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Exma. Senhora 

PROCURADORA GERAL DA REPÚBLICA 

 

A Associação dos Militares na Reserva e na Reforma (ASMIR), entidade de utilidade pública 

conforme publicado no DR nº 190 II Série de 19 de Agosto de 1998, titular do NIF nº 

501877169 com sede na Rua Elias Garcia nº 47, 2334-909 Entroncamento, de ora em 

diante denominada ASMIR, representada pelo seu Presidente da Direção Major-General 

Norberto Crisante de Sousa Bernardes: 

Vem apresentar queixa-crime contra: 

 

Dr. João Tintterington Gomes Cravinh 

desempenhando a função de Ministro da Defesa Nacional com domicílio profissional na 

Avenida Ilha da Madeira 1, 7.º andar, 1449-004 Lisboa. 

com os fundamentos seguintes: 

 

1. A ASMIR é representada em juízo pelo seu presidente da direção nos termos da alínea 

c) do artigo 62.º do Regulamento interno. (Doc.1) 

 

2. A ASMIR é uma associação profissional constituída ao abrigo da Lei Orgânica nº 3/2001 

que permite a criação de associações de militares dos quadros permanentes com 

finalidades de representação institucional dos seus associados, com carácter assistencial, 

deontológico ou sócio-profissional dos seus associados. 

 

3. Segundo o artigo 3º dos seus estatutos publicados no Diário da República nº 177 – III 

Série, de 4 de Agosto de 1987, a associação tem por fins entre outros”(…)2 – Representar 

e defender os seus associados, bem como os seus dependentes e familiares sobrevivos junto 

de todos os órgãos de soberania e outras entidades públicas, veiculando os seus legítimos 

anseios e expectativas e pugnando pelos seus direitos e interesses sócio–

económicos, uns e outros desde que por qualquer forma estejam ligados à condição 

militar. ….” (Doc.1) 

 

4.  O reconhecimento de “direitos e interesses sócio–económicos”  está plasmado na 

Lei nº 11/89, de 1 de Junho, decretada pela Assembleia da República sem votos contra, 
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lei de valor reforçado, que  vem estabelecer as bases gerais do Estatuto da Condição 

Militar. No seu artigo 2º, a condição militar é caracterizada por oito deveres e dentro dos 

direitos cita-se parcialmente: ” -Pela consagração de direitos especiais, compensações 

e regalias, designadamente nos campos da segurança social, assistência….” 

 

5. Nos termos da lei em vigor os “direitos e interesses sócio–económicos” dos militares 

associados da ASMIR nos “nos campos da segurança social, ”, concretamente a ação 

social complementar, é garantida e promovida pelo Instituto de Apoio Social das 

Forças Armadas Instituto Público,  doravante designado por IASFA. 

 

6. Igualmente nos termos da lei os “direitos e interesses sócio–económicos” dos militares 

associados da ASMIR nos “nos campos da ……..assistência”, concretamente a 

assistência na doença aos militares, doravante designada por ADM, é assegurada pelo 

ESTADO PORTUGUÊS através Ministério da Defesa Nacional. Tendo o IASFA a missão 

de “gerir” o subsistema de saúde. 

 

7. A lei atribui estas duas missões ao IASFA, órgão da administração indireta do Estado 

sob a tutela do Ministro da Defesa Nacional e cita-se “garantir e promover a ação 

social complementar dos seus beneficiários e gerir o sistema de assistência na doença 

aos militares das Forças Armadas” – art 3º, nº 1 do Decreto-Lei n.º 193/2012, de 23 de 

agosto. O mesmo diploma no nº 2 do art. 3º explicita as suas atribuições, conforme abaixo: 

“2 — São atribuições do IASFA, I. P.: 

a) Assegurar ações de bem-estar social dos beneficiários; 

b) Assegurar a gestão do sistema de assistência na doença aos militares das Forças 

Armadas (ADM); 

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

de assistência social; 

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

harmonização dos esquemas de prestações de ação social complementar;(…)”. 

 

8. O IASFA surge na ordem jurídica pela “nacionalização”, em 1995, dos “Serviços Sociais 

das Forças Armadas”, doravante designados por SSFA, criados pelo art. 1º do Decreto 

42072, de 31 de Dezembro de 1958 e que visou, acrescendo-se com sucesso, “facilitar 
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moral e materialmente a satisfação de ordem social da família militar e a contribuir para a 

manutenção de um são estado de espírito militar”. 

 

9. Como resenha histórica o IASFA teve a sua origem nos SSFA que sucederam ao Hospital 

Real dos Inválidos Militares (atualmente designado por Centro de Apoio Social de Runa). 

O Hospital Real dos Inválidos Militares em Runa, obra impar de cariz assistencial, foi 

criado pela Princesa Maria Francisca Benedita com dinheiro próprio, em 1827, para 

recolhimento e amparo dos inválidos militares provocados pelas invasões francesas. Em 

1958, foi criado os Serviços Sociais das Forças Armadas, SSFA) que integrou Runa 

como “instituto das Forças Armadas Portuguesas, declarado instituição de utilidade 

pública e dotado de personalidade jurídica e de autonomia administrativa”. (art.º 1.º 

do Decreto-lei n.º42072 de 31 de dezembro de 1958). 

10. Com a criação dos Serviços Sociais das Forças Armadas (SSFA) visava-se o apoio a 

deficientes das forças armadas e à terceira idade pelo que em 1989 foi aprovado e 

construído o Complexo Social das Forças Armadas, em Oeiras - área de Lisboa –, com 

dinheiros dos militares, (Decreto- Lei 156/89, de 12 de Maio), na dependência dos Serviços 

Sociais das Forças Armadas (SSFA). 

 

11.   Decorrente desta reestruturação, foi aprovada a contribuição dos Beneficiários 

Titulares dos SSFA com o pagamento de uma quotização mensal na percentagem de 

0,8% sobre as suas remunerações certas ou pensões. 

 

12. O Complexo Social das Forças Armadas, em Oeiras - área de Lisboa – atualmente 

designado como Centro de Apoio Social de Oeiras, doravante designado por CAS de Oeiras, 

passou a integrar uma Residencial Sénior e um Lar Residencial sob a designação de 

Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI). A criação do CAS de Oeiras obedeceu 

aos ditames da Constituição da República portuguesa e, cita-se: 

“A Constituição estabelece o direito à segurança económica e o direito das pessoas idosas 

a condições de habitação e de convívio familiar e comunitário que permitam evitar e 

superar o isolamento ou a marginalização social. A política de terceira idade engloba, 

consequentemente, medidas de carácter económico, social e cultural tendentes a 

proporcionar às pessoas idosas oportunidades de realização pessoal através de uma 

participação activa na vida da comunidade. 
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Colaborando na prossecução de tal desiderato, os Serviços Sociais das Forças 

Armadas (SSFA) encararam a criação de complexos sociais, assentes na 

preocupação de que os idosos, seus principais utentes, se não sintam segregados 

da comunidade social em que estão integrados. Assim, algumas das estruturas 

componentes são também vocacionadas para atrair beneficiários de outros grupos etários, 

em especial jovens estudantes e, de um modo mais geral, agregados familiares. 

Pretende-se que os complexos sociais compreendam um conjunto de instalações que, no 

seu máximo desenvolvimento, permitam que aquele essencial apoio aos mais idosos se 

manifeste nos sectores do alojamento, da saúde, da alimentação, das actividades  

culturais e recreativas, do convívio, do apoio ao domicílio e de outros serviços 

complementares indispensáveis. 

 

13.  A “nacionalização” dos SSFA ocorre com Decreto-Lei n.º 284/95 de 30 de 

Outubro e citam-se parcialmente os fundamentos: “ a integração das Forças 

Armadas na administração directa do Estado constituiu o quadro determinante da 

reorganização do Estado-Maior-General das Forças Armadas e dos ramos, justificando a 

opção pelo reforço da componente operacional e, consequentemente, pela transferência 

para o Ministério da Defesa Nacional de um amplo leque de competências administrativas. 

Nesta lógica se inscreveu a integração dos Serviços Sociais das Forças Armadas no 

Ministério da Defesa Nacional. O Programa do Governo concedeu particular atenção 

à política social e, no âmbito do Ministério da Defesa Nacional, assumiu como 

prioritária a melhoria do apoio à família militar, entendendo-se que a 

particularidade dos problemas decorrentes da condição militar impõe medidas 

complementares no campo da acção social.” (preâmbulo do Decreto-Lei n.º 284/95 

de 30 de Outubro) 

 

14. E é atribuída ao IASFA a missão de prosseguir a acão social complementar e 

cita-se: ”A prossecução desta acção social complementar incumbe desde 1958 aos 

Serviços Sociais das Forças Armadas, instituição criada pelo Decreto-Lei n.º 42072, de 31 

de Dezembro de 1958, e que pelo presente diploma passa a designar-se Instituto de Acção 

Social das Forças Armadas.” 

 

15. Com a “nacionalização” dos SSFA ocorrida com Decreto-Lei n.º 284/95 de 30 

de Outubro a ação social complementar prestada pelo IASFA passou a ser regida pela 
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LEI-QUADRO da AÇÃO SOCIAL COMPLEMENTAR constante no Decreto-Lei n.º 194/91, 

de 25 de Maio, que estabelece no seu artigo 1.º “A acção social complementar integra o 

conjunto de esquemas complementares de protecção social dos funcionários e 

agentes da Administração Pública que se destinem à prevenção, redução ou resolução 

de problemas decorrentes da sua situação laboral, pessoal ou familiar que não sejam 

atendíveis através dos regimes gerais de protecção social.”, 

 
16. A ação social complementar prestada pelo IASFA aos militares e família 

passou a ser regida pela LEI-QUADRO da AÇÃO SOCIAL COMPLEMENTAR constante 

no Decreto-Lei n.º 194/91 de 25 de Maio, porque 

Os militares integram a função pública, estando sujeitos, nos limites da Constituição, 

às regras e princípios aplicáveis, em geral, aos funcionários públicos, 

O artigo 35.º da Lei de Defesa Nacional e das Forças Armadas (Lei n.º 29/82, de 11 de 

Dezembro) refere que as Forças Armadas se inserem na “administração directa do 

Estado através do Ministério da Defesa Nacional” (no mesmo sentido o n.º 1 do artigo 

1.º da Lei n.º 11/91, de 29 de Agosto - Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças 

Armadas), pelo que as Forças Armadas fazem parte da administração estadual 

A posição dos militares estarem incluídos no conceito de trabalhadores da 

Administração Pública ou na ampla expressão de “funcionalismo público” é 

defendida por Freitas do Amaral, in Curso de Direito Administrativo, I, 2.ª ed., p. 222. 

