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DECLARAÇÃO DE VOTO 
 

 

Perante o Plano de Atividades para 2018 do IASFA, I.P. (PA2018), enviado a propósito da 

convocatória do Conselho Consultivo do IASFA para a reunião em 31 de agosto de 2017, que nos foi 

remetida por correio eletrónico no dia 22 de agosto de 2017, alterada em 25 de agosto de 2017 a 

pedido do exército, a AOFA, através do seu representante, o CTEN Nuno Roboredo, emite a seguinte 

declaração de voto: 

1. A AOFA manifesta o seu desagrado para com a data marcada para a presente reunião, que se 

reputa de importante pelo seu conteúdo, uma vez que a marcação da mesma para período 

considerado tradicionalmente ainda de férias, conhecendo-se que as atividades institucionais 

ainda decorrem sob o “peso” da redução de pessoal nos serviços e a consequente redução da 

disponibilidade para uma cuidada análise de documentos, como é o caso, sugere uma prática 

administrativa muito devedora aos princípios da boa-fé, razoabilidade, colaboração com os 

particulares e participação, melhor expressos no Código do Procedimento Administrativo. 

2. O PA2018 surge como uma mera reformulação do Plano de Atividades para 2017 (PA2017), 

especialmente quanto aos objetivos operacionais, apresentando poucas diferenças na 

formulação dos mesmos, sendo patente o “copy paste” efetuado. Poderá deduzir-se que em 

2017 poucos ou nenhuns dos objetivos operacionais terão sido atingidos, tal o nível de decalque 

deste PA2018, em face do seu antecedente. 

Comparando os dois documentos (PA2017 com PA2018) constatam-se inúmeras referências a 

2017 deixadas no plano de 2018 (exemplos nas páginas 2, 14, 144 e 145). Constatam-se também 

alterações “de cosmética” como, por exemplo, no quadro abaixo do ponto “5.1.1 Conselho 
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Diretivo” – correspondente ao antigo ponto “4.4.1.1 Conselho Diretivo”, onde a expressão 

“quadro de competências” foi substituída por “job descriptions”, ou ainda o objetivo operacional 

3 para o atual objetivo operacional 2 quando se passa da formulação: “OO3- Restruturar as 

respostas sociais atuais no apoio financeiro, a idosos, na infância e juventude, na saúde, no 

turismo e lazer e no apoio domiciliário, tendo em vista a participação dos diversos stakeholders”, 

em 2017, para a formulação “OO2 - Promover novas respostas sustentáveis e desenvolver as 

respostas sociais atuais no apoio financeiro, a idosos, na infância e juventude, na saúde, no 

turismo e lazer e no apoio domiciliário, tendo em vista a sua adequação à s necessidades dos 

beneficiários.” 

3. A título de exemplo respiguemos dois ou três aspetos considerados no PA2018: 

a. Na página 10, a referência à adoção de “contabilidade analítica” surge mais uma vez, 

sem que, no passado, essa promessa (apenas pode ser assim designada) se tenha 

concretizado. 

b. Na página 12 refere-se o “alargamento de utilização de serviços de alojamento, 

alimentação e lazer a outros universos”. Pergunta-se: quais universos e a que propósito 

se irá processar esse alargamento? 

c. Na página 49 é feita referência ao apoio a proporcionar “os projetos de criação de 

unidade hoteleira no ex-LAM, forte das Maias e palácios do CASLisboa”. Unidade 

hoteleira decidida por quem, para quê e com que fundamento, com ausência total de 

análise e ponderação por parte do CC/IASFA, indispensável face a projeto de tal 

envergadura? Criar a unidade hoteleira como? Com que financiamento? Com recurso a 

eventuais (e quase certas) parcerias? Em que condições? 
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4. Do ponto de vista financeiro, o PA2018 não cumpre um requisito básico na sua elaboração: a 

descrição detalhada dos recursos financeiros na ótica da despesa e da receita. Somente refere o 

“orçamento das despesas”, classificando-as de forma genérica. Não há qualquer referência ao 

orçamento da receita, nem é feita qualquer referência às fontes de financiamento do IASFA. 

5. O PA deveria dar resposta à pergunta: “Como vai atingir os objetivos?”. No entanto, a pouca 

informação financeira vertida no PA2018 não permite uma cuidada avaliação dos seus objetivos. 

O documento limita-se a apresentar, na página 143, dois quadros com referência a valores 

globais de despesa por objetivo estratégico, remetendo para o Anexo B (pág. 149) onde é feita 

também uma classificação genérica das despesas. Responder ao “Como vai atingir os objetivos?” 

implica uma descrição detalhada dos recursos financeiros a alocar a cada elemento de ação, 

nomeadamente as despesas e receitas, o que não se verifica. 

6. Propõe-se que o IASFA apresente de forma detalhada qual o orçamento associado ao PA2018, 

na ótica da despesa e da receita. Deve ser apresentada uma matriz que espelhe, de forma 

inequívoca, quais os recursos financeiros a alocar a cada elemento de ação. 

7. Uma das atribuições do IASFA é “Assegurar a gestão do sistema de assistência na doença aos 

militares das Forças Armadas (ADM)” (pág. 4). O PA do IASFA, enquanto entidade gestora da 

ADM, deve destrinçar de forma clara quais as despesas e receitas alocadas à ADM. 

8. A AOFA é de parecer que o PA2018 deverá ser cuidadosamente reformulado. Na versão 

presente, formulada com pouco cuidado, não consta informação clara de quais os recursos 

financeiros e humanos a afetar a cada elemento de ação, de modo a dar uma visão realista da 

efetiva capacidade do IASFA para a sua concretização. 


