
 
 
Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa 
Acção Popular 
AA.: Associação dos Militares na Reserva e na Reforma (ASMIR); 

E Outros; 
 
 
 

Ex.mo Sr. Juiz 

 

A Associação dos Militares na Reserva e na Reforma (ASMIR), entidade de utilidade 
pública conforme publicado no DR nº 190 II Série de 19 de Agosto de 1998, titular do 
NIF nº 501877169 com sede na Rua Elias Garcia nº 47, 2334-909 Entroncamento, de 
ora em diante denominada ASMIR, e os AA. abaixo identificados: 

-Norberto Crisante de Sousa Bernardes, major general do Exército, , com domicílio 
escolhido na Rua Elias Garcia nº 47, 2334-909 Entroncamento, titular do NIF 
137840314, actualmente Presidente da Direcção da ASMIR; 

-Armando Vieira, capitão da Força Aérea, com domicílio escolhido na Rua Elias Garcia 
nº 47, 2334-909 Entroncamento, titular do NIF nº 170055884, actualmente Vice–
Presidente da ASMIR; 

-José Fernandes Gonçalves sargento-mor da Força Aérea, residente na Rua D. Luísa de 
Gusmão nº 6, 4º Esqº, Massamá Norte 2605-665 Belas, contribuinte fiscal nº 
180089153, actualmente Presidente da Associação Nacional de Sargento (ANS);  

Manuel Martins Pereira Cracel, coronel da Força Aérea, residente na Rua Dinis 
Fernandes, nº 14, 1º Frente, Quinta da Carcereira, 2815-635 Sobreda, contribuinte fiscal 
nº 123270014, actualmente Presidente do Conselho Nacional da Associação de Oficiais 
das Forças Armadas (AOFA); 

Luis António Medeiros dos Reis, cabo da Armada, residente na Rua Luís Gonzaga nº 6, 
2º Frente, 1900-308 Lisboa, contribuinte fiscal nº 180049437, actualmente Presidente da 
Associação de Praças;  

 vêm, nos termos dos artigos 9º, nº 2, 12º, nº 1, alínea a), 17º, 55º nº 1, alínea f), 
77º-A, nº 1, alínea g) e nº 3, alínea b), todos do CPTA, artigos 1º, 2º, 12º, nº 1, da Lei 
83/95, de 31 de Agosto, e artigo 52º, nºs 1 e 3, da CRP, 

 intentar Acção Popular contra  

-O Ministério das Finanças, entidade com domicílio na Av. Infante D. Henrique, 
1, 1149 - 009 Lisboa 



-O Ministério da Defesa Nacional, entidade com domicílio na Av. Ilha da 
Madeira,1 - 1400-204 Lisboa,  

-Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), entidade com domicílio no Jardim 9 de 
Abril, 1 a 5, 1249-083 Lisboa, 

com os fundamentos seguintes: 

1. A ASMIR é uma associação profissional constituída ao abrigo da Lei Orgânica nº 
3/2001 que permite a criação de associações de militares dos quadros permanentes com 
finalidades de representação institucional dos seus associados, com carácter assistencial, 
deontológico ou sócio-profissional dos seus associados. 

2. Segundo o artigo 3º dos seus estatutos publicados no Diário da República nº 177 – III 
Série, de 4 de Agosto de 1987, a associação tem por fins ….”2 – Representar e defender 
os seus associados, bem como os seus dependentes e familiares sobrevivos junto de 
todos os órgãos de soberania e outras entidades públicas, veiculando os seus legítimos 
anseios e expectactivas e pugnando pelos seus direitos e interesses sócios – 
económicos, uns e outros desde que por qualquer forma estejam ligados à condição 
militar. 3 – Contribuir para a dignificação e prestígio da instituição militar, prestando 
para o efeito não só a colaboração que lhes for solicitada, como a que por sua 
iniciativa achar dever prestar.” 

3. A ASMIR tem assento no Conselho Consultivo do Instituto de Apoio Social das 
Forças Armadas, Instituto Público, doravante designado por IASFA I.P., por força das 
disposições conjugadas da al. d) do nº 2 do art. 9º do Decreto-Lei nº 193/2012, de 23 de 
Agosto e nº 1 do art. 6º e alínea a) do nº 1 do artº 31º, ambos da Lei Quadro dos 
Institutos Públicos (Lei nº 3/2004,de 17 de Janeiro) e alínea d) do nº 2. do art. 9º da 
Orgânica do IASFA, aprovado pelo Decreto-Lei nº 193/20122, de 23 de Agosto e al.s a) 
e b) do art. 2º da Lei Orgânica 3/2001, de 20 de Agosto. 