A posição dos militares estarem incluídos no conceito de trabalhadores da 

Administração Pública é sustentada pelo Conselho Consultivo da Procuradoria Geral 

da República entre outros no Parecer n.º 64/92, de 14 de Janeiro de 1993. 

logo: 

 

17. Com a passagem, em 1995, do IASFA a instituto público o IASFA passou a ter 

direito a ser financiado nos termos da alínea a) do artigo 32º do Decreto-Lei n.º 

194/91, de 25 de Maio com “ dotações atribuídas através do Orçamento do Estado….”  

 

18. No entanto, por sentimento de solidariedade os militares aceitaram manter o 

pagamento de uma quotização mensal na percentagem de 0,8% sobre as suas 

remunerações certas ou pensões para melhor garantir a ação social complementar. 

 

19. Em 2005 o então Ministro da Defesa Nacional, Luís Amado  provoca alterações 

de fundo no subsistema da assistência na doença aos militares, a ADM: 
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20. Em 2005 o então Ministro da Defesa Nacional, Luís Amado pelo Decreto-Lei 

167/2005 de 23 de setembro provoca as seguintes alterações no subsistema da 

assistência na doença aos militares: 

- de três subsistemas de saúde passa a existir um único subsistema de saúde,  

- de três entidades gestoras para cada um dos subsistemas passa a existir uma única 

entidade gestora. 

- os encargos financeiros resultantes dos benefícios concedidos em matéria de 

assistência sanitária até então na totalidade por conta do estado passam a ter 

cofinanciamento do militar com o desconto de 1% mensal no seu vencimento ou 

pensão. E esse desconto enviado pelas entidades pagadoras para o IASFA 

- o orçamento para os encargos financeiros resultantes dos benefícios concedidos em 

matéria de assistência sanitária que eram “inscritos em verba apropriada dos 

departamentos das forças armadas”, passa a ficar retido na Secretaria-Geral do 

MDN.. 

 

21. Em 2005, o então Ministro da Defesa Nacional, Luís Amado, pelo Decreto-Lei 

167/2005 de 23 de setembro unifica a assistência na doença aos militares das 

Forças Armadas, e cita-se o preâmbulo do diploma”(…) unifica a assistência na doença 

aos militares das Forças Armadas, até então efectuada por três subsistemas de saúde 

específicos de cada um dos ramos (Assistência na Doença aos Militares do Exército, 

Assistência na Doença aos Militares da Armada e Assistência na Doença aos Militares da 

Força Aérea), num único subsistema sujeito a um regime paralelo ao da ADSE.” 

 

22. Até 2005 os três subsistemas de saúde específicos de cada um dos ramos 

eram EXCLUSIVAMENTE FINANCIADAS pelo ORÇAMENTO DO ESTADO atribuído 

aos ramos pelo Ministério da Defesa por força artigo 15.º do Decreto-Lei 585/73 de 6 

de novembro e cita-se “Os encargos resultantes da aplicação do presente diploma 

serão inscritos em verba apropriada dos departamentos das forças armadas.” 

.Até 2005 existiam 3 (três) entidades gestoras que geriam o sub-sistema da 

assistência na doença aos militares das Forças Armadas: uma no comando superior 

da Marinha, outra no comando superior do Exército e outra no comando 

superior da Força Aérea. 
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 E cada uma dessas entidades gestoras recebia e arrecadava nos respetivos cofres as 

transferências de dinheiro do ORÇAMENTO DO ESTADO.  

E conforme as indicações da ADM, os “cofres” dos Ramos faziam a “pagadoria” aos 

prestadores dos cuidados de saúde pelos serviços prestados aos beneficiários. Pelo que 

a ADM de cada ramo dispunha de um “cadastro”, seja uma relação nominal, dos 

beneficiários fossem titulares ou familiares”. 

 

23.    Até 2005 e por força do Decreto-Lei 585/73 de 6 de novembro os 

militares dos quadros permanentes dos três ramos das forças armadas, nas 

situações de activo, reserva e de reforma” tinham direito aos benefícios concedidos por 

conta do Estado em matéria de assistência sanitária”. E pelo Decreto-Lei 434-A1/82 

de 28 de Outubro esse direito torna-se extensivo aos “(…) beneficiários de pensão de 

invalidez que ficaram diminuídos por motivo de acidente ou doença contraídos em serviço 

quando militares não pertencentes aos quadros permanentes” os benefícios concedidos 

por conta do Estado em matéria de assistência sanitária. 

 

24.     Em 2005 o então Ministro da Defesa Nacional, Luís Amado, pelo Decreto-

Lei 167/2005 de 23 de setembro e seu artigo 13.º determina que os militares passam 

a cofinanciar a prestação dos cuidados de saúde pelo que “ os vencimentos base e as 

pensões base dos beneficiários titulares ficam sujeitos ao desconto obrigatório de 1%. 

 

25. Colocava-se uma questão nuclear que o artigo 14.º do Decreto-Lei 167 /2005 

não estabelecia com clareza de que é a “Responsabilidade pelo pagamento”. 

E cita-se o número 1 deste artigo: “ 1 - São responsáveis pelo pagamento das prestações 

de cuidados de saúde previstas no presente diploma: a) A ADM; b) Os beneficiários”.  

 

26. Essa questão nuclear prendia-se com o facto do IASFA passar a “gerir” a 

assistência na doença aos militares das Forças Armadas  e o cenário que não se podia 

descartar do Ministério da Defesa não pagar em devido tempo a sua obrigação de 

financiar os encargos decorrentes. da assistência na doença. 
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27. Nesse cenário de incumprimento e de dívidas provocadas pelo Ministério da 

Defesa fosse pela insuficiência de orçamento ou não transferência para o IASFA da verba 

proceder à liquidação das faturas aos prestadores de serviços de saúde colocava-se a 

questão de saber qual o património que os grupos de saúde credores iriam 

hipotecar? 

– o edifício do Ministério da Defesa na Avenida da Ilha da Madeira?,  

ou_ 

- o património do IASFA como o Centro de Apoio Social de Oeiras)? 

 

28. Essa questão nuclear da responsabilidade pelo pagamento dos encargos com a 

saúde quando superiores ao montante descontado nos 1% do vencimento ou pensão 

do militar iria ser esclarecida e ter assento legal 3 (três) anos mais tarde, em 2009, 

pelo Decreto-Lei 215/2009 de 4 de Setembro no seu artigo 17.º que define a Orgânica 

do IASFA decorrente de ter passado a gerir o subsistema da assistência na doença, e 

cita-se: “o pagamento da prestação de cuidados de saúde previstos em 

diploma próprio, na parte excedente ao pagamento devido pelo 

beneficiário, é da responsabilidade exclusiva do Estado 

Português”.(sublinhado e negrito nosso) 

 

29. Na sequência do Decreto-Lei 167 /2005 e no mesmo ano de 2005 o Ministro da 

Defesa Nacional, Luís Amado, pelo Despacho 218/MDN/2005 criou um grupo de 

trabalho para a implementação do novo regime jurídico para a assistência na 

doença aos militares das Forças Armadas. Grupo constituído pelo Secretário-Geral 

da Secretaria-Geral do MDN Luís Sequeira oficial general na reserva que presidia; 

por um oficial Coordenador na dependência do Secretário-Geral do MDN o TCor 

Vargas Inácio; pelo Director-Geral da Direção Geral do Pessoal e Recrutamento 

Militar do MDN Dr. Alberto Coelho; pela Técnica Superior da Direção Geral do 

Pessoal e Recrutamento do MDN Dra Catarina Afonso; pelo Presidente do 

Conselho Diretivo do IASFA, TGen Fidalgo Ferreira; pelo representante do Chefe 

do Estado Maior da Armada CMG Rocha Carrilho, pelo representante do Chefe do 

Estado Maior da Exército TCor Rosa; pelo representante do Chefe do Estado Maior 

da Força Aérea Maj Alcides Fernandes. 

Nalgumas reuniões participaram as associações, ADFA, AOFA, ANS, AP e ASMIR  como 

observadores e que quando perguntados manifestaram as suas posições. 
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30. O grupo de trabalho criado pelo Despacho 218/MDN/2005 iniciou os seus 

trabalhos em 2005. 

 

31. O grupo de trabalho criado pelo Despacho 218/MDN/2005 não ignorou o 

cenário de incumprimento e de dívidas provocadas por não transferência pela 

Secretaria-Geral do MDN para o IASFA da verba necessária para proceder à liquidação 

das faturas. 

 

32. O grupo de trabalho criado pelo Despacho 218/MDN/2005 não ignorou o 

cenário de incumprimento por dívidas provocadas pela insuficiência de orçamento 

atribuído pela Secretaria-Geral do Ministério da Defesa ou não transferência do 

orçamento para assegurar a assistência na doença. Esse cenário já tinha foros de 

realidade vivida em 2005 conforme consta na SÍNTESE CONCLUSIVA DA 3ª REUNIÃO 

DO GT  (DRAFT) de  10/NOV/2005  no Ministério da Defesa Nacional, Piso 5, e cita-se 

parcialmente 

(…) 

7. O Sr. Secretário-Geral, continuou a sua intervenção referindo: 

A sugestão de que se poderia aproveitar a alteração a produzir nos Estatutos do IASFA, 

motivada pela implementação da ADM, para redefinir a orgânica, colocando a ADM 

numa estrutura de Direcção de Serviços, com Divisões e Secções, na sua dependência 

(…) 

O OC ficará responsável por solicitar às actuais ADM´s a previsão de 

insuficiência orçamental em 2005, bem como as necessidades de financiamento 

para 2006;” (Doc 2 a fls. 4) 

 
33. O grupo de trabalho criado pelo Despacho 218/MDN/2005 não ignorou o 

cenário de incumprimento e de dívidas provocadas pela insuficiência de orçamento 

atribuído pela Secretaria-Geral do Ministério da Defesa para 2006 no valor de 77.986 

milhões de euros pelo conhecimento anterior que detinham. 

O orçamento atribuído para pagamento aos prestadores de cuidados de saúde para o 

ano de 2006, na rubrica 01.03.01 o valor de 58.36 milhões de euros e na rubrica 

01.03.02 o valor de 19.626 milhões de euros, era insuficiente. 

Conforme consta na SÍNTESE CONCLUSIVA DA 3ª REUNIÃO DO GT (DRAFT) de 

10/NOV/2005  no Ministério da Defesa Nacional, Piso 5, e cita-se parcialmente:  
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8. O Dr. Alberto Coelho, na sequência da constatação da insuficiência orçamental para 

a ADM, constante no OE 2006, face a previsões anteriores, afirma que com a 

aplicação das condições de beneficiário do DL167/2005, verificar-se-á uma redução 

significativa que contribuirá para o encontro do valor inscrito.” (Doc 2 a fls. 4) 

 

Igualmente consta na SÍNTESE CONCLUSIVA DA 7ª REUNIÃO DO GT  (DRAFT) de  

12/JAN/2006 no Ministério da Defesa Nacional, Piso 5, e cita-se parcialmente: 

(…) 

QUANTO À SOLUÇÃO ORÇAMENTAL 

 

Despachada por SEXA o Ministro da Defesa Nacional, Informação de 

transferência para o MDN dos valores residentes na rubrica 01.03.01, 

dos Ramos, conforme previsto na Lei do Orçamento do Estado para 2006 

FAP – 12,66 M; Marinha; 14,702 M, Exército 31,008 M. 

