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Para:  

- Excelentíssimo Senhor Ministro da Defesa Nacional 

Com conhecimento: 

- Excelentíssimo Senhor Primeiro-Ministro 

- Excelentíssimo Senhor Tenente-General Chefe da Casa Militar de Sua Excelência o Presidente da 
República 

- Excelentíssima Senhora Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista (PS) 

- Excelentíssimo Senhor Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata (PSD) 

- Excelentíssimo Senhor Presidente do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda (BE) 

- Excelentíssimo Senhor Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português (PCP) 

- Excelentíssimo Senhor Presidente do Grupo Parlamentar do Centro Democrático Social / Partido 
Popular (CDS/PP) 

- Excelentíssima Senhora Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Animais e Natureza (PAN) 

- Excelentíssimo Senhor Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Ecologista “Os Verdes” (PEV) 

- Excelentíssimo Senhor Deputado do Partido Iniciativa Liberal (IL) 

- Excelentíssimo Senhor Deputado do Partido CHEGA 

- Excelentíssimo Senhor Almirante Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas 

- Excelentíssimo Senhor Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada 

- Excelentíssimo Senhor General Chefe do Estado-Maior do Exército 

- Excelentíssimo Senhor General Chefe do Estado-Maior da Força Aérea 

- Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Ação Social das Forças 
Armadas 

 

 

ASSUNTO: A PRETENDIDA CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES DO CENTRO DE APOIO SOCIAL DE 

OEIRAS, QUE INTEGRA O INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS, À CÂMARA 

MUNICIPAL DE OEIRAS 



 

2 
 

 

 
Centenas de militares reformados e suas famílias aguardam vaga no Centro de Apoio Social de 

Oeiras (CASOeiras), que integra o Instituto de Ação Social das Forças Armadas (IASFA), para 

terminarem tranquilamente os seus dias nas instalações a isso reservadas. Muitos morrerão antes 

de alcançarem esse objetivo, outros terão de optar por outro tipo de Instituições bem abaixo, em 

termos de condições, das que lhes seriam proporcionadas no CASOeiras, uma vez que as suas 

pensões de reforma não lhes permitem ter acesso às que asseguram alguma dignidade. 

Parecia, por isso, aconselhável, aproveitar a área do Ex-Lar Académico Militar (ex-LAM), que 

integram o CASOeiras e ficam bem perto da Estrada Marginal, para aí serem adaptadas/construídas 

instalações que permitissem resolver esse gravíssimo problema, que só é desconhecido porque, 

infelizmente, os por ele atingidos não têm voz. 

Sucede que sabe a AOFA decorrerem negociações, bastante adiantadas ao que parece, com a 

Câmara Municipal de Oeiras (CMO), que incluiu, para além de tudo o mais, uma visita do Presidente 

da autarquia pelo menos ao ex-LAM, para a cedência de instalações. 

Não sabe a AOFA se no pacote de cedências estará incluído o Forte das Maias e respetivas 

instalações anexas, sendo que estas foram alvo de obras consideráveis no tempo em que era 

Ministro da Defesa Nacional (MDN) o Dr. Paulo Portas, tendo em vista albergar provisoriamente as 

ex- Antigas Alunas do Instituto de Odivelas já retiradas da vida ativa, enquanto tinham lugar as 

obras no edifício situado no Largo da Luz, em Lisboa, que viria a albergar a respetiva Associação. 

Lamentavelmente, pese embora o facto de as instalações terem ficado em perfeito estado de 

utilização depois da saída das ex-Alunas, nunca mais lhes foi dado qualquer uso, o que não pode 

deixar de causar uma enorme perplexidade. Na realidade, porque não foram transformadas em 

local de férias para os militares, uma vez que se situam paredes meias com a praia de Oeiras? Ou 

será que só a GNR tem direito – bem! - a um Parque de Campismo na Costa da Caparica que até 

Posto Médico possui? Isto para não falar das habitações que a Corporação possui espalhadas pelo 

País, nas quais os respetivos militares podem passar férias? 

Para além do mais, a pretendida cedência – que não foi tratada no Conselho Consultivo do IASFA, 

no qual as Associações Profissionais de Militares têm assento – é de muito duvidosa legalidade face 

ao quadro existente. 
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Com efeito, onde estão os pretendidos equipamentos sociais no ex-LAM que podem ser alvo desse 

tipo de tratamento? Na sede da ADM? Na Messe, onde residem civis e militares que exercem 

funções maioritariamente na ADM? Numa Capela? Em várias vivendas, todas elas desabitadas há 

anos? Em Oficinas entretanto desativadas? No arquivo da ADM? No antigo Refeitório de Sargentos, 

também transformado em arquivo da ADM, depois de obras de beneficiação? No Ginásio, em muito 

mau estado? Na antiga camarata das praças (que as houve, noutros tempos), num estado 

deplorável? Num improvisado Parque onde militares estacionam as suas autocaravanas? Num 

“court” de ténis em péssimo estado de conservação?... 

