devem atender e considerar as respostas nacionais existentes, logo a 

natureza dos apoios a estabelecer deve ser considerada no âmbito geral, complementar e 

específico, procurando desta forma atingir ou suprimir as insuficiências ou incapacidades das já 

referidas respostas nacionais e estabelecer aquelas, que por diferenciação positiva, se justificam 

pela excecionalidade ou complementaridade. 

No desenvolvimento do trabalho pareceu-nos evidente a necessidade de explicitar, de forma 

clara, o contributo dos beneficiários para a Instituição, sugerindo-se como passível de estudo 

que, dos descontos atualmente efetuados, [3,5% do Vencimento Base + Suplemento da 

Condição Militar] se separem 3,5% do Vencimento Base para o Apoio de Saúde e 3,5% do 

Suplemento da Condição Militar para o Apoio Social, como fundamento que provoque a “menor 

agitação possível” na já tão perturbada situação político-social vigente. 

De igual forma deve ficar claro o contributo do Estado (o empregador) para este objetivo 

(sustentação), bem como a possibilidade de obtenção de outro tipo de receita(s). 

Como questões “quentes” de análise e reflexão não podemos deixar de referir as seguintes: 

− Âmbito dos beneficiários? (Militares em geral, ou só Militares das Forças Armadas?); 

− Património Institucional (como o transformar em instrumento útil de gestão); 

− Parque Habitacional (modelo e solução); 

− Apoio em Messes de conceito alargado (“Hotel de Trânsito”) e Messes Específicas; 

− Apoio em Educação, pela integração dos Estabelecimentos Militares de Ensino na rede 

do Apoio Social; 

− Descentralização/regionalização dos Serviços; 
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que justificam, na nossa opinião, o lançamento de um amplo inquérito de audição a todos os 

beneficiários e uma reflexão e análise cuidada a ter lugar no Conselho de Chefes de Estado-

Maior. 

Quanto ao modelo de governance proposto, deve procurar atingir os seguintes objetivos: 

− “Devolver” o Apoio Social aos seus beneficiários; 

− Democratizar a governance, fazendo nela participar os diferentes níveis e tipos de 

participantes; 

− “Comprometer”, responsabilizando, o Conselho Executivo, pelo cumprimento de Planos 

de Atividades Anuais e de Cartas de Missão individuais; 

− Lançar as bases e os fundamentos para um voluntariado comprometido, participativo e 

motivado, nos diversos níveis de ação (estratégia, gestão e apoio); 

− Conferir uma gestão profissionalizada no âmbito e nos domínios que a requeiram. 

 

5 Cronograma de Desenvolvimento 

X – Aprovação do Plano Estratégico para o Apoio Social (PEASo); 

X + 30 – Apresentação do Plano Estratégico para o Apoio de Saúde (PEASa); 

X + 60 – Apresentação do Plano de Atividades para 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Com o que TEMOS 

FAZER 

MAIS e MELHOR 
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