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“O processo de concentração dos Hospitais Militares foi conduzido 

segundo uma óptica reducionista e economicista, subordinada a um 

calendário político, disponibilizando o investimento mínimo, alheado 

das recomendações institucionais e dos direitos e garantias de 

assistência aos utentes; produziu uma integração atabalhoada de 

serviços médicos e de diagnóstico, que se traduz num HFAR, a 

funcionar com manifestas dificuldades por insuficiências de recursos 

humanos, de valências e de infra-estruturas.”  

   General José Luís Pinto Ramalho 
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Introdução 

Considerando que:  

 A atual reforma, tendo em vista a criação de um hospital único para as FA - Hospital 

das Forças Armadas (HFAR) -, assentou na fusão do Hospital da Marinha, do 

Hospital Militar Principal (Exército), do Hospital Militar de Belém e do Hospital da 

Força Aérea, concentrando num mesmo espaço, Campus de Saúde Militar, no 

Lumiar, valências tão diferenciadas como por exemplo, o Centro de Medicina 

Subaquática e Hiperbárica da Marinha e o Centro de Medicina Aeronáutica da Força 

Aérea num único Centro de Medicina Aeronáutica e Naval, entre outros. 

 As alterações impostas aos militares e suas famílias no âmbito da saúde/assistência 

sanitária, traduzida na convergência com os sistemas da Administração Pública, em 

oposição ao disposto na Lei
1
 que regula a “Condição Militar”, que determina uma 

discriminação positiva, como contrapartida dos inúmeros deveres e restrições aos 

direitos, liberdades e garantias a que estão sujeitos, incrementou um sentimento de 

injustiça face à especificidade militar. 

A AOFA entendeu ser oportuno e essencial debater e partilhar experiências e 

conhecimentos no âmbito da saúde militar, bem como identificar outras possibilidades e 

formas de implementação, de acordo com o enquadramento da “Condição Militar”, e 

potenciar a capacidade da Saúde Militar, nomeadamente ao nível da prevenção, do 

apoio assistencial, do apoio operacional, do apoio a missões humanitárias e 

complementaridade do Serviço Nacional de Saúde, nas suas capacidades sobrantes ou 

áreas técnicas específicas. 

Nesta sequência, a AOFA realizou o Seminário sobre a “Saúde Militar” nos dias 08 e 09 

de outubro 2014, na Faculdade de Farmácia, em Lisboa, tendo em vista debater, através 

de um conjunto de intervenções de personalidades militares e civis de reconhecido 

prestígio e experiência na matéria, o presente e o futuro da saúde militar, tendo como 

enquadramento o direito à diferença estabelecido pela “Condição Militar”.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Lei 11/89 – Lei de Bases do Estatuto da Condição Militar. 
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Nota Prévia 

O Seminário decorreu nos termos previstos na “Finalidade” da Diretiva Interna que 

presidiu à sua organização, que recordamos: 

Preparar a realização de um seminário subordinado ao tema “Saúde Militar – Presente e 

Futuro”, entre 08 e 09Out14, em Lisboa, na Faculdade de Farmácia, tendo em vista 

analisar e perspetivar a Saúde Militar e as suas implicações para as FA e para os militares e 

suas famílias, através de um conjunto de intervenções de personalidades, militares e civis, 

de reconhecido prestígio e experiência na matéria, por forma a debater e partilhar 

experiências e conhecimentos no âmbito da saúde militar, bem como identificar outras 

possibilidades e formas de implementação, de acordo com o enquadramento da “Condição 

Militar”. 

Como seria de prever, as respetivas conclusões refletem com fidelidade o que se passou 

no Seminário. 

Ficaram, entretanto, por responder algumas das importantes questões que preocupam os 

militares. 

Parte delas, porque algumas das intervenções estiveram a cargo de representantes 

institucionais, circunstância que acarreta compreensíveis condicionalismos.  

Na parte restante, perdura uma lamentável ausência de informação.  

Continuam, assim, sem resposta algumas das dúvidas, incertezas e preocupações, que 

assoberbam os militares. 

Sobre o Hospital das Forças Armadas (HFAR), por exemplo, para além do 

reconhecimento unânime de que o serviço que os Hospitais Militares seus antecessores 

asseguravam se degradou de modo muito significativo, pergunta-se: qual vai ser o seu 

futuro? Na realidade, as alternativas que se vão instalando até que se verifique o 

figurino mais ou menos definitivo (que aliás se desconhece), penalizam a ADM e, para 

além de insuficientes, não constituem solução. 

Como se torna evidente a solução HFAR, ainda que com o seu Pólo (Porto), e, agora, 

com o envolvimento da Cruz Vermelha, não consegue servir o universo de militares, em 

todas as situações, nomeadamente os espalhados pelas mais diversas localidades do 

País. Daí que se deva tornar mais clara a articulação dos serviços hospitalares com os 

prestados pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS) ou entidades convencionadas. E, nessa 

articulação, a informação adequada terá que desempenhar um papel central.   
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Ora, porque este aspecto já envolve a ADM, convirá obter rapidamente resposta sobre 

qual vai ser o seu futuro, obviamente que não podendo deixar de estar nas mãos dos 

militares ou, pelo menos sob o seu controlo, como sucede com a SAD da GNR e da 

PSP. Mais: muito rapidamente, também, não esquecendo os especiais direitos 

consagrados na Lei nº 11/89, de 1 de Junho, a ADM deve ser libertada do pagamento de 

encargos que constituem claramente obrigação do Estado e ser ressarcida pelo SNS 

pelos atos médicos de que é aliviado devido à sua existência. E porque isso também tem 

a ver com os direitos consagrados na Lei nº 11/89, postergados, ilegalmente, pelo DL 

167/2005, de 23 de Setembro, o que vai suceder aos cônjuges dos militares que ainda 

vêm sendo abrangidos pela ADM e que ficaram conhecidos como “protocolados”?  

Tudo isto ficou sem resposta. 

Sem resposta, também, vêm ficando alguns dos problemas sentidos pelos Deficientes 

das Forças Armadas (DFA), como muito bem lembrou a representante da ADFA na sua 

comovente intervenção, nomeadamente no que respeita aos inqualificáveis atrasos que 

se verificam na qualificação (casos com mais de 40 anos!), bem como na forma menos 

cuidada como se procedeu à atribuição das responsabilidades na feitura das respetivas 

próteses. 

O futuro do Instituto de Ação Social das Forças Armadas (IASFA) permanece, 

igualmente, imerso num mar de enorme incerteza, potenciada pelo Despacho dito de 

reestruturação, da autoria da Secretária de Estado Adjunta e da Defesa Nacional. 

Certezas existem, apenas, no que diz respeito a uma visível degradação dos serviços que 

presta, forçada pelo estrangulamento financeiro a que vem sendo sujeito, pese embora a 

boa vontade dos que procuram assegurar o seu funcionamento ao nível das direções 

intermédias, e na angústia sentida pelos beneficiários nele assistidos e pelo pessoal civil 

que dele obtém os proventos para viver. Só quem conhece de perto a situação sabe 

avaliá-la em toda a sua dimensão! 

A acrescentar a tudo isto, há o valioso património do IASFA, parte dele oriundo do 

Cofre de Previdência das Forças Armadas, mas resultando, na sua totalidade, do 

esforço, contributivo e na ação, dos militares. Como muito bem assinalou o 

representante da ASMIR, “os militares são proprietários do IASFA!”. Para muitos, vai 

sendo o tempo de aos militares ser proporcionada a gestão do IASFA (Ação Social 

Complementar mais património), sem quaisquer intermediários, solução para que 

parecem talhadas as APM e que mais não faria do que seguir o figurino de vários países 

do Norte da Europa. 
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Lamentavelmente, para além do mais, em áreas de claro âmbito socioprofissional, as 

Associações Profissionais de Militares (APM) vêm sendo afastadas do processo de 

formação de decisão em todas estas matérias, num claro desrespeito pela Lei Orgânica 

nº 3/2001, de 29 de Agosto. 

Importa, entretanto, assinalar que o Seminário, como poderão verificar os que se 

debruçarem sobre as intervenções dos ilustres especialistas, civis e militares, valeu 

mesmo a pena!       
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1. Programa do Seminário 

08OUT14 (Quarta-feira) 

HORÁRIO ORGANIZAÇÃO TEMAS/ORADORES TEMPO 

Manhã 

(09:30-12:00) 

 

Moderador: 

Major-General 

Silveira Sérgio 

Apresentação 
 Coronel Pereira Cracel 

(Presidente do Conselho Nacional da AOFA) 
5´ 

Abertura 
Tenente-General Formeiro Monteiro 

 (Presidente da Assembleia Geral da AOFA) 
10´ 

Convidado de Honra 
Professor José Manuel Silva  

(Bastonário da Ordem dos Médicos) 
20´ 

PAINEL I 

A Saúde 

Assistencial/Hospital

ar nas FA 

O Hospital Público - Desafios para uma gestão 

sustentada – Professor Adalberto Campos Fernandes  

(Presidente da Comissão Executiva do SAMS) 

20´ 

PAUSA 

Hospital Militar - Escola e base do apoio sanitário –   

Major-General Bargão dos Santos  
20´ 

Sistema de Saúde Militar - Um modelo para o século 

XXI – Coronel Med Abílio Gomes  
20´ 

Debate/conclusões 30´ 

PAUSA  (ALMOÇO LIVRE) 

 

Tarde 

(14:30-16:30) 

 

Moderador: 

Major-General 

Luís Sequeira  

 

PAINEL II 

O IASFA – O 

presente e futuro da 

assistência social aos 

beneficiários 

IASFA – Coronel Art Duarte Trindade (Gab.Pres.) 20´ 

ADFA – Coronel Inf Lopes Dias (Vice-Presidente) 20´ 

PAUSA 

ASMIR – Tenente-Coronel SGE Ferreira da Mata 20´ 

Debate/conclusões 30´ 

    

 09OUT14 (Quinta-feira) 

HORÁRIO ORGANIZAÇÃO TEMAS/ORADORES TEMPO 

 

Manhã 

(10:00-12:00) 

 

Moderador: 

Major-General 

Lopes 

Henriques  

 

PAINEL III 

A Saúde Operacional 

nas FA  

 

A Saúde Operacional - Conceitos – Major Med Paulo 

Campos (Presidente do INEM) 
20´ 

 A Saúde Militar na Marinha – Contra-Almirante 

Silvestre Romero 
20´ 

PAUSA 

 DS/ Exército–Coronel Vet Penha Gonçalves (Subd.) 20´ 

DS/ Força Aérea–Tenente-Coronel Med Regina 

Mateus (Chefe Repartição) 
20´ 

Debate/conclusões 30´ 

PAUSA (ALMOÇO LIVRE) 

Tarde 

(14:30-17:00) 

 

Moderador: 

Coronel Farm 

Aranda da Silva 

 

PAINEL IV 

A ADM – Gestão, 

custos e 

financiamento 

ADM/IASFA – Dr. António Coelho (Diretor) 20´ 

ADSE – Dr. Luís.Santos Pires (Diretor) 20´ 

PAUSA 

SAD/GNR – Coronel Inf Nogueira Pelicano 

(CARI/GNR) 
20´ 

SAD/PSP – Superintendente Ferreira de Oliveira 

(Diretor Nacional Adj. Un.Orgânica Rec. Humanos) 
20´ 

Debate/conclusões 30´ 

Conclusões finais 
Tenente-General Formeiro Monteiro 

 (Presidente da Assembleia Geral da AOFA) 
10´ 

Encerramento General José Luís Pinto Ramalho (ex-CEME) 20´ 



10 

 

2. Apresentação – Presidente do Conselho Nacional da AOFA 

Coronel Pereira Cracel 

Vídeo: (…) 

Texto: 

Exmos. Srs. Convidados, Caros camaradas: 

 Dou as boas vindas a todos os presentes, militares e demais cidadãos que se 

disponibilizaram a assistir e participar neste Seminário, em que haverá ocasião para 

discorrer sobre um importante aspecto intrinsecamente relacionado com as Forças 

Armadas – a Saúde Militar (dos militares e das suas famílias), num contexto mais 

geral que é a saúde de todos os portugueses. 

 Evidentemente que não podemos deixar de expressar o nosso agradecimento ao 

Convidado de Honra para este evento, o Exmo. Sr. Bastonário da Ordem dos 

Médicos, Professor Doutor José Manuel Silva que, amavelmente, acedeu ao convite 

que lhe foi endereçado, não obstante as muitas e importantes solicitações de que é 

alvo. Honra, porque ilustre personalidade no âmbito da saúde e porque nos traz uma 

perspectiva mais civil; honra porque se trata de alguém que tem dado muito de si na 

efectiva e tenaz defesa do Serviço Nacional de Saúde; enfim, honra, porque por estas 

e demais razões, certamente este Seminário sairá mais enriquecido; 

 Uma palavra especial também para o Exmo. Sr. Professor Doutor Adalberto 

Campos Fernandes que, igualmente, nos traz a sua vastíssima experiência na área da 

saúde e, concretamente, no que respeita às diferentes componentes relacionadas com 

a saúde assistencial e hospitalar, honrando-nos com a transmissão do seu 

reconhecido Saber; 

 Honrados nos sentimos, igualmente, por o Exmo. Sr. General Pinto Ramalho, 

um muito recente ex-Chefe do Estado-Maior do Exército, se ter dignado proceder ao 

Encerramento do Seminário, com a autoridade que tão elevadas funções 

proporcionam, no âmbito das quais se bateu por uma equilibrada reestruturação da 

Saúde Militar em termos que garantissem que, a par da almejada racionalização 

resultasse um igual, senão mais qualificado apoio aos militares em matéria de saúde;   

 Um especial agradecimento a todos os convidados que acederam a estar 

presentes, sendo que, sem esquecer uma merecida referência aos Exmos 

representantes do MDN, do CEMFA e do Provedor de Justiça, Bastonários de várias 
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Ordens, Professores Universitários, representantes de Forças Políticas e Sindicais e 

fraternos Camaradas de Associações congéneres, nos permitimos salientar a 

expressiva representação da Casa Militar de Sua Exa. o Presidente da República, 

manifestando aqui, também, o nosso natural regozijo pela presença de ex-Chefes de 

Estado-Maior dos Ramos, atentos ao que tal presença simboliza.  

 Evidentemente também, não poderíamos deixar de manifestar o nosso 

agradecimento e saudação aos ilustres especialistas civis, Militares e das Forças de 

Segurança, GNR E PSP, que se disponibilizaram a participar como oradores e 

moderadores na reflexão que vai ter lugar. 

 Uma referência e agradecimento especiais também a todas as Instituições que 

operam na área da saúde e que, explicita e materialmente, se predispuseram a apoiar 

e contribuir para o engrandecimento deste Seminário. Aos que aqui as representam 

ao mais alto nível, uma saudação especial.  

PORQUÊ ESTE SEMINÁRIO? 

Assiste-se a uma cada vez mais evidente descaracterização, desestruturação e 

desfiguração da Instituição Militar.  

Nada tem ficado incólume à mão de quem prossegue uma estratégia de que resulta 

uma já bem sensível fragilização das Forças Armadas, braço armado da Nação. 

É neste contexto que a Saúde Militar nas suas diferentes vertentes (Assistencial e 

Hospitalar, Assistência na Doença aos Militares e Apoio Social Complementar), tem 

vindo a ser desfigurada e comprometida, razão que dá inteira justificação à realização 

de um evento como aquele que hoje se inicia. 

Interessa-nos não tanto dar nota de particulares reivindicações neste domínio, mas 

essencialmente reflectir e fazer o levantamento das dificuldades e degradação da 

Saúde Militar, fazendo o contraponto com a especificidade que enforma uma 

realidade como a militar e a Condição que lhe está associada. 

E, a partir daqui, elucidar sobre a real necessidade de encarar este aspecto como 

essencial apoio de retaguarda aos que servem as Forças Armadas e, por essa via, 

integram um dos pilares essenciais, garantes da soberania da PÁTRIA, pela qual 

jurámos, se necessário, sacrificar a própria vida. 
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Não pretendemos tratamento de excepção. Apenas exigimos que nos tratem com a 

justiça que a Condição Militar impõe e, ao invés, também por esta via, não seja 

subtraída a dignidade que nos é devida.  

O Seminário vai decorrer em todo o dia de hoje, até às 16:30H e no dia de amanhã 

até 17:00H.  

Conforme podem verificar no programa que vos foi distribuído, está organizado em 4 

painéis: 

Manhã de hoje – PAINEL I – A Saúde na vertente Assistencial e Hospitalar  

Tarde de hoje – PAINEL II – O IASFA – O presente e futuro da Assistência 

social aos beneficiários 

 
Manhã de dia 09 - PAINEL III – A Saúde Operacional nas Forças Armadas  

Tarde de dia 09 – PAINEL IV – A ADM – Gestão, Custos e Financiamento. 

Exmos. Srs. Convidados, Caros Camaradas: 

Um bom Seminário. 
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3. Abertura - Presidente da Assembleia Geral da AOFA 

Tenente-General Formeiro Monteiro 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=02NSda8EJGE 

Texto: 

 

Exmos Convidados, minhas Senhoras e meus Senhores, Camaradas:  

O modelo de Saúde Militar vigente até à sua denominada reforma, que culminou 

com despacho 2943 de 2014 do MDN, baseava-se em estruturas hospitalares, centros 

de saúde e secções sanitárias dependentes dos Ramos das FA, configuradas para dar 

resposta às suas especificidades próprias, tendo em consideração as missões
2
, 

capacidades e meios
3
 afectos a cada uma das suas componentes, ao mesmo tempo 

que assegurava o apoio de saúde assistencial aos militares e respectivas famílias, no 

quadro da Lei que regula a Condição Militar. 

Esta reforma, implementada pelo actual governo, levou à extinção das 

estruturas hospitalares dependentes dos três Ramos das FA, induzindo a criação de 

um hospital único (HFAR), assentando numa métrica simplista de fusão de 

estruturas e num timing irrealista, uma vez que com a concentração numa mesma 

área, com condições de localização, espaço e arquitectura funcional de 

compatibilidade duvidosa, se puseram em causa as necessidades de apoio sanitário e 

de cuidados de saúde de grande parte do universo de utentes e de beneficiários. 

O processo decorreu, desde muito cedo, com a clara percepção, por parte da 

maioria das entidades e órgãos envolvidos, de que o caminho que estava a ser 

percorrido se apresentava como precipitado e confuso, nomeadamente por parte dos 

profissionais de saúde, contribuindo, de forma evidente, para a respectiva afectação 

emocional e psicológica, perante os constrangimentos de ordem pessoal e 

profissional que se perfilavam, situação bem plasmada nas múltiplas queixas e 

reclamações, naquele âmbito, apresentadas.  

Com a concentração dos universos de utentes dos três Ramos das FA, em 

paralelo com uma deficiente organização dos serviços, passou-se a assistir, desde o 

início do processo, a uma manifesta falta de capacidade de resposta do HFAR, 

bem patente na grande dificuldade nas marcações de consultas e de actos médicos, 

com as inerentes filas de espera a prolongarem-se por períodos de tempo dilatados, 

                                                 
2 Exemplos: Operações Navais, Operações Terrestres e Operações Aéreas. 
3 Exemplos: Mergulhadores, Tropas Especiais e Pilotos-Aviadores. 

https://www.youtube.com/watch?v=02NSda8EJGE
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em manifesto prejuízo para as condições de saúde de quem procura o apoio médico a 

que tem direito, e em claro desrespeito pelas suas necessidades e expectativas. 

Com base em pressupostos pouco realistas, o programa funcional do novo 

Hospital não gerou as esperadas sinergias, em relação ao modelo anterior, não dando 

resposta, assim, às necessidades do universo agregado da Família Militar, e fazendo 

com que o output final tenha vindo a ser de valor inferior ao que se verificara, 

anteriormente. 