4. O IASFA é um órgão que tem por missão “garantir e promover a ação social 
complementar dos seus beneficiários e gerir o sistema de assistência na doença aos 
militares das Forças Armadas” – artº 3º, nº 1 do DL Decreto-Lei n.º 193/2012, de 23 de 
agosto. O mesmo diploma no nº 2 do art. 3º explicita as suas atribuições, conforme 
abaixo :  

“2 — São atribuições do IASFA, I. P.: 

a) Assegurar ações de bem -estar social dos beneficiários; 

b) Assegurar a gestão do sistema de assistência na doença aos militares 
das Forças Armadas (ADM); 

c) Promover a satisfação de necessidades sociais não cobertas por 
outros sistemas de assistência social; 



d) Promover, em colaboração com outras entidades ou serviços, a 
articulação e harmonização dos esquemas de prestações de ação social 
complementar; 

e) Assegurar uma adequada gestão das receitas, designadamente as 
provenientes de quotizações; 

f) Recolher e manter permanentemente atualizada informação sobre o 
universo de beneficiários e de benefícios concedidos; 

g) Promover a realização de estudos conducentes à melhoria da ação 
social complementar desenvolvida e propor as medidas ou os instrumentos 
legais necessários”.  

5. O IASFA sucedeu aos Serviços Sociais das Forças Armadas (SSFA) que visava 
“facilitar moral e materialmente a satisfação de ordem social da família militar e a 
contribuir para a manutenção de um são estado de espírito militar” - artº 1º do Decreto 
42072, de 31 de Dezembro de 1958. 

6. Os Outros AA são cidadãos no pleno uso dos seus direitos civis e políticos. 

7. Por despacho nº 10721/2015 de 16 de Setembro de 2015, da Ministra de Estado e das 
Finanças e da Secretária de Estado Adjunta e da Defesa Nacional, publicado no Diário 
da República II Série nº 189, de 28 de Setembro de 2015, ao abrigo do disposto no nº 2 
do artigo 1º, do nº 1 do artigo 7º e do nº 3 do artigo 8º da Lei Orgânica nº 6/2015, de 18 
de Maio determinam:  

(...) “1. Disponibilizar para rentabilização o PM7/Lisboa – Hospital Militar de 
Belém. 

2. Desafectar do domínio público militar e integrar no domínio privado do 
Estado afecto ao Ministério da Defesa Nacional o «PM7/Lisboa - Hospital Militar de 
Belém», sito no largo da Boa-Hora, freguesia da Ajuda, concelho de Lisboa, com a 
área de 9514 metros quadrados inscrito na matriz predial da referida freguesia sob o 
artigo 3315. 

3. Autorizar a cedência de utilização à Cruz Vermelha Portuguesa do imóvel 
designado por «PM7/Lisboa - Hospital Militar de Belém», sito no largo da Boa-Hora, 
freguesia da Ajuda, concelho de Lisboa, com a área de 9514 metros quadrados inscrito 
na matriz predial da referida freguesia sob o artigo 3315, pelo prazo de 25 anos 
mediante a contrapartida correspondente à realização de um investimento a realizar, 
em obras de remodelação e adaptação no valor de €8.501095 (oito milhões quinhentos 
e um mil e noventa e cinco euros) para a implementação de uma Residencial Sénior e 
de uma Unidade de Cuidados Continuados Integrados nos termos do disposto no 
Decreto-Lei nº 280/2007, de 7 de Agosto. 

3. – A formalização do procedimento respeitante à presente cedência cabe à 
Direcção Geral do Tesouro e Finanças nos termos do nº 2 do artigo 7º da Lei Orgânica 
nº 6/2015 de 18 de Maio.” (DOC1) 



8. OS AA são do entendimento que a cedência do PM7/Lisboa – Hospital Militar de 
Belém nos termos e condições constantes do identificado despacho nº 10721/2015 e o 
contrato de cedência de utilização subjacente violam a lei, conforme se vai demonstrar. 

9. Realça-se que, contrariamente ao descrito no despacho nº 10721/2015, a área do PM 
07 deve aproximar-se dos 35.000,00 metros quadrados, porquanto o edifício tem 7 
pisos, e uma área de implantação de 5.322,00 metros quadrados. É, portanto, várias 
vezes superior aos 9.514,00 metros quadrados referidos no citado despacho (DOC2).  