 

Valores que continuam nos Ramos relativos à rubrica 01.03.02 – Encargos 

com a saúde outros, para além dos previstos transferir em sede da Lei do 

Orçamento, mas que englobam verbas respeitantes a ADM (comparticipações a 

Beneficiários) – FAP € 4,2 M; Marinha € 7,0 M; Exército 8,426M – situação 

a discutir em reunião com Diretores Financeiros dos Ramos;” (Doc. 3 a fls 2 e 3) 

 

34. O grupo de trabalho criado pelo Despacho 218/MDN/2005 não ignorou o 

cenário de incumprimento e de dívidas provocadas pela insuficiência de orçamento 

atribuído pela Secretaria-Geral do MDN ou não transferência para o IASFA da verba 

necessária para proceder à liquidação das faturas com a assistência na doença viesse 

afetar o património do IASFA ficando plasmado que: 

- A cobertura orçamental para garantir a satisfação atempada dos compromissos 

da ADM será assegurada pelo Ministério da Defesa Nacional, 

conforme consta na SÍNTESE CONCLUSIVA DA 5ª REUNIÃO DO GT  (DRAFT) de  

6/DEZ/2005 no Ministério da Defesa Nacional, Piso 5, e cita-se parcialmente: 

“(…) 

3. O Sr. Secretário-Geral informou os presentes que: 

mailto:asmir@asmir.pt
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 A orientação seguida na elaboração do projecto de Regulamento da ADM, além do 

respectivo normativo legal, está consubstanciada na Medida 11 do Programa de 

Estabilidade e Crescimento – a convergência dos Subsistemas de assistência na doença 

para o regime da ADSE centrando-se no nível de benefícios atribuídos. 

A receita proveniente das quotizações aos beneficiários da ADM será inscrita numa 

classificação orgânica diferente das restantes receitas do IASFA; 

A cobertura orçamental para garantir a satisfação atempada dos 

compromissos da ADM será assegurada pelo Ministério da Defesa Nacional; (Doc. 4 a 

fls 2 e 3) 

 

35.     O grupo de trabalho criado pelo Despacho 218/MDN/2005 não ignorou o cenário 

de incumprimento e de dívidas provocadas pela insuficiência de orçamento por parte 

da Secretaria-Geral do Ministério da Defesa ou não transferência para o IASFA da 

verba necessária para proceder à liquidação das faturas com a assistência na doença 

viesse  afetar o património do IASFA ficando assente: 

-os recursos financeiros eram detidos pela Secretaria-Geral do MDN, 

- O IASFA entidade gestora da ADM a partir de 1 de janeiro de 2006, 

- Que deve haver separação no: IASFA entre a Acção Social Complementar e a 

Gestão da ADM; 

conforme consta na SÍNTESE CONCLUSIVA DA 7ª REUNIÃO DO GT  (DRAFT) de  

12/JAN/2005 no Ministério da Defesa Nacional, Piso 5, e cita-se parcialmente 

(…) 

O Sr. General Luís Sequeira procedeu seguidamente à clarificação do ponto de 

situação actual (…) consubstanciado nos seguintes vectores principais 

 

 

 

 

 

 
 
 

O Sr. General Fidalg 

O  Presidente do IASFA, deu início ao debate, referindo: 

IASFA 

Entidade Gestora 

  01JAN06 

 

 

 

 

SG-MDN 

Detém recursos 

Financeiros 

RAMOS  

Mantêm ligação, e só,  

ao IASFA 
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Que procedia à entrega do Projecto de Estatuto do IASFA (tendo-lhe sido referido 

pelo Sr. Secretário-Geral que a sede própria para o efeito seria a DGPRM); 

(…) 

A Dra. Catarina Afonso, da DGPRM, referiu: 

Que vão analisar o Estatuto apresentado pelo IASFA, sugerindo, no entanto, 

que o próprio GT deveria ter acesso ao Estatuto, tal como é referido no 

Despacho 218MDN05, de forma a poder adequá-lo à Lei-quadro dos Institutos 

Públicos. 

O CMG Rocha Carrilho, defendeu: 

       (…); Não é aceitável que a Acção Social Complementar seja paga…. 

 

O TCOR Alpedrinha Pires, representante da AOFA, relativamente à intervenção do 

1TEN Martins esclareceu que 

Gostavam de ser ouvidos relativamente ao Estatuto do IASFA (questão à qual o Dr. 

Alberto Coelho referiu que o entendimento da DGPRM era de que as questões 

orgânicas não estariam inseridas no conceito de audição);” 

(…) 

 Sr. Secretário-Geral, General Luís Sequeira, concluiu a reunião esclarecendo: 

Que o Sr. Ministro teria garantido o Estatuto de Autonomia Administrativa e 

Financeira do IASFA; 

Que deve haver separação entre: 

IASFA – Acção Social Complementar; 

Gestão da ADM. 

Que havia o compromisso do Sr. Ministro de que os militares não suportariam mais 

que 1%, e para a saúde; 

Que, nessa conformidade, as quotas –IASFA devem ser assumidas politicamente 

pelo MDN, para que o IASFA possa continuar a prosseguir a sua missão;  

Que o compromisso do MDN será aumentado para fazer face à perda de 

quotas;”(Doc. 3 a fls.12 e 13) 
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36. Estas duas afirmações do senhor Secretário–Geral do MDN constantes na Ata da 

reunião que se voltam a citar : “Que, nessa conformidade, as quotas –IASFA devem ser 

assumidas politicamente pelo MDN, para que o IASFA possa continuar a prosseguir a sua 

missão.  

Que o compromisso do MDN será aumentado para fazer face à perda de quotas;”, 

(Doc. 3 a fls. 13) 

são a afirmação do compromisso assumido pelo senhor Ministro da Defesa, Luís 

Amado, que independentemente do valor a transferir para o IASFA para este 

cumprir a missão por força da Lei-Quadro da Ação Social Complementar, Decreto-

Lei n.º 194/91, de 25 de Maio, o Ministério da Defesa Nacional iria ainda transferir do 

orçamento do estado para o IASFA o diferencial monetário para cobrir o valor que à 

data o IASFA recebia com a quotização mensal de 0,8% no vencimento ou pensão dos 

beneficiários titulares. Ou seja, caso o valor anual estabelecido por força do Decreto-

Lei n.º 194/91 fosse inferior a 10 milhões de euros o Ministério da Defesa 

aumentava o financiamento do IASFA para cumprir o montante de 10 milhões de 

euros de transferência do orçamento do estado. 

 

37. Á data de 2005 o valor de cerca 10 milhões de euros era o valor que o IASFA 

recebia anualmente nos cofres vindos das quotas dos beneficiários titulares. 

 

38. Este compromisso do senhor Ministro da Defesa é referido pelos 

Meritíssimos Juízes do Tribunal de Contas no Relatório da Auditoria de Resultados 

ao Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I.P. , Relatório,   Volume I – Sumário 

Executivo  de janeiro de 2919 e cita-se: “80. Até 2005, os beneficiários financiavam a 

ASC através do pagamento de uma quota. A partir de 2006, com a integração da ADM no 

IASFA, a quota da ASC deixou de ser cobrada, o que terá ocorrido na sequência do 

compromisso político, assumido pelo então Ministro da Defesa Nacional, de assegurar as 

necessidades de financiamento da ASC através do aumento das transferências dos 

Orçamentos do Estado, num montante equivalente ao arrecadado anualmente com as 

quotas.” (Doc. 8 a fls. 23) 

39. Este compromisso é referido como não tendo sido honrado pelos 

Meritíssimos Juízes do Tribunal de Contas  no Relatório da  Auditoria de Resultados 

ao Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I.P. , Relatório,   Volume I – Sumário 

Executivo  de janeiro de 2919 e cita-se: “81. Tal verificou-se até 2010. No entanto, a partir 
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de 2011, o Ministério da Defesa Nacional, contrariamente ao compromisso assumido, 

deixou de transferir para o IASFA um valor equivalente ao que resultaria da aplicação das 

quotas, reduzindo gradualmente o valor da transferência reduziu-se em mais de 50%, de 

€ 10 para €5 milhões.” (Doc. 8 a fls. 23) 

40. O Decreto-Lei 215/2009 de 4 de Setembro que estabelece a Orgânica do IASFA 

vai contemplar conclusões do grupo de trabalho criado Despacho 

218/MDN/2005. 

 

41. O Decreto-Lei 215/2009 de 4 de Setembro vai clarificar quem são os 

responsáveis pelo pagamento das prestações de cuidados de saúde no seu artigo 

17.ª que se transcreve parcialmente“(…) o pagamento da prestação de cuidados 

de saúde previstos em diploma próprio, na parte excedente ao pagamento 

devido pelo beneficiário, é da responsabilidade exclusiva do Estado 

Português”.(sublinhado e negrito nosso) 

 

42. O Decreto-Lei 215/2009 de 4 de Setembro é revogado pelo Decreto-Lei 

193/2012 de 23 de agosto, diploma em vigor que estabelece a Orgânica do IASFA e no 

artigo 16.º replica o artigo 17.º do DL 215/2009. 

 

43. E “responsabilidade exclusiva do Estado Português” significa que é 

“por conta do Estado Português”, ou seja, pelo orçamento do Estado 

atribuído pelo Ministério da Defesa à ADM. 

 

44. A partir de janeiro de 2006 e na sequência do  Decreto-Lei 167/2005 de 23 

de setembro  que no seu artigo 16. determina que o IASFA assumia também como 

missão “gerir” a assistência na doença aos militares, e conforme as indicações da 

ADM, o “cofre” do IASFA faz a “pagadoria” aos prestadores dos cuidados 

de saúde pelos serviços prestados aos beneficiários conforme as indicações da 

ADM até esgotar as verbas correspondentes ao desconto obrigatório de 1%. dos 

vencimentos base e as pensões base dos beneficiários titulares. Porque esses valores 

são-lhe transferidos pelas entidades pagadoras. 

Logo que essa verba esgota o IASFA dá conhecimento das faturas por pagar à 

Secretaria-Geral do MDN que transfere, melhor, era-lhe devido e exigido transferir, 
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o correspondente valor para o IASFA para este proceder ao ressarcimento das faturas 

aos prestadores de serviços. 

 
45. Até 2014 assim funcionou. 

 

46. Mas em 2013 a então Senhora Secretária de Estado Adjunta e da Defesa 

Nacional, Berta Melo Cabral, que por delegação de competências tutelava o IASFA 

(Doc. 5 ) em comunhão de vontades e esforços com o então Secretário-Geral do 

Ministério da Defesa Nacional, o senhor mestre em gestão Gustavo Madeira, que até 

então transferiu valores superiores a 55 milhões para a ADM decide: 

-para o ano seguinte de 2014 transferir pouco mais de 21 milhões de 

euros e a partir de 2015 diminuir para 20 milhões de euros. 

