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 Associação de  Oficiais 

      das Forças Armadas 

 
 
 
 
 
 
 

 
Oeiras, 04 de Junho de 2015 

 
Para  

Exmo. Senhor Presidente do Conselho Directivo do 

Instituto de Acção Social das Forças Armadas  

C/Conhecimento ao: 

Exmo. Senhor Chefe do Gabinete de Sua Excelência: 

− Ministro da Defesa Nacional 

− Secretária de Estado Adjunta e da Defesa Nacional  

− O Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas 

− O Chefe do Estado-Maior da Armada 

− O Chefe do Estado-Maior do Exército 

− O Chefe do Estado-Maior da Força Aérea 

 
ASSUNTO: PLANO ESTRATÉGICO PARA O APOIO SOCIAL 2015/2020 (PEAP 2015-2020) 
Referência: Reunião do Conselho Consultivo do IASFA – Apresentação do PEAP 2015-2020 
 
 

Solicito a V. Exa. se digne levar ao conhecimento de Sua Exa. a Secretária de Estado Adjunta da 

Defesa Nacional (SEADN) o seguinte, que, para além de tudo o mais, não pôde deixar de dar relevo 

às responsabilidades do MDN na situação por que vem passando o IASFA, sem esquecer a necessária 

tomada de posição sobre questões decisivas: 

A AOFA compareceu na reunião do Conselho Consultivo do dia 27 de Maio, para que fora 

convocada, por mail, por decisão do Presidente do Conselho Directivo do IASFA, apesar de isso se ter 

passado de uma forma que, para nós, excedeu o que se encontra consagrado nos respectivos estatutos, 

uma vez que teve a presidi-la Sua Ex. a SEADN; 

A reunião tinha como finalidade a apresentação das linhas gerais do chamado Plano Estratégico para 

o Apoio Social 2015/20120 (PE), sendo os participantes informados, em mail posterior, que não seria 

fornecido o referido documento;  

A AOFA compareceu e assistiu a uma apresentação genérica, tendo-se verificado que alguns dos 

participantes, nomeadamente os que representavam as Chefias Militares, tinham recebido o 

documento;  Face à reacção que esse facto provocou, particularmente no que respeita aos 

representantes das Associações Profissionais de Militares (APM), foram dadas instruções para que o 

chamado PE fosse distribuído; 

Essa distribuição deve lugar no dia 30 de Maio; 

Na capa do chamado PE, contra o que é hábito neste tipo de documentos que assumem, 

correctamente, a autoria colectiva (bem evidente no conteúdo propriamente dito, com dados 
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conhecidos, até, de outros documentos), vinha o nome da Vogal do Conselho Directivo do IASFA 

(CD/IASFA), Dra. Rita Cristóvão; 

Contrariando, pelos vistos, na raiz, a intenção de “devolver o IASFA aos seus beneficiários”, como é 

afirmado no chamado PE, o documento tinha (tem?) a classificação de “confidencial”; 

No essencial, o chamado PE faz o levantamento das capacidades e património do IASFA, bem como 

do que é referido como os problemas de que sofre, terminando com a apresentação daquilo que é 

afirmado como um conjunto de soluções; 

Ora, as capacidades e património do IASFA são de há muito conhecidos; 

Também conhecidos de há muito são vários dos principais problemas com que se debate, o principal 

dos quais, não explicitado no chamado PE, foi o estrangulamento financeiro prosseguido pelo MDN, 

acompanhado pela recusa em fornecer os recursos humanos necessários ao seu adequado 

funcionamento, também da responsabilidade da tutela; 

Os efeitos estavam, inclusivamente, à vista de todos, bastando, por exemplo, passar pelo SAMED no 

CASOeiras para dar conta do aspecto confrangedor de salas de espera vazias ou de andares sem 

residentes devido a carências de pessoal ou, até, a impossibilidade de fazer uma simples radiografia;  