Como resultado, assistiu-se à alienação, desconstrução e sub 

dimensionamento de valências e de capacidades médicas, até então com largo 

reconhecimento e credibilidade, pelo vasto saber acumulado e pela qualidade do 

serviço prestado, ao longo de décadas de experiência, dedicação e saber de muitas 

gerações de profissionais de saúde, militares e civis, ao mesmo tempo que 

encontram serviços a funcionar em contentores, a par duma insuficiência de 

blocos operatórios e de camas para internamento. 

Esta realidade ajudará, com certeza, a compreender melhor o estado de espírito 

do pessoal que presta serviço no HFAR, motivando a saída continuada de muitos 

deles, facto que aliado ao bloqueamento nas contratações, agrava consideravelmente 

a prontidão e qualidade da resposta do Hospital àqueles que recorrem aos seus 

serviços. 

A percepção de uma capacidade de resposta longe da eficácia desejada, e 

acentuada pela falta progressiva de meios humanos e físicos, onde se destaca a 

carência de pessoal clínico e administrativo, bem como a falta de estruturas 

compatíveis, permite interrogar, com legitimidade, se a situação criada não estará 

programada para justificar, quando politicamente oportuno, a redução do HFAR a 

uma estrutura minimizada, com o encerramento de serviços hospitalares 

estruturantes, e tendo como fim último a sua própria dissolução no SNS (?).                                                         

Igualmente, importante deverá ser a reflexão sobre o papel do HFAR, em apoio 

da saúde operacional, como ROL 4 da cadeia de evacuação, e com a 

responsabilidade de apoio ao treino das equipas sanitárias 

(médico,enfermeiro,socorrista e técnico), bem como avaliar a sua articulação com as 

unidades de saúde dependentes dos Ramos. 
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No mesmo sentido, convinha conhecer como serão garantidas as capacidades 

ROL 2 e ROL 2 E do Hospital de Campanha, e como se poderá responder às 

ameaças no âmbito NBQR. 

Uma palavra, ainda, sobre o Apoio Social, tutelado pelo IASFA.  

Sendo o IASFA uma instituição de solidariedade social de natureza e de espirito 

mutualista, para o qual todos os Militares do QP contribuíram durante várias 

décadas, nunca foi bem explicado por que razão a ADM foi inserida no seu 

universo, facto que acarretou, desde logo, a sub-orçamentação, ou mesmo a 

desorçamentação do apoio social complementar, traduzido nas sérias dificuldades, 

com que, actualmente, o IASFA se debate para dar resposta a uma significativa parte 

dos seus associados. 

Concluindo, 

O Sistema de Saúde Militar (SSM) deve basear-se numa componente 

operacional, orientada para o apoio às missões das Forças Armadas (FA), e numa 

componente assistencial e hospitalar, visando garantir um apoio de qualidade aos 

militares e às suas famílias, tendo em conta o enquadramento específico da 

“Condição Militar
4
”. 

Contudo, as restrições e condicionamentos impostas no âmbito da saúde, da 

assistência sanitária, e do apoio social aos militares têm-se agravado 

progressivamente, com o MDN a procurar justificar esta realidade com o processo 

de convergência com os sistemas da Administração Pública. 

Desta forma, parece esquecer-se do disposto na Lei
5
 que regula a “Condição 

Militar”, e que determina uma discriminação positiva, como contrapartida dos 

inúmeros deveres e restrições aos direitos, liberdades e garantias a que os militares 

estão sujeitos, 

Por todas estas razões, vem-se acumulando um justificado capital de queixa, 

por parte dos militares, traduzido num forte sentimento de injustiça, face à forma 

como a especificidade das suas missões tem vindo a ser tratada pelo poder político. 

                                                 
4 A “Condição Militar”, enquadrada por uma série de diplomas legais, caracteriza-se, além de outras, pela 

consagração de especiais direitos, compensações e regalias, designadamente nos campos da Segurança Social, 

assistência, remunerações, cobertura de riscos, carreiras e formação, sendo garantido aos militares e suas famílias, 

de acordo com as condições legalmente estabelecidas, um sistema de assistência e proteção, abrangendo, 

designadamente pensões de reforma, de sobrevivência e de preço de sangue e subsídios de invalidez e outras formas 

de segurança, incluindo assistência sanitária e apoio social. 
5 Lei 11/89 – Lei de Bases do Estatuto da Condição Militar. 
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Assim, neste momento, torna-se oportuno debater e partilhar experiências e 

conhecimentos no âmbito da assistência na saúde e no apoio social aos militares, às 

suas famílias e aos DFA, bem como identificar modelos e políticas, que no 

enquadramento da “Condição Militar”, possam potenciar a capacidade da Saúde 

Militar, nomeadamente ao nível da prevenção, do apoio assistencial, do apoio 

operacional, do apoio a missões humanitárias, e, ainda, em complementaridade do 

Serviço Nacional de Saúde, nas suas capacidades sobrantes ou áreas técnicas 

específicas. 

Minhas Senhoras e meus Senhores, Camaradas 

Estarão, assim, apresentados, os motivos que levaram a AOFA a realizar o 

presente Seminário, sobre o presente e o futuro da saúde militar, tendo como 

objectivo central a reflexão, a análise e o debate, contando com a qualificada 

participação de personalidades de reconhecido prestígio, credibilidade e experiência 

no âmbito da Saúde e do Apoio Social.  

Muito obrigado. 

 

Faculdade de Farmácia, 08 de Outubro de 2014 

 

Joaquim Formeiro Monteiro  

 

Tenente General 
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4. Convidado de Honra - Bastonário da Ordem dos Médicos 

Professor Doutor José Manuel Silva 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=of6wVeozMy8 

Apresentação Power Point – Em anexo A (link abaixo) 

http://www.aofa.pt/Seminario/Anexo_A_Bastonario_da_Ordem_dos_Medicos.pdf 

 

SNS e PORTUGAL

A sustentabilidade do SNS 

Num país insustentável

- OS MÉDICOS E A MEDICINA PARA ALÉM DA SAÚDE -

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=of6wVeozMy8
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.aofa.pt%2FSeminario%2FAnexo_A_Bastonario_da_Ordem_dos_Medicos.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEUrm87mUqeueb4GcXNpVO_64HpiA
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5. Painel I - A Saúde Assistencial/Hospitalar nas FA 

Moderador: Major-General Silveira Sérgio 

 

a. O Hospital Público - Desafios para uma gestão sustentada 

Professor Doutor Adalberto Campos Fernandes 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=A7uoZ7HmN9U&feature=youtu.be 

Apresentação Power Point: Em anexo B (link abaixo) 

http://www.aofa.pt/Seminario/Anexo_B_O_Hospital_Publico.pdf 
 

 

O HOSPITAL PÚBLICO

DESAFIOS PARA UMA GESTÃO SUSTENTADA

Adalberto Campos Fernandes, ENSP UNL

 
 

b. Hospital Militar - Escola e base do apoio sanitário 

Major-General Bargão dos Santos 

 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=9IaXRoBKhoA  

 

Texto: 

AOFA , 08/10/14 

Faculdade de Farmácia, Lisboa 

Começo por saudar o Professor José Manuel Silva, ilustre bastonário da Ordem 

dos Médicos, figura de prestígio nacional, convidado de honra deste Seminário e 

agradecer-lhe a intervenção que tivemos o privilégio de acabar de ouvir, com o maior 

agrado e interesse para os temas deste nosso debate. 

https://www.youtube.com/watch?v=A7uoZ7HmN9U&feature=youtu.be
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.aofa.pt%2FSeminario%2FAnexo_B_O_Hospital_Publico.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEuidO2cTcFsToZ4nBwoJlDZ6SrIA
https://www.youtube.com/watch?v=9IaXRoBKhoA
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Saúdo igualmente o Prof Adalberto Campos Fernandes, distinto académico e 

gestor na área da saúde e felicito-o pela excelência da sua intervenção, dando 

resposta a muitas das nossas preocupações. 

Saúdo o Presidente da Associação de Oficiais das Forças Armadas, Coronel 

Pereira Cracel e todos os seus dirigentes, pelo mérito que resulta do continuado 

empenho na defesa da nossa Instituição e felicito a iniciativa deste Seminário, pela 

sua importância e actualidade. 

Agradeço o convite que me foi feito e que aceitei com muito gosto. 

Meus Generais, 

Ilustres convidados civis e militares, 

Meus camaradas e amigos, 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

Antes de iniciar a minha intervenção, cumpre-me agradecer as palavras de 

amizade de muitos camaradas, que sabendo que aqui estaria hoje, me quiseram 

transmitir as suas preocupações, as suas maiores apreensões e até angústias, sobre a 

actual assistência hospitalar. 

Entrando directamente no tema, permitam-me que recorde breves antecedentes 

relativamente à denominada Saúde Militar. 

Após a guerra em África e perante a progressiva reconversão das nossas Forças 

Armadas, o reconhecimento da necessidade de integrar funcionalmente os Serviços 

de Saúde dos três Ramos, sobretudo nas áreas e nos domínios considerados críticos, 

como forma de diminuir a multiplicação de recursos, nomeadamente das valências 

médicas e racionalizar os meios humanos e materiais disponíveis, foi gradualmente 

ganhando aceitação e importância. 

Uma realidade com quase quarenta anos, e se percebida nos primeiros tempos, 

como uma solução necessária, acabou por se tornar inevitável no tempo. 

Mas tal realidade era também quase sempre entendida, como capaz de poder 

descaracterizar os próprios Serviços de Saúde de cada Ramo, em que cada um teria 

as suas próprias especificidades, ou por quaisquer outras razões, a que não foi alheia 

e de algum modo, uma atitude de natureza corporativa dos próprios Ramos, com 

grande responsabilidade de algumas chefias militares. 
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Num contexto então, de procurar racionalizar e diminuir custos e encargos, foram 

entretanto realizados, principalmente na última década, vários estudos, em que 

participaram e deram contributo inclusivamente, equipas técnicas, assim designadas 

ultimamente, e constituídas por diferentes personalidades e entidades civis, com o 

objectivo de sempre rentabilizar os recursos, procurando objectivamente, uma 

economia dita de escala. 

Sendo esta a metodologia adoptada para análise e preparação das decisões, 

sabemos quanto sempre importa conhecer a Instituição Militar, a sua história, as suas 

tradições, os seus valores, como estar igualmente desperto, para o conceito da 

denominada condição militar, entendida esta, em toda a sua dimensão e significado, 

na tal discriminação positiva que resulta da contrapartida aos nossos próprios deveres 

e restrições, aos direitos, liberdades e garantias. 

Tudo isto para dizer, que não obstante os diferentes estudos realizados e tão 

participados ao longo do tempo e por personalidades tão diversas, não há hoje 

decisões que não se repensem e não se redefinam, se erradas ou desajustadas, tanto 

mais quando está em causa um Sistema de Saúde e sobretudo quando se sabe, que 

qualquer alteração introduzida, por menor que seja, pode pela sua complexidade, 

tornar o mesmo ineficaz e ineficiente. 

Tanto mais ainda, quando sabemos que não existem sistemas completos nem 

perfeitos e a sua maior ou menor capacidade resulta mais, das sucessivas adaptações 

a realidade do que a sofisticadas concepções organizativas. 

Neste sentido, reconhece-se que há sempre dificuldade em racionalizar, quando no 

fundo se pretende reduzir e quando se admite que se está a redimensionar, se está 

pura e simplesmente a eliminar, sendo este o comportamento aliás, que em regra 

existe, quando se tem em mente a ideia de poupar e economizar a todo o custo, em 

detrimento dos antecedentes, da história das instituições e das reais necessidades das 

pessoas. 

De facto, a missão fundamental do Sistema de Saúde Militar e a sua verdadeira 

razão de ser não é hoje diferente da que sempre lhe foi atribuída, definir e manter o 

potencial humano ao mais elevado nível de prontidão física e psicológica, para 

intervir de qualquer forma, de qualquer modo, em qualquer local e circunstância. 

O apoio sanitário entendido assim, como um factor multiplicador do potencial de 

combate, suporte indispensável às forças empenhadas em qualquer cenário de guerra, 
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seja convencional clássica, guerrilha, química ou nuclear, para possibilitar a geração, 

preparação e sustentação da componente operacional do Sistema de Forças. 

Ser ainda capaz de actuar em missões de excepção, seja no auxílio em situações 

de catástrofe, calamidade, ou saúde pública, ou executando acções de ajuda 

humanitária e no âmbito da sua capacidade excedentária, prestar apoio na doença aos 

familiares, com especial deferência para com os idosos, mantendo as expectativas do 

envelhecimento e facultando- lhes a assistência médica necessária e oportuna. 

Camaradas e amigos, 

Foi diminuída de forma significativa e por isso preocupante, a capacidade de 

internamento hospitalar, ao encerrarem -se o HMP, o Hospital de Marinha e o 

Hospital Militar de Belém. 

Em concreto e com o fecho destes hospitais, perderam -se mais de três centenas e 

meia de camas, cerca de 400 camas hospitalares, a própria reserva estratégica do 

apoio sanitário e por inerência das Forças Armadas. 

Aliás esta realidade permite questionar onde estão internados hoje e agora, todos 

esses doentes, em que condições, de que forma e com que custos, quando do 

antecedente e ao nível dos hospitais alienados, a taxa de ocupação média de 

internamento ultrapassava os 90 por cento? 

Doentes maioritariamente a necessitar de cuidados continuados e até paliativos, 

com patologias prolongadas e resultantes principalmente de acidentes cérebro- 

vasculares, os denominados AVC e de doenças do foro oncológico, entre outras. 

De facto hoje, um dos problemas que afecta o próprio SNS, e que constitui uma 

situação sempre critica, diz respeito a necessidade em apoiar os doentes que 

necessitam de cuidados de convalescença, cuidados continuados, ou mesmo 

paliativos, por carência real da capacidade de internamento; objectivamente, por falta 

de camas hospitalares e de serviços devidamente estruturados na rectaguarda. 

Esta situação que igualmente afecta os nossos doentes, tinha no HMP, no HMB 

e no Hospital de Marinha, uma resposta adequada e qualificada, constituindo um 

adicional de assistência que dava a justa dimensão e notoriedade a uma instituição 

hospitalar, um benefício por todos conseguido, um colectivo de pleno direito, um 

bem que se perdeu e que agora, ao invés, sem alternativa comparável, acaba por não 
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servir ninguém; nem os militares e o seu agregado familiar, nem os próprios doentes 

do SNS. 

Com o actual Hospital das Forças Armadas e por diferentes razões, não tem sido 

possível obter o diferencial de qualidade que se esperava como resultante da 

conjugação dos recursos obtidos pela fusão dos três Ramos, para constituir o hospital 

único. 

Escasseiam áreas para o atendimento e internamento de doentes, para a 

instalação adequada de serviços clínicos além de outras reconhecidas insuficiências e 

lacunas, seja a dificuldade de acesso ao hospital, o próprio estacionamento, entre 

outras. 

Por outro lado, as soluções alternativas de complementaridade de assistência 

encontradas, através do IASFA, ou pela CVP ou em outras instituições são ainda 

claramente insuficientes. 

A questão do internamento hospitalar em si mesmo, e dos serviços clínicos das 

diferentes especialidades já referidas anteriormente e a inerente incapacidade para 

reconstituir a área física necessária, faz com que os cuidados que deviam ser 

prestados na dependência directa dos actuais recursos militares, sejam creditados a 

instituições fora da estrutura das FA. 

Encargos que se traduzem naturalmente por um aumento de descontos para a 

ADM, já actualizados inclusivamente este ano e a agravarem-se face às crescentes 

despesas que decorrem da escolha de cuidados no exterior e consequentemente a 

serem suportados por todos nós, seus beneficiários e contribuintes. 

Nada existe naturalmente contra os protocolos e os acordos, pelo contrário, que 

são necessários e que têm de ser realizados perante a nossa insuficiência, mas 

importa apenas que sejam negociados de maneira a que se consigam obter benefícios 

recíprocos e condições vantajosas, para proteger os militares, os seus agregados 

familiares e os seus magros vencimentos e não como maneira de sossegar as suas 

inquietações e insatisfações, de forma pontual ou acidental, acabando por 

comprometer financeiramente o futuro. 

Meus Camaradas e meus amigos, 

Quaisquer Serviços de Saúde no âmbito das Forcas Armadas devem ter 

capacidade de projectar recursos e meios adequados à sua própria missão, com 
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instrução e treino para apoiar os meios operacionais, devidamente organizados e 

treinados para uma primeira ajuda eficaz, com regulação sanitária e evacuação 

oportunas e dispondo de hospitais de elevada qualidade para intervenção médica e 

cirúrgica, como acontece em muitos países, seja nos EUA ou na Europa, em que os 

Hospitais Militares pelo seu treino, experiência, aptidão, modernidade e prestígio são 

referências nacionais de cuidados de excelência, disputados e preferidos por todos, 

maior orgulho de quantos neles trabalham. 

O actual HFAR sendo a solução consensual e esperada durante anos para ser o 

contributo mais valioso de todo o Sistema de Saúde Militar, não o será, se para tanto 

não possuir instalações suficientes, não tiver profissionais motivados e não existirem 

apoios de rectaguarda eficazes, tanto mais quando não tendo capacidade para ser o 

centro de todas as acções, corre o risco de se tornar inoperante quando quer dar 

resposta a tudo e a todos. 

Neste sentido, em termos de concepção estratégica, o HFAR deve ter capacidade 

de dispor basicamente de uma Unidade Central de Urgência, matriz determinante de 

todo o Sistema de Saúde Militar, capaz de responder de forma qualificada a situações 

de urgência médica e cirúrgica, e poder concretizar com o apoio do SNS, uma antiga 

proposta e nunca validada aliás, da criação de um Centro de Trauma, com 

diferenciação técnica de intervenção em acidentados por lesões vértebro- medulares 

e adicionalmente, ter disponibilidade para criar uma unidade de tratamento de 

queimados, tão necessária ao País e possibilitar dessa forma, o conhecimento e o 

treino indispensável nesta área crítica e tão necessária aos médicos e cirurgiões 

militares. 

Camaradas e amigos, 

Para que esta realidade seja possível, importa que o HFAR possa dispor de uma 

unidade hospitalar de retaguarda ajustada as necessidades e sem custos significativos. 

Essa estrutura hospital é de facto o ex-HMP e pela sinergia que representa, e a 

solução que tem tanto de necessária quanto decisiva e constitui-se hoje, como a 

questão central da actual problemática dos Serviços de Saúde das nossas Forças 

Armadas, e não só, pelo que tem capacidade de fazer, como por tudo o que 

possibilita que possa ser feito. 

O HMP foi, como sabemos, uma unidade hospitalar de média dimensão com 

reconhecida capacidade de intervenção médica e cirúrgica, pioneiro em algumas 
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áreas de investigação, estabelecimento de ensino universitário médico, a caminho 

dos duzentos anos de existência, uma referência nacional de cuidados de excelência, 

um legado histórico, que lhe permitirá ser sempre recordado. 

Por não ter perdido as estruturas logísticas e administrativas de dimensão 

hospitalar, dispondo de blocos operatórios com subunidades cirúrgicas e até 

estruturas de cuidados intensivos, o ex-HMP pode ainda ser hospital de dia e fazer a 

denominada cirurgia do ambulatório, para além da capacidade para internar doentes 

para cuidados continuados ou paliativos e apoiar inclusivamente ex-combatentes em 

áreas clínicas específicas para as quais as Forças Armadas devem ter experiência e 

especial aptidão, nomeadamente na avaliação e tratamento das sequelas resultantes 

das perturbações psíquicas e dos danos físicos da guerra. 

No fundo, é tão só um dever do Estado e uma deferência da Pátria, para quem 

viveu a dureza do combate, suportou o pânico e os seus horrores e dele ficou 

marcado ou tolhido para sempre sem qualquer apoio ou recompensa. 

Querer valorizar o actual HFAR, como hospital de referência e escola de 

formação e negligenciar o ex -HMP, significa desmantelar o edifício estruturante do 

apoio sanitário, reduzir de forma assinalável o encargo operacional das FA e não 

apoiar particularmente uma população que, envelhecida pela guerra, foi sujeita a 

condições de particular dureza e risco. 