 

47.  Em 2013 a então Senhora Secretária de Estado Adjunta e da Defesa 

Nacional, Berta Melo Cabral, que por delegação de competências tutelava o IASFA, 

(Doc. 5) em comunhão de vontades e esforços com o então Secretário-Geral do 

Ministério da Defesa Nacional, decide: 

-que para o ano de  2014 a Secretaria-Geral do MDN deixe de transferir 

34 (trinta e quatro) milhões de euros do Orçamento do Estado para 

pagamento de cuidados de saúde prestados aos beneficiários da ADM.  

 

48. A Senhora Secretária de Estado Adjunta e da Defesa Nacional, Berta Melo 

Cabral não fundamenta a razão ou razões dessa decisão de “cortar” 34 milhões de 

euros por ano no financiamento da ADM. 

Simplesmente usou o poder da função que exercia. 

 

49. A mesma comunhão de vontades e esforços é mantida por ambos em 2015 

e 2016. 

 

50. A mesma comunhão de vontades e esforços é continuada em 2017 e 

2018 por aquele Secretário-Geral, o senhor mestre em gestão Gustavo 

Madeira, com o anterior Ministro da Defesa, o senhor doutorado Azeredo 

Lopes, e a dívida aos prestadores de serviços de saúde sempre a aumentar em 

cada ano. 
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51. A mesma comunhão de vontades e esforços é continuada para o 

corrente ano de 2019 pelo atual Secretário-Geral o senhor licenciado em 

gestão João Miguel Martins Ribeiro, com o atual Ministro da Defesa, o 

senhor doutorado João Gomes Cravinho e a dívida aos prestadores de 

serviços de saúde sempre a aumentar em cada ano. 

 
52. Desconhecemos se a dívida continua a subir com Sua Excelência o atual 

Ministro da Defesa, o senhor doutorado João Gomes Cravinho mas o corte 

“cego” de 34 milhões no financiamento do Orçamento do Estado à ADM, 

iniciado em 2014, mantêm-se para este ano de 2019. 

 

53. O “corte” anual de 34 milhões de euros mantem-se para o ano de 2019. As 

transferências do orçamento do Estado para a ADM continuam no valor de 2015. 

A transferência situa-se nos 20 milhões de euros. 

E atente-se no quadro constante a folhas 17 do Plano Estratégico para a 

Assistência na Doença aos Militares das Forças Armadas 2017-2022 do IASFA. 

 

(Doc. 6) 

 

54. A decisão de “cortar” 34 milhões de euros em 2014, 2015 3 2016 tem como 

consequência que no final do ano de 2016 haja uma dívida da ADM aos prestadores 

de serviço de saúde de 58 (cinquenta e oito) milhões de euros 
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55. A dívida da ADM aos prestadores de serviço de saúde de 58 (cinquenta e 

oito) milhões de euros no final de 2016 é afirmada pelo Presidente do Conselho 

Diretivo do IASFA e cita-se extrato da Ata da Reunião de 31.08.2017 do Conselho 

Consultivo do IASFA, I.P. “ (…) o Presidente do CD/IASFA, I.P. sublinhou que 

decorrente deste trabalho, foi possível identificar a dimensão do passivo acumulado, que 

foi registado na DGO, e que em 31 de Dezembro de 2016, se situava em cerca de 

58 M€, referindo que no Plano Estratégico para a ADM consta um quadro que expõe este 

passivo”. (Doc. 7)  

56. O corte “cego” de 34 milhões de euros para o ano de 2015 provocou a 31 de 

dezembro de 2014 dívidas a prestadores de serviços no montante de 11 (onze) 

milhões de euros. 

 

57. O corte “cego” de 34 milhões de euros para o ano de 2015 provocou a 31 de 

dezembro de 2015 dívidas a prestadores de serviços no montante de 39 (trinta e 

nove) milhões de euros.( cfr. Tribunal de Contas no Relatório da  Auditoria de 

Resultados ao Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I.P. , Relatório,   Volume 

I – Sumário Executivo  de janeiro de 2919) (Doc.8 a  fls. 19)  

 

58. O corte “cego” de 34 milhões de euros para o ano de 2016 provocou a 31 de 

dezembro de 2016 dívidas a prestadores de serviços no montante de 10 (dez) 

milhões de euros.( cfr. Tribunal de Contas no Relatório da  Auditoria de Resultados 

ao Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I.P. , Relatório,   Volume I – Sumário 

Executivo  de janeiro de 2919) (Doc.8 a  fls. 19)  

 

59. O somatório das dividas acumuladas de 2014, 2015 e 2016 respetivamente 

11milhões, 39milhões e 10 milhões perfaz os 58 milhões em divida a 31 de Dezembro 

de 2016 referidos pelo “Presidente do CD/IASFA. (Doc. 7) 

 

60. O Tribunal de Conta é cristalino ao identificar as origens do avolumar das 

dívidas da ADM aos prestadores de serviço pelo facto das transferências dos 

Orçamentos do Estado e os descontos dos quotizados serem manifestamente 

insuficientes para cobrir a despesa e cita-se:” A atividade a ADM é deficitária. As 

transferências dos Orçamentos do Estado e os descontos dos quotizados são 

manifestamente insuficientes para cobrir a despesa. (cfr. ponto 6.2 do Volume II)  48. O 
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financiamento dos anos de 2016 e 2017, de cerca de € 72 milhões, incluindo 

transferências dos Orçamentos do Estado e descontos dos quotizados, não cobriu nem 

a despesa com atos realizados (em 2016, € 84 milhões, em 2017, € 80,6 milhões) nem 

a despesa faturada (em 2016, € 84,1 milhões, em 2017, € 90 milhões. 

49. Em termos patrimoniais, a ADM apresentou, em 2015, 2016 e 2017, resultados 

negativos de cerca de € 39 milhões, € 10 milhões e € 20 milhões, respetivamente.” .( cfr. 

Tribunal de Contas no Relatório da Auditoria de Resultados ao Instituto de Ação Social 

das Forças Armadas,  Relatório, Volume I Sumário Executivo  de janeiro de 2919) 

(Doc.8 a  fls 19) 

 

61. A ASMIR em 30 de outubro de 2017 considerando que o Ministério da Defesa 

está violando a lei, requer, via postal registado dirigido ao senhor Ministro da Defesa e 

cita-se: “…., nos termos das disposições conjugadas dos artigos 3.º, 4.º e 13.º, todos 

do Código do Procedimento Administrativo: 

Vem requerer informação, 

- a ADM encerra em junho de 2018? 

. Qual o fundamento de facto e de direito da decisão do Senhor Ministro 

da Defesa Nacional em aceitar sub-orçamentar no Plano de Atividades do 

IASFA para 2018, (PA 2018), atribuindo como dotação da Assistência na 

Doença aos Militares a verba de 30.246.175 euros destinada a encargos 

com a saúde a prestar em 2018, insuficiente para a assunção de 

responsabilidades durante mais de 6 (seis) meses, seja não mais de junho 

de 2018; 

- Qual o diploma legal que permite ao Senhor Ministro da Defesa Nacional 

ofender o disposto no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 193/2012, ofensa que 

consiste em ignorar este preceito legal e não suportar o Ministério os encargos 

com a saúde da ADM para o ano de 2018, que se estimam superiores a 77.000. 

000,00 de euros, como é devido e exigido e cita-se parcialmente: “(…) o pagamento 

da prestação de cuidados de saúde previstos em diploma próprio, na parte excedente 

ao pagamento devido pelo beneficiário, é da responsabilidade exclusiva do Estado 

Português”.  (Doc. 9) 

 

62. O senhor ministro da Defesa, o doutorado Azeredo Lopes não respondeu. 
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63. E manteve esse orçamento 

 
64. Em 31 de agosto de 2018 na reunião do Conselho Consultivo o senhor 

Presidente do Conselho Diretivo proferiu entre outras afirmações: 

- que no final do ano de 2018 a dívida estimada da ADM aos prestadores de 

serviço seria de 90 milhões de euros. 

- que as receitas provenientes do desconto de 3,5% no vencimento e pensões 

dos beneficiários estimados em 52 milhões, e a transferência de 20 milhões 

pela Secretaria-Geral do MDN  são insuficientes sequer para pagar os 

compromissos da ADM do ano a que dizem respeito, previsivelmente na ordem 

dos 90M€. 

E citam-se parcialmente afirmações do presidente do Conselho Diretivo 

conforme extrato da Ata de 31 de agosto de 2018: ”Nas contas deste ano, o IASFA 

irá reconhecer um resultado negativo que se prevê na ordem dos 21M€, acrescido da 

dívida acumulada até 31DEZ17, na ordem do 69,280M€. Ou seja, no final de 2018, uma 

dívida acumulada de cerca de 90M€. 

Os fundos próprios do IASFA, constituídos essencialmente pelo seu património, rondam 

os 45M€.(…) 

O Presidente referiu que existe apenas um problema: as receitas, 53M€ de descontos 

mais 20M€ de transferências do OE são insuficientes sequer para pagar os 

compromissos da ADM do ano a que dizem respeito, previsivelmente na ordem dos 

90M€. Ou seja, não há qualquer folga, para se iniciar um ano a zero, e ter um Plano de 

Pagamento de dívidas em atraso.” (Doc. 10) 

 

65. Em 31 de agosto de 2018 na reunião do Conselho Consultivo o senhor Presidente 

do Conselho Diretivo proferiu entre outras afirmações que :: 

-não considerava a alienação do património do IASFA, ex-CPFA e ex-SSFA para 

liquidação da dívida da ADM, 

-que ser “entidade gestora da ADM  constituiu um “presente envenenado” para o 

IASFA.”  

Expressões que no entendimento da ASMIR qualificam de forma simpática factos 

inaceitáveis.   

E citam-se parcialmente afirmações do presidente do Conselho Diretivo 

conforme extrato da Ata de 31 de agosto de 2018:  
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”(  )Também não parece curial a alienação do património do IASFA, ex-CPFA e ex-SSFA 

para liquidação da dívida da ADM, que constituiu um “presente envenenado” para 

o IASFA. “(Doc.10) 

 

66. A ASMIR secunda estas posições e ousa empenhar a convicção que essa 

posição de rejeição do IASFA como “entidade gestora” da ADM é sentimento 

generalizado em todas as patentes e classes de militares e de beneficiários. 

Acrescenta: seria ilegal, imoral e um vergonhoso esbulho alienar património do 

IASFA para pagar dívidas da ADM, dívidas essas provocadas pelo Ministério da 

Defesa. 

 

67. A qualidade do IASFA de “entidade gestora” da ADM significa e não mais que 

faz um serviço de pagadoria. 