10. A Lei Orgânica 6/2015, de 18 de Maio, aprova a lei das infraestruturas militares e 
revoga a lei orgânica 3/2008. Nos termos do nº 1 do seu artigo 1º estabelece “a 
programação do investimento com vista à conservação, manutenção, modernização e 
edificação de infraestruturas da componente fixa do sistema de forças e estabelece as 
disposições sobre a gestão dos bens imóveis afetos à defesa nacional disponibilizados 
para rentabilização, tendo em vista a aplicação dos resultados obtidos por essa 
rentabilização nas medidas e projetos nela previstos”. No nº 2 do mesmo artigo 1º 
determina que “os imóveis a rentabilizar … constam de despacho dos membros 
responsáveis pelas áreas das finanças e da defesa nacional”. 

Afirma, assim, a Lei Orgânica nº 6/2015, de 18 de Maio no nº 1 do artigo 1º, 
claramente, que da gestão dos bens imóveis disponibilizados para rentabilização, - como 
é o caso do PM7/Lisboa, ora em discussão -, deve resultar rentabilização a aplicar na 
programação do investimento com vista à conservação, manutenção modernização e 
edificação de infraestruturas da componente fixa do sistema de forças, conforme 
despacho dos membros do governo das áreas da defesa nacional e das finanças. A 
rentabilização é confirmada pelo expresso no nº 1 do artigo 8º do mesmo diploma que 
determina que “as operações de rentabilização dos imóveis contribuem para o 
financiamento da satisfação das necessidades decorrentes das medidas que constam do 
anexo” à mesma Lei. Acontece, porém, que do despacho não resulta qualquer 
rentabilização que se possa aplicar. 

11. Decorre do pensamento legislativo subjacente à Lei Orgânica 6/2015 que, ao invés, 
se da gestão dos bem imóveis disponibilizados para rentabilização não resultar a 
possibilidade de aplicação dessa rentabilização na programação do investimento com 
vista à conservação, manutenção, modernização, e edificação de infraestruturas da 
componente fixa do sistema de forças, então existe violação da lei ou as concretizadas 
rentabilizações não estão a ser conformes as finalidades da lei no diploma expressas.  

12. Por outras palavras, é entendimento e intenção expressa na lei Orgânica 6/2015 que 
os imóveis a rentabilizar gerem receitas efectivas, a aplicar nos imóveis necessários à 
componente fixa do sistema de forças. O diploma, aliás, contém em anexo as medidas e 
dotações globais relativas a projetos de infraestruturas (artigo 4º), as modalidades de 
rentabilização (artigo 5º), o processo das operações de rentabilização (artº 8º), a 
distribuição das receitas geradas pela rentabilização das infraestruturas (artigo 15º), tudo 
no pressuposto que as operações de rentabilização originem rentabilização efectiva ou 
receitas efectivas que possam ser aplicadas. 



Vamos demonstrar que o citado despacho nº 10721/2015 relativo ao PM7 não cumpre o 
objectivo expresso na finalidade da lei e subjacente a todo o diploma, de originar 
receitas efectivas. 

13. A Lei Orgânica 6/2015 prevê no artigo 5º diversas formas de rentabilização dos 
imóveis afectos à defesa nacional, a saber: 

“Artigo 5º 
Modalidades de rentabilização 
A rentabilização dos imóveis afetos à defesa nacional, abrangidos pela presente 
lei, faz -se, sem prejuízo de quaisquer outros instrumentos jurídicos adequados 
aos fins a prosseguir, mediante as seguintes formas: 
a) Alienação; 
b) Arrendamento; 
c) Constituição de direitos reais menores; 
d) Concessão de uso privativo do domínio público; 
e) Permuta; 
f) Parcerias com promotores imobiliários; 
g) Titularização dos ativos imobiliários através da constituição de fundos de 
investimento imobiliário; 
h) Operações de venda com possibilidade de manutenção da utilização onerosa 
dos bens.” 