Neste sentido, não se compreende a decisão em manter sem destino de utilização 

e até hoje, o ex-HMP, como património complementar de apoio directo ao Hospital 

único, como não pode ser possível permitir o seu desfecho desta forma e modo, tanto 

mais se o parecer dos estudos de rentabilidade que foram encomendados, 

recomendarem a sua implosão física, pura e simples, para uma eventual construção 

de imobiliário ou para quaisquer outros semelhantes fins. 

Concluo com a convicção, que só um compromisso permitirá obter a melhor 

solução e reverter os nossos actuais serviços de saúde para elevados índices de rigor 

e eficácia. 

De um lado, quando a Instituição reconhece que erra e regride, para fazer bem e 

percebe em definitivo que só pela atribuição dos adequados recursos consegue 

disponibilizar um sistema de saúde rigoroso e eficiente e reconhece nos seus 

médicos, enfermeiros e todo o pessoal, militares e civis, a dignidade das suas 
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funções, valorizando o que fazem, os riscos que correm sem condições de trabalho e 

sem a tranquilidade e a serenidade indispensáveis ao melhor desempenho. 

Por outro lado, quando estes mesmos profissionais em esforço recíproco, se 

disponibilizam com a maior dedicação e empenho. 

Em síntese, diria que se torna necessário recuperar o internamento hospitalar e a 

inerente componente estratégica de disponibilizar uma urgência participada com 

recursos do SNS, situação alias só possível, com a reactivação do HMP, como 

hospital de retaguarda . 

Com os recursos disponíveis possibilitar uma resposta de assistência hospitalar 

qualificada que deve resultar da aptidão médica e cirúrgica, que se adquire num 

hospital estrategicamente vocacionado para obter um apoio sanitário competente, 

tanto mais, quando sabemos que para um Serviço de Saúde a sua operacionalidade e 

saber dependem do treino que se adquire em tempo de paz e na rude escola do 

hospital, onde em cada dia se joga a luta pela vida. 

Por último e perante a actual situação dos nossos Serviços de Saúde, importa que 

as nossas Chefias Militares tomem as decisões necessárias para inverter a realidade 

actual e a tendência de inoperância e desmotivação, seja de militares enquanto 

utentes, ou dos próprios profissionais de saúde, de maneira a que não possa ficar 

comprometida a missão dos Serviços de Saúde e, de algum modo, por inerência, a 

própria missão das Forças Armadas, com o cortejo de consequências que todos 

conhecemos. 

Bargão dos Santos, MGen 
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c. Sistema de Saúde Militar - Um modelo para o século XXI 

Coronel Abílio Gomes 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=aeekfD5Sw9c 

Apresentação Power Point: Em anexo C (link abaixo) 

 

http://www.aofa.pt/Seminario/Anexo_C_Sistema_de_Saude_Militar.pdf 

 

 

Sistema de Saúde Militar
Um Modelo para o Século XXI

Coronel Médico Abílio Gomes

Lisboa, 8 de Outubro de 2014
 

 

d. Debate/conclusões 

Durante o debate deste painel foram feitas várias intervenções pela plateia, com 

questões e comentários, das quais se destacam as seguintes: 

 Para quê um SSM, se não tivermos umas FA capazes?  

 Foi referenciado a ausência da enfermagem no seminário. 

 Foram entregues propostas à mesa sobre a saúde militar e foi relembrado a 

promessa do navio polivalente logístico (com hospital). 

 Foi questionado ao Prof. Adalberto Fernandes, para elaborar as especificidades 

que referiu sobre a necessidade de algumas valências específicas que foram 

preconizadas pelo orador para o HFAR. 

 Foi alertada a situação da concentração de recursos versus desconcentração, 

como contradição que se verificou entre a palestra do MGEN Bargão dos 

Santos e a do COR Abílio Gomes.  

 Foi questionado o Prof. Adalberto Fernandes para comentar a cultura 

organizacional dos hospitais. 

https://www.youtube.com/watch?v=aeekfD5Sw9c
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.aofa.pt%2FSeminario%2FAnexo_C_Sistema_de_Saude_Militar.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGPU0zhwjrLE_rck97y4zzbH8k2ZQ
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6. Painel II - O IASFA – O presente e futuro da assistência social aos beneficiários 

Moderador: Major-General Luís Sequeira  

 

a. IASFA 

Coronel Duarte Trindade 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=3JbFgsXXyk8  

Apresentação Power Point: Em anexo D (link abaixo) 

http://www.aofa.pt/Seminario/Anexo_D_IASFA.pdf 

 

Instituto de Ação Social das Forças Armadas

S E M I N Á R I O D A S A Ú D E M I L I TA R 0 8 / 0 9  O U T 2 0 1 4

1

P A I N E L I I :  O  P R E S E N T E E F U T U R O D A A S S I S T Ê N C I A S O C I A L A O S B E N E F I C I Á R I O S

 

 

b. ADFA 

Drª Natércia Raposo 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=p1Dwuz_yU-Y 

Texto:  

Exmos. Senhores, Exmas. Senhoras, 

Antes de mais, apresento, em nome da Direção Nacional da Associação dos 

Deficientes das Forças Armadas (ADFA), o nosso agradecimento pelo convite a 

participar neste seminário subordinado a uma temática que para nós é de crucial 

importância – a Saúde Militar. 

https://www.youtube.com/watch?v=3JbFgsXXyk8
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.aofa.pt%2FSeminario%2FAnexo_D_IASFA.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH6zUVQJt6SSrzOkSTcQJ91PtVAIg
https://www.youtube.com/watch?v=p1Dwuz_yU-Y
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Quero também apresentar o nosso pedido de desculpa por não estar aqui presente, 

como previsto, o Sr. Coronel Lopes Dias, mas, por razões de saúde viu-se 

impossibilitado de aqui estar. 

Passando agora a abordar o painel para o qual a ADFA foi convidada a intervir e o 

tema geral deste seminário, passo a expor a experiência da ADFA, enquanto 

associação representativa dos deficientes militares, nestas temáticas – assistência 

social e saúde militar. 

A ADFA tem, neste momento, cerca de 13 mil associados, com uma média de 

idades de 65 anos, cujo envelhecimento, o agravamento da sua condição de saúde, 

o envelhecimento das companheiras ou a perda das mesmas, levaram a ADFA a 

fazer um estudo, em parceria com o Instituto Superior de Psicologia Aplicada, 

para objectivamente conhecer a população de deficientes militares e adequar a 

nossa intervenção / assistência social às necessidades atuais. 

Genericamente pudemos concluir o seguinte quanto à população de deficientes 

militares: 

 Média de idades de 65 anos, com cônjuges que têm, em média, 61 anos; 

 A maioria pertence às Delegações de Lisboa e Porto, seguidas das Delegações 

de Coimbra e Viseu; 

 A maioria tem, como habilitações literárias, o 4.º ano de escolaridade; 

 A maioria pertenceu ao Ramo Exército e à categoria de Praças; 

 22% Encontra-se em situação de dependência ou com a autonomia reduzida; 

 26% São utilizadores de produtos de apoio / ajudas técnicas; 

 42% Percepciona que não existiu uma adaptação à dependência ou confronta-

se com problemas de adaptação. 

Face às conclusões apresentadas, de entre outras, a ADFA considera como pilar 

da sua missão a acção social, que assume particular relevância actualmente dada a 

fase da vida dos deficientes militares e os problemas específicos com que se 

deparam. 

Assim, a ADFA criou o projecto de intervenção social denominado “ADFA, uma 

Rede Solidária”, cujo grande objectivo é a constituição de uma dinâmica de apoio 

mútuo, de partilha, de conforto e de abrigo. A operacionalização deste grande 

objectivo assenta fundamentalmente no serviço de proximidade levado a cabo 

pelas nossas 12 delegações (continente e ilhas) cruciais na identificação dos 

problemas, na sinalização dos associados a carecer de apoio e na mobilização. 
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Além de que foi criado o Serviço de Acção Social Nacional, que eu integro, que 

dá apoio às delegações que não têm capacidade para ter técnicos especializados e 

que aproxima a Direcção Nacional das delegações e da realidade dos nossos 

associados. 

Com efeito, o projecto de intervenção social “ADFA, uma Rede Solidária” tem 8 

dinâmicas fundamentais de trabalho: 

1. Acompanhamento regular dos associados; 

2. Sinalização de situações de dificuldade, de isolamento, de dependência, de 

fragilidade psicológica e social, ou outra; 

3. Identificação de problemas e de soluções adequadas; 

4. Activação e empoderamento dos associados e familiares; 

5. Apoio às famílias, preparando-as e acompanhando-as no exercício das suas 

responsabilidades; 

6. Apoio no encaminhamento para as soluções necessárias; 

7. Mobilização de estruturas sociais, específicas e da rede social da comunidade; 

8. Seguimento das situações. 

Uma das questões que tem ocupado grandemente a ADFA no passado presente e 

actualidade prende-se com os problemas / dificuldades complexas que os nossos 

associados têm enfrentado com a fusão dos hospitais dos 3 Ramos das Forças 

Armadas no Hospital das Forças Armadas. 

Registámos grandes problemas nas marcações de consultas para os deficientes 

militares que, entretanto, foram gradualmente ultrapassados com o acesso dos 

deficientes militares ao Gabinete do Utente Protocolado. Embora as entropias na 

marcação de consultas se continuem a registar no que concerne aos deficientes 

militares a residir nas regiões autónomas, no estrangeiro e, especialmente, os que 

residem nos PALOP. 

Essas entropias ao nível da marcação de consultas, bem como no tratamento 

hospitalar e fornecimento dos produtos de apoio, que se acentuam no caso dos 

deficientes militares a residir nos PALOP, têm sido objeto de especial atenção da 

Sra. Secretária de Estado Adjunta e da Defesa Nacional (SEADN) que foi 

conhecer recentemente os problemas no terreno em Moçambique. 

 

Neste momento, a ADFA debate-se com 2 graves problemas que passo a 

apresentar e exemplificar: 
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1. A inexistência de alojamento adequado e adaptado para efeitos de tratamento 

hospitalar e/ou adaptação de próteses, para receber deficientes militares com 

uma desvalorização superior a 60%, designadamente, paraplégicos, 

tetraplégicos e amputados dos membros inferiores6. 

2. Fornecimento de produtos de apoio / ajudas técnicas centrado nas questões 

económicas, subordinado ao Código dos Contratos Públicos, sem atender à 

relação de confiança e histórico de acompanhamento dos deficientes militares 

pelos técnicos orto-protésicos que os atendem há 30 e mais anos7. 

A ADFA considera que o modelo actual de apoio e assistência aos deficientes 

militares é minimalista, remediativo, casuístico e não articulado. O que tem 

conduzido a complexos e longos tempos de espera e a situações de extrema 

gravidade e sofrimento para os deficientes militares. 

No que respeita aos identificados problemas, a Direção Nacional da ADFA foi 

recebida pela Sra. SEADN e pelo Sr. Chefe de Estado Maior General das Forças 

Armadas (CEMGFA) no final do mês passado, numa audiência solicitada pela 

Associação com carácter de urgência.  

Para agilizar, desburocratizar e aproximar o processo de fornecimento de produtos 

de apoio / ajudas técnicas dos deficientes militares, o Sr. CEMGFA decidiu que 

essa competência passa a ser assegurada pelo Laboratório Militar de Produtos 

Químicos e Farmacêuticos, aproveitando o já existente contacto deste órgão com 

os deficientes militares no fornecimento dos medicamentos e dispositivos 

                                                 
6
 Esta lacuna tornou-se particularmente visível com a situação de um associado nosso de Fafe, bi-

amputado, que teve que se deslocar a Lisboa para adaptação protésica e solicitou alojamento, transporte e 

alimentação, como prevê o Decreto-Lei 43/76, de 20 de Janeiro, e que, antes da unificação dos hospitais 

dos 3 Ramos, eram fornecidos por 2 enfermarias existentes para o efeito no Hospital Militar Principal. 

Face a esta solicitação, o Sr. Chefe de Estado Maior do Exército (ramo a que pertence o DFA) assumiu 

que o Exército não se demite da responsabilidade de pagamento das despesas com alojamento, transporte 

e alimentação dos deficientes militares que se enquadrem no identificado quadro legal, mas não existem 

condições nas Unidades Militares para receber pessoas com grande dependência, que necessitam de 

alojamento adaptado à sua reduzida mobilidade. Assim, o Sr. CEME sugere que estes grandes deficientes 

militares possam ser acolhidos em instituições sobre a tutela do MDN e que têm as condições adequadas 

ou a missão de prestar esse serviço, como são: o HFAR; o Lar Militar da Cruz Vermelha Portuguesa; o 

IASFA. 

 
7
 Veja-se, por exemplo, o caso de um associado nosso, cego, que solicitou uma prótese ocular. A prótese 

não foi adjudicada à casa que sempre acompanhou o deficiente militar e a casa a que foi atribuído o 

fornecimento não faz próteses oculares por medida. Assim, foi forçada a colocação de uma prótese ocular 

que provocou uma infecção ocular ao deficiente militar, que se viu compelido a procurar novamente o 

HFAR, anda a ser acompanhado na consulta de oftalmologia para tratar a infecção e já foi reencaminhado 

o fornecimento da prótese ocular para a casa que sempre acompanhou o deficiente militar. 

Situações como esta levam a duplicação de trabalho, duplicação de custos e causam um inquestionável 

sofrimento, não passível de contabilização, aos deficientes militares que precisam dos produtos de apoio / 

ajudas técnicas para a sua vida diária básica, a sua integração e autonomia. 
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médicos. Pondera-se também, ao nível do Ministério da Defesa Nacional, 

excepcionar o processo de fornecimento de produtos de apoio /ajudas técnicas do 

Código de Contratos Públicos. 

Contudo, a ADFA entende que devemos ir mais longe, que devemos alterar o 

modelo de apoio e assistência aos deficientes militares, considera que é urgente 

equacionar um modelo global e integrado, centrado nos deficientes militares, na 

sua singularidade e não tanto espartilhado pelas instituições que o asseguram. 

Assim, a ADFA tomou uma posição e apresentou à Sra. SEADN uma proposta de 

operacionalização e reorganização do modelo de apoio e assistência aos 

deficientes militares, sendo fundamental a criação, para breve, de um grupo de 

trabalho integrado pela ADFA e pelo Centro de Reabilitação Profissional de Gaia 

(CRPG)8, tendo como missão: 

a) Proceder a uma identificação e caracterização dos problemas actuais, ao nível 

dos apoios de reabilitação e assistência e das circunstâncias que lhes estão 

subjacentes; 

b) Identificar os desafios de desenvolvimento a considerar para a implementação 

de um modelo global e integrado de apoio, de reabilitação e assistência; 

c) Equacionar os pressupostos a considerar para a implementação desse modelo e 

o modo de operacionalização do mesmo, em termos de organização das 

respostas, responsabilidades das mesmas. 

Termino esta nossa participação parafraseando o Presidente da Direção Nacional 

da ADFA, Sr. José Arruda: “A ADFA, como ONG, privilegia o diálogo, mas 

intervirá activamente e de forma visível sempre que necessário, como já 

aconteceu”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 O CRPG é uma entidade de direito público, resultante de acordo de cooperação entre o Instituto do 

Emprego e Formação Profissional, a Associação dos Deficientes das Forças Armadas e a Cooperativa 

para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Gaia. Este Centro tem como grande missão 

aumentar a autonomia social e económica das pessoas com deficiências e incapacidades. 
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c. ASMIR 

Tenente - Coronel Ferreira da Mata 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=7qu3LkWEHhk  

Texto: 

Bom dia Caros Camaradas  

Neste momento as primeiras palavras são para saudar os quase 3.000 associados 

da ASMIR, oficiais, sargentos e praças dos três ramos e da GNR na situação de 

reserva e reforma, que pugnam pela preservação das condições de vida dos militares 

e dos valores e princípios que norteiam a instituição militar a que voluntariamente 

pertencemos. 

De seguida agradecer o convite da AOFA para participarmos nesta jornada. 

Esta intervenção obedece a duas ideias força. A ASSISTÊNCIA NA DOENÇA 

DEVE PERTENCER, EM EXCLUSIVO, AO MINISTÉRIO DA TUTELA e o 

IASFA É UMA OBRA SOCIAL que pertence EXCLUSIVAMENTE aos 

SOLDADOS DE PORTUGAL. 

 As crescentes dificuldades que de ano para ano, desde 1995 e nomeadamente 

após 2004, têm sido colocadas a todos nós pelos sucessivos governos, com retirada 

de direitos que foram adquiridos ao longo de gerações de militares que foram plenas 

de sacrifícios, sacrifícios que igualmente abrangeram tanto de cada de nós como dos 

nossos familiares, em particular nos períodos em que no cumprimento de missões em 

teatro de operações longínquos e extremamente perigosos vimos cair vários 

camaradas na defesa da Pátria, penalizações que são fruto de muita incompetência, 

imprudência e fraca consciência no tratamento da coisa pública e mais de falta de 

respeito pelos direitos adquiridos, justificam a nossa presença, congregando sinergias 

com as diversas instituições que defendem a dignificação da condição militar seja 

nomeadamente a Associação dos Oficiais das Forças Armadas, a Associação 

Nacional de Sargentos e a Associação de Praças. 

 Temos vindo a ser duramente penalizados na retribuição mensal que nos é 

devida e para a qual descontámos, na grande maioria com mais de quarenta anos de 

carreira contributiva, a que se juntou a degradação da prestação de cuidados de saúde 

de que cada vez mais necessitamos, conjugada com um acréscimo substancial, para 

https://www.youtube.com/watch?v=7qu3LkWEHhk
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todos nós considerado injustificado, de encargo monetário mensal para suportar esses 

cuidados de saúde. 

A degradação dos cuidados de saúde não aconteceu porque os médicos militares 

e todos os profissionais de saúde que trabalham em hospitais ou centros de saúde 

militar deixassem de dar o seu melhor. Bem pelo contrário. E afirmamos o nosso 

BEM HAJAM. 

A degradação dos cuidados de saúde aconteceu por via da concentração 

apressada do Hospital Militar no pólo do Lumiar, onde milhares de militares no 

ativo, reformados e famílias têm sido atendidos com significativo demora na 

prestação de apoio hospitalar, muitas vezes em contentores de dimensões exíguas 

sendo o mínimo de condições. Apetece-nos perguntar para que foi a pressa para 

encerramento das instalações do Hospital da Estrela, nomeadamente as do pavilhão 

da família militar? Haverá algum negócio oculto? 

Mas já em 2005 foi atacada a obra social, que é o IASFA. 

Entre 2001 e 2004 houve várias tentativas (sem sucesso) em “meter” as ADMA, 

ADME e ADMFA no IASFA; atitudes que esbarraram nos responsáveis da sua 

Direcção. Concretizou-Se em 2005. Assim “meteram” as ADM’s no IASFA, atitude 

claramente antinatural, pois elas não se enquadram minimamente na Missão do 

IASFA.  

O Instituto de Acção Social das Forças Armadas (IASFA) é uma instituição de 

solidariedade social, de natureza e de espírito mutualista, para a qual todos os 

Militares dos Quadros Permanentes, em qualquer situação, descontam uma parte dos 

seus vencimentos. 

Este facto concretiza um contributo financeiro com o qual, os Militares auxiliam 

organizada e desinteressadamente os seus camaradas de armas ou os seus familiares 

dependentes, carenciados ou necessitados de um apoio especial e continuado de 

acordo com a sua situação social, física ou anímica. 

O IASFA sucedeu aos Serviços Sociais das Forças Armadas integrando no seu 

âmbito o Cofre de Previdência das Forças Armadas, bem como incorporando nos 

seus equipamentos sociais o Lar de Veteranos Militares de Runa, o Complexo Social 

de Oeiras e o Centro Médico e Educativo do Alfeite, os quais tomaram as 

designações de Centros de Apoio Social, conforme o estabelecido no Dec. Lei 
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284/95 de 30 de Outubro, no qual, houve o cuidado de não referir que a identidade da 

“entidade” Cofre de Previdência das Forças Armadas iria ser fortemente beliscada.  