 
68. Serviço de pagadoria de que se faz pagar;  

 
Em 2015 0 IASFA cobrou à ADM 2,2 milhões de euros pelo serviço de pagadoria aos 

prestadores de serviços e controlo das faturas.;   

Em 2016 0 IASFA cobrou à ADM 2,8 milhões de euros pelo serviço de pagadoria aos 

prestadores de serviços e controlo das faturas. 

- Em 2017 o IASFA cobrou à ADM 3,6 milhões de euros pelo serviço de pagadoria 

aos prestadores de serviços e controlo das faturas. 

 

69. E a este propósito da total independência da ADM do IASFA cita-se extrato da 

Ata do Conselho Consultivo de 3 de outubro de 2017 que não merece qualquer 

discordância e está de acordo inclusive com as conclusões do grupo de trabalho que 

preparou a atribuição de entidade gestora da ADM ao IASFA: “(…) o Presidente do 

CD/IASFA, I.P referiu igualmente que, como os senhores vogais sabem, o IASFA, no 

âmbito da ADM é meramente um serviço de pagadoria, que verifica se as despesas 

de saúde estão de acordo com o quadro legal em vigor.. (…) As despesas decorrem do 

quadro legal em vigor, definidos pela Tutela e Governo. Se as despesas excedem 

as receitas, cabe ao Estado Português, quer logicamente, quer nos termos da 

lei, suportar as despesas.”  

O Presidente do Conselho Diretivo e Presidente do Conselho Consultivo do IASFA tem 

razão quanto aos vogais: os vogais militares sabem.” (Doc.11) 
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70. ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2017 O IASFA NÃO TINHA QUALQUER DÍVIDA. 

 

71. Desconhece-se a realidade a 31 de dezembro de 2018. O Relatório de Atividades 

de 2018 ainda não foi apresentado pelo Conselho Diretivo do IASFA. 

 

72. O senhor Ministro da Defesa, o doutorado João Gomes Cravinho, também já  sabe 

que são da responsabilidade do Estado Português.  

E assumiu, conforme afirmou em 20 de fevereiro de 2019 na AR na audição 

perante a Comissão de Defesa, pagar as dívidas contraídas pela ADM na prestação 

de cuidados de saúde aos beneficiários. 

Dívidas da ADM que a 31 de Dezembro de 2018 orçarão os 90 milhões de euros. 

 

73. Em 20 de fevereiro de 2019 na AR na audição perante a Comissão de Defesa diz 

o Ministro da Defesa, o doutorado João Gomes Cravinho afirmou e ouve-se na gravação 

do Canal Parlamento entre ao 02h25m10s e as 02h26m40s “ (…) A dívida do IASFA 

terá que ser sanada, mas só pode ser sanada quando se poder demonstrar que 

há uma estrutura racional e sustentável. 

Não é razoável pedir ao Ministério das Finanças, quem diz Ministério das Finanças 

diz a todas as outras áreas da governação, porque o dinheiro não é elástico, que se 

faça esse saneamento das dívidas do IASFA se não se poder demonstrar que o 

IASFA está agora num patamar diferente e que tem sustentabilidade para o 

futuro.” 

 

74. Na audição perante a Comissão de Defesa diz o Ministro da Defesa, o doutorado 

João Gomes Cravinho afirmou e cita-se: “a dívida do IASFA terá que ser sanada”. 

 

75. Não existe uma dívida do IASFA.  

 

76. A DÍVIDA É DA ADM aos fornecedores. 

 

77. Ao senhor Ministro da Defesa, o doutorado João Gomes Cravinho, é devido e 

exigido dizer: a dívida da ADM terá que ser sanada. 
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78. Na audição perante a Comissão de Defesa diz o Ministro da Defesa, o doutorado 

João Gomes Cravinho em 20 de janeiro de 2019 afirmou que “a dívida do IASFA….. 

só pode ser sanada quando se poder demonstrar que há uma estrutura racional 

e sustentável.” 

 

79. Temos como antónimo de racional o termo irracional. 

 

80. A ASMIR tem como não racional ou irracional na expressão do senhor 

Ministro da Defesa somente um facto: O IASFA “gerir” a ADM. 

 

81. A ASMIR para o facto do IASFA “gerir” a ADM utiliza outra expressão e que 

é contranatura. 

 

82. A ASMIR já manifestou publicamente que a ADM tem que migrar do IASFA 

porque a manutenção do IASFA continuar a “gerir “ a ADM é contranatura. 

 

83. A ASMIR já manifestou em 13 de setembro de 2018, por via postal registada, 

ao senhor Ministro da Defesa, o doutorado em Ciência Política, senhor João 

Gomes Cravinho a exigência na migração da gestão da ADM e cita-se 

parcialmente:  

“A ASMIR desde já reafirma o que desde 2014 publicamente vem dando conhecimento na 

sua REVISTA e nas reuniões do Conselho Consultivo do IASFA pelo que levamos 

formalmente ao conhecimento de Vossa Excelência posições da ASMIR que face à 

afirmação do senhor Ministro passam a exigências. A concretização tem que acontecer. 

Assim apresenta como 1.ª Posição :EXIGIR ao senhor Ministro da Defesa Nacional 

a elaboração de diploma legal que determine a migração da Assistência na Doença 

aos Militares, ADM, do IASFA.  

A única missão do IASFA é a AÇÃO SOCIAL COMPLEMENTAR.  

E só esta medida afasta a apetência ao património do IASFA. 

(…) 

Nestes termos e embora não caiba à ASMIR apresentar sugestões deixa-se para 

reflexão o seguinte: 

mailto:asmir@asmir.pt


 

Associação dos Militares na Reserva e Reforma (ASMIR) Instituição de Utilidade Pública Declaração nº 254/98 (2ª série do 

DR nº 190 de 19-08-1998) da Presidência do Concelho de Ministros. 

SEDE: Rua Elias Garcia, 47 • Apartado 76 • 2334 – 909 Entroncamento • PORTUGAL 

Tel.: (+351) 249726859 • Fax. (+351) 249719586• e-mail asmir@asmir.pt  

 23 

A continuar a existir ADM a gestão pode pertencer autónoma na dependência direta do 

MINISTRO da DEFESA, ou então a gestão da ADM ser feita pela Secretaria-Geral 

do MDN. 

(…) 

Que fique com a gestão quem atribui a verba. É só transferir o pessoal da ADM 

para os quadros da Secretaria-Geral e na improvável falta de instalações até os 

quadros transferidos podem continuar a funcionar nas atuais.”(Doc.12). 

 

84. Em 23 de outubro de 2018 o senhor Ministro da Defesa Nacional, senhor João 

Gomes Cravinho oficiou à ASMIR.  

Mas nem sequer uma linha sobre o requerido pela ASMIR e transcrito no número 

anterior. O senhor Ministro da Defesa Nacional não respondeu! (Doc.13)  

 

85. Quanto à ausência de racionalidade no que respeita ao IASFA “gerir” a ADM 

temos duas realidades diferentes nos subsistemas de assistência na doença aos 

trabalhadores da administração direta e indireta de estado: 

 
- O IASFA é a entidade gestora da ADM, 

 
- Os Serviços Sociais da Administração Púbica não são a entidade gestora da ADSE, 

 
86. E não devia existir 2 realidades. 

Deve ser aplicado à instituição ADM idêntico procedimento que o aplicado para a 

instituição ADSE. 

Porque os militares são trabalhadores da administração direta do estado. Neste 

sentido cita-se extrato do Parecer n.º3/2002 do Conselho Consultivo da Procuradoria 

Geral da República publicado no D.R. n.º 193 de2 de agosto de 2002 “(…)No artigo 

16.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 184/89, de 2 de Junho, consideram-se integradas em corpo 

especial, entre outras, as carreiras dos militares dos três ramos das Forças Armadas — 

alínea b). IV—1—A caracterização jurídica da relação estabelecida entre o Estado e os 

militares, não obstante algumas hesitações da doutrina e mesmo da jurisprudência 

constitucional (14), de algum modo datadas, tem-se, hoje, por assumida no quadro de 

uma relação administrativa, que considera as Forças Armadas integradas na 

Administração Pública, qualificando-se os militares como trabalhadores do Estado, 

integrando a função pública. A inserção constitucional das normas especificamente 
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respeitantes a militares e uma série de disposições da lei ordinária permitem sustentar 

esta conclusão. 

O artigo 269.º da Constituição, com efeito, inserido no título respeitante à Administração 

Pública, enuncia os princípios gerais do regime relativo aos trabalhadores do Estado e 

demais agentes do Estado e outras entidades públicas. É neste contexto que surge o 

artigo 270.º, que, prevendo restrições ao exercício de certos direitos por parte dos 

militares (bem como dos agentes militarizados e dos serviços e forças de segurança), os 

considera como elementos ao serviço da Administração Pública; o enquadramento 

sistemático do preceito constitucional revela-se, pois, como consubstanciando certos 

limites ou restrições ao regime do pessoal abrangido pelo artigo anterior — a 

generalidade dos trabalhadores e agentes da Administração. E o artigo 271.º, na 

contextualização sistemática da matéria, contém regras gerais para os «funcionários e 

agentes do Estado e demais entidades públicas», em matéria de responsabilidade civil, 

criminal e disciplinar. 

A revisão constitucional de 1997 veio reforçar este entendimento, incluindo na previsão 

do artigo 270.º um conjunto de pessoal — agentes dos serviços e forças de segurança 

— sobre cuja caracterização como trabalhadores da Administração Pública não se 

suscitam dúvidas. A lei ordinária pressupõe e aceita semelhante caracterização jurídica 

desta relação. “ 

 

87. A migração da ADM cessando toda e qualquer ligação ao IASFA é assumida como 

“visão” do Conselho Diretivo do IASFA no Capítulo I Apresentação Institucional do 

Relatório de Atividades de 2013 em 1.2 Visão, assinado elo senhor Presidente da 

Direção Tenente-General Francisco Fialho da Rosa e cita-se: “1.2 Visão 

(…)Relativamente *a gestão da ADM, é encarada na previsão de uma eventual 

migração.” (Doc.14 a fls. 3) 

 

88. A rejeição da aceitação do IASFA ser “entidade gestora” da ADM é publicamente 

assumida pelo senhor Tenente-General Frutuoso Pires Mateus que esteve como 

Presidente do Conselho Diretivo do IASFA entre junho de 2001 e setembro de 2004 

nestes termos e cita-se “antinatura”. (Doc.15) 

 

mailto:asmir@asmir.pt


 

Associação dos Militares na Reserva e Reforma (ASMIR) Instituição de Utilidade Pública Declaração nº 254/98 (2ª série do 

DR nº 190 de 19-08-1998) da Presidência do Concelho de Ministros. 

SEDE: Rua Elias Garcia, 47 • Apartado 76 • 2334 – 909 Entroncamento • PORTUGAL 

Tel.: (+351) 249726859 • Fax. (+351) 249719586• e-mail asmir@asmir.pt  

 25 

89.  A ausência de racionalidade da estrutura do IASFA pelo facto do IASFA se manter 

como “entidade gestora” da ADM é responsabilidade exclusiva do senhor Ministro da 

Defesa Nacional, o doutorado João Gomes Cravinho. 