 

No caso, foi desafectado do domínio público militar o PM/7 e integrado no domínio 
privado do Estado (2 -, do despacho nº 10721/2015) e autorizada “a cedência” de 
utilização por 25 anos mediante a contrapartida “correspondente à realização de um 
investimento a realizar, em obras de remodelação e adaptação no valor de €8.501095 
(oito milhões quinhentos e um mil e noventa e cinco euros) para a implementação de 
uma Residencial Sénior e de uma Unidade de Cuidados Continuados Integrados nos 
termos do disposto no Decreto-Lei nº 280/2007, de 7 de Agosto”.  

14. Do que antecede resulta que tendo sido utilizada o outro instrumento jurídico 
“cedência” do PM7 à Cruz Vermelha Portuguesa, não incluído em nenhuma das alíneas 
do artigo 5º da Lei Orgânica 6/2015, não se mostra que a forma de rentabilização 
escolhida seja apta a satisfazer os fins a prosseguir por esta lei, por não gerar quaisquer 
receitas efectivas para o Estado, mas quantias destinadas a obras de remodelação e 
adaptação do edifício, do interesse do cessionário.  

15. Poder-se-ia ser-se tentado a afirmar que seriam geradas receitas indirectas para o 
Estado, na medida em que não seria obrigado a gastar a quantia de € 8.501 095,00 na 
manutenção do PM7. Este argumento, porém, não tem fundamento legal porquanto a 
contrapartida irá ser utilizada na em obras de “remodelação e adaptação”, para 
implementação da Residencial Sénior e uma Unidade de Cuidados Continuados, ou 
seja, para remodelação e adaptação às finalidades que a Cruz Vermelha Portuguesa 
pretende dar ao edifício. A contrapartida referida não constitui, portanto, receita 
indirecta para o Estado que este possa utilizar em obras de beneficiação ou recuperação.  



16. Pode-se afirmar até que do despacho não constam garantias que daqui a 25 anos 
tenham sido feitas obras de manutenção ou melhoramento, ou que o edifício esteja em 
melhores condições do que aquelas possui actualmente ou que não se encontrem em 
situação de ususcapião. Aliás, por outro lado, sempre a Cruz Vermelha Portuguesa teria 
de efectuar obras de “remodelação e adaptação” do edifício para a implementação da 
Residencial Sénior e uma Unidade de Cuidados Continuados, independentemente da 
designada contrapartida constante do despacho, sob pena de não implementar as 
referidas Unidades (Residencial Sénior e uma Unidade de Cuidados Continuados). A 
instalação da Residencial Sénior e uma Unidade de Cuidados Continuados implica 
despesas em obras, pelo que as contrapartidas correspondentes aos gastos que a entidade 
Cruz Vermelha é obrigada a efectuar para satisfação dos fins que pretende dar ao 
edifício são falsas contrapartidas que iludem o disposto na Lei Orgânica 6/2015, por 
não permitem a distribuição das receitas geradas conforme exige o seu artigo 15º. Aliás, 
se o Estado fizesse o mesmo a todo o seu património imobiliário, obteria zero euros 
efectivos de contrapartidas e ficava sem imóveis durante 25 anos, o que constitui 
demonstração bastante de que as contrapartidas referidas no Despacho não são 
verdadeiras contrapartidas e não constituem quaisquer receitas para o Estado. 

17. A obrigatoriedade de gerar receitas efectivas na situação dos autos consta de outros 
instrumentos. No despacho da Secretária de Estado Adjunta e da Defesa Nacional nº 
8430/2013 de 5 de Junho de 2013 publicado no DR II Série nº 123, de 28 de Junho de 
2013, (DOC3), proferido ainda antes da entrada em vigor da na Lei Orgânica 6/2015 e 
que “define a metodologia e os intervenientes no processo de libertação das instalações 
actualmente afectas à Marinha e ao Exército com serviços a extinguir ou a integrar”, 
determina a Secretária de Estado Adjunta da Defesa Nacional que são abrangidos pelas 
suas disposições, entre outros o PM7 e que “uma vez libertados competirá à DGAIED 
desenvolver as diligências necessárias para a rentabilização dos imóveis em 
articulação com a Direcção Geral do Tesouro e Finanças (DGTF/MF), 
designadamente , 

…….d) promover a rentabilização dos imóveis coordenando com a DGTF/MF a 
definição do procedimento , nos termos do Decreto-Lei nº 280/2007, de 7 de Agosto, em 
função também da natureza jurídica dos potenciais interessados nos mesmos” (…) .  