O IASFA é uma instituição de interesse público que assegura aos seus 

Beneficiários prestações no campo da Acção Social Complementar. 

No campo da acção social complementar, a missão inclui o propósito de proteger e 

apoiar os Beneficiários mais necessitados, para Eles canalizando, com justiça e em 

tempo oportuno, o produto do trabalho de quem serve o IASFA e do contributo 

solidário dos Militares das Forças Armadas. 

A riqueza do ideal de solidariedade que está subjacente à actividade do IASFA 

só se consegue com trabalho e humildade, com constância e pureza de intenções 

visando o bem-estar dos outros. 

O IASFA DEVE SER UMA FUNDAÇÃO! 

E a existir tutela que seja exclusivamente do CEMGFA. 

Citando um ilustre militar “Desde 1995 parece haver “um não sei quê” contra a 

natureza e os fins da “Obra Social” das Forças Armadas pois quem serve na 

Instituição Militar tem que sentir que o IASFA pertence aos Beneficiários… uma vez 

que “quem manda” não sabe o que é SERVIR A PÁTRIA. (…) Ao que parece, 

“exterminar” as Instituições cuja Missão é SERVIR PORTUGAL está na ordem do 

dia de e para “alguns”. 

Mas NÓS – Soldados de Portugal – dizemos não ao medo e com as mãos bem 

em cima dizemos SIM à Esperança e ao Futuro … Futuro que é (tem de ser) 

Portugal.” 

Termino referindo que no passado próximo dia 1 de Outubro se comemorou o 

Dia Mundial do Idoso e a ASMIR aproveita esta oportunidade para daqui saudar 

todas as organizações de idosos, confederações e associações, algumas com quem já 

reunimos. E manifestar-lhes sincera solidariedade na luta em defesa dos seus direitos 

constitucionais, dignidade e direitos humanos que tão desrespeitados têm sido pelas 

sucessivas políticas adversas, que causaram já cerca de 2 milhões de idosos em 

Portugal vítimas de pobreza e exclusão social. 

Como vós dizeis, nos dizemos também: Ninguém é velho para lutar para lutar. Juntos 

somos mais fortes. Queremos Abril nas nossas vidas e no futuro dos nossos netos. 

Disse. 
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d. Debate/conclusões 

Durante o debate deste painel foram feitas várias intervenções pela plateia, com 

questões e comentários, das quais se destacam as seguintes: 

 O desconto é para a ADM ou para o IASFA? O que é isso da externalização da 

ADM? A evocação do estado de necessidade justifica os cortes nas FA? 

 Os descontos dos militares permitiram a aquisição dum imenso património 

social que hoje parecem querer alienar. Entendo que toda e qualquer pretensão 

de alienação de património não poderá efetuar-se sem a consulta prévia de 

quem pagou e continua a pagar tal património. 

 A ADM e a Ação Social Complementar refletem as receitas e despesas do 

IASFA? 

 Desde há 3 ou 4 anos que estou preocupado com o IASFA, nomeadamente com 

a sua natureza. Assim como não compreendo haver um Conselho de 

Administração com somente dois membros. Nós, beneficiários, temos direito a 

saber e a intervir na administração do IASFA. 

 Sugiro que no próximo seminário da AOFA também se fale da psicologia 

militar, nomeadamente sobre o stress da vida militar. Gostaria de saber sobre a 

reestruturação do apoio social da Faz. Das três instituições (IASFA, Cruz 

Vermelha e Liga dos Combatentes) que deveriam constituir o GT da 

reestruturação, o GT é chefiado por civis, não sendo ouvidos os militares. 

 O que é que pode ser a condição militar? Parabéns à Dra. Natércia, que ilustrou 

muito bem o que todos nós sentimos em relação ao que é o apoio social devido 

aos militares, particularmente aos DFA. Porque é que os militares não são 

chamados a debater a reestruturação? 

 Sobre os DFA quem acompanhou as reuniões com o ministro, teve o 

conhecimento de que havia 600 processos pendentes para resolver. 

 Foi referido que houve participação dos Ramos e do IASFA no GT, dando as 

suas opiniões. 

 Foi mencionada e exprimida a revolta pela atual situação de, num país de abril 

haver tamanha prepotência. Com críticas profundas há autoridade moral de 

quem atualmente governa o país. Sendo também referido a grande falta de 

respeito democrático, nomeadamente aos militares, que, segundo alguns 

membros da plateia, abaixo da solidariedade social (prestada aos civis). 
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 Foi vincada a preocupação atual com o IASFA, relembrando o 

subfinanciamento do IASFA, nomeadamente a contratação de pessoal está 

deficitária, não podem contratar o que precisam. 

 Mencionou-se, responsáveis pelo IASFA, que os 3,5% que agora se desconta 

são para a ADM. A falta de auxiliares de ação médica é pela dificuldade de 

contratar serviços.  

 A grande questão que se pretende é saber e ver o que está por detrás da Direção 

do IASFA.  
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7. Painel III – A Saúde Operacional nas FA 

Moderador: Major-General Lopes Henriques 

 

a. A Saúde Operacional – Conceitos 

Major Paulo Campos (Presidente do INEM) 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=GyA-DI0403o  

Apresentação Power Point: Em anexo E (link abaixo) 

http://www.aofa.pt/Seminario/Anexo_E_INEM.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. A Saúde Militar na Marinha 

Contra - Almirante Silvestre Romero  

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=VPrRlKoj8qs 

 

Texto:   

Tópicos e Linhas Gerais 

1) Conceito abrangente de Saúde Operacional na Armada. 

2) Descrição sumária da sua estrutura e organização. Melhorias funcionais 

recentes. 

3) Importância crescente da Saúde Operacional em Portugal e nalguns países da 

NATO. 

4) O grande problema da Saúde Operacional nas Forças Armadas, nomeadamente 

na Marinha:  

 

 

 

 

A Saúde Operacional 

 

 
 

Major Paulo Campos 

Presidente do INEM 

https://www.youtube.com/watch?v=GyA-DI0403o
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.aofa.pt%2FSeminario%2FAnexo_E_INEM.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEbRRUtN3aKipQ6uu_eKnx435khBw
https://www.youtube.com/watch?v=VPrRlKoj8qs
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a) Rarefação progressiva dos quadros médicos 

b) Exigências do desempenho das suas funções na Marinha 

c) Dificuldades no atual enquadramento, ao seu recrutamento  

 

c. Direção de Saúde/ Exército 

Coronel Penha Gonçalves  

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=7qVswziWJqg 

Apresentação Power Point: Em anexo F (link abaixo) 

http://www.aofa.pt/Seminario/Anexo_F_DS_Exercito.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

d. Direção de Saúde / Força Aérea 

Tenente Coronel Regina Mateus  

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=p9iTsNe0P8s  

Apresentação Power Point: Em anexo G (link abaixo) 

http://www.aofa.pt/Seminario/Anexo_G_DS_FAP.pdf 

NÃO CLASSIFICADO                     

TCOR/MED Regina Mateus

Força Aérea Portuguesa

Direção de Saúde

Regina Mateus

09 de Outubro de 2014

Seminário da Saúde Militar

Medicina Operacional

20-10-2014 1

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7qVswziWJqg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.aofa.pt%2FSeminario%2FAnexo_F_DS_Exercito.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHD47vHW_SlLsyJqt95-RFyFzPsxA
https://www.youtube.com/watch?v=p9iTsNe0P8s
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.aofa.pt%2FSeminario%2FAnexo_G_DS_FAP.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEBbBjiLOnktO2-MmiiXtTRplXZaQ


39 

 

e. Debate/conclusões 

Durante o debate deste painel foram feitas várias intervenções pela plateia, com 

questões e comentários, das quais se destacam as seguintes: 

 

 Qual a capacidade nacional para assumir um Hospital Role 2 ou 3? Algumas 

especialidades, como a estomatologia devem ser 100% gratuitas para os nossos 

soldados? Fazendo parte da doutrina da OTAN o apoio às famílias, como disse 

a Dra. Regina, faz parte efetiva das propostas das Faz? 

 O Exército tem obrigação de apoiar uma brigada. O apoio às famílias tem que 

ser colocada a um nível mais alto, certamente ao nível do EMGFA. 

 As FA não têm a capacidade de constituir um role 2. Temos mais de 300 

médicos nas FA mas não temos os especialistas certos, em quantidade, logo, 

estamos fora do contexto operacional para a OTAN neste âmbito. A 

estomatologia é essencial na medicina operacional em role 4. Aquando da 

nossa missão para Kabul, todos os militares fizeram tratamentos antes de 

destacarem para a missão. O apoio social à família é dado no HFAR nos 

termos disponibilizados superiormente. 

 O apoio social imediato à família do militar era prestado no ex-HMP; o 

restante, penso que as FA não têm. Apesar das apresentações acho que ainda 

não foi respondida o que é a medicina operacional. Como é que se faz esse 

treino? Não temos especialistas nessas áreas, as faculdades não incluem a 

medicina do conflito e da catástrofe. Para isso concorrem as atrapalhações 

governamentais, o próprio Ministério da Saúde e da Educação – estendem a 

mão só para receber, não para dar. O que é que a gente chama operacional? É o 

que conduz a ação militar de combate, de socorro a catástrofe, apoio sanitário a 

uma população. Devem ter um conjunto competências próprias para tal 

desempenho. A medicina operacional não é só o que está fora do HFAR. 

 Lastimo que os preletores não tenham feito quaisquer referências à guerra 

colonial, que matou e feriu milhares e milhares de militares. Todos esses books 

da OTAN caem por terra aquando em terreno de guerra. Acho que o apoio 

psicossocial é do mais importante. 

 Gostaria que nos elucidassem sobre a abrangência da saúde operacional, 

nomeadamente se se aplica a todo o pessoal militar na efetividade de serviço. 



40 

 

 Temos no Exército um repositório de aprendizagem apreendida para memória 

futura. A saúde operacional é ambígua. A questão só se põe se o relacionarmos 

com quem paga. A questão está a ser analisada no Exército. Temos que saber 

se cuidados médicos são pagos pelo MDN ou pela ADM. Em campanha, não 

há dúvida, são pagos pelo Estado/MDN. Os cuidados de saúde realizados nas 

unidade militares, em função do desempenho de funções militares…, é o 

Estado/MDN. 

 No meu entender, a medicina operacional é a que se relaciona com a actividade 

operacional. Temos que assumir que todos os militares que estão na 

efectividade devem estar saudáveis. Há um problema: muitos militares 

recorrem à saúde privada para esconderem o que se passa com eles. 

 Como é que se resolve esta questão: os serviços das FA sabem se os seus 

militares estão ou não capazes para desempenhar determinada operação. No 

entanto, a junta da CGA pode, e faz, fazer contradição na eventual aptidão de 

militar julgado incapaz pela junta médica militar. 

 Como marinheiro, quero chamar a atenção do seguinte: em 2001 foi preciso ir 

à Guiné, tendo ido uma força naval com role 1 (menos, talvez). Entendo que 

seria necessário um navio polivalente logístico, com hospital. 

 A referência que foi feita é realmente uma necessidade que todos nós 

perfilhamos. O recurso à telemedicina poderá reduzir esta problemática. 

 Foi lembrado que a tentativa de separar a saúde operacional da saúde hospitalar 

não é ingénua por parte do MDN. Temos que clarificar de uma vez por todas 

esta tentativa de separação da saúde militar. 

 O que é correto é falar no apoio sanitário! Seja em campanha, quer em termos 

de paz, na capacidade excedentária. Existe apenas o apoio sanitário, mais nada! 

Esta divisão de conceitos não pode nem deve dividir-nos e depois criar 

financiamentos diferenciados. Por outro lado, o apoio sanitário tem de ter uma 

doutrina, instrução e treino! É preciso saber quais as especialidades necessárias 

para o apoio sanitário em role 2, 3, ou 4. 
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8. Painel IV - A ADM – Gestão, custos e financiamento 

Moderador: Coronel Farm Aranda da Silva 

 

a. ADM/IASFA 

Dr. António Coelho (Diretor)  

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=bKefCKO8x78  

Apresentação Power Point: Em anexo H (link abaixo) 

http://www.aofa.pt/Seminario/Anexo_H_ADM.pdf 

A ADM – Gestão, Custos e Financiamento

Seminário Saúde Militar 

 

 

b. ADSE 

Dr. Luis Santos Pires (Diretor) 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=VnTkVvzfHHA  

Apresentação Power Point: Em anexo I (link abaixo) 

http://www.aofa.pt/Seminario/Anexo_I_ADSE.pdf 

ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS DAS FORÇAS ARMADAS

SEMINÁRIO DA SAÚDE MILITAR

Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, 9 de outubro de 2014

GESTÃO, CUSTOS E FINANCIAMENTODA

 

https://www.youtube.com/watch?v=bKefCKO8x78
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.aofa.pt%2FSeminario%2FAnexo_H_ADM.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG9yn0oLHvkaR5m2hCJCe3EFmmrnQ
https://www.youtube.com/watch?v=VnTkVvzfHHA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.aofa.pt%2FSeminario%2FAnexo_I_ADSE.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGj3PgkfcodNurNotG3YigCLisWGA
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c. SAD/GNR 

Coronel Nogueira Pelicano (CARI/GNR) 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=bOi5IUAHF18 

Apresentação Power Point: Em anexo J (link abaixo) 

http://www.aofa.pt/Seminario/Anexo_J_SAD_GNR.pdf 

SAD/GNR

Direção de Saúde e 

Assistência na Doença

9 outubro 2014

Coronel. Pelicano
 

d. SAD/PSP 

Superintendente Ferreira de Oliveira 

Vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=fr7xkIalmts&list=PLlJ5fC8oWkHmj5hLshLFZ2G

waZjZD1Qx5 

 

Apresentação Power Point: Em anexo K (link abaixo) 

http://www.aofa.pt/Seminario/Anexo_K_SAD_PSP.pdf 

O SAD – PSP - um subsistema de 
Assistência na Doença, na PSP, 

autossustentável e promotor da 
qualidade de vida dos Polícias

Lisboa, 9 de outubro de 2014

José Ferreira de Oliveira

Superintendente

Seminário da Saúde Militar
“Saúde Militar, que futuro?” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bOi5IUAHF18
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.aofa.pt%2FSeminario%2FAnexo_J_SAD_GNR.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG5rMDefUcfyMhkjMwJjm81nzxkfw
https://www.youtube.com/watch?v=fr7xkIalmts&list=PLlJ5fC8oWkHmj5hLshLFZ2GwaZjZD1Qx5
https://www.youtube.com/watch?v=fr7xkIalmts&list=PLlJ5fC8oWkHmj5hLshLFZ2GwaZjZD1Qx5
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.aofa.pt%2FSeminario%2FAnexo_K_SAD_PSP.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHnEYw_JvLn_Co0ysWXQdfdKEZbcw
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e. Debate/conclusões 

Nas várias intervenções foi patente o sentimento de injustiça que resulta da 

contradição entre a situação actual da ADM e as disposições da Lei das Bases 

Gerais do Estatuto da Condição Militar (nº 11/89, de 1 de Junho), que, de uma 

forma razoável, foram respeitadas até à publicação do Decreto-Lei nº 166/2005, 

de 23 de Setembro. 

Na realidade, até lá, os militares não tinham que fazer qualquer desconto, sendo 

que, ainda por cima, as comparticipações das Assistências na Doença, da 

responsabilidade dos Ramos, eram muito mais elevadas, num quadro em que 

também os Hospitais Militares prestavam um serviço de muito melhor qualidade, 

desonerando os militares de muitas despesas a que hoje são obrigados. Os 

militares na situação de reforma beneficiavam de um regime especial  nos 

medicamentos comparticipados, tendo em vista ressarci-los dos danos na saúde 

provocados pelas difíceis condições em que fizeram a Guerra, que terminou. 

Mais: os cônjuges, sem terem que despender qualquer importância, eram 

beneficiários de pleno direito, dando-se cabal cumprimento ao conceito de 

Família Militar bem claro na Lei. Após a alteração de 2005, houve a tentativa de, 

através de um protocolo com o IGFS em que o Ministério da Saúde se 

comprometia a transferir para a ADM o equivalente ao custo médio de cada 

doente no SNS (que nunca se concretizou na prática), os cônjuges (designados 

como “protocolados”) viram reposta a possibilidade de beneficiar da ADM, o que 

estará para terminar no final do ano, situação considerada inaceitável pelos que se 

pronunciaram. 

Para os presentes foi considerado desejável que fosse reposto o regime em vigor 

até 2005, que assegurava, inclusivamente, a tranquilidade necessária aos militares 

no cumprimento das respectivas missões, uma vez que a retaguarda familiar se 

encontrava devidamente protegida. 

Estamos, entretanto, perante uma situação para a qual se tornam urgentes algumas 

soluções. 

Com efeito, como se torna evidente a solução HFAR, ainda que com o seu Pólo, 

para além das reconhecidas deficiências, resultantes, em grande parte, da forma 

como se desenvolveu o processo, não consegue servir o universo de militares, em 

todas as situações, e, na capacidade sobrante, os respectivos familiares. Daí que se 
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deva tornar mais clara a articulação dos serviços hospitalares com os prestados 

pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS) ou entidades convencionadas. E, nessa 

articulação, a informação adequada terá que desempenhar um papel central.   

Para todos, constitui uma grande preocupação o futuro da ADM, sendo claro que 

se impõe que fique nas mãos dos militares ou, pelo menos sob o seu controlo, 

como sucede com os SAD da GNR e da PSP. Mais: muito rapidamente, também, 

não esquecendo os especiais direitos consagrados na Lei nº 11/89, de 1 de Junho, 

a ADM deve ser libertada do pagamento de encargos que constituem claramente 

obrigação do Estado e ser ressarcida pelo SNS pelos actos médicos de que é 

aliviado devido à sua existência. Tudo isto continua sem resposta, sendo, 

entretanto, os militares sobrecarregados com aumentos sistemáticos dos descontos 

para a ADM, a pretexto de uma auto-sustentação que, para além de constituir um 

claro desrespeito pelo quadro da Lei, estaria de há muito assegurada se o Estado, 

ainda que no sistema de descontos (repudiado pelos militares), assumisse as suas 

responsabilidades. 
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9. Conclusões finais - Presidente da Assembleia Geral da AOFA 

Tenente-General Formeiro Monteiro 

 

1. SSM 

A denominada reforma do SSM limitou-se a extinguir as estruturas hospitalares 

dependentes dos três Ramos das FA, levando à criação de um hospital único 

(HFAR), assentando numa métrica simplista de fusão de estruturas, num timing 

irrealista, e, politicamente orientado, uma vez que com a concentração num mesmo 

espaço físico, com condições de localização, espaço e arquitectura funcional de 

compatibilidade duvidosa, se puseram em causa as reais necessidades do potencial 

universo de utentes e de beneficiários. 

  Com a concentração dos universos de utentes dos três Ramos das FA, em 

paralelo com uma deficiente organização dos serviços, passou-se a assistir, desde o 

início do processo, a uma manifesta falta de capacidade de resposta do HFAR 

face às necessidades dos utentes, bem patente na extrema dificuldade nas 

marcações de consultas e de actos médicos, ao mesmo tempo que as inerentes filas 

de espera se prolongam por largos períodos de tempo, com os elevados prejuízos 

para as condições de saúde de quem procura o apoio médico a que tem direito, em 

claro desrespeito pelas suas necessidades e expectativas. 

O erro dos pressupostos em que o programa funcional do HFAR assentou, 

quando do seu levantamento, induziu a alienação, desconstrução e sub 

dimensionamento de valências e de capacidades médicas, assistindo-se à perda: 

do Serviço de Nefrologia e da unidade de hemodiálise; 

do Serviço de Hematologia; 

do Serviço de Infecciologia; 

do Serviço de Pediatria; 

e da capacidade de internamento do serviço de Psiquiatria, a par da suspensão da 

actividade cirúrgica e de internamento no Serviço de Neurologia, e da redução do 

apoio do Hospital de Dia em Oncologia. 