 

90. Em 2015 o Conselho Consultivo do IASFA toma conhecimento das receitas e 

despesa por resposta social/valência e por Centro de Apoio Social doravante designado 

por CAS. 

 
91. Em Maio de 2015 foi apresentado pela autora, Vogal do IASFA senhora Dra 

Rita Cristovão o “Plano Estratégico para o Apoio Social 2015/2020”. (Doc. 16)  

 
92. Essa apresentação decorreu nas instalações do IASFA sendo que foram 

convocados pelo Presidente do Conselho Diretivo do IASFA os vogais do Conselho 

Consultivo para assistir à apresentação pela autora do “Plano Estratégico para o Apoio 

Social 2015/2020”, â Senhora Secretária de Estado Adjunta e da Defesa Nacional, 

Berta Melo Cabral. 

 
93. A Senhora Secretária de Estado Adjunta e da Defesa Nacional, Berta Maria 

Melo Cabral aprovou o Plano Estratégico para o Apoio Social 2015/2020 pelo 

Despacho 20/SEDN de junho de 2015. 

 
94. A Aprovação do Plano Estratégico para o Apoio Social 2015/2020 pelo 

Despacho 20/SEDN de junho de 2015 da senhora Secretária de Estado Adjunta e da 

Defesa Nacional, Berta  Melo Cabral impediu toda a discussão por parte do Conselho 

Consultivo do teor do Plano Estratégico para o Apoio Social 2015/2020. 

 
95. As quatro associações profissionais que representam um terço dos membros do 

Conselho Consultivo requereram uma reunião do Conselho Consultivo para 

discussão do teor do Plano Estratégico para o Apoio Social 2015/2020 que teve 

lugar a 2 de outubro de 2015. 

 Nessa reunião as associações profissionais tiveram conhecimento verbal que 

pelo Despacho 20/SEDN de 8 de junho de 2015 a senhora Secretária de Estado 

Adjunta e da Defesa Nacional havia aprovado o Plano. E o Plano Estratégico para o 

Apoio Social 2015/2020 não foi discutido em sede de Conselho Consultivo. 

96. A Aprovação do Plano Estratégico para o Apoio Social 2015/2020 através do 

Despacho 20/SEDN 8 de junho de 2015 da senhora Secretária de Estado Adjunta e 
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da Defesa Nacional, Berta Maria Melo Cabral sancionou a ilegalidade e imoralidade 

de prejuízos da ordem de mais de um (1) milhão de euros ao ano, concretamente 

1.011.792,06 com valências que, expressamente, por disposição da lei não são 

contempladas no âmbito da Ação Social Complementar. Caso da creche, jardim de 

infância e centro de recursos do Cas do Alfeite excluídas da ASC pelo Decreto-Lei 

122/2007 de 27 de abril. 

 
97. Prejuízo desnecessário. A ASMIR demonstra que se transferisse a creche, jardim 

de infância e centro de recursos para a Liga dos Combatentes ou Cruz Vermelha 

Portuguesa, que são da tutela do Ministério da Defesa, estas instituições por 

gozarem das regalias das IPSS receberiam do Ministério da Educação e do Ministério 

da Solidariedade e Segurança Social cerca de 1 milhão de euros. Junta-se a análise da 

ASMIR. (Doc. 17).  

 

98. A Aprovação do Plano Estratégico para o Apoio Social 2015/2020 pelo 

Despacho 20/SEDN de junho de 2015 da senhora Secretária de Estado Adjunta e da 

Defesa Nacional, Berta Melo Cabral sancionou a ilegalidade e imoralidade de 

prejuízos da ordem dos 2.614.298,58 de euros com a valência designada por 

“Serviço de Alimentação” que nada tem de Ação Social Complementar, resultante das 

refeições servidas nos restaurantes dos CAS do Alfeite, Cereposa, Oeiras, Lisboa, 

Runa e Porto. 

 
99. Em 2013 o Serviço de Alimentação dos restaurantes dos CAS do Alfeite, Oeiras, 

Cereposa, Lisboa, Runa e Porto serviram 801.322 refeições conforme o Relatório de 

Atividades do IASFA de 2014. (Doc. 18) 

 
100. Em 2013 o Serviço de Alimentação apresentou um prejuízo de 2.614.298,58 

de euros. (Doc. 16) 

 
101. Em 2013 o Serviço de Alimentação apresentou como receitas 981.965,18 de 

euros. (Doc. 16) 

 
102. Em 2013 as 801.322 refeições (Doc. 18) deram uma receita de 981.965,18 de 

euros (Doc. 16). 

103. Resulta que o custo por refeição foi de 1 euro e 23 cêntimos (1, 23€) 
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104. A ASMIR afirma ser absolutamente inadmissível a manutenção desta situação. 

Ofende o mais elementar bom senso. 

105. Se o custo de uma refeição completa, caso das refeições servidas no IASFA, se 

cifrasse por exemplo em 6,5 euros, preço este mais que razoável e suportável para os 

beneficiários pensionista de mais baixas pensões resultava uma receita de 5. 200.000 

euros ( 801.322 x6,5 = 5.200). 

 

106. A Aprovação do Plano Estratégico para o Apoio Social 2015/2020 pelo 

Despacho 20/SEDN de junho de 2015 da senhora Secretária de Estado Adjunta e da 

Defesa Nacional, Berta Maria Melo Cabral sancionou a ilegalidade e imoralidade de 

prejuízos da ordem dos 366.510,41euros com valência que, expressamente, por 

disposição da lei não é contempladas no âmbito da Ação Social Complementar. Caso 

dos postos ou centros de saúde (SAMED) excluídas da ASC pelo Decreto-Lei 

122/2007 de 27 de abril. São, a existirem, da área da Assistência na doença aos 

militares (ADM). 

 

107. A Aprovação do Plano Estratégico para o Apoio Social 2015/2020 pelo Despacho 

20/SEDN de junho de 2015 da senhora Secretária de Estado Adjunta e da Defesa 

Nacional, Berta Maria Melo Cabral sancionou a ilegalidade e imoralidade de 

prejuízo total da ordem dos quatro (4) milhões de euros. 

O prejuízo total da ordem dos quatro (4) milhões de euros correspondem ao somatório 

de 2.614.298,59 de euros com 1.011.792,06 e mais -366.510,41 de euros. 

 
108. A Aprovação do Plano Estratégico para o Apoio Social 2015/2020 pelo 

Despacho 20/SEDN de junho de 2015 consta a folhas 2 do Anexo 3 do Relatório 

de Janeiro de 2019 do Tribunal de Contas à Auditoria de Resultados ao Instituto de 

Ação Social das Forças Armadas, I.P. constante do Processo n.º 5/2018 – Audit. – 2.ª 

S no Volume I – Sumário Executivo; Análise da resposta do IASFA no âmbito do 

procedimento do contraditório institucional. (Doc. 8 ) 

 
109. No “Plano Estratégico para o Apoio Social 2015/2020” constam as respostas 

sociais/valências conforme plasmado no quadro seguinte com Custos e Receitas por 

Resposta Social/Valência em 2013. (Doc. 16 a  fls. 23.) 
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110. O Plano Estratégico para o Apoio Social 2015/2020 mostra que o IASFA, em 

2013, para garantir o apoio social complementar nas Respostas sociais/Valências 

consideradas pelo Ministério da Defesa Nacional teve um prejuízo total de 

6.533.558,39 euros.  

Prejuízos relevantes em: 
- Creche, Jardim de Infância e Centro de Recursos- o prejuízo de 1.011.792,06 

euros. 

- Serviço de Alimentação, sejam refeições servidas nos restaurantes do IASFA, o 

prejuízo de 2.614.298,58 euros. 

- SAMED, seja consultas e tratamentos em postos o centros de saúde do IASFA o 

prejuízo de.366.510,41 euros. 

 

Respostas sociais/Valências Custos Receitas Diferencial 

 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 € 

 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 € 0 € -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 € 

2 Doc. 16 a fls. 23.) 

 

111.   No “Plano Estratégico para o Apoio Social 2015/2020” constam as respostas 

sociais/valências conforme plasmado no quadro seguinte com Custos e Receitas 

por CAS em 2014. (Doc. 16 a fls. 22) 
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112.    Conforme discriminado no Plano Estratégico para o Apoio Social 2015/2020 a 

folhas 23, que se copia o IASFA em 2014 teve um prejuízo total de 6.367.129 de 

euros. 

 

113.   Realça-se o caso do CAS do Alfeite que teve em 2014 o prejuízo 2.274.686 

de euros.  

O CAS do Alfeite dispõe de: 

- apoio à criança com creche, jardim de infância e centro de recursos com prejuízo 

de cerca de 1 (um) milhão de euros, e  

- SAMED (centro médico e de um Serviço de Alimentação com um prejuízo de cerca 

de 1 (um) milhão de euros; 

 

 perfazendo o CAS do Alfeite o total de prejuízo total anual de 1.971.458 de euros- 

(quadro abaixo. Doc. 16 a fls. 22.) 

Doc. 16 a fls. 22.) 

 

114. Este prejuízo em 2013 de 6.533.558,39 euros é a diferença entre as 

receitas próprias do IASFA e os custos da Ação Social Complementar. 

 

115. Mas este prejuízo de 6.533.558,39 euros foi coberto pelo orçamento do 

estado transferindo a Secretaria–Geral do MDN em 2013 para o IASFA 7.812 151,00 

euros 

                                              DESPESA     RECEITA     PREJUÍZO 

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 Funchal 0 €                       0 € 0 € 

TOTAL CAS                                      11.829.528 € 5.462.399 €                               - 6.367.129 € 
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116. .O Ministério da Defesa através da Secretaria–Geral do MDN, em 2013, 

transferiu para o IASFA 7.812 151. (Doc 19) 

 
117. A verba transferida em 2013 para o IASFA  de 7.812 151 euros consta na 

resposta do IASFA no âmbito do procedimento do contraditório institucional no 

Relatório n° 1371/2018 da Inspeção-Geral de Finanças à Auditoria ao IASFA 

homologado pelo Despacho n' 286/2019/SEO de 7/3/2019" onde conta o 

financiamento posto à disposição do IASFA pela Secretaria-Geral do MDN entre 201 

e 2017 e transcreve-se: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
10.237 500 8.312 653 6.159 281 7.812 151 5.191 505 5.155 750 4.537 618 4.393 000 

 (Doc. 19) 

 

118. No quadro transcrito no número anterior verifica-se a incoerência das 

transferências anuais que oscilam ente os 10.237.500 euros em 2010, último 

ano em que o MDN cumpre compromisso assumido em 2005, até 4.393 000 euros 

em 2017 numa clara e ostensiva ofensa ao comando expresso na lei em vigor. 

