
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O Instituto de Ação Social das Forças Armadas (IASFA) concedia apoios aos seus beneficiários

mais carenciados, nomeadamente ao nível de encargos com a saúde ou empréstimos para

aquisição de habitação própria até ao limite de 20 mil euros. Esta ação estava em linha com o

passado de apoio social existente nas Forças Armadas, GNR e PSP.

Contudo, com o Decreto-Lei n.º 35/2016, de 29 de junho que procede à primeira alteração ao

Decreto-Lei n.º 193/2012, de 23 de agosto, e à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 183/2014,

de 29 de dezembro, são alteradas a missão e atribuições do Instituto de Ação Social das Forças

Armadas, I.P., eliminando a possibilidade de este Instituto conceder empréstimos aos seus

beneficiários.

Esta alteração à lei elimina o direito dos militares das Forças Armadas de acederem a estes

créditos, que tinham condições e acessibilidade especiais, porque o objetivo final não era o do

lucro, mas sim o de apoiar a condição de vida destes militares.

Na opinião do Bloco de Esquerda, estas alterações à missão e atribuições do IASFA carecem

de maior explicação e de garantias de que não há perda de direitos dos militares das Forças

Armadas.

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o

Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do

Ministério da Defesa Nacional, as seguintes perguntas:

O que motivou o Decreto-Lei n.º 35/2016, de 29 de junho e as alterações à missão e

atribuições do IASFA?

1.

Porque foi retirado o direito dos militares das Forças Armadas acederem a créditos com

condições e acessibilidades especiais?

2.

Foi realizado algum estudo que motive a decisão do Governo?3.

Existirá algum mecanismo alternativo para garantir que os militares das forças Armadas não4.



perdem direitos?

Palácio de São Bento, segunda-feira, 4 de Julho de 2016

Deputado(a)s

JOÃO VASCONCELOS(BE)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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