Em relação às instalações e infra estruturas, a capacidade de internamento do 

HFAR não salvaguardou a efectiva dimensão do universo a apoiar, perdendo face 

aos hospitais dos Ramos cerca de 400 camas.  
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Sabendo-se que a ocupação hospitalar no modelo anterior era da ordem dos 

90%, questiona-se para onde estão internados os utentes vitimas destes cortes 

(?) 

Com serviços a funcionar em contentores, com insuficiência de blocos 

operatórios e de camas para internamento, com gabinetes de consulta em nº 

reduzido, com falta de gabinetes para técnicas clínicas, entre outras lacunas, 

destaca-se a não existência de condições de um modo geral, para o internamento 

para grande parte do universo DFA, dada a especificidade das suas incapacidades, 

ficando o respectivo apoio hospitalar comprometido, tendo sido afirmado que era 

minimalista, casuístico e desarticulado. 

Com o atual HFAR não tem sido possível obter o referencial de qualidade que se 

esperava como resultante da conjugação dos recurso obtidos pela fusão dos três 

Ramos para constituir o hospital único e as soluções alternativas de 

complementaridade, de assistência encontradas através do IASFA na CVP ou em 

outras instituições, são claramente insuficientes. 

Em termos de conceção estratégica o HFAR devia ter capacidade de dispor 

basicamente de uma unidade central de urgência, matriz determinante de todo o 

SSM, capaz de responder de forma qualificada a situações de urgência médica e 

cirúrgica, e poder concretizar com o apoio do SNS a criação de um centro de 

trauma, com diferenciação técnica de intervenção em acidentados por lesões 

vertebro medulares e adicionalmente ter disponibilidade para criar uma unidade 

de tratamento de queimados, tão necessário ao país e possibilitar dessa forma o 

conhecimento e o treino indispensável nesta área aos médicos e cirurgiões militares. 

Importaria que o HFAR pudesse dispor de uma unidade hospitalar de 

retaguarda ajustada às necessidades e sem custos significativos, podendo ainda ser 

hospital de dia e fazer a denominada cirurgia de ambulatório, para além da 

capacidade para internar doentes para cuidados continuados ou paliativos e apoiar 

inclusivamente ex-combatentes em áreas clínicas específicas para as quais as FFAA 

devem ter experiência e especial aptidão, nomeadamente, na avaliação e tratamento 

das sequelas resultantes das perturbações psíquicas e dos danos físicos da guerra.  

Esta estrutura pode ser encontrada em ex hospitais dos Ramos, nomeadamente no 

ex Hospital Militar Principal (HMP) ou no ex Hospital de Marinha (HM), uma vez 

que os mesmos não perderam as respectivas estruturas logísticas de dimensão 
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hospitalar, dispondo de blocos operatórios com sub unidades cirúrgicas, bem como 

estruturas de cuidados intensivos. 

Graças à actual reforma, o SSM enfrenta hoje uma série ameaça de 

descaracterização ou mesmo extinção. O nível de concentração planeado levou ao 

ponto de querer confinar ao perímetro hospitalar da base área do Lumiar, estruturas 

que lhe têm sido laterais, como sejam a ESSM, o Centro de Medicina Aeronáutica, 

e o Centro de Medicina Hiperbárica, entre outros. A situação que está criada pela 

atual reforma desmotiva os profissionais e repele os utentes. De uma penada 

subdimensionou-se uma capacidade instalada e destruiu-se uma cultura 

organizacional que constituía uma mais-valia do SSM.    

Não restando dúvidas de que a situação económica do País obriga, 

progressivamente, a uma gestão eficiente dos recursos, para um SSM de qualidade 

exige-se concentração de recursos, complementaridade e partilha para criação de 

massa crítica, devendo estender-se, também, ao plano da cooperação civil-militar. 

Neste sentido, a formação dos quadros de saúde militar é um facto essencial, 

e que, apesar de todo o importante caminho percorrido desde o início da década de 

noventa do século passado, muito, ainda, há por fazer, no sentido de consolidar o 

sistema de formação, torna-lo mais partilhado inter-ramos, actualizá-lo em 

permanência e agilizar o seu funcionamento, uma vez que a actual tipologia das 

missões cada vez mais multinacionais e altamente diferenciadas exige a sua 

integração.  

É preciso que finalmente a medicina militar e as restantes disciplinas da saúde 

militar se organizem em competências ou colégios autónomos dentro de cada uma 

das suas estruturas de organização profissional (ordens ou afins). 

Por outro lado, é chegada a altura em que se deverá decidir se se pretende um 

SSM ajustado às necessidades das FA, o qual se deverá basear em princípios 

estruturantes, como sejam: 

1. Um SSM composto por profissionais motivados; 

2. Um SSM dotado de estruturas de cuidados de saúde e infraestruturas que 

satisfaçam os padrões mais elevados de qualidade; 

3. Um SSM desenhado à medida das necessidades fundamentais da saúde 

operacional; 

4. Um sistema de formação pós-graduado contínua e com treino de qualidade; 
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5. Um SSM que não esteja sequestrado pela sociedade civil, e que com ela se 

articule; 

6. Um SSM no qual, como em tempos passados, os militares se reconheçam, e que 

sirva a família militar e os DFA; 

7. Um SSM que se constitua em estrutura autónoma dentro da organização militar, 

respondendo diretamente perante o CEMGFA. 

Em relação à saúde operacional, referiu-se o papel do HFAR como elemento 

de rectaguarda do SSM.  

Nesse sentido, importava visualizar como será feito o levantamento e 

sustentação do Hospital de Campanha, de forma a garantir as capacidades de ROLE 

2 e ROLE 2 E, exigidas pela doutrina da OTAN, e importava, ainda esclarecer 

como é que se pode responder à eminência de ameaças no âmbito NBQR. 

Foi referido que o conceito de saúde operacional é muito amplo na Marinha, 

com coordenação a partir do Centro de Medicina Naval (CMN), sendo o apoio às 

operações navais executado através de três tipos de unidades navais: de tipo 1, com 

somente 1 enfermeiro; de tipo 2 com 1 médico e 1 enfermeiro; de tipo 3, que 

incluem as grandes unidades prestadoras de cuidados, como o CMN, a Base de 

fuzileiros, e a Escola de Fuzileiros. Foi referido, igualmente, a necessidade de um 

navio polivalente logístico, com hospital, bem como assinalado que o recurso à 

telemedicina pode ser potenciado para melhorar o apoio sanitário, a grandes 

distâncias das bases. 

Por sua vez o Exército entende que a inovação tecnológica tem garantido 

diagnósticos mais precisos e terapêuticas mais eficazes, e tem permitido ganhar 

muito tempo na formação de diagnósticos e numa maior eficiência de utilização de 

recursos, nomeadamente financeiros. Sendo assim, a mensagem a transmitir passa 

pela medicina personalizada e por sistemas de saúde com destaque para a qualidade 

das tecnologias biomédicas.  

A Força Aérea indicou que a prevenção, tratamento, evacuação e reabilitação 

são os componentes da saúde militar, em que a doutrina NATO é a seguida, e 

referindo que as Foças Armadas (FA) não dispõem de capacidade para implementar 

um Role 2, por falta de pessoal médico com as especialidades necessárias, uma vez 

que, embora haja mais de 300 médicos nas FA, não há especialistas certos em 

quantidade, logo, estando fora do contexto operacional. O apoio sanitário tem de ter 
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uma doutrina, instrução e treino, e é preciso saber quais as especialidades 

necessárias para a sua implantação em role 2, 3, ou 4.  

2. APOIO SOCIAL 

Nas suas duas linhas de missão, foi afirmado que o IASFA prossegue dois fins
9
: 

Garantir e promover a Acção Social Complementar dos seus beneficiários (ASC); 

Gerir o sistema de Assistência na Doença aos Militares das Forças Armadas 

(ADM). 

 Questionou-se sobre quais as vantagens em manter o IASFA com o perfil de um 

Instituto Público, integrado na administração indirecta do Estado, como hoje 

acontece, pese embora a actual envolvência económica e política parecer não ser 

clarificadora, quanto ao modelo organizacional a adoptar, seu âmbito de acção e 

respectivo processo de financiamento. 

Actualmente, parece consensual a opinião de que a integração da ADM no 

IASFA, não terá sido a opção certa, sendo admissível que, a prazo, possa assistir-

se à saída do seu universo.  

Se semelhante situação ocorrer, dever-se-á, então, concentrar as atenções nas 

opções que se possam desenhar, bem como na gestão da receita, não despicienda, 

correspondente às quotizações dos respectivos beneficiários.  

A ADM pode assim concitar atenções pelas verbas que gera, sendo altamente 

desejável que os encargos com os serviços prestados aos beneficiários, nas 

Unidades de Saúde Militar (USM), deixassem de onerar a ADM, sendo suportados 

pelas dotações das próprias USM, isto é, dos Ramos e EMGFA. 

Importa, igualmente, ter presente que o Memorando de Entendimento que 

Portugal subscreveu com a Troika veio determinar a redução do custo orçamental 

global com os sistemas de saúde dos trabalhadores em funções públicas (ADSE, 

ADM e SAD), diminuindo a comparticipação da Entidade empregadora e ajustando 

o âmbito dos benefícios de saúde, com poupanças de 100 milhões de euros em 

2012, devendo seguir-se reduções adicionais a taxas semelhantes nos anos 

subsequentes (30% em 2014 e 20% em 2015), tendo em vista que os sistemas se 

possam financiar, por si próprios, até 2016. (realidade, entretanto, já alcançada 

pela ADSE no presente ano, inclusive com super havit), bem como pela 

SAD/GNR). 

                                                 
9 Lei Orgânica do IASFA, I.P. (DL n.º 193/2012 de 23 de Agosto), art.º 3.º. 
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Os orçamentos destes sistemas de saúde serão reduzidos através do decréscimo 

das contribuições da Entidade empregadora, bem como pelo ajustamento do âmbito 

dos benefícios de saúde, prevendo-se subsistemas, sucessivamente mais exíguos, no 

apoio que poderão futuramente assegurar 

Foi, também, indicado que, no quadro das respostas sociais complementares do 

IASFA, I.P., se aguardam as conclusões do estudo para a formulação do Plano de 

Reestruturação do apoio social aos militares, que envolveu, além do IASFA, I.P., 

os Ramos das Forças Armadas, a Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) e a Liga de 

Combatentes (LC), sob a coordenação da DGPRM/MDN.
10

 

As atenções deverão, agora, estar centradas nas respectivas conclusões e na 

decisão que daí resulte, em termos do apoio social aos militares, esperando-se uma 

clarificação em três áreas distintas: 

 ADM; 

 ASC; 

 Património (Ex-SSFA e ex-CPFA) 

Nesta perspectiva, a ADM parece ser a área que menos dúvidas suscita: 

 Tem receitas próprias; 

 tende a libertar-se do ónus contabilístico resultante das despesas facturadas pelo 

HFAR e dos cuidados de saúde com os DFA, e com as despesas dos acidentes em 

serviço. 

Admite-se como provável a sua saída do IASFA, I.P., e pode antever-se que no 

futuro, apresente uma gestão tendencialmente condicionada por critérios de 

contenção de despesa. 

É de admitir, igualmente, que para consolidação da sustentabilidade do 

subsistema, todos os beneficiários do agregado do titular, passem a ser parte 

activa das quotizações. 

Por sua vez, a Acção Social Complementar assume nos dias de hoje uma 

importância crescente, quando é sabido que o universo que é suposto cobrir está a 

envelhecer, a par do aumento da esperança média de vida. 

Ao contrário da ADM, não é financiada por quotizações, e a eventual saída deste 

subsistema do IASFA, acarretará um vazio de financiamento que torna inviável o 

                                                 
10 Despacho 4899/2014 de 13 de Março, da SEADN (Diário da República, 2.ª série — N.º 68 — 7 de abril de 2014) 
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seu funcionamento, uma vez que as transferências do Estado e as receitas próprias 

têm vindo a decrescer; nesse sentido, não será de excluir que possa transitar para 

áreas privadas de negócio que “espreitam” oportunidades de negócio no sector 

privado da saúde, ou simplesmente, que venham a ser integrados nos Serviços 

Sociais da Administração Pública (SSAP) ou na União das Misericórdias 

Portuguesas (UMP). 

Finalmente, foi afirmado ser necessário estreitar a relação institucional entre o 

IASFA, o EMGFA e os Ramos, visando uma melhor articulação das necessidades e 

complementaridade das capacidades instaladas, procurando uma melhor partilha 

das sinergias, nomeadamente ao nível dos cuidados de saúde. 

3. ADM – CUSTOS E FINANCIAMENTO 

O número de beneficiários tem vindo a diminuir desde 2010 até 2013 (de 

135.028 para 130.406), sendo o número de beneficiários protocolados, actualmente, 

à volta de 12.800. 

Também as despesas da ADM têm vindo a decrescer, verificando-se em 2013, 

cerca de 78ME, prevendo-se que em 2014 atinjam os 63ME., enquanto as receitas 

foram respectivamente de 82 ME e 63 ME. 

Quanto aos prazos médios de pagamento, tem-se vindo a liquidar documentos 

que foram entregues na primeira quinzena de Agosto, tendo sido referido que só 

para as instituições militares foram pagos 7,2 ME, nomeadamente para o HFAR, e 

Centros de Saúde de Coimbra, Sta. Margarida e Laboratório Militar.  

Para os Centros de Apoio Social (CAS) do IASFA foram canalizados cerca de 

1,2 ME. 

Em relação aos prazos de comparticipações, verifica-se uma redução do prazo de 

pagamento das comparticipações no regime livre de 120 para 60 dias, enquanto no 

regime convencionado se reduziu de 400 para 120 dias. 

Colocou-se, ainda, a questão se as despesas de saúde de âmbito operacional, bem 

como para as decorrentes com os DFA, que estão a ser suportadas pela ADM, 

sendo consensual que estas despesas deveriam estar carregadas nos orçamentos 

dos Ramos, e no OE-MDN, respectivamente. 
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Foi colocada, igualmente, a questão da ADM não ser gerida pelas FA, ao 

contrário do que se passa com outros sub sistemas de saúde da Administração 

Pública. 

Entretanto de referir que a SAD/GNR, bem como a ADSE são já auto 

suficientes, sendo expectável que idêntica situação venha a ocorrer na SAD/PSP, a 

curto prazo.  

Muito mais foi referido, durante estes dois dias em que o Seminário 

decorreu, mas em termos gerais, podendo-se sintetizar que: 

1.O Sistema de Saúde Militar (SSM) deve basear-se numa componente operacional, 

orientada para o apoio às missões das Forças Armadas (FA), e numa componente 

assistencial e hospitalar, visando garantir um apoio de qualidade aos militares e às 

suas famílias, tendo em conta o enquadramento específico da “Condição Militar
11

”. 

2.Contudo, as restrições e condicionamentos impostas no âmbito da saúde, da 

assistência sanitária, e do apoio social aos militares têm-se agravado 

progressivamente, com o MDN a procurar justificar esta realidade com o processo 

de convergência com os sistemas da Administração Pública. 

Desta forma, parece esquecer-se do disposto na Lei
12

 que regula a “Condição 

Militar”, e que determina uma discriminação positiva, como contrapartida dos 

inúmeros deveres e restrições aos direitos, liberdades e garantias a que os militares 

estão sujeitos. 

3.Por todas estas razões, vem-se acumulando um acentuado capital de queixa, por 

parte dos militares, traduzido num forte sentimento de injustiça, face à forma como 

a especificidade das suas missões é tratada pelo poder político. 

 

Faculdade de Farmácia, 09 de Outubro de 2014 

 

Joaquim Formeiro Monteiro, 

Tenente General 

                                                 
11

 A “Condição Militar”, enquadrada por uma série de diplomas legais, caracteriza-se, além de outras, pela 
consagração de especiais direitos, compensações e regalias, designadamente nos campos da 
Segurança Social, assistência, remunerações, cobertura de riscos, carreiras e formação, sendo garantido 
aos militares e suas famílias, de acordo com as condições legalmente estabelecidas, um sistema de 
assistência e proteção, abrangendo, designadamente pensões de reforma, de sobrevivência e de preço 
de sangue e subsídios de invalidez e outras formas de segurança, incluindo assistência sanitária e 

apoio social. 
12

 Lei 11/89 – Lei de Bases do Estatuto da Condição Militar. 
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10. Encerramento – General Pinto Ramalho (ex-CEME) 

 

AOFA – SEMINÁRIO – SAÚDE MILITAR 

Caros Camaradas 

Exmos. Senhores Convidados 

Minhas Senhoras e Meus Senhores 

 

Uma palavra inicial para agradecer o Convite para participar neste Seminário, 

cujo Tema é de relevante importância para a Instituição Militar, mas também para o 

País, pois a opção de ter ou não, um Sistema de Saúde Militar (SSM) eficaz e 

eficiente, é uma escolha entre dispor de mais uma opção estratégica de resposta em 

situações de emergência ou crise ou, pura e simplesmente não a ter e colocar toda a 

expectativa no Serviço Nacional de Saúde, (SNS) ignorando a sua real capacidade 

de resposta e a política de emagrecimento e contenção de acção do mesmo, a que 

temos vindo a assistir. 

Esta referência à função de reserva estratégica não é uma especulação académica 

pois, até ao início do processo de encerramento dos Hospitais Militares, por várias 

vezes foram cedidas ao SNS, dezenas de camas, quer em Lisboa quer no Porto, para 

responder a situações anormais, como por exemplo, nos períodos agudos das gripes 

sazonais, ou na contingência da pneumonia atípica. Numa situação de anormalidade 

grave ou catástrofe, as necessidades neste âmbito serão certamente mais exigentes. 

Pode dizer-se desde já, face às realidades do actual Hospital das Forças 

Armadas, (HFAR) que a Tutela optou por ignorar esta questão e mais do que isso, a 

designada reforma que delineou, correspondeu, pelo contrário, a sobrecarregar o 

SNS, com parte do universo de utentes da instituição militar quer para os actos 

médicos de urgência, quer em particular, para responder aos cuidados médicos a 

que a Família Militar recorre, para além da cortina de incerteza e opacidade, 

relativamente à capacidade do IASFA para continuar a garantir cuidados 

continuados.  

Também neste domínio, a acção na gestão do IASFA pela Tutela parece querer 

ignorar que este organismo é, em primeiro lugar, Obra dos Militares. É necessário 

estar atento e evitar a degradação da acção social do IASFA, que tem de merecer a 

atenção de todos os militares do activo, da reserva e da reforma, não só pelo que 

isso pode representar de perturbação do moral e da disponibilidade operacional dos 

militares do activo, em missões nas FND, como de desrespeito pelos compromissos 
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éticos, para com aqueles que tiveram uma vida de serviço à instituição Militar; 

constitui também uma responsabilidade inalienável da Cadeia de Comando, a 

preservação do apoio social que é devido à Família Militar em geral e aos 

veteranos, viúvas e órfãos de militares, em particular. 

Quando a Reforma do Sistema de Saúde Militar começou a ser discutida, tive a 

oportunidade de dizer à Tutela em Junho de 2007, que era minha convicção 

profunda, que continuo a manter, de que dificilmente haverá um SSM eficiente e 

eficaz, tendo em conta as especificidades de cada Ramo, à margem destes, fora da 

natural inserção na linha de Comando do Sistema de Forças Nacional, dirigido a 

este como objectivo primário, mas contemplando as necessidades dos Deficientes 

das Forças Armadas e da Família Militar. 

A criação de um Sistema de Saúde Militar, em que o HFAR está na dependência 

do CEMGFA, tem de contemplar a apropriada intervenção do CCEM, com 

autoridade técnica e funcional sobre o mesmo, com competências nas áreas do 

planeamento das necessidades de pessoal, do planeamento e coordenação das 

actividades de ensino e formação do pessoal de saúde militar e, também, de 

coordenação do apoio sanitário à actividade operacional e ao SFN.  