Este despacho tem como pressuposto expresso que (…) “deverá procurar-se a melhor 
utilização futura das instalações a libertar, também como forma de obtenção de 
receitas que contribuam para uma mais célere concretização das instalações do 
Hospital das Forças Armadas” (…) . Destacado a BOLD da nossa autoria. Ora, 
verifica-se que as contrapartidas definidas e aceites não podem servir para uma mais 
célere concretização das instalações do Hospital das Forças Armadas, ainda em 
construção, nem para qualquer outro património imobiliário do Estado. 

18. Decorre do que antecede, que as pretensas contrapartidas de € 8.501.095,00 
constante do despacho violam também as próprias determinações a que vinculou o 
MDN no despacho da Secretária de Estado Adjunta e da Defesa Nacional nº 8430/2013, 



de 5 de Junho de 2013, na medida em que não geram quaisquer receitas possíveis de 
utilizar na concretização das novas instalações do Hospital das Forças Armadas (ou 
noutro qualquer imóvel), o que constitui violação do despacho nº 8430/2013.  Parece, 
antes o desbaratar do património do Estado. Aliás não se compreende porque foi 
passado o prédio do domínio público para o domínio privado do Estado, tendo em 
conta, além do mais, neste caso a possibilidade de usucapião por parte do cessionário. ! 

19. Acontece que o despacho nº 10721/2015 para além da violação dos princípios e 
disposições da Lei Orgânica 6/2015 já invocadas, bem como do despacho nº. 
8430/2013, a cedência de utilização do PM 7 e as correspondentes contrapartidas 
violam o Decreto-lei 280/2007, de 7 de Agosto. 

20. Determina-se no Despacho nº 8430/2013, de 5 de Junho, que a rentabilização dos 
imóveis de origem Exército e Marinha nele referidos, nos quais se inclui o PM7, deve 
atender ao procedimento previsto no Decreto-Lei nº 280/2007, de 7 de Agosto, em 
função também da natureza jurídica dos potenciais interessados no mesmo. De modo 
semelhante refere o despacho nº 10721/2015 na parte em que refere que a cedência de 
utilização à Cruz Vermelha Portuguesa é feita nos termos do disposto no Decreto-Lei nº 
280/2007, de 7 de Agosto. Porém, atentos os seus estatutos …. “uma pessoa colectiva 
de direito privado e de utilidade pública administrativa, sem fins lucrativos, com plena 
capacidade jurídica para a prossecução dos seus fins” (…) nº 2 do artigo 3º do 
Decreto-lei nº 281/2007, de 7 de Agosto, sendo que “goza dos benefícios inerentes às 
instituições particulares de solidariedade social” – nº 2 do artigo 2º do Decreto-Lei nº 
281/2007- e “desenvolve a sua actividade com autonomia face ao Estado” (nº 1 do 
artigo 4º, do mesmo diploma), não se descortina que seja beneficiária de especiais 
benefícios de isenção no que concerne a contrapartidas pela cedência de bens imóveis 
do Estado que mereçam ser tidos em atenção. 

21. Por outro lado, a referência no Despacho nº 8430/2013 ao procedimento nos termos 
do Decreto-Lei nº 280/2007, leva-nos a questionar se de facto foram respeitados os 
procedimentos e princípios neste diploma previstos para a cedência de utilização. O 
artigo 54º deste diploma estabelece que a cedência, incluindo a cedência aos serviços 
do Estado obedece ao princípio da onerosidade (nº 1) e que a compensação financeira 
a pagar por entidades diversas dos serviços do Estado é determinada por avaliação 
promovida pela Direcção-Geral do Tesouro e Finanças que deve atender à 
responsabilidade pelos encargos e despesas com a conservação e manutenção dos 
imóveis (nº 2).  

22. Confrontando o despacho nº 10721/2015 e as contrapartidas a realizar de € 
8.501095,00 em obras de remodelação e adaptação pela CVP com o disposto no artigo 
54º do Decreto-Lei nº 280/2007 e tendo em atenção que as obras de remodelação a 
adaptação são obras, como o próprio nome diz, destinadas a remodelar e a adaptar o 
PM7 às finalidades que a CVP pretende para o local para instalação da Residencial 
Sénior e da Unidade de Cuidados Continuados integrados e não propriamente obras de 
conservação e manutenção, verifica-se que há violação deste preceito legal. Com efeito, 



a redacção do nº 2 do artigo 54º, do Decreto-Lei nº 280/2007 impõe a interpretação de 
que as despesas e encargos nele referidos constituem apenas uma parte da contrapartida 
financeira e não toda a contrapartida financeira. Se não fosse conforme agora defendido 
pelos AA, a redacção do preceito teria, obviamente, outra formulação, pelo que ainda 
que por absurdo se considerassem as obras de remodelação e adaptação equivalentes a 
encargos e despesas com a conservação e manutenção, tais encargos e despesas não 
esgotam as contrapartidas que as entidades se encontram obrigadas nos termos do nº 2 
do artigo 54º Decreto-lei nº 280/2007. 

