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DECLARAÇÃO DE VOTO 
 

 

Considerando o exposto e proposto nos documentos que titulam o Plano 

Estratégico 2019-2021, com os Anexos Plano de Ação para o Equilíbrio 

Financeiro da ADM e o Plano de Ação para a rentabilização dos imóveis do 

IASFA, I.P., a AOFA, através do seu representante, Coronel de Administração 

Militar Luís Manuel Faria de Paula Campos, apresenta a seguinte declaração de 

voto: 

“Os instrumentos legais de planeamento constituem ferramentas de carácter 

previ/provisional destinando-se a apresentar, para um futuro próximo, no 

contexto da Administração Pública, direta ou indireta do Estado, objetivos 

mensuráveis e credíveis de satisfação das atribuições dos organismos do 

Estado a quem a Lei incumbe de prosseguir tais finalidades. 

Verifica-se que os documentos que titulam o plano supracitado, referem-se, 

em parte, ao exercício orçamental de 2019, não se configurando, portanto, 

neste desiderato, um plano previ/provisional. Os mesmos devem constar de 

um relatório de execução e incluir uma conta aprovada que se desconhece se 

existe ou vai existir. 

Por outro lado, os documentos que titulam o citado plano referem-se, noutra 

parte, a atividade a desenvolver no período compreendido entre 2020 e 2021.   

Tais intenções não encontram ainda estribo num orçamento aprovado com 

verbas financeiras alocadas na Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida 

Pública - IGCP, E.P.E, ainda que não disponibilizadas. Portanto, e como se 
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refere nos documentos disponibilizados, o previsto para o ano de 2020 não 

reflete, com a devida certeza e segurança jurídica, as possibilidades de 

realização de despesa, uma vez que estamos dependentes quer da aprovação 

ministerial pela tutela direta quer da boa vontade do Ministro das Finanças. 

Por estas razões, o sentido de voto da AOFA ao propugnado nos documentos 

que titulam o Plano Estratégico 2019-2021, com os Anexos Plano de Ação para 

o Equilíbrio Financeiro da ADM e o Plano de Ação para a rentabilização dos 

imóveis do IASFA, I.P., é o de votar contra a aprovação do mesmo.” 

Solicita, ainda, o representante da AOFA Vogal no CC/IASFA, que o presente 

documento conste em anexo à ata relativa à reunião convocada e realizada 

relativa à aprovação do plano acima referenciado. 

Trafaria, 30 de janeiro de 2020 

 

O representante da AOFA, Vogal do CC/IASFA 

 

 

Luís Manuel Faria de Paula Campos 
Cor AdMil 

 