Por outro lado, para além do pessoal do activo, face à dimensão do universo de 

utentes, à sua diversidade e concentração na área de Lisboa, da assistência na saúde 

no HFAR, importa encontrar uma forma de auscultar e de permitir a expressão do 

mesmo, sobre a eficiência e eficácia do apoio prestado. 

O SSM e necessariamente a sua componente Hospitalar, para além de 

constituírem, como já referi, um instrumento de acção estratégica do Estado, 

constituem uma resposta sanitária às necessidades de uma Instituição Nacional, 

cuja missão última é fazer a guerra; não podem, ambos, ser encarados em termos 

meramente economicistas ou na óptica de uma gestão privada, devendo evitar-se o 

que em outras “experiências ditas reformistas” desta natureza se tem verificado, - 

ou seja, haver capacidade para estabilizar e evacuar baixas a partir do TO, que 

posteriormente se transformam em óbitos na retaguarda, por falta de especialistas e 

de infra-estruturas do SSM, vocacionadas para essa resposta. 

A necessidade de criar condições para garantir e facultar o treino e o 

enquadramento militar contínuo do pessoal militar de saúde, evidencia a 

imprescindível necessidade do levantamento e funcionamento de uma Urgência que 
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não seja apenas básica. Que melhor centro de formação, em tempo de paz, do que 

um serviço de urgência onde convergem acidentados, na rua ou no treino militar e 

as situações agudas médico-cirúrgicas, hemorragias, situações traumáticas, 

insuficiências cardíacas ou respiratórias, mas também as situações mais ligeiras dos 

acidentes caseiros, as entorses, as luxações ou as reacções alérgicas, entre outras. 

A Tutela, designadamente a actual, sempre tão interessada em encontrar 

“modelos” que legitimem as suas opções, ignorou neste domínio, os casos 

apontados do Reino Unido, da Espanha, da França, da Alemanha e da Áustria, isto 

para citar apenas alguns exemplos europeus, em que os serviços de urgência 

militares, têm uma responsabilidade regional de resposta, no âmbito das missões de 

interesse público, incluindo uma capacidade limitada de internamento (da ordem de 

uma dezena de camas), por períodos curtos, 24 horas, onde os acidentados ou 

doentes civis, são estabilizados e posteriormente transferidos para o SNS da área da 

sua residência. 

Nestes países, é nestes serviços de urgência militares que se estimula e 

desenvolve a preparação e o treino dos jovens médicos militares e demais 

profissionais de saúde e de diagnóstico, no tratamento das situações traumáticas e 

de choque, dos primeiros cuidados aos queimados ou, quando adequado e possível 

da cirurgia de emergência. A realidade actual do HFAR, por opção da Tutela, é a de 

um total alheamento a esta problemática. 

Esta anunciada reforma, sempre referida pela Tutela como uma realização 

estrutural do seu consulado, centrada na criação do HFAR, não conseguiu ainda, ou 

não quis caracterizar, com clareza, uma filosofia da cadeia da saúde militar e do 

estabelecimento da ligação entre o que acontece ou pode acontecer no TO e qual a 

capacidade de resposta que aí deve existir, a par do apoio de retaguarda a 

estabelecer em TN. Estamos a falar daquilo que deve ser e o que deve garantir a 

medicina operacional, a hospitalização e os cuidados primários, a medicina 

assistencial, assim como os cuidados continuados e paliativos, em suma o SSM. 

No domínio do apoio sanitário operacional podemos afirmar que a sua função 

geral é a de manter a sanidade física e mental da Força Operacional, fazer a 

profilaxia de doenças e acidentes que se traduzem em indisponíveis e tratar os 

feridos e acidentados. São preocupações que têm especial acuidade junto das 

unidades, designadamente em operações, até ao escalão Brigada. 
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O que distingue o apoio sanitário no âmbito operacional, do de tempo de paz são 

as circunstâncias de tempo e de lugar; em relação à primeira tem a ver com o 

número e a simultaneidade dos feridos que é necessário tratar, quanto à segunda 

tem a ver com as condições em que o apoio sanitário é prestado; para atenuar estas 

circunstâncias, são necessárias formações sanitárias com mobilidade, equipas 

ligeiras especializadas e meios de evacuação dedicados, designadamente 

helicópteros; meios, que a actual Tutela fez questão de cancelar no projecto em 

curso, no Exército, com os inegáveis inconvenientes operacionais e financeiros, 

estes da ordem das centenas de milhões de euros já investidos, a que se deve ainda 

somar eventuais penalizações decorrentes do contencioso judicial com a NAEMA e 

as significativas avenças das auditorias jurídicas, externas ao MDN. 

No domínio do apoio sanitário operacional deve merecer reflexão não só a 

doutrina OTAN neste âmbito e a “Regra 10-1-2”, a chamada “Golden Hour”, no 

sentido de ser garantido nos teatros de operações o tratamento cirúrgico primário 

dentro de uma hora, como também o apoio ao total levantamento do Hospital de 

Campanha do Exército, capacitando-o para o desempenho dos níveis de tratamento 

designados por ROLE 2 E, que faz a transição entre a triagem e a cirurgia de 

controlo de danos e a cirurgia mais especializada e os cuidados intensivos e pós-

operatórios. 

Esta é a estrutura de apoio sanitário, reconhecida pela OTAN, como adequada a 

uma Brigada em operações, dando resposta à regra enunciada, devendo a mesma ter 

a capacidade para, na frente de batalha, destacar equipas capazes de efectuarem 

cirurgias de emergência essencial, com as prioridades de salvar vidas, evitar 

amputações, controlar hemorragias, repor volémia e iniciar terapêutica antibiótica e 

estabilização de fracturas, de forma a possibilitar a evacuação para a estrutura 

hospitalar. 

Ainda no domínio hospitalar, mas com evidente incidência operacional, a OTAN 

preconiza que os países membros devem dispor, como resposta às novas ameaças 

bioquímicas, de uma capacidade de resposta, que envolva uma infra-estrutura 

hospitalar que proporcione uma capacidade de internamento entre 50/100 camas 

com contenção biológica, reserva de meios de tratamento, meios de evacuação 

orientados para esta situação e profilaxia e formação especializada de pessoal 

médico e paramédico, capaz de responder à necessidade de tratamento de uma 

centena de casos agudos. 
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Esta capacidade foi criada e testada no Hospital de Belém, mas com o 

encerramento desta unidade hospitalar deixou de existir e não foi reposta no HFAR, 

constituindo uma vulnerabilidade grave em termos nacionais, face às novas 

ameaças da actualidade, não transparecendo, por parte da actual Tutela qualquer 

preocupação relativamente a esta matéria. 

Estas realidades tornam evidente que um processo de Reforma estrutural só faz 

sentido se o seu produto final for melhor do que aquele de que se partiu, 

desejavelmente mais económico, embora possa exigir investimentos iniciais, e que 

favoreça a eficiência e a eficácia do desempenho e do cumprimento da missão 

atribuída. 

O processo de concentração dos Hospitais Militares foi conduzido segundo uma 

óptica reducionista e economicista, subordinada a um calendário político, 

disponibilizando o investimento mínimo, alheado das recomendações institucionais 

e dos direitos e garantias de assistência aos utentes; produziu uma integração 

atabalhoada de serviços médicos e de diagnóstico, que se traduz num HFAR, a 

funcionar com manifestas dificuldades por insuficiências de recursos humanos, de 

valências e de infra-estruturas. 

Uma visão minimalista das capacidades e valências do HFAR, corresponde a 

estimular a procura da satisfação das insuficiências fora do mesmo, com inequívoca 

sobrecarga da ADM, não sendo aceitável que isso seja argumento para “interditar 

internamentos” nesta unidade hospitalar, como parece ter sido decidido, desde o 

passado mês de Agosto, pelo que isso representa de desresponsabilização do 

HFAR, perante novas soluções de meios de diagnóstico ou terapêutica. 

Sobre a ADM quero referir, uma vez mais, aquilo que foi transmitido às Chefias 

Militares, pelo Ministro da Defesa Nacional da altura, no seguimento da assinatura 

do Memorando de Assistência Financeira ao país e que passo a citar: “os cortes 

previstos para o conjunto dos sistemas públicos de assistência na doença, no acordo 

com a troika, não afectará a especificidade e autonomia próprias do regime 

específico dos militares”, acrescentando ainda, “essa redução far-se-á preservando 

o regime de ADM, que é uma dimensão associada à condição militar e é extensível 

à família dos militares”. 

Esta afirmação foi posteriormente tornada pública, pelo próprio ministro e 

divulgada pela comunicação social, pela Lusa e pelo Diário de Notícias, em 7 de 
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Maio de 2011 podendo ser facilmente consultada. Chamei à atenção para esta 

posição, junto da actual Tutela em Conselho Superior de Defesa Nacional, 

continuando a Instituição Militar a ser credora deste compromisso e, pelo contrário, 

a verificar comportamentos diversos, como seja, por exemplo, o agravamento das 

contribuições individuais para a ADM. 

Uma palavra sobre o LMPQF que, até ao início deste processo, sempre se 

assumiu como um órgão incontornável, no conjunto logístico da estrutura 

hospitalar, responsável pelo fornecimento de mais de 60% do material sanitário aos 

três Ramos das Forças Armadas, assim como das FND e também de diversos 

medicamentos específicos como a Metadona, havendo ainda acordos com o 

INFARMED para a produção dos chamados “medicamentos órfãos”. 

É necessário garantir que esta capacidade também não se perca, assim como 

clarificar a sua inserção no sistema da SSM pois, na actualidade, assiste-se à 

situação peculiar do EMGFA, órgão essencialmente vocacionado para o comando 

operacional de Forças, que passa, no âmbito da presente reforma, a ter na sua 

dependência, um Estabelecimento Fabril, concretamente o LMPQF.  

Não quero terminar sem referir dois aspectos que poderão orientar a Instituição 

Militar, relativamente ao futuro do SSM; por um lado o exemplo de vários países 

europeus, em que os Hospitais Militares são centros de excelência, para 

determinadas valências, como é o caso da Alemanha, Espanha ou França, com 

idoneidade formativa para diversas especialidades, como aliás já acontecia no HMP 

da Estrela e verdadeiros instrumentos de acção estratégica, quer no âmbito da 

política externa, quer da cooperação, procurados pelas elites político-militares, 

nacionais e estrangeiras, pela sua competência, segurança e confidencialidade. 

O segundo aspecto tem a ver com a história do Serviço de Saúde Militar, ao 

longo de mais de 200 anos e sirvo-me da cronologia dos factos relevantes durante 

esse período, elaborada pelo Cor Médico Rui de Carvalho, publicada na Revista 

Militar de fácil consulta e que passo a citar “muitos dos quais contribuíram para, ou 

marcaram a Saúde, em sentido lato em Portugal”.  

Não está nos genes do Serviço de Saúde Militar a passividade, a acomodação, o 

conformismo ou a vulgaridade; pelo contrário, sempre foi a competência, a 

confiança, a procura da inovação, a proximidade dos seus doentes, a 

disponibilidade, a camaradagem e a solidariedade, que marcaram o seu 
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desempenho, na paz e na guerra e também nas acções internacionais de assistência 

humanitária. 

No passado recente, nunca as Chefias Militares hesitaram, relativamente aos 

hospitais de cada Ramo, em lhes dar as melhores condições de resposta à 

assistência que é devida aos militares e aos seus familiares, assim como o 

investimento na formação, na inovação e nas condições de trabalho, adequadas ao 

cumprimento da sua missão. Essa atitude e esse sentido de responsabilidade, não 

acredito que se tenham perdido e que estejam bloqueados por pressões ou por 

visões marcadas pelo minimalismo, pela dispensabilidade e, eventualmente, pelo 

preconceito.  

Fazer mais e melhor, ampliar capacidades e fazer evidência de competência e de 

excelência, não pode constituir uma ilegalidade ou ser objecto de crítica ou 

reprovação. Quem é que está contra um SSM de grande prestígio, que se constitua 

como uma referência nacional, no domínio da saúde, a bem da Instituição Militar e 

do País? 

Um SSM e um HFAR, que sejam um factor de coesão da Instituição Militar, que 

estimule e motive os recursos humanos dedicados à saúde, médicos, farmacêuticos, 

enfermeiros, auxiliares e outros profissionais da saúde, assim como a continuação 

da formação dos futuros médicos militares, nas Academias Militares e Escola Naval 

e demais pessoal para o serviço de saúde, na Escola de Saúde Militar. 

Este é o momento de voltar a assumir a construção de um HFAR, que as Chefias 

Militares referiam no início deste processo, em que o resultado final tinha de ser 

melhor ou pelo menos igual ao que existia. É necessário um HFAR que aposte na 

modernidade, na inovação e na abrangência, diversidade e complementaridade de 

valências, que lhe garanta a dimensão que permita responder, com fluidez e 

oportunidade, às necessidades dos três Ramos das Forças Armadas e da Família 

Militar, assim como o apoio que sempre foi garantido aos Deficientes das Forças 

Armadas e que deixe de ser tratado como mais uma dependência, de uma qualquer 

infra-estrutura militar.  

É necessário voltar a viver o ambiente de confiança, de competência, de 

proximidade aos doentes, de responsabilidade e de solidariedade, bem expresso nas 

palavras transmitidas a um Director de um dos nossos Hospitais Militares, por um 

General, Comandante de uma Região Militar, num momento muito difícil da sua 
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saúde e que passo a citar, “é aqui que trato os meus soldados, é aqui que quero e 

devo ser tratado”. 

 

Muito Obrigado pela Vossa atenção. 

José Luiz Pinto Ramalho, General. 

Lisboa, 9 de Outubro de 2014. 
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Contributos 

Almirante Martins Guerreiro 

Seminário – Sistema de Saúde Militar (proposta) 

A reforma iniciada em 2010 foi concebida e executada segundo uma lógica de 

concentração acelerada de serviços e encerramento de Hospitais em Lisboa, passando de 

4 para 1, de modo a ficar só com o que viria a ser o HFAR. 

Quando nos apercebemos das consequências de tal metodologia e da falta de estudos 

que justificassem a necessidade e as pretensas vantagens: redução de custos e melhoria 

da qualidade de serviços prestados, protestámos e contestámos. 

Concordávamos sim – com um melhor aproveitamento de recursos existentes, com 

garantia da manutenção da qualidade necessária dos cuidados a prestar e da formação e 

treino, indispensável à saúde operacional. 

Discordávamos frontalmente e não aceitávamos mudanças precipitadas, sem estudos 

fundamentados que a justificassem, sem objectivos claros e planeamento adequado. 

Não eram evidentes nem claros a necessidade e o objectivo, não havia planeamento nem 

quantificação de custos e benefícios.  

Dissemos então: 

- Desactivar serviços de qualidade em Belém e no Hospital da Marinha, para os instalar 

noutro local, que ainda não reunia condições, era não só um erro de gestão com custos 

elevados, como uma quebra na indispensável confiança entre decisores, agentes e 

utentes.  

Tal quebra de confiança mantém-se, até se alargou e aprofundou como se constata, com 

consequências graves na estabilidade e nas carreiras do pessoal militar da saúde: 

médicos e enfermeiros. 

- Desmantelar e desactivar serviços sem preparação de alternativas credíveis teve 

consequências. Para que a mudança tivesse êxito os objectivos e a necessidade tinham 

de ser claros e evidentes. 

A implementação teria de correr sem sobressaltos, sendo objecto de satisfação para 

todos os que exerciam funções nos SSM, para os utentes e para os 3 Ramos das FAs. 

Teria de ter na devida consideração a cultura, as especificidades e as necessidades 

operacionais de cada ramo, bem como os aspectos relacionados com as facilidades de 

deslocação e acesso célere aos cuidados de saúde. Não foi isso que aconteceu.  

Dissemos então que a criação do HFAR onde trabalham em conjunto profissionais de 

saúde, militares e civis com culturas institucionais diferentes, não poderia ter sucesso se 
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começar por transferências físicas de pessoas e serviços, decretados para serem 

executados em prazos mínimos.  

A reforma nasceu torta, direi mesmo “enxertada em corno de cabra” e assim continua. 

Para quem sabe o mínimo de mudanças ou tem algum bom senso, era claro que a coisa 

não ia resultar. 

 A experiência já demonstrou muitas vezes que mudanças não participadas e 

precipitadas estão votadas ao fracasso. 

A metodologia aplicada de primeiro decidir e depois estudar, assim como a 

concentração forçada desmantelando serviços que funcionavam bem, não eram 

adequadas, falharam e não tiveram a nossa aceitação. 

Manifestamo-lo em carta aberta ao Ministro de Defesa de então. Dissemos que 

recusávamos decisões precipitadas e mal fundamentadas de que iriam resultar 

insucessos, cujas culpas provavelmente iriam ser assacadas aos profissionais e militares 

que alertaram atempadamente que o rumo estava errado e a velocidade era excessiva. 

Infelizmente não nos enganamos: os erros, os problemas e os desperdícios estão agora à 

vista de muitos mais. Quais foram os custos? Quem é o responsável e responde por 

isso? A realidade da situação acabou por se impor como prevenimos. 

Vejamos a questão da responsabilidade e o porquê desta metodologia. 

Nós que somos militares temos a noção e o sentido da responsabilidade, tenho dúvidas 

em dizer que o mesmo acontece com os decisores políticos.  

Na nossa vida profissional, alem dos princípios da competência e respeito pelo outro, 

guiamo-nos por princípios de: Responsabilidade, Hierarquia e Autoridade, princípios 

que definem e estabelecem cadeias de responsabilidade e autoridade hierárquica que 

deveriam ser coincidentes. 

A hierarquia e a noção de mais antigo, são elementos básicos para que não haja quebras 

nas cadeias de responsabilidade/autoridade. Convém prestar alguma atenção ao que vem 

sucedendo há anos nas pseudo reformas do nosso Aparelho de Estado e também na área 

militar. 

As cadeias de responsabilidade estabelecidas foram muitas vezes desarticuladas e outras 

mesmo quebradas. Os últimos responsáveis da cadeia Administrativa fogem ou 

escondem-se e estamos nesta situação absurda de que aos níveis mais elevados não há 

responsáveis, não há quem assuma as responsabilidades. 

Isto em parte pelas metodologias de decisão usadas e em parte também pela abdicação 

dos responsáveis institucionais no exercício das suas funções e competências legais. 

Por que vias se processa tal situação? 
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 Criação de comissões temporárias por despacho ministerial (por vezes ilegal) 

para funções que cabem por diploma orgânico aos responsáveis e á própria 

instituição. A cadeia de responsabilidade/autoridade que vai executar tais 

decisões ficou de fora, não se sente nem envolvida nem responsável por futuros 

falhanços; 

 Reformulação/reorganização/reestruturação precipitada dos serviços o que 

destrói as cadeias de responsabilidade estabelecidas; 

 Alteração dos critérios de gestão das carreiras e de recrutamento; 

 Entrega a estruturas privadas de tarefas da Administração Pública – recurso, uso 

e abuso do “outsourcing”; 

 Irresponsabilidade dos membros do Governo como elementos de topo do 

Aparelho Administrativo, apenas assumem responsabilidade política, quando 

assumem e sem consequências; 

 Nomeação de pessoas sem as devidas competências e habilitações e por vezes 

exteriores às instituições, quer para referidas comissões, quer para assessores. 

Estamos perante uma desorganização e destruição da cadeia de responsabilidade na 

Administração Pública em geral e em particular na Instituição Militar. Não podemos 

aceitar a irresponsabilidade do PODER no que se passa. 

 

Proponho a criação, no nosso âmbito, de um grupo tarefa com elementos dos 3 Ramos, 

com gente qualificada do serviço de saúde: médicos, enfermeiros, técnicos e militares, 

com uma visão geral da Instituição, das suas missões e necessidades, que analise toda a 

situação e proponha soluções para os problemas existentes, tendo em atenção: 

 A medicina operacional sem excluir o futuro navio Hospital/Polivalente 

Logístico; 

 A qualidade dos cuidados prestados aos militares em qualquer situação (activo, 

reserva e reforma) e seus familiares; 

 A estabilidade e carreiras dos militares e civis, profissionais da saúde: médicos, 

enfermeiros, técnicos, administrativos e auxiliares. 

