
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 

Chegou ao conhecimento do grupo parlamentar do PCP uma informação que dá conta de que

estão a ser preparadas alterações no funcionamento do Centro de Apoio Social de Oeiras

(CASOeiras) do Instituto de Ação Social das Forças Armadas (IASFA).

De entre várias alterações e problemas, que estarão em cima da mesa, registam-se:

A concessão a privados dos serviços de alimentação;•

As sucessivas reduções dos serviços prestados aos militares, com significativa redução das

consultas dadas;

•

A degradação dos espaços envolventes;•

A concessão a privados de serviços médicos;•

O quadro de pessoal médico do SAMED está abaixo das necessidades, sem que vislumbre

qualquer medida para resolver este problema, deixando os cerca de 400 idosos que estão no

CASOeiras sem consultas, sendo obrigados a deslocações ao exterior;

•

A colónia de férias que ainda se encontra por reativar;•

A degradação e desvirtuamento da utilização da Messe localizado na ex -LAM;•

E, por fim, a deslocalização de serviços situados na ex-LAM para a concessão do espaço a um

grupo hoteleiro, bem como a concessão, para o mesmo fim, do Forte das Maias e das antigas

Colónias de Férias, junto à praia de Santo Amaro.

•

Este conjunto de informações suscitam um conjunto muito grande de preocupações quanto ao

sentido das medidas, quanto à abrangência e, essencialmente, quanto à qualidade futura dos

serviços prestados.

A estes problemas soma-se o, já antigo, problema do Conselho Diretivo do IASFA, que continua

a ser composto com apenas dois elementos e não três, não obstante existir um despacho, com

vários meses de existência, do Sr. Ministro da Defesa Nacional.

Acresce, ainda, o facto de, entre a demissão do Tenente General Fialho da Rosa e a nomeação



do Tenente General Xavier Matias, a vogal nomeada em regime de substituição, cuja duração

máxima deveria ser 90 dias e que já esta nestas funções há cerca de 2 anos, ter tomado

importantes decisões, sozinha, sem qualquer controlo ou sequer consulta de um outro elemento

deste dito “Conselho” Diretivo do IASFA.

Assim, ao abrigo da alínea d) do artigo 156º da Constituição e nos termos e para os efeitos do

229º do Regimento da Assembleia da República, coloco ao Ministério da Defesa Nacional o

seguinte:

1.º Confirma, este Ministério, a realidade acima descrita, nomeadamente, quanto à degradação

da respostas, aos recursos humanos e aos serviços prestados e das instalações?

2.º Confirma, este Ministério, que é intenção proceder a este conjunto de concessões a

privados? Em caso afirmativo, com que fundamento?

3.º Entende este Ministério que tem condições políticas para promover concessões a privados?

4.º Como vai, este Ministério, assegurar a qualidade dos serviços prestados no Centro de Apoio

Social de Oeiras?

5.º Que medidas vai, este Ministério, tomar para resolver os problemas existentes no Conselho

Diretivo do IASFA?

Palácio de São Bento, quinta-feira, 24 de Novembro de 2016

Deputado(a)s

JORGE MACHADO(PCP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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