119. As transferências monetárias anuais do orçamento do estado para a ação 

social complementar estão previstas no comando legal constante no Decreto-

Lei n.º 122/2007, de 27 de Abril e obedecem às regras estipuladas pela Portaria 

974/2007 de 24 de Agosto e são resultado do número de trabalhadores 

multiplicado por12,75 euros por trabalhador e este resultado multiplicado por 12 

meses. 

 

120. O IASFA não tem que ser autossustentável com a Ação Social 

Complementar. 

 

121. O regime da Ação Social Complementar dos Trabalhadores da 

Administração Direta e Indireta do Estado é regulado pelo Decreto-Lei n.º 

122/2007, de 27 de Abril e pela Portaria 974/2007 de 24 de Agosto. 

 

122. No Decreto-Lei n.º 122/2007 está plasmado que um dos princípios a que 

deve obedecer a Ação Social Complementar é a “responsabilidade do Estado”. 
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123. E de forma cristalina o Decreto-Lei n.º 122/2007 define e afirma a 

“Responsabilidade do Estado” nestes termos: “Responsabilidade do Estado, que 

se consubstancia na assunção, por este, do financiamento da acção social 

complementar”. 

 

124. Sendo ainda o Decreto-Lei n.º 122/2007 taxativo quanto às várias origens 

do financiamento e volta a citar-se: “ pelas dotações atribuídas através do 

Orçamento do Estado, do orçamento da segurança social e dos orçamentos 

privativos dos serviços e fundos autónomos, pelo produto das quotizações e por outras 

receitas permitidas por lei.”  

 

125. A Portaria 974/2007 de 24 de Agosto estabelece que o financiamento é de 

12,75 euros por cada trabalhador da ação direta e indireta do estado. 

 

126. Os cidadãos militares são trabalhadores da administração direta do estado. 

 
127. Aos cidadãos militares aplica-se-lhes o disposto no Decreto-Lei n.º 122/2007, 

de 27 de Abril e pela Portaria 974/2007 de 24 de Agosto por força do “princípio da 

igualdade” e cita-se “todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e 

são iguais perante a lei. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, 

prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever 

em razão de ascendências, sexo, raça, língua, território de origem, religião, 

convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição 

social ou orientação sexual. Assim prescreve o Artigo 13.º da Constituição 

da República”.. É um princípio que abrange quaisquer direitos e que 

implica, em simultâneo, um direito e um dever. É um direito  dos próprios 

cidadãos e um dever de respeito daqueles com quem os cidadãos estão 

em relação, sejam o Estado, todas as entidades públicas, e igualmente 

entidades particulares ou privadas. 

 
128. O IASFA tem cerca de 45.000 beneficiários titulares e cerca de 66.000 

beneficiários familiares. 
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129. O IASFA pelos cerca de 45.000 beneficiários titulares deveria ter recebido 

cerca de 6.800.000 euros anualmente. 

 

130. Em 2013 e 2014 pela execução orçamental do IASFA constata-se o IASFA 

como instituição sustentável. 

 

131. O IASFA merece credibilidade e ser respeitado. 

 

132. Em 20 de fevereiro de 2019 na AR na audição perante a Comissão de Defesa 

diz o Ministro da Defesa, o doutorado João Gomes Cravinho afirmou e ouve-se na 

gravação do Canal Parlamento entre ao 02h25m10s e as 02h26m40s “ (…) A dívida 

do IASFA terá que ser sanada, mas só pode ser sanada quando se poder 

demonstrar que há uma estrutura racional e sustentável.” 

 

133. O senhor Ministro da Defesa, o doutorado João Gomes Cravinho ao 

colocar dúvidas quanto à estrutura racional do IASFA, verbalmente e na 

Assembleia da República sendo que o Canal Parlamento coloca à disposição 

de todos os cidadãos a audição daquela afirmação, propalou facto inverídico 

e ofensivo da credibilidade da instituição que é o IASFA. 

 

134. O senhor Ministro da Defesa, o doutorado João Gomes Cravinho face ao 

exposto não tem fundamento para em boa fé reputar verdadeiro que há que 

demonstrar a racionalidade da estrutura do IASFA e propalar facto 

inverídico e ofensivo da credibilidade,  prestígio e da confiança no IASFA. 

 
135. A única estrutura na organização do IASFA que é irracional deriva de 

uma imposição do Ministério da DEFESA: o IASFA “gerir” a ADM. 

 
136. Em 20 de fevereiro de 2019 na AR na audição perante a Comissão de Defesa diz 

o Ministro da Defesa, o doutorado João Gomes Cravinho afirmou e ouve-se na 

gravação do Canal Parlamento entre ao 02h25m10s e as 02h26m40s “ (…)Não é 

razoável pedir ao Ministério das Finanças, quem diz Ministério das Finanças diz 

a todas as outras áreas da governação, porque o dinheiro não é elástico, que se faça 

esse saneamento das dívidas do IASFA se não se poder demonstrar que o 
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IASFA está agora num patamar diferente e que tem sustentabilidade para o 

futuro.” 

 

137. O senhor Ministro da Defesa, o doutorado João Gomes Cravinho face ao 

exposto não tem fundamento para em boa-fé reputar verdadeiro que há que 

demonstrar a sustentabilidade para o futuro do IASFA e está a afirmar e 

propalar facto inverídico e ofensivo da credibilidade, prestígio e da confiança 

no IASFA. 

138. Não é lícito ao senhor Ministro da Defesa, o doutorado João Gomes 

Cravinho que tem a tutela do IASFA por publicamente em causa a 

sustentabilidade financeira do IASFA e em consequência ofender a 

credibilidade e prestígio do IASFA.  

Mais porque tal afirmação não tem fundamento. 

 Ainda porque do antecedente ignorou medidas requeridas pela ASMIR para 

garantir a sustentabilidade do IASFA, 

 

139. É devido e exigido ao senhor Ministro da Defesa, o doutorado João 

Gomes Cravinho que tem a tutela do IASFA que crie as condições para o 

IASFA ter sustentabilidade financeira, 

 

140. O senhor Ministro da Defesa, o doutorado João Gomes Cravinho dispõe 

de indicadores para ter uma visão de futuro da sustentabilidade para o 

futuro do IASFA. 

 
141. Como primeiro indicador a ter em conta pelo senhor Ministro da Defesa, o 

doutorado João Gomes Cravinho é o cumprimento da lei por parte dele próprio 

e do Secretário-Geral do MDN. E assim mandar procederem à transferência para 

o IASFA de 12,75 euros por mês por cada beneficiário titular conforme o disposto 

no Decreto-Lei n.º 122/2007, de 27 de Abril e Portaria 974/2007 de 24 de Agosto.  

 
142. E está o Ministério da Defesa vinculado a esse cumprimento desde 7 de 

fevereiro de 2008 por despacho conjunto assinado entre outros ministros pelo 

ministro da Defesa da época, Severiano Teixeira. 
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143. Está vinculado a esse cumprimento porque em 7 de fevereiro de 2008 os 

Ministros da Presidência do Conselho de Ministros e Ministério dos Negócios 

Estrangeiros, das Finanças e da Administração Pública, da Defesa Nacional, da 

Administração Interna, da Justiça, do ambiente, do Ordenamento do Território e 

do Desenvolvimento Regional, da Economia e da Inovação, da Agricultura, do 

Desenvolvimento Rural e das Pescas, das Obras Públicas, Transportes e 

Comunicações, do Trabalho e da Solidariedade social, da Saúde, da Educação, da 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e da Cultura através do Despacho conjunto 

n.º 32762-R/2008 de 7 de fevereiro de 2008 determinam: 

“ (…)2 — Ficam os serviços e fundos autónomos obrigados à entrega mensal nos 

SSAP do correspondente duodécimo das dotações inscritas no respectivo orçamento. 

3 — O valor de € 12,75 constante da parcela da fórmula prevista no n.º 1 é 

actualizado anualmente por referência ao indexante de apoios sociais (IAS), nos 

termos da Lei n.º 53 -B/2006, de 29 de Dezembro, e legislação complementar.” 

(Despacho n.º 32762-R/2008 de 7 de fevereiro de 2008) (sublinhado e negrito 

nossos) 

144. A Secretaria-Geral do MDN, deve a partir de fevereiro de 2008, transferir 

anualmente do Orçamento do Estado para o IASFA a verba de cerca de 6.800 

milhões de euros.  

Essa transferência decorre do cumprimento do disposto na lei e plasmado no 

Decreto-Lei n.º 122/2007, de 27 de Abril e  Portaria 974/2007 de 24 de Agosto o 

IASFA  

 

145. Outro indicador a ter em conta pelo senhor Ministro da Defesa, o doutorado 

João Gomes Cravinho é o cumprimento da lei por parte dele próprio. E assim 

determinar que a creche, jardim de infância, o serviço de alimentação e os centros 

e postos de saúde são excluídos do âmbito da ação social complementar do IASFA 

conforme o disposto no Decreto-Lei n.º 122/2007, de 27 de Abril e Portaria 

974/2007 de 24 de Agosto. E assim os custos de funcionamento do IASFA 

decrescem em cerca de 4 milhões de euros.  

 
Estes custos anuais de cerca de 4 milhões de euros ofendem a letra da LEI. 
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146. Em 2017 os custos anuais de funcionamento do IASFA para assegurar a 

Ação Social Complementar foram de 17,2 milhões de euros, conforme 

apurado pela  Inspeção-Geral de Finanças. 

 
Transcreve-se o plasmado em 3. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES, a folhas 27 

do Relatório n° 1371/2018 da Inspeção-Geral de Finanças à Auditoria ao IASFA 

homologado pelo Despacho n' 286/2019/SEO de 7/3/2019 e cita-se:“ (…). Face à 

atividade desenvolvida, o atual modelo de financiamento do IASFA não permite 

assegurar o equilíbrio financeiro do Instituto, tendo-se apurado em 2017 (…)b) Da 

Ação Social Complementar, com um défice apurado de 3,6 MC (custos de 17,2 MC 

e proveitos de apenas 13,6 MC). (negrito e sublinhado nosso) (Doc. 19 a fls.27) 

 

147. No futuro imediato e no pressuposto do cumprimento da lei temos como 

adquirido que os custos anuais das valências da ASC do IASFA irão orçar os 

13,2 milhões de euros. 

148. No futuro imediato os custos anuais de funcionamento irão orçar os 13,2 

milhões de euros, no futuro imediato, porque: 

-há que subtrair aos custos anuais de 17,2 milhões de euros em 2017 os custos 

anuais de 4 milhões de euros consumidos em serviços que não se enquadram, 

à face da lei, na ação social complementar  

 

149. As receitas anuais do IASFA em 2017 para assegurar a Ação Social 

Complementar foram 13,6 milhões de euros (13.600.000 euros) conforme 

apurado pela Inspeção Geral de Finanças. (Doc. 19 a fls.27) 

 

150. As receitas próprias do IASFA em 2017 foram cerca de 9,2 milhões de 

euros.  