 

Martins Guerreiro                            

 07-10-2014    
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Major-General Luís Sequeira 

O APOIO SOCIAL NAS FORÇAS ARMADAS 

 

1.FUNDAMENTOS 

A existência das Forças Armadas está intimamente ligada à essência do Estado e 

ao conceito de soberania e de independência nacional. 

A sua missão primária consiste em defender os elementos essenciais da Nação 

Portuguesa – território, população e instituições democráticas – salvaguardando sempre 

os interesses nacionais, num quadro de estrito cumprimento do direito e da legitimidade 

internacionais. 

Às Forças Armadas, para além das missões que a Constituição da República lhes 

consigna (Art.º 275), têm-lhes sido atribuídas novas missões no âmbito da contribuição 

de Portugal para a segurança e defesa do mundo ocidental, especialmente a partir de 

1992. 

Assim, têm participado em missões humanitárias e de paz sob a égide da ONU e 

da OTAN, têm procurado satisfazer os compromissos internacionais do Estado na área 

militar e têm ainda desenvolvido diversas acções de cooperação técnico-militar, 

particularmente com os PALOP. São iniciativas que prestigiam o nosso país e garantem 

a Portugal um papel relevante na cena internacional. 

No âmbito nacional, as Forças Armadas têm também apoiado muitas missões de 

interesse público, decorrentes de factos extraordinários que obrigam à sua intervenção e 

que, em todos os casos, vão de encontro à satisfação das necessidades das populações. 

Tanto as missões tradicionais, como as novas solicitações, têm posto à prova as 

reais capacidades das Forças Armadas, numa relação directa e proporcional ao grau de 

motivação dos militares que as integram. Aliás, a Instituição Militar só é eficaz do 

ponto de vista do factor humano, quando os elementos que a sevem se sentem bem no 

seu interior, aqueles que saem partem satisfeitos com ela e aqueles que estão no exterior 

têm vontade de a integrar. 

Por isso, só através da garantia dos direitos dos militares previstos na lei e 

decorrentes da sua condição militar, designadamente o apoio social e o fomento do 

bem-estar dos militares e suas famílias, se criam condições para a motivação dos 

recursos humanos. 
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Desde sempre é reconhecido que a condição do militar tem uma natureza 

própria, distinguindo-o, assim, dos demais servidores do Estado. 

A Lei nº 11/89, de 1 de Junho, decretada pela Assembleia da República sem 

votos contra, vem estabelecer as bases gerais do Estatuto da Condição Militar. 

No seu artigo 2º, a condição militar é caracterizada: 

 Pela subordinação ao interesse nacional; 

 Pela permanente disponibilidade para lutar em defesa da Pátria, se necessário com 

sacrifício da própria vida; 

 Pela sujeição aos riscos inerentes ao cumprimento das missões militares, bem como à 

formação, instrução e treino que as mesmas exigem, quer em tempo de paz, quer em 

tempo de guerra; 

 Pela subordinação à hierarquia militar nos termos da lei; 

 Pela aplicação de um regime disciplinar próprio; 

 Pela permanente disponibilidade para o serviço, ainda que com sacrifício dos 

interesses pessoais; 

 Pela restrição, constitucionalmente prevista, do exercício de alguns direitos e 

liberdades; 

 Pela adopção, em todas as situações, de uma conduta de acordo com a ética militar, 

por forma a contribuir para o prestígio e valorização moral das Forças Armadas; 

 Pela consagração de direitos especiais, compensações e regalias, designadamente nos 

campos da segurança social, assistência, remunerações, cobertura de riscos, carreiras 

e formação. 

Estes atributos realçam o carácter verdadeiramente excepcional do exercício das 

funções militares e, consequentemente, das missões das Forças Armadas.  

O facto de os militares estarem condicionados na sua actividade profissional aos 

elevados sacrifícios inerentes à especificidade das suas funções, originou o 

desenvolvimento de uma cultura própria da Instituição Militar, assente em valores 

éticos e morais. Essa cultura traduz uma interessante congregação de sinergias e a 

existência do chamado «espírito de corpo» que é essencial ao desempenho das mais 

importantes missões. É desejável que essa cultura organizacional, gerada por valores 

partilhados, através de uma doutrina comum e de uma mesma linguagem, fortaleça o 

«espírito de unidade», para que as sucessivas gerações possam receber como referência, 
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manter vivos e transmitir os valores e princípios que historicamente perpetuam a 

Instituição Militar. 

2.PRIORIDADES 

Nos últimos 40 anos, há três factores influenciadores das escolhas sociais: o 

envelhecimento da população, a maior preocupação com a saúde e o crescimento do 

rendimento familiar. 

Relativamente ao primeiro factor, com base nos dados do Instituto Nacional de 

Estatística (INE), verifica-se que o número de pessoas com mais de 65 anos quase 

duplicou, passando a ser da ordem dos 16%. Ainda segundo as projecções demográficas 

do INE, está previsto que, nos próximos 40 anos a proporção de pessoas idosas volte a 

duplicar, passando a ser quase um terço da população. 

No caso da «população militar», este envelhecimento é ainda maior pois a 

redução de efectivos implicou menor entrada de jovens e as «heranças» dos grandes 

efectivos do tempo da guerra (antigos combatentes deficientes das Forças Armadas) 

levou o processo de envelhecimento a acelerar. 

Estes factos, a par da evolução das mentalidades no que se refere ao 

enquadramento dos militares mais velhos, apontam para um progressivo crescimento 

das necessidades em equipamentos sociais adequados, particularmente residências e 

centros de reabilitação. 

O Instituto de Acção Social das Forças Armadas (IASFA), de acordo com o seu 

objecto, desenvolve a sua acção no âmbito das Forças Armadas, tendo como 

destinatários os militares dos Quadros Permanentes, Militarizados e Deficientes das 

Forças Armadas, atendendo às características socioeconómicas daquele universo militar, 

direito que lhes advém do pagamento das respectivas quotas. 

Numa análise prospectiva constata-se que, no contexto atrás referido, as 

prioridades relativas às actividades do IASFA são as seguintes: 

 Apoio pecuniário a pessoas em situação de dependência e/ou deficiência; 

 Assistência médica e sanitária; 

 Assistência financeira (empréstimos); 

 Assistência no lazer; 

 Actividades culturais e recreativas; 

 Assistência habitacional; 
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 Alojamento temporário e fornecimento de alimentação; 

 Apoio às crianças e jovens (apoio educativo e residencial). 

Curiosamente, tem-se verificado que as principais dificuldades levantadas a este 

órgão das Forças Armadas se relacionam, não com a sua missão e serviços prestados, 

mas com o modelo de gestão a adoptar. 

Consequentemente, para além das prioridades relativas ao apoio social 

complementar e inerentes meios, julga-se ser também prioritário clarificar a inserção 

orgânica e funcional do IASFA, desde sempre considerado um órgão militar, com 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a exemplo das entidades que, 

económica e financeiramente se posicionam nesse quadro legal. 

Em momento adequado ao levantamento das capacidades militares, julga-se que, 

a exemplo da saúde (Hospital das Forças Armadas), também o apoio social 

consubstanciado no IASFA, deve ser considerado uma importante capacidade militar. 

Numa óptica de gestão, será necessário ter presente o quadro legal estabelecido 

e, concomitantemente, evitar a degenerescência das atribuições do IASFA que, ao longo 

das últimas décadas, assumiu o apoio social complementar nas Forças Armadas. 

3.CONFIANÇA 

É intrínseco à Instituição Militar o profundo respeito pelos valores da confiança, 

da lealdade e da solidariedade. 

Esta idiossincrasia cultural reflecte-se no tipo de relacionamento entre os seus 

elementos, com evidente vantagem para a eficácia e eficiência da sua acção, para a 

motivação e compromisso dos militares e, particularmente, para um adequado processo 

de decisão. 

Isto significa que, no âmbito militar, não é admissível quebrar as relações de 

confiança, tanto mais que elas assentam em valores morais e até em valores legais. 

É por isso que nos dias de hoje, mais do que nunca, a confiança é primordial no 

relacionamento que deve existir entre todos os designados «stakeholders», recaindo 

maior atenção nas decisões tomadas. 

Recorrendo aos normativos europeus sobre estas matérias, os quais começam a 

ser extensivos às entidades portuguesas com responsabilidades de supervisão, não é 

admissível que os sujeitos passivos das decisões em preparação, não tenham 

conhecimento das matérias em estudo cujas consequências sobre eles irão recair. 
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Tal significaria passar por cima dos mais elementares direitos consignados nos 

preceitos inerentes às liberdades e garantias dos cidadãos, no caso, dos militares. 

Recorda-se que o conceito de privacidade está bem definido e, mesmo que a 

informação seja reservada para terceiros, os «beneficiários» das leis em preparação têm 

o direito de aceder a esses dados. 

O objecto, o propósito e o destinatário são os três factores fundamentais numa 

relação de confiança, pelo que a legitimidade só pode existir se os mesmos forem tidos 

em consideração e houver transparência nos procedimentos seguidos pelas entidades 

envolvidas.     

   4.SOLIDARIEDADE 

O IASFA existe para os seus Beneficiários, devendo por isso conhecer-se a sua 

identidade, a realidade em que se inserem e as suas aspirações enquanto utentes deste 

Instituto. 

Por sua vez, garantidas pelo Estado as prestações normais, o apoio social 

complementar deve ter como prioridade as situações mais carenciadas, não só do ponto 

de vista financeiro como também social, sendo claro que, no seu espírito, há um 

«exercício de solidariedade» dos menos carenciados para os mais necessitados. Daí 

deverem ser essas as regras que enformam os critérios de atribuição de apoio e 

prioridade de atendimento. 

  Numa instituição como as Forças Armadas, onde os valores éticos e morais são 

o factor principal de coesão entre militares, a solidariedade é um valor maior e estará 

sempre presente na designada Família Militar.  

Neste universo da ordem de 150 mil Beneficiários, o apoio social é essencial e 

será mesmo um dever da tutela preservar os direitos de quem, de boa-fé, acreditou na 

divisa do IASFA: 

«ALI TEREIS SOCORRO E FORTE ESTEIO» 

 

Lisboa, 8 de Outubro de 2014 

Luís Augusto Sequeira 
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CV dos Moderadores e Oradores 

PAINEL I 

Moderador: Major-General Silveira Sérgio 

JOAQUIM AUGUSTO da SILVEIRA SÉRGIO 

66 anos, natural de Lisboa, é Licenciado em Medicina e Cirurgia, pela Faculdade de 

Medicina da Universidade de Lisboa (1971), Especialista em Ortopedia (1982) e Chefe 

de Clínica/Consultor de Ortopedia da Carreira Médica Nacional (1992).  

Em 1981 concorre a uma Bolsa para jovens ortopedistas da Comunidade Europeia, o 

que lhe permitiu estagiar no Hospital Pitié-Salpitrière, em Paris, com os Profs. Raimond 

Roy-Camille e Gerard Saillant, e em Créteil com o Prof. Daniel Goutallier. 

Como bolseiro da Nato, em 1983, estagia no Princess Margaret Rose Orthopaedic 

Hospital, bem como no Royal Infirmery, em Edinburgh, com o Prof. Sean Hughes e Mr. 

MacNicol, visando este estágio, sobretudo, a cirurgia da coluna. 

No âmbito da Ortopedia possui ainda 9 cursos de pós-graduação, a generalidade 

deles efectuados no estrangeiro – 1 nos EUA; 2 no Reino Unido; 1 na Suíça e 3 em 

Espanha. 

É Sócio de várias Sociedades Médicas, de entre as quais se destacam - a Sociedade 

Portuguesa de Medicina e Cirurgia do Pé (SPMCP), 1983 – sócio fundador; a Federação 

Internacional de Medicina do Desporto (FIMS), 1989; Colégio Internacional de 

Medicina e Cirurgia do Pé (FICMS), 1990; Colégio Europeu de Traumatologia do 

Desporto (CETS), 1992; e a Associação da Postura e da Marcha (França) (APM), 1997. 

Do ponto de vista médico-militar, concorre, em 1969, ao Quadro Permanente de 

Médicos da Força Aérea, tendo sido mobilizado para Angola, como Capitão, em 1974, 

onde foi Cirurgião e Chefe do Serviço de Saúde do Negage (AB3).   

Regressado a Portugal, foi médico do Serviço de Ortopedia e, posteriormente, Chefe 

do mesmo, de 85 a 92. Neste ínterim, em 1978, conclui o Curso de Medicina 

Aeronáutica, nos EUA. 

A partir de 1993 é sucessivamente nomeado – Director do Centro de Medicina 

Aeronáutica (CMA); Subdirector da Escola do Serviço de Saúde Militar (ESSM), de 95 

a 97; e Director do Instituto de Saúde da Força Aérea (ISFA), que englobava o Hospital 

(HFA), o Centro de Medicina Aeronáutica (CMA) e o Centro de Psicologia da Força 

Aérea (CPsiFA), durante o ano de 1997. 

Em 97-98 efectua o Curso Superior de Guerra Aérea, tendo sido promovido a Major 

General, em Março de 99.  
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De Maio de 1999 a Julho de 2001, exerce o cargo de Director da Escola do Serviço 

de Saúde Militar (ESSM), tendo regressado à Força Aérea para assumir o cargo de 

Director de Saúde.  

De 2002 a 2007 desempenhou as funções de Coordenador da Saúde Militar 

(Surgeon General) e de representante nacional no COMEDS – Comissão de Chefes dos 

Serviços de Saúde Militar – no âmbito da NATO, por nomeação do Ministro da Defesa 

Nacional. 

Possui várias condecorações militares, sendo igualmente membro correspondente 

estrangeiro da Academia de Medicina Militar brasileira. 

Em 2000 conclui o Curso de Auditor da Defesa Nacional com uma dissertação sobre 

o Serviço de Saúde Militar. 

Faz parte da Associação de Auditores dos Cursos de Defesa Nacional, tendo sido 

vice-Presidente em 2 mandatos e Presidente de 2007-2009.    

Do ponto de vista académico é doutorado, com distinção e louvor, em Ciências da 

Motricidade, pela Faculdade de Motricidade Humana (FMH) da Universidade Técnica 

de Lisboa (UTL) em 1995, tendo em 2003 realizado as provas de Agregação para 

Catedrático em Neuropsicofisiologia, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

(UTAD), onde obtém a aprovação por unanimidade. 

Tem orientado vários trabalhos científicos com o fim da obtenção do grau de 

Doutor, três dos quais já defendidos e obtido a mais alta classificação (uma italiana e 

duas portuguesas), estando a aguardar a conclusão de mais dois, e igualmente de quatro 

teses de mestrado com a nota de Muito Bom com Distinção e Louvor.   

Tem participado como arguente principal e vogal em vários júris de Mestrado (7 e 6, 

respectivamente) e de Doutoramento (13 e 1, respectivamente), e nos concursos de 

provas públicas para a vaga de Professor Coordenador do Ensino Superior Politécnico 

(13 e 1). 

Lecciona a cadeira de Neuropsicofisiologia no âmbito das Licenciaturas, Mestrados 

e Doutoramentos, a cadeira de Patologia II (Orto-Traumatologia) no âmbito das 

Licenciaturas de Fisioterapia e Ortoprotesia, e a cadeira de Anatomia no âmbito das 

Licenciaturas em Motricidade Humana e em Fisioterapia. 

 Fez parte, por 4 vezes, de equipas de investigadores, que concorreram a bolsas de 

investigação, designadamente: 

Fundação Bial (1994). 

Praxis XXI (1995).  
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European Commission’s Research Programmes. Scientific Area – Transports 

(2000). 

Fundação para a Ciência e Tecnologia (2001). 

Possui mais de 50 trabalhos publicados em Revistas Científicas nacionais e 

internacionais, sendo 1º autor de 6 livros didácticos, tradutor do livro “The Late Effects 

of Poliomyelite”, editado pela Associação Pós-Pólio, em Évora (2000) e revisor 

científico de 4 livros, 2 dos quais publicados pelo Readers Digest, como é o caso da 

Nova Enciclopédia de Medicina e Saúde no âmbito das Neurociências e da 

Ortotraumatologia.  

Em termos de participação em reuniões científicas, quer nacionais, quer 

internacionais, apresentou 60 trabalhos como autor ou co-autor, e 18 trabalhos na 

situação de conferencista convidado.  

Fez parte, por 16 vezes, de Comissões Científicas de reuniões nacionais e 

internacionais, 6 das quais na qualidade de presidente. 

Fez igualmente parte de 3 Comissões de Avaliação do ensino Superior, em 2000, 

2004 e 2012-2013. 

Neste momento é docente do Ensino Superior Privado. 

  
1º Orador – Professor Adalberto Campos Fernandes 

Adalberto Campos Fernandes 

 Atualmente Presidente da Comissão Executiva do SAMS Prestação Integrada de 

Cuidados de Saúde. Foi Presidente do Conselho de Administração HPP Parcerias 

Saúde, SA. Exerceu as funções de Presidente do Conselho de Administração do 

Hospital de Santa Maria, EPE, do Hospital Pulido Valente, EPE e do Centro Hospitalar 

Lisboa Norte, EPE. Professor da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade 

Nova de Lisboa (ENSP/UNL). Exerce funções de docência universitária nas áreas da 

Administração e Gestão em Saúde colaborando, regularmente, com diversas 

Instituições, nomeadamente, a Universidade Católica Portuguesa e o ISCTE. Integrou o 

Grupo Técnico para a Reforma da Organização Interna dos Hospitais na dependência da 

Ministra da Saúde. Integrou a equipa de coordenação do Programa de Cuidados de 

Saúde Hospitalares no âmbito do Plano Nacional de Saúde 2011-2016. Integra a 

Direção do INODES - Associação de Inovação e Desenvolvimento em Saúde. Integra o 

Conselho Geral da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar. Membro 

da Direção do Colégio da Competência de Gestão dos Serviços de Saúde da Ordem dos 
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Médicos. Membro da Academia Nacional de Medicina de Portugal. Membro do 

Conselho de Administração da Fundação para o Serviço Nacional de Saúde. Membro do 

Conselho Editorial da Revista Saúde e Sociedade. É autor de dezenas de artigos, 

comunicações e trabalhos. Integra diversas Associações Científicas Nacionais e 

Internacionais. 

 

2º Orador – Major-General Bargão dos Santos 

João Gabriel Bargão dos Santos 

Nasceu em Lisboa, a 21 de Novembro de 1949, filho de Gabriel Rodrigues dos Santos e 

de Alice Marques Bargão dos Santos. 

Casou em 1973, com Isabel Maria Alexandre Álvares Bargão dos Santos e teve dois 

filhos, Ricardo Manuel (1976) e Pedro Alexandre (1979). 

Incorporado na Academia Militar em 1969, concluiu o Curso de Infantaria em 1972 e o 

tirocínio na EPI no ano seguinte. 

Licenciou-se em 1975 em Ciências Político-Sociais pelo Instituto Superior de Ciências 

Sociais e Politicas. 

Em 1982, concluiu a Licenciatura em Medicina, pela Faculdade de Ciências Médicas da 

Universidade Nova de Lisboa. 

Em 1991 obteve o grau de médico especialista em Ortopedia e Traumatologia e em 

2003 foi-lhe atribuída a competência em gestão de serviços de saúde, pela Ordem dos 

Médicos. 

Promovido sucessivamente, foi Alferes em 1973, Tenente e Capitão (1974), Major 

(1986) e Major-General em 2001. 

Cumpriu em 1974 em Moçambique, comissão de serviço (estágio de adjunto de 

Comandante de Companhia) e Timor (1976). 

