
 

 
 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Reunião do Conselho Consultivo do IASFA de 9 de março de 2021 

 

Considerando o exposto e proposto nos documentos expressos na agenda da reunião do Conselho Consultivo (CC) 

do IASFA de dia 9 de março de 2021, a Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA), através do seu 

representante, o Coronel de Administração Militar Alexandre Daniel Domingues Caldas, apresenta a seguinte 

declaração de voto: 

 

1. A AOFA expressa formalmente o protesto em relação ao procedimento tido pelo Conselho Diretivo (CD) do 

IASFA ao não ter promovido, como legalmente lhe incumbe, a realização de qualquer reunião deste CC desde 

janeiro de 2020, não vislumbrando causa justificativa para esta lacuna, grave, que além de ter tido como 

consequência o afastamento ainda maior dos representantes legais dos Beneficiários, levou a que o CD do 

IASFA trouxesse agora à consideração do CC um conjunto de documentos absolutamente extemporâneos, 

situação com a qual a AOFA, além da denúncia pública, não poderá, obviamente, pactuar;  

2. Por se verificar a inutilidade superveniente do ato, vota contra a aprovação do Relatório de Atividades do 

IASFA de 2019; 

3. Por ser intempestivo, apresentado numa altura em que já está em execução e por não ser possível comprovar os 

dados em que assentou, vota contra a aprovação do Plano de Atividades do IASFA para 2021; 

4. Vota a favor da proposta de Regulamento Interno das Residências Assistidas do CAS Oeiras com as seguintes 

ressalvas:  

a. Deve ser eliminado o artigo 1.º por redundância com a legislação existente;  

b. O Júri (art.º 6.º) deverá integrar representantes de cada uma das Associações Profissionais de Militares;  

c. No art.º 10.º deve ser incluída a possibilidade de apresentar candidaturas por via digital; 

d. No art.º 12.º deve ser contemplada divulgação de resultados também por via digital; 

e. O regulamento não contempla, e deve contemplar, a realização de audiência prévia antes da tomada de 

decisões conforme obriga o mandato constitucional aplicável. 

 

Solicita-se ainda que o presente documento conste em anexo à ata relativa à reunião. 

 

9 de março de 2021 

O Representante da AOFA ao Conselho Consultivo do IASFA I.P. 

 

 

Alexandre Daniel Domingues Caldas 

COR ADMIL 