23. Atendendo ao que antecede verifica-se que o despacho nº 10721/2015 de 16 de 
Setembro de 2015, da Ministra de Estado e das Finanças e da Secretária de Estado 
Adjunta e da Defesa Nacional viola o artigo 54º do Decreto-Lei nº 280/2007 e o 
princípio da onerosidade no mesmo expresso.  

24. Acresce a tudo o que antecede que o prazo de cedência de utilização de 25 anos 
referido no despacho nº 10721/2015 nos parece ser um prazo demasiado longo para que 
se possa considerar como cedência precária, porquanto tal prazo corresponde grosso 
modo a cerca de um quarto da vida útil da maioria dos imóveis. Desconhecem-se os 
fundamentos da cedência ter sido por um prazo de tempo tão alargado o que agrava 
ainda mais a inexistência de contrapartida financeira efectiva, conforme demonstrado. 

25. Poder-se-ia ser levado a pensar-se que este procedimento do Ministério da Defesa 
Nacional e do Ministério das Finanças teve por fundamento o facto das Forças Armadas 
e do MDN desnecessitarem em absoluto do referido PM7, o qual seria utilizado pela 
Cruz Vermelha Portuguesa para finalidades de implementação de uma Residencial 
Sénior e de uma Unidade de Cuidados Intensivos, em benefício de toda a população. 
Porém este argumento é ilusório e falso, o que se vai demonstrar. 

26. Com efeito, é facto público e notório que Portugal sustentou uma guerra colonial 
durante dez anos, da qual resultou um elevado número de incapacitados de entre a 
população em geral e nos próprios militares dos quadros permanentes. Atendendo ao 
tempo entretanto decorrido, os que em tal guerra tomaram parte têm hoje, se vivos, 
entre sessenta e setenta e tal anos, encontrando-se muitos deles já acamados ou a 
necessitar de cuidados de terceiras pessoas em virtude males originados na Guerra e que 
com o decorrer do tempo se foram agravando. Certo é que, conforme também é sabido, 
muitos ex-militares que combateram em África procuram ainda hoje que lhes seja 
reconhecido que os males que padecem têm por fundamento o serviço desempenhado ao 
serviço do Estado Português nas antigas colónias. Há até muitos analistas que defendem 
que os deficientados ao serviço das Forças Armadas na guerra colonial têm sido mais 
mal tratados do que os militares que prestaram serviço na 1ª Guerra Mundial, porquanto 
a estes foi dada a possibilidade de se tratarem e viverem no Lar de Veteranos em Runa 
nos últimos anos da sua vida, enquanto os militares física e psiquicamente da guerra 
colonial não têm onde se acolher, antes definhando, dispersos e eventualmente 
abandonados, pelo País. 



27. Ora, contrariamente ao propalado e afirmado pelo MDN no sentido de que “o 
processo de fusão hospitalar prevê a progressiva descativação dos actuais hospitais 
militares, não se perspectivando outra ocupação para estas instalações, sendo assim 
disponibilizadas para rentabilização” – retirado do Despacho nº 10721/2105 -, podia-se 
perspectivar outra ocupação para as referidas instalações do PM007/Lisboa, 
nomeadamente passando a servir de Residencial Sénior e de Unidade de Cuidados 
Continuados ou estabelecimento equivalente para os militares que prestaram serviço 
durante a denominada Guerra Colonial, porque de tal se encontram carentes e o PM 7 
continuaria a servir de hospital de rectaguarda, vocação que há muito detém. 

28. Com efeito, no que concerne ao Apoio Social a prestar a militares o IASFA, I. P., 
tem por missão garantir e promover a acção social complementar dos seus beneficiários 
(ASC) e gerir o sistema de assistência na doença aos militares das Forças Armadas 
(ADM) e como atribuições entre outras, assegurar acções de bem -estar social dos 
beneficiários, assegurar a gestão do sistema de assistência na doença aos militares 
(ADM) e promover a satisfação de necessidades sociais não cobertas por outros 
sistemas de assistência social. (n.º 1 e 2 do art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 215/2009 de 4 de 
Setembro). 