Os problemas foram, aliás, dados a saber não só por auditorias que tiveram lugar (sendo que uma 

delas determinou, até, a nomeação do auditor para Vogal do CD, na sequência de uma mudança de 

estatutos que foi essencial para o efeito), como também pelo IASFA propriamente dito, conhecimento 

frequentemente acompanhado por propostas de solução, sem que o MDN se dignasse dar-lhes 

sequência; 

Um observador atento poderia, até, concluir, quase certamente sem grande margem de erro, que o 

MDN tinha como objectivo fazer com que o IASFA chegasse a uma situação tal que tornasse 

compreensível uma solução que lhe “interessasse”;  

Surgiu, depois, o Despacho de Sua Exa. a SEADN que, sintomaticamente, desrespeitando a Lei 

Orgânica nº 3/2001, mantinha longe as APM (guardadas, apenas, para uns ditos contributos – que 

todos vamos sabendo o que são - no final) e fazia “sentar” num Grupo de Trabalho destinado a 

reformular o funcionamento do IASFA, duas entidades que nada tinham a ver com os beneficiários: a 

Cruz Vermelha Portuguesa (CVP)  e a Liga dos Combatentes (LC); 

Curiosamente (ou talvez não), a CVP e a LC são citadas algumas vezes, ainda que de uma forma não 

muito precisa, no texto do chamado PE, como fazendo parte da “solução”, naquilo que parece 

pretender fazer com que outras instituições beneficiem da obra que os militares construiram; 

Chegados que somos ao texto do chamado PE cumpre assinalar que, para a AOFA, há algumas 

questões essenciais: 

     A do poder/governação; 

     A do património; 

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

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

Sobre o “poder/governação” - pegando no que é dito no chamado PE,  a AOFA não abdica de, seja 

qual for o modelo, os beneficiários e as APM terem um papel activo na função executiva e de 

conselho; 

Sobre o património - a AOFA, não podendo deixar de lembrar o estatuto especial do oriundo do Cofre 

de Previdência das Forças Armadas, tem que evidenciar que ele foi maioritariamente erigido a partir 

do esforço financeiro dos beneficiários quer directa (contribuições) quer indirectamente (aquisição de 

combustível fornecido pelos Ramos, enquanto tal aconteceu), esforço que, inclusivamente, também 

esteve presente na reconstrução do edifício da ex-Cooperativa Militar; daí que os beneficiários devam 

ter uma palavra decisiva sobre o seu futuro.  

A dos descontos – mesmo o chamado PE pretende uma solução que não provoque uma onda de 

choque, ciente que se encontra quem se debruçou sobre essa área das dificuldades por que passa a 

Família Militar e da forma pouco atractiva como muitos vêem o IASFA face à visível degradação dos 

serviços que presta (pelas razões atrás aduzidas) e que levam muitos a pretender a via opcional (como 

também acontece com a ADM). E a AOFA não pode esquecer que, ainda por cima, defendendo 

embora o regresso ao regime que vigorou até ao DL 167/2005, mesmo no modelo de auto-

sustentabilidade da ADM proclamado como necessário pelo Governo, esta foi de há muito atingida, 

desde que, de uma forma séria, a expurgassem de custos com as quais nada tem a ver; 

A manutenção do apoio financeiro do OE ao IASFA – um acto de justiça, cumprido pelos Governos 

anteriores, como decidido pelo então MDN Dr. Luís Amado;   

A separação da gestão da ADM e da Acção Social Complementar – indispensável para que se perceba 

com clareza o que se vai passando; 

Terminando: 

A AOFA manifesta inteira disponibilidade para aprofundar, como se torna necessário, a discussão das 

questões que se colocam e a procura de caminhos que permitam ao IASFA, na vertente da  Acção 

Social Complementar, em consonância com os princípios consagrados no Estatuto da Condição 

Militar, desempenhar o papel por que os militares anseiam, entendendo que, sem pressas, será 

certamente possível atingir esse objectivo. 

             Com os melhores cumprimentos                          

                               O Presidente  
                                                    
                                                           Manuel Martins Pereira Cracel 

                                  Coronel                                   

 