Não: o que deve estar em causa é o aproveitamento do espaço (situado também perto da praia de 

Oeiras…) para nele se instalar/construir não sabemos o quê. Provavelmente, com a promessa da 

cedência de algumas vagas, mas, como é óbvio, gerido, seja o que for, pela CMO. 

Sabe a AOFA que o interesse da CMO já dura há vários anos, o que mereceu a porfiada resistência 

de anteriores Conselhos Diretivos do IASFA. 

Ao que parece, a concordância da atual equipa que preside ao IASFA tem a ver com a difícil situação 

financeira da instituição. 

Sucede que quando os militares passaram a descontar para a ADM, o Dr. Luís Amado, então MDN, 

prometeu que o Ministério iria proporcionar ao IASFA as verbas equivalentes ao que os militares 

então descontavam tendo em vista a dotação indispensável à sobrevivência da Ação Social 

Complementar (ASC), tendo em vista evitar a sua sobrecarga. O que, acrescente-se, não constituiria 

qualquer novidade para o Estado face aos subsídios que concede às mais diversas instituições para 

o mesmo efeito. Como é fácil de adivinhar, o compromisso deixou de ser válido algum tempo depois, 

logo que se verificou a saída do então Ministro. Pergunta-se: será que os serviços do Ministério e 

nomeadamente a Direção Geral de Recursos da Defesa Nacional não têm memória?... 

Alguns poucos anos depois, chegou a ser ventilada a hipótese de os militares passarem a descontar 

mais 0,5% para a ASC, como sucede na GNR, ao que as Associações Profissionais de Militares (APM) 

se limitaram a lembrar o compromisso do Dr. Luís Amado, tendo o assunto caído no esquecimento. 

Claro que houve erros, que perduraram nos tempos, como seja, por exemplo, a política de 

arrendamento do parque habitacional, que se estendeu até há bem pouco tempo, sendo que os 

sucessivos MDN, que tinham/têm a responsabilidade de verificar a gestão do IASFA, não fizeram 
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qualquer diligência para alterar a situação. Ou, também, o Despacho do então MDN, Dr. Aguiar 

Branco, que colocou a ADM a pagar o que objetivamente não lhe competia. 

Sucede, também, que na GNR, os serviços equivalentes ao IASFA estão na dependência direta do 

Comando Geral, sendo que as funções a eles associadas são maioritariamente desempenhadas 

pelos respetivos militares , o que permite poupar o que no IASFA é suportado por um número 

elevado - e caro - de técnicos superiores. 

Parece, deste modo, que havia qualquer intenção de colocar o IASFA numa posição de tal modo 

difícil, que o obrigasse a desfazer-se do seu património. 

Dado o exposto, vem a AOFA requerer: 

- Que cesse de imediato qualquer tipo de negociação entre o IASFA e a CMO visando a entrega 

de instalações do CASOeiras; 

- Que seja cumprido o compromisso assumido pelo Dr. Luís Amado, enquanto MDN, ou 

encontrada uma solução equivalente; 

- Que, entretanto, seja restabelecida a saúde financeira do IASFA; 

- Que seja recuperada a figura de Serviços Sociais das Forças Armadas, na dependência do 

Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. 

Se tal não acontecer, verificar-se-á um total desrespeito pelo legado do General D. Miguel Pereira 

Coutinho, homenageado em 1952, com o seu busto colocado na pequena rotunda que fica em frente 

das instalações da Assistência na Doença aos Militares situada no ex-Lar Académico Militar, em que 

é realçada a sua Obra Social, o que é inaceitável, 

Trafaria, 11 de fevereiro de 2021 

Com os melhores cumprimentos,  

                                      O Presidente 

 

    António Augusto Proença da Costa Mota  

   Tenente-Coronel 
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Trafaria, 4 de maio de 2021 

 

Para: Exmo. Senhor Ministro da Defesa Nacional 

   

Assunto: SOLICITAÇÃO DE AUDIÊNCIA 

 

Na sequência do ato eleitoral realizado a 27 de março e que determinou a nova composição dos Órgãos 

Sociais da Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA), vimos solicitar a V. Exª se digne conceder 

a esta Associação uma audiência com o objetivo de apresentação de cumprimentos, mas igualmente 

para atualização dos principais temas que nesta altura mais nos preocupam  e que, consequentemente, 

constituem parte relevante da nossa atividade em prol da defesa dos mais legítimos direitos, interesses 

e expectativas dos Militares e mais concretamente dos Oficiais das Forças Armadas.  

 

Com os melhores cumprimentos,  

 

O Presidente do Conselho Nacional 

 

António Augusto Proença da Costa Mota 

Tenente-coronel 

 

 