29. O IASFA teve na sua origem nos Serviços Sociais das Forças Armadas (SSFA) que 
sucederam ao Hospital Real dos Inválidos Militares (atualmente designado por Centro 
de Apoio Social de Runa do IASFA I.P.). Por sua vez Runa foi criado pela Princesa 
Maria Francisca Benedita, em 1827, com dinheiro próprio para recolhimento e amparo 
dos inválidos militares provocados pelas invasões francesas. Em 1958, foi criado os 
Serviços Sociais das Forças Armadas (SSFA), que integrou Runa como “instituto das 
Forças Armadas Portuguesas, declarado instituição de utilidade pública e dotado de 
personalidade jurídica e de autonomia administrativa”. (art.º 1.º do Decreto-lei n.º 
42072 de 31 de dezembro de 1958). Com a criação dos Serviços Sociais das Forças 
Armadas (SSFA) visava-se “facilitar, moral e materialmente, a satisfação de ordem 
social da família militar e a contribuir para a manutenção de um são estado de espírito 
nos quadros permanentes da Forças Armadas. (art.º 1.º do Decreto-lei n.º 42072 de 31 
de dezembro de 1958). Por sua vez, materializada e no apoio a deficientes das forças 
armadas e à terceira idade, em 1989, foi criado e aprovado o Complexo Social das 
Forças Armadas, em Oeiras - área de Lisboa – . Com dinheiros dos militares, (Decreto-
Lei 156/89, de 12 de Maio), na dependência dos Serviços Sociais das Forças Armadas 
(SSFA).  

30. O Complexo Social das Forças Armadas, em Oeiras - área de Lisboa – atualmente 
designado como Centro de Apoio Social de Oeiras, doravante designado por CAS de 
Oeiras, passou a integrar uma Residencial Sénior e um Lar Residencial sob a designação 
de Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI). A criação do Complexo Social das 
Forças Armadas, em Oeiras - área de Lisboa – atualmente designado como Centro de 
Apoio Social de Oeiras obedeceu aos ditames da Constituição da República portuguesa 
e, cita-se: 



“A Constituição estabelece o direito à segurança económica e o direito das pessoas 
idosas a condições de habitação e de convívio familiar e comunitário que permitam 
evitar e superar o isolamento ou a marginalização social. A política de terceira idade 
engloba, consequentemente, medidas de carácter económico, social e cultural tendentes 
a proporcionar às pessoas idosas oportunidades de realização pessoal através de uma 
participação activa na vida da comunidade.  

Colaborando na prossecução de tal desiderato, os Serviços Sociais das Forças 
Armadas (SSFA) encararam a criação de complexos sociais, assentes na preocupação 
de que os idosos, seus principais utentes, se não sintam segregados da comunidade 
social em que estão integrados. Assim, algumas das estruturas componentes são 
também vocacionadas para atrair beneficiários de outros grupos etários, em especial 
jovens estudantes e, de um modo mais geral, agregados familiares.  

Pretende-se que os complexos sociais compreendam um conjunto de instalações que, no 
seu máximo desenvolvimento, permitam que aquele essencial apoio aos mais idosos se 
manifeste nos sectores do alojamento, da saúde, da alimentação, das actividades 
culturais e recreativas, do convívio, do apoio ao domicílio e de outros serviços 
complementares indispensáveis. 

31. Nos estudos especialmente realizados para a concretização deste projecto foram 
considerados múltiplos elementos, quer de ordem humana, quer de natureza logística, 
pelo que se concluiu atribuir prioridade às áreas de Lisboa e do Porto, primeiro, e de 
Coimbra, imediatamente a seguir.  

32. Em 31 de Dezembro de 2014 o Complexo Social de Oeiras tinha como residentes 
276 beneficiários na Unidade Funcional 1 e 2 (UF1 e UF2) da ESTRUTURA 
RESIDENCIAL DE PESSOAS IDOSAS (ERPI). (doc. 4, Relatório de Atividades do 
IASFA I.P. de 2014 a fls. 42) existindo, a 31 de Dezembro de 2014 uma lista de espera 
de 323 beneficiários para serem acolhidos em Oeiras. (doc. 4, Relatório de Atividades 
do IASFA I.P. de 2014 a fls. 42) 

33. Em Abril de 2015 manteve os 276 residentes e desses todos com níveis de 
dependência excepto 10%. (doc. 5, Documento elaborado pela Vogal do IASFA I.P., 
Rita Cristóvão em Maio de 2015 e pela mesma, dado do título de Plano Estratégico para 
o IASFA I.P. 2015/2020 a fls. 30 e 31). Ou seja, somente 28 não dependem de outro 
na sua vida diária. 