As receitas próprias do IASFA obtém-se subtraindo à verba de 13,6 milhões de 

euros (13.600.000 euros) a verba de 4,393 milhões de euros (4.393. 000 euros) 

do orçamento do estado transferida pela Secretaria-Geral do MDN para o IASFA. 

 

151. A sustentabilidade financeira imediata e para o futuro do IASFA decorre do 

facto do somatório anual das receitas próprias do IASFA de cerca de 9,2 milhões 

de euros com os cerca de 6,8 milhões euros, que no cumprimento da lei a 
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Secretaria-Geral do MDN deve transferir para o IASFA, serem superiores aos 

custos de funcionamento anuais de 13,2 milhões de euros. 

 

152. Este valor de 9,2 milhões de euros é credível. As receitas próprias do IASFA 

foram estimadas para 2019 em 10 milhões de euros, no Plano de Atividades do 

IASFA para 2019 e constante na Ata da reunião do Conselho Consultivo de 25 de 

outubro de 2018 do Conselho Consultivo de 25 de outubro de 2018 

 
153. No futuro imediato e no pressuposto do cumprimento da lei temos como 

adquirido que as receitas anuais do IASFA irão orçar cerca de 16 milhões de 

euros 

Os cerca de 16 milhões de euros são o somatório dos 9,2 milhões de euros 

estimados de receitas próprias com os cerca de 6,8 milhões transferidos do 

orçamento do estado correspondente a 12,75euros por trabalhador a multiplicar 

pelo número de trabalhadores e ainda a multiplicar por 12 meses. 

 
154. No futuro imediato e no pressuposto do cumprimento da lei o IASFA terá um 

saldo anual positivo de cerca de 3 milhões de euros. 

 
155. Mas este valor de cerca de 9. milhões de euros anuais de receitas próprias 

do IASFA pode e deve ser potenciado. E compete ao senhor Ministro da Defesa 

criar as condições para tal. 

 

156. O património próprio do IASFA para além dos prédios integrados nos CAS de 

Oeiras, Lisboa e Runa consta de 2117 fogos. Destinados a arrendamento de 

tipologias T0 a T7 e 21 um total de 1.816 e para habitação de porteira 21 mais 4 

sótãos. Para outros fins é proprietária de 301 fogos. 

 
157. A matriz da situação do património em 31 de dezembro de 2013 consta do 

Relatório de Atividades do IASA de 2014 como se transcreve: 
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158. O património descrito na matriz tem vindo a degradar-se.  

 

159. A degradação deste património retira perda de receitas para o IASFA e não 

ajuda a reforçar sustentabilidade do IASFA. Os Meritíssimos Juízes do Tribunal 

de Contas no Relatório da  Auditoria de Resultados ao Instituto de Ação Social 

das Forças Armadas, I.P. , Relatório,   Volume I – Sumário Executivo  de janeiro 

de 2919 de forma cristalina fazem o diagnóstico da degradação  e cita.se: 

 
 “O património do IASFA destinado ao arrendamento tem sido subaproveitado 

existindo um número significativo de frações devolutas, dado o seu estado de 

degradação. (cfr. ponto 7.3.1 do Volume II): 

(…) 
85. O património destinado ao arrendamento é constituído atualmente por 158 

edifícios com uma idade média de construção de 50 anos, localizados no 

Continente e em Ponta Delgada. 

 
86. Entre 2009 e junho de 2018, o número de frações devolutas destinadas a 

habitação aumentou 74%, estando devolutas 490 frações habitacionais (329 de 

renda económica), 27% do total de 1794 frações 
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87. A existência de 490 frações devolutas gera uma perda de receita de 

cerca de 5,1%/ano, mesmo assumindo a sua afetação exclusiva ao arrendamento 

em regime de renda económica.” ( Doc. 8 a fls. 24) (negrito nosso) 

 

160. O património terá que ser reabilitado e rentabilizado e em caso algum utilizado 

como receita da ADM. 

Esta posição sempre foi a da ASMIR que rejeita outa utilização e liminarmente a 

alienação!  

 

Os Meritíssimos Juízes do Tribunal de Contas igualmente fazem estas 

recomendações ao Ministro da Defesa Nacional. 

Transcrevem-se as “Recomendações ao Ministro da Defesa Nacional” dos 

Meritíssimos Juízes do Tribunal de Contas constantes no Relatório da  Auditoria de 

Resultados ao Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I.P. , Relatório,   Volume 

I – Sumário Executivo  de janeiro de 2919 e citam-se: 

 

“(…) 15) Garantir que as receitas, incluindo rendas, resultantes do património 

imobiliário do IASFA, proveniente de entidades de ação social das Forças Armadas, 

entretanto extintas, não seja utilizado em despesas da ADM.  

16) Diligenciar por uma avaliação das opções de financiamento da 

reabilitação do património imobiliário do IASFA, obstando à sua degradação 

e melhorando a sua capacidade de gerar rendimento que suporte a 

manutenção desse património e contribua para a ASC.” ( Doc. 8 a fls. 31) 

(negrito nosso) 

 

161. Constantes na Ata do Conselho Consultivo de 25 de outubro de 2018 as 

medidas pretendidas pela ASMIR para garantir a sustentabilidade do IASFA. 

Medidas que nesta participação também são discriminadas. (Doc. 21) 

 
162. Em 29 de abril do corrente ano de 2019 a ASMIR na sequência da audição 

na Assembleia da República por via postal registada requereu ao senhor 

Ministro da Defesa que atue em conformidade no sentido de garantir 

para o futuro a sustentabilidade do IASFA e elenca medidas. (Doc. 21) 
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163. O senhor Ministro da Defesa não respondeu à ASMIR. E já se passaram 3 

meses. 

 

164. O senhor Ministro da Defesa, o doutorado João Gomes Cravinho, não tem 

fundamento, para em boa-fé, afirmar perante um órgão de soberania que a 

sustentabilidade atual e para o futuro do IASFA terá que ser provada. Essa 

afirmação perante um órgão de soberania foi apta para propalar facto 

inverídico ofensivo da credibilidade e prestígio da instituição IASFA. 

 

 

Em face da factualidade descrita considera-se que, salvo melhor entendimento, o 

senhor Ministro da Defesa Nacional, Dr. João Tinterington Gomes Cravinho violou a 

lei penal.  

Já que a sua conduta, consubstanciada nas afirmações, que, de forma livre voluntária 

e conscientemente proferiu em 20 de fevereiro de 2019 na audição perante a Comissão 

de Defesa da Assembleia da República, transmitidas ao público no canal aberto da 

Assembleia da República, nos termos supra referidos, bem sabendo que as mesmas 

não correspondem à verdade e são ofensivas da credibilidade e prestígio da instituição 

IASFA preenche objectiva e subjectivamente os elementos do tipo de crime previsto e 

punido pelo art.º 187º do Código Penal. 

 

 

 

Termos em que se requer a Vossa Excelência a instauração de procedimento criminal 

judicial contra o denunciado, abrindo-se o competente inquérito, para averiguação dos 

factos e apuramento de responsabilidades. 

 

 

 

São Testemunhas: 

-Norberto Crisante de Sousa Bernardes, major general do Exército, com domicílio 

escolhido na Rua Elias Garcia nº 47, 2334-909 Entroncamento, titular do 

NIF137840314, atualmente Presidente da Direção da ASMIR; 
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-José Fernandes Gonçalves sargento-mor da Força Aérea, residente na Rua D. Luísa 

de Gusmão nº 6, 4º Esqº, Massamá Norte 2605-665 Belas, contribuinte fiscal nº 

180089153, em 2015 Presidente da Associação Nacional de Sargento (ANS); 

Manuel Martins Pereira Cracel, coronel da Força Aérea, residente na Rua Dinis 

Fernandes, nº 14, 1º Frente, Quinta da Carcereira, 2815-635 Sobreda, contribuinte 

fiscal nº 123270014, em 2015 Presidente do Conselho Nacional da Associação de 

Oficiais das Forças Armadas (AOFA); 

 Luís António Medeiros dos Reis, cabo-mor da Armada, residente na Rua Luís Gonzaga 

nº 6, 2º Frente, 1900-308 Lisboa, contribuinte fiscal nº 180049437, atualmente 

Presidente da Associação de Praças; 

Todos no que respeita aos artigos 66, 67, 94 e 95. 

 

 

 

O Presidente da Direção da ASMIR 

 

 

Norberto Crisante de Sousa Bernardes 

19AGO 2019 

 

 

Junta: 21 documentos 

DOC. 1 . Estatutos e Regulamento Interno da ASMIR. 

DOC. 2 - ATA da 3ª REUNIÃO DO GT de 10/NOV/2005 para a implementação do novo regime 

jurídico para a assistência na doença aos militares das Forças Armadas. 

DOC. 3 - ATA da 7ª REUNIÃO DO GT de  12/JAN/2006 para a implementação do novo regime 

jurídico para a assistência na doença aos militares das Forças Armadas. 

DOC. 4 - ATA da 5ª REUNIÃO DO GT de 6/DEZ/2005 para a implementação do novo regime 

jurídico para a assistência na doença aos militares das Forças Armadas. 

Doc. 5 – Delegação de competências na Secretária de Estado Adjunta da Defesa , Dra Berta Melo 

Cabral. 

DOC. 6 - Plano Estratégico para a Assistência na Doença aos Militares das Forças Armadas 

2017-2022 do IASFA. 

DOC.7 – ATA da reunião do Conselho Consultivo do IASFA de 31 de agosto de 2017. 

DOC. 8 - Relatório da Auditoria do Tribunal de Contas aos Resultados ao Instituto de Ação 

Social das Forças Armadas, Volume I Sumário Executivo de janeiro de 2919. 

DOC. 9 – Requerimento da ASMIR ao Ministro da Defesa Nacional de 30 de outubro de 2017. 
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DOC. 10 - ATA da reunião do Conselho Consultivo do IASFA de 31 de agosto de 2018. 

DOC. 11 - ATA da reunião do Conselho Consultivo do IASFA de 3 de outubro de 2017 

DOC. 12 – Requerimento da ASMIR ao Ministro da Defesa Nacional de 13 de outubro de 2018. 

DOC. 13 – Resposta do Ministro da Defesa Nacional de 23 de outubro de 2018 Requerimento da 

ASMIR de 13 de setembro de 2018. 

DOC. 14 - Relatório de Atividades do IASFA de 2013 

DOC.15 - Posição do senhor Tenente-General Frutuoso Pires Mateus publicada na Revista da 

ASMIR. 

DOC.16.- Plano Estratégico para o Apoio Social 2015/2020 do IASFA. 

DOC.17 – Estudo da ASMIR para a transferência da creche e jardim de infância do Alfeite. 

DOC. 18 - Relatório de Atividades do IASFA de 2014 

DOC. 19 - Relatório n° 1371/2018 da Inspeção-Geral de Finanças da auditoria ao IASFA 

DOC. 20 - ATA da reunião do Conselho Consultivo do IASFA de 25 de outubro de 2018 
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