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Avenida Bulhão Pato, nº 7, 1º Andar, 2825-846 Trafaria 

Trafaria, 20 de junho de 2017.  

 

Para:  

Exmo. Senhor: 

Chefe do Gabinete de 

Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional 

 

C/Conhecimento ao: 

Exmo. Senhor Chefe da Casa Militar do Presidente da República  

 

C/Conhecimento aos Exmos. Senhores: 

Chefes dos Gabinetes de Suas Excelências os: 

 

- Primeiro-Ministro 

- Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas  

- Chefe do Estado-Maior da Armada 

- Chefe do Estado-Maior do Exército 

- Chefe do Estado-Maior da Força Aérea 

 

ASSUNTO: TRANSFERÊNCIA DA SEDE DO IASFA PARA AS 

INSTALAÇÕES DA RUA DE SÃO JOSÉ 
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Segundo noticias que chegaram à Associação de Oficiais das Forças 

Armadas, está em curso a transferência da sede do IASFA para as instalações 

da Rua de São José no antigo palácio dos condes de Malta.  

Mais nos foi indicado que com essa transferência está previsto ocorrerem 

obras de alteração com a finalidade de construir um estacionamento 

subterrâneo, que terá neste momento uma previsão de custo de cerca de 6 

milhões de euros! Obras a serem feitas, ainda por cima, num edifício que 

consta não ser sequer propriedade do IASFA. 

Obras a serem feitas à margem do conhecimento atempado por parte do 

Conselho Consultivo, como resulta da análise do Plano de Atividades para 

2017, que recordamos, no essencial, em anexo e mais parece a tentativa de 

obter um cheque em branco para tudo o que o Conselho Diretivo pretenda 

fazer, face à manifesta opacidade do plano em apreço, que mais não é que um 

repositório de generalidades, sem qualquer referência em concreto seja ao que 

for, o que inclui as verbas que seriam necessárias para o pôr de pé.  

Atento o exposto e tendo em consideração tudo quanto é indicado no 

projeto de Relatório de Atividades de 2016, onde são indicadas profundas 

carências financeiras inviabilizando por isso que o IASFA persiga o seu objeto 

central e principal.  

Atenta a dureza da realidade com que são confrontados os militares e suas 

famílias com o desprezo e obsolescência de processos e respostas básicas e 

primárias a dar aos beneficiários, tais como o responder adequadamente com 

informação sobre benefícios, procedimentos que poderiam, e deveriam, estar 

em suporte informático e acessíveis através da internet, mas que revelam 

apenas e só um acesso jurássico e deprimente. 



 

3 de 4 

 

 

 

Atenta uma situação em que é possível percecionar, com bastante 

segurança quais as intenções e o interesse da presente Direção que V. Exa 

mantém ao serviço apesar de todas as referências já sobejamente assinaladas 

sobre a permanência da vogal e o incumprimento da legalidade.  

Temos de solicitar a seguinte informação: 

- Porque razão se transferem os serviços da sede para a Rua de São José? 

- Em quanto se estimam os custos dessas transferências? 

- Que serviços estão identificados deixarem de funcionar ou durante quanto 

tempo? 

- Qual a finalidade prevista para o edifício que vai ser desocupado?  

- Trata-se de uma desocupação intencional para que o edifício se degrade, 

como muitos outros, ao limite, para depois se argumentarem as 

inevitabilidades e posteriormente se conceder a título gracioso, ou quase, 

a um grupo económico como os exemplos corriqueiros que as notícias 

diariamente nos revelam? 

- Têm as instalações da Rua de São José capacidade para acolher os serviços 

transferidos? 

- Que investimentos e custos se estimam para o acolhimento dessa 

capacidade, que, repetimos, irão ser feitos num edifício que consta não 

ser propriedade do IASFA? 

- Está prevista a construção de um parque de estacionamento subterrâneo? 

Porque é importante conhecer atempadamente o desenvolvimento desta 

matéria além da resposta às questões acima compendiadas, somos ainda a 

solicitar que, nos termos da conjugação dos art.ºs, 5.º, 13.º e 11.º da Lei n.º 

46/2007, de 24 de Agosto, através de reprodução por fotocópia, devidamente 
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autenticada e certificada, nos sejam remetidas todas as decisões existentes 

sobre o processo de transferência em curso. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

O Presidente 

 

António Augusto Proença da Costa Mota 

Tenente-Coronel 

 