34.Realça-se ainda a existência de uma lista de espera de 984 beneficiários para serem 
acolhidos em Oeiras nas UF1 e UF2. (doc. 5, Documento elaborado pela Vogal do 
IASFA I.P., Rita Cristovão Plano Estratégico para o IASFA I.P. 2015/2020 a fls. 30) 

35. No entanto a Vogal do IASFA I.P., Rita Cristovão, conforme Plano Estratégico para 
o IASFA I.P. 2015/2020, a fls. 31 afirma a existência de uma lista de espera de 1272 
beneficiários para serem acolhidos em Oeiras, sendo 984 na UF1 e 324 na UF2 



(doc. 5, Documento elaborado pela Vogal do IASFA I.P., Rita Cristovão e pela mesma 
dado do título de Plano Estratégico para o IASFA I.P. 2015/2020a fls. 31) 

36. E na reunião de 2 de Outubro de 2015 foi tomado conhecimento que a Senhora 
Secretária de Estado Adjunta e da Defesa Nacional, Berta Maria Correia de Almeida de 
Melo Cabral havia por despacho interno aprovado o Plano da Vogal do IASFA I.P., Rita 
Cristovão. 

37. Facto: A Senhora Secretária de Estado Adjunta e da Defesa Nacional, Berta Maria 
Correia de Almeida de Melo Cabral tomou conhecimento desde Maio de 2015 da lista 
de espera de 1272 beneficiários para serem acolhidos em Oeiras. Na UF1 o número de 
984 e na UF2 o número de 324. 

38. Mas a tutela do IASFA I.P. é do Ministério da Defesa, seja do Ministro da Defesa 
ou da Secretária de Estado Adjunta e da Defesa Nacional por delegação de 
competências.  

É-lhes devido e exigido saber destas expetativas de pessoas, lista de espera de 323 
militares ou familiares, que serão goradas.  

39. E no Relatório de Atividades de 2014 consta que existe uma lista de espera de 323 
beneficiários do IASFA I.P. para acolhimento no Centro de Apoio Social de Oeiras, 
doravante designado por CAS de Oeiras, e na Residencial Senior e no Lar Residencial 
que tem a designação de Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI). 

40. A lista de espera existia desde 2013. E não é materialmente possível acolher esses 
beneficiários. A capacidade existente não o permite. Por isso não faz sentido a 
afirmação efectuada no despacho nº 10721/2015 referindo-se ao PM7/Lisboa que não se 
perspectiva “outra ocupação para estas instalações”. Assim, tivesse havido a vontade 
para fazer cumprir o artigo 15º Lei n.º 11/89 de 1 de Junho, lei de bases gerais do 
estatuto da condição militar, bem como as alínea c) e g) do artigo 25º e artigo 121º do 
EMFAR aprovado pelo decreto-lei nº 90/2015, de 29 de Maio, permitindo a prestação 
da assistência sanitária e apoio social que aos militares e às suas famílias são devidos. 

Termos em que de acordo com os fundamentos expostos, deve ser concedido 
provimento à presente acção popular, e considerado nulo o despacho nº 10721/2015 e o 
contrato de cedência de utilização à Cruz Vermelha Portuguesa subjacente, com todas 
as consequências legais. 

Requer-se que os RR juntem aos autos os seguintes documentos: 

- o contrato de cedência celebrado com a Cruz Vermelha Portuguesa; 

-os estudos que levaram à formalização da cedência, incluindo o cálculo do valor 
do imóvel; 

-a avaliação efectuada pela Direcção Geral do Tesouro e Finanças nos termos e 
para efeitos do nº 2 do artigo 54º do Decreto-Lei nº 280/2007, de 7 de Agosto; 



-o documento ou documentos que fundamentam o cálculo da contrapartida 
correspondente à realização do investimento a realizar no valor de € 8 501 
095,00. 

Junta: 5 Documentos 

Procurações 

Valor da Acção: 30.000,01 Euros 
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