Desempenho de funções em várias Unidades e Estabelecimentos no Exército, 

nomeadamente na EPI, RIFc (Madeira), BIMec (Santa Margarida), Chesmati/EME, 

Hospital Militar Principal, Direcção dos Serviços de Saúde do Exército, Comando da 

Logística do Exército, Escola do Serviço de Saúde Militar, Direcção do Apoio de 

Serviços de Pessoal do Exército. 

Comandou, enquanto Capitão, várias companhias de Instrução no RIFc e no BIMEC e 

após ingresso no Serviço de Saúde do Exército (1988), foi Chefe de Repartição de 

Medicina na DSS, Director do Serviço de Urgência do Hospital Militar Principal (1992-

1994), Subdirector dos Serviços de Saúde do Exército (1995), Director do Hospital 

Militar Principal (1998-2001), Director dos Serviços de Saúde do Exército (2001), 
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Director da Escola de Serviço de Saúde Militar (2001-2003),Director da DASP (2004-

2006), Presidente do Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil (2006). 

Em 1974/75 desempenhou funções de Director de Informação da Radiotelevisão 

Portuguesa (RTP). 

Médico chefe do Departamento Médico da Federação Portuguesa de Futebol e 

responsável pela selecção nacional e selecção de futebol nos Jogos Olímpicos em 

Atlanta – Estados Unidos (1996). 

Em 1987 fez o Curso Geral de Comando e Estado-Maior, no IAEM e em 1994/95, 

completou o Curso Superior de Comando e Direcção no Instituto de Altos Estudos 

Militares. 

Em 1989 fez o Course on the Law of Armed Conflicts for Senior Officers on the Armed 

Force Medical Service, Suíça e em 1991 fez um Estágio de Cirurgia Ortopédica no 

Departamento de Cirurgia Ortopédica da John´s Hopkins University e no Good 

Samaritan em Baltimore, EUA. 

Em 2003/2004, fez o Curso de Auditor de Defesa Nacional, Instituto de Defesa 

Nacional. 

Em 2013 foi colocado na Liga dos Combatentes, como Director Coordenador dos 

Centros de Apoio Medico, Psicológico e Social. 

Tem vários trabalhos e publicações de que se destaca “Desporto e Medicina do 

Exercício”, livro publicado em Abril, Edições LIDEL, 2003, “Anteprojecto do Sistema 

de Saúde Militar”, publicação nº 35 do IAEM,1995 e “Apoio Sanitário em campanha”, 

publicação nº 38 do IAEM, 1996, “Centros de Trauma - Uma necessidade e porquê?”, 

Revista Militar, Agosto, 2001, “Bioterrorismo”, Revista de Saúde Militar, Julho, 2003, 

“Epidemiologia do terror”, Revista de Saúde Militar, Julho, 2003, entre outros. 

Com dezasseis louvores públicos, um dos quais em Campanha, foi condecorado com 

quatro medalhas de serviços distintos, sendo três medalhas em ouro e uma medalha em 

prata, medalha de mérito militar de 2ª classe, medalha de D. Afonso Henriques, patrono 

do Exército e medalhas comemorativas das campanhas em Moçambique (1974) e Timor 

(1976). 

Transitou para a situação de Reserva em 21 de Novembro de 2008. 

Passou a situação de reforma em 13 de Agosto de 2014 

 

 

 

 



74 

 

3º Orador – Coronel Abílio Gomes 

Coronel Médico na situação de Reforma 

Natural de Vinhais; 

Concluiu o Curso de Medicina na Universidade Clássica de Lisboa em 1974; 

Fez o Internato de Policlínica no Hospital de Santa Maria e o Serviço Médico à Periferia 

no concelho de Ferreira do Alentejo; 

Obteve o título de Assistente Hospitalar de Cardiologia pela Ordem dos Médicos em 

1982 e pelo Hospital de Pulido Valente em 1983, e o de Chefe de Serviço (Consultor) 

de Cardiologia em 1991; 

Foi Assistente Convidado da Cadeira de Terapêutica Geral da Faculdade de Medicina 

da Universidade Nova de Lisboa; 

Fez estágios de Cardiologia no Walter Reed Army Medical Center (Washington DC), e 

no Hospital General Gregório Marañon (Madrid); 

Comandante da Companhia Sanitária do Batalhão do Serviço de Saúde em 

Brancanes/Setúbal; 

Curso Geral de Comando e Estado-Maior no IAEM em 1987; 

Chefe do Serviço de Saúde da Academia Militar; 

Chefe do Serviço de Cardiologia do HMP; 

Chefe do Serviço de Técnicas Cardiológicas e Reabilitação Cardíaca do HMBelém; 

Director do Hospital Militar de Belém ; 

Comandante do Destacamento Sanitário 7 na MONUA em Angola; 

Sub-Director da Direcção de Saúde Militar; 

No IAEM exerceu as funções de Professor da Secção do Ensino da Administração, onde 

foi responsável pela criação do Ciclo de Estudos Especiais de Saúde Militar e conteúdos 

pedagógicos de saúde do Curso de Promoção a Oficial Superior (CPOS); 

No IAEM desempenhou ainda as funções de Chefe da Secção de Ensino de 

Administração em 2003; 

Professor de Saúde Militar no Instituto de Estudos Superiores Militares (IESM), onde 

desempenhou as mesmas funções lectivas e de coordenação do CPOS; 

Responsável pela concepção, implementação e coordenação do Curso de Pós-

Graduação em Saúde Militar em parceria com a Universidade Nova de Lisboa; 

Director e Responsável Técnico de Programas de I & D, executados no HMP,  HMB e 

Academia Militar; 



75 

 

Assessor de Saúde Militar no Ministério da Defesa Nacional (Direcção-Geral de Pessoal 

e Recrutamento Militar);  

Representante Nacional nos Grupos de Trabalho de Saúde NATO, âmbito do 

COMEDS, para a área do Treino Médico, no Medical Standardization Board e no Joint 

Medical Committee; 

Presidente da Comissão de Planeamento de Emergência da Saúde; 

Presidente do INEM; 

Recebeu as seguintes condecorações:  

 Medalha de prata de comportamento exemplar; 

 Medalhas de prata de serviços distintos; 

 Medalha da ONU/MONUA;  

 Medalha de mérito militar de 1ª classe.  
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PAINEL II 

Moderador: Major-General Luís Sequeira  

Luís Augusto Sequeira 

Data de Nascimento: 23 de Fevereiro de 1947 

Morada: Rua Ilha dos Amores, Lote 4.10.01, Bloco B, 1º. Esqº. 

1990 – 120 Lisboa 

Telefone: 919 908 490 

FORMAÇÃO ACADÉMICA 

 Licenciatura em Ciências Militares (Curso de Administração Militar) pela Academia Militar 

(1968); 

 Licenciatura em Finanças pelo Instituto Superior de Economia da Universidade Técnica de 

Lisboa (1976); 

 Licenciatura em Engenharia Informática pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade Nova de Lisboa (1980); 

 Pós-graduação em França (CEPIA/INRIA): Implantação, Desenvolvimento e Controlo dos 

Sistemas de Gestão Informatizados (1981); Concepção de Sistemas de Informação 

Automatizados (1984); Formação de Formadores de Informática (1985); 

 Estágios em França (Fundação SOPHIA ANTIPOLIS): Télécommunications et Entreprise 

(1990); Maitrise des Risques Informatiques (1992); Nouvelles Techniques de 

Télécommunications – Téléactivités (1996); Méthodologies d’Aide aux Décision – Systèmes 

d’Information (2000); 

 Cursos do Instituto de Altos Estudos Militares: Curso Geral de Comando e Estado-Maior 

(1982-1983); Curso de Estado-Maior (1987/1988); Curso Superior de Comando e Direcção 

(1997/1998). 

ACTIVIDADE DOCENTE 

 Professor Catedrático da Academia Militar em Informática de Gestão (1983/1987); 

 Professor Catedrático da Academia Militar em Economia de Empresas (1984/1987); 

 Membro do Conselho Académico da Academia Militar (1986/1987); 

 Membro da Comissão de Investigação e Desenvolvimento da Academia Militar (1986 - 

1987); 

 Professor do Instituto de Altos Estudos Militares (IAEM) de 1988 a 1994 e de 1998 a 2000, 

sendo nos dois últimos anos Chefe do Departamento de Ensino de Administração; 

 Fundador do Centro de Estudos de Administração do IAEM (1999); 

 Representante do Exército para a elaboração do Estatuto Orgânico do Instituto de Altos 

Estudos das Forças Armadas (Despacho nº. 12/CEMGFA/99, de 23 de Março); 
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 Coordenador do Seminário “A Gestão da Informação e a Tomada de Decisão” – IAEM 

(Dezembro de 1999); 

 Professor Associado da Universidade Moderna de 1993 a 2003 (Curso de Organização e 

Gestão de Empresas); 

 Professor Convidado do ISCTE e da Universidade Lusíada. 

ACTIVIDADE PROFISSIONAL 

 Presidente do Conselho de Administração da EPUL – Empresa Pública de Urbanização de 

Lisboa (2009/2012); 

 Secretário-Geral do Ministério da Defesa Nacional (2005/2008); 

 Vogal do Conselho de Direcção do Instituto de Acção Social das Forças Armadas 

(2004/2005); 

 Director dos Serviços de Finanças do Exército (2000/2004); 

 Membro de Conselhos de Administração tanto do sector público como do privado; 

 Consultor de empresas, designadamente: INDEP, EP; SOMIL, SA; MECTEL, SA; FILOR, 

Lda; CDME Portugal, SA; LUSOMAX, Lda; Hospital Pulido Valente; INFARMED; 

Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, SA. 

OUTRAS ACTIVIDADES 

 Membro da Ordem dos Economistas; 

 Membro da Ordem dos Engenheiros; 

 Presidente do Conselho Fiscal da Revista Militar; 

 Vice-Presidente da Associação Portuguesa de Consultores Seniores; 

  Vogal do Conselho Fiscal da “Competitive Intelligence & Information Warfare 

Association” – Club (CIIWAC); 

 Vice-Presidente do ISGec – Information Systems Governance European Club; 

 SEFIN – Associação Portuguesa de Consumidores e Utilizadores de Produtos e Serviços 

Financeiros; 

 Associação 25 de Abril (sócio fundador); 

 Associação de Lanceiros (sócio fundador e sócio honorário); 

 Académico honorário da Academia Portuguesa de História; 

 Clube Militar Oficiais de Mafra (sócio honorário); 

 IDH – Instituto Humanismo e Desenvolvimento; 

 Confraria Marítima de Portugal. 

 

CONDECORAÇÕES: 

 Medalha de ouro de Serviços Distintos; 
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 Duas medalhas de prata de Serviços Distintos; 

 Medalhas de Mérito Militar de 1ª, 2ª e 3ª classes; 

 Grau de Cavaleiro da Ordem Militar de Avis; 

 Medalha D. Afonso Henriques – Patrono do Exército; 

 Medalhas de Ouro e Prata de Comportamento Exemplar; 

 Medalha Comemorativa das Campanhas das Forças Armadas 

Portuguesas – Moçambique (1974-1975). 

 

 

1º Orador: Coronel Duarte Trindade 

 
ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO  

 Data de Nascimento: 06Jun59  

 Naturalidade: Funchal  

 Estado Civil: Casado com Maria Dalila Meneses Teixeira Trindade  

 Filhos: 2 (dois)  

 Posto: Coronel de Artilharia: NIM 15313680  

 Incorporação: Academia Militar, em 1979  

 Ingresso no QP: 01Set84  

PROMOÇÕES  

Coronel - 04Jan07  

 

QUALIFICAÇÕES ACADÉMICAS  

 Cursos de Carreira  

  Licenciatura em Ciências Sócio Militares - Curso das Armas (Academia Militar) - 1979-

1984; 

 Curso de Promoção a Capitão (Escola Prática de Artilharia) - 1987/1988; 

 Curso de Promoção a Oficial Superior (Instituto de Altos Estudos Militares) - 1991/1992. 

 Outros Cursos ou Estágios 

Militares  

 Curso Operações Irregulares – 1984; 

 Curso Simulador Invertron – 1984;  

 Curso de Vigilância e Contra-vigilância do Campo de Batalha – 1985; 

 Curso Arquitetura Microprocessadores – 1985;  

 Curso Interpretação Fotografia aérea – 1987;  

 Curso Proteção do Ambiente – 1995.  

Civis  
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 Curso "novo modelo de avaliação de desempenho dos Funcionários públicos" – 2004; 

 Curso de desenvolvimento de competências em gestão estratégica para reforço dos 

processos de mudança e inovação na administração pública – 2005; 

  Curso de gestão da formação – 2006; 

  Curso de Auditores de Defesa Nacional (IDN) - 2011/2012  

 

PRINCIPAIS COLOCAÇÕES E FUNÇÕES EXERCIDAS  

 No Território Nacional  

 Desempenhou funções de Comandante de Pelotão, de Comandante de Bataria e de Instrutor 

na Escola Prática de Artilharia entre 1984 e 1988.  

 Foi colocado no Colégio Militar em 1988 onde desempenhou funções de Comandante de 

Companhia, no Corpo de Alunos e em 1990 no Regimento de Artilharia Antiaérea nº 1 

como Comandante de Bataria de Instrução.  

 Colocado no Grupo de Artilharia de Guarnição n.º 1 nos Açores em 1992, a seguir à 

frequência do Curso de Promoção a Oficial Superior, desempenhou funções de Oficial de 

Operações, Informações e Segurança.  

 Em 1994 foi colocado no Estado-Maior do Exército como Adjunto de Divisão de Instrução.  

 Entre 1996 e 2001 desempenhou a função de Chefe da Repartição de Instrução do 

Comando da Instrução do Exército.  

 Entre 2001 e 2003 desempenhou a função de Comandante do Corpo de Alunos da Escola 

Superior Politécnica do Exército.  

 Entre 2003 e 2006 desempenhou a função de Adjunto da Repartição de Pessoal Civil da 

Direção de Administração de Recursos Humanos do Comando do Pessoal do Exército.  

 Entre 02 de Outubro de 2006 e 07 de Outubro de 2007, desempenhou as funções de Chefe 

do Estado-Maior do Comando Operacional e da Zona Militar da Madeira.  

 De 08 de Outubro de 2007 a 27 de Dezembro de 2013, desempenhou as funções de 

Subdiretor da Direção de Serviços de Pessoal do Exército.  

 Desempenha funções de Chefe do Gabinete de Apoio ao Conselho Diretivo do IASFA, I.P. 

desde 28 de Dezembro de 2013.  

 No Estrangeiro  

 Entre 1995 e 1996 desempenhou funções de Staff Officer/Liasion Officer na Missão das 

Nações Unidas em Angola (ONU/UNAVEM III).  

CONDECORAÇÕES E LOUVORES  

Possui diversas condecorações e Louvores  
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2º Orador: Dra. Natércia Raposo 

(…) 

Técnica Superior de Política Social na ADFA. 

Responsável Nacional do Serviço de Acção Social da ADFA 

 

3º Orador: Tenente-Coronel Ferreira da Mata 

 Incorporado no Exército a 06 de março de 1960 

 Transferido para os Paraquedistas em dezembro de 1961 

 Comissões de serviço:  

 Moçambique - 5/10/66 a 18/12/68; 

 Angola - 22/3/70 a 27/5/73; 

 Timor - 7/4/75 a 12/10/75. 

  Integração categoria de oficial: ISM - curso A, ano letivo 1983/84 

 Tenente Coronel, Portaria  de 01/7/1991, Antiguidade; 

 Funções na ASMIR - 2º Secretário da Direção. 
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PAINEL III 

Moderador: Major-General Lopes Henriques  

Joaquim Manuel Lopes Henriques 

 

Filho de José Manuel e de Maria Lopes Henriques, nasceu a 1 de Fevereiro de 1951, na 

Lourinhã, ingressando no curso de Medicina da Faculdade de Medicina da Universidade 

de Lisboa em 1968. Terminou o mesmo em 1974 com uma classificação final de 14 

valores, iniciando o Internato Policlínico no Hospital de São José. Convocado, em 

Fevereiro de 1977, para o serviço militar na Escola Prática de Cavalaria, em Santarém, 

concluiu-o já colocado no Hospital Militar Principal (HMP). Em 1979, entrou nos 

Quadros Permanentes do Exército e, em 1983, já como Capitão Médico, passou a 

exercer a função de Assistente Hospitalar de Cirurgia, em regime de disponibilidade 

permanente, no HMP. Viajou, em 1984, para Leeds, Reino Unido, para frequentar um 

estágio de Cirurgia do cólon orientado pelo Prof. T. de Dombal no University Hospital 

of Leeds. Foi nomeado Honorary Research Fellow to the World Organization of 

Gastroenterology Research Committee – no período em que decorría o estágio –, tendo-

se familiarizado com as técnicas do programa de Diagnóstico da Dor Abdominal Aguda 

e participado na actividade hospitalar orientada para a terapêutica de patologia do cólon, 

bem como em dois projectos de investigação. Foi nomeado, em 1985, Chefe do Serviço 

de Urgência e Coordenador Cirúrgico da Unidade de Tratamentos Intensivos do HMP, 

tendo sido, no mesmo ano, aprovado como Especialista pela Ordem dos Médicos. 

 Em 1988, foi destacado para comandar o Serviço de Saúde da 1ª Brigada Mista 

Independente. Dois anos mais tarde, foi colocado no Serviço de Cirurgia do HMP e, em 

1991, nomeado Chefe de Serviço. Como Tenente-Coronel, desempenhava as funções de 

Chief Medical Officer na missão UNPROFOR da ONU, na Bósnia-Herzegovina, em 

1993. Ao prestar provas de Doutoramento em Cirurgia na Faculdade de Ciências 

Médicas da Universidade Nova de Lisboa (FCM), em 1998, foi “Aprovado por 

unanimidade com distinção e louvor”. No ano seguinte, passou a desempenhar funções 

de professor da cadeira de Cirurgia na FCM. Destacou-se como um dos principais 

impulsionadores dos cursos de Saúde Militar da Academia Militar (AM). Foi, em 1999, 

nomeado como 1º Director desses cursos e passou a integrar, na AM, os Conselhos 

Académico e Pedagógico e a Comissão de Acompanhamento de Protocolo entre a FCM 

e a AM. Passou a exercer, em 2001, como Coronel Médico, o cargo de Subdirector do 

Serviço de Saúde do Exército e, um ano mais tarde, de Subdirector do HMP. Atinge o 
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auge da sua carreira militar ao ser promovido a Major-General, em 2005, exercendo a 

função de Director do HMP nos 4 anos seguintes. 

 Em 2009, toma a função de Director do Serviço de Saúde do Exército até à sua entrada 

na reserva activa, a 1 de Fevereiro de 2010. Ao longo da sua carreira, publicou 32 

trabalhos como autor e co-autor em várias revistas médicas nacionais e estrangeiras. 

Participou em cerca de 140 reuniões médicas nacionais e internacionais. Tem 2 livros 

traduzidos e é coordenador editorial de um tratado de Cirurgia, no qual participou com 3 

capítulos e a tradução de um capítulo. 

 

1º Orador: Major Paulo Campos 

Paulo José Amado de Campos 

Nasceu em Aveiro em 17 de maio de 1971.  

Major Médico do Exército Português.  

Atualmente a desempenhar funções como Presidente do Instituto Nacional de 

Emergência Médica. Licenciatura em Medicina pela Faculdade de Medicina da 

Universidade do Porto 

Curso de pós-graduação em Direito da Medicina, pela Faculdade de Direito da 

Universidade de Coimbra. Curso de pós-graduação em Investigação em Medicina e 

Epidemiologia, pela Erasmus University, Rotterdam. Titulado com a pós-

graduação/Diploma in the Medical Care of Catastrophes (DMCC) pela Faculty of 

Conflict and Catastrophe Medicine da Society of Apothecaries of London. Aluno 

definitivo de Doutoramento em Ciências Médicas no ICBAS/UPEspecialista em 

Medicina Interna pela Ordem dos Médicos (2005). SubEspecialista em Medicina 

Intensiva pela Ordem dos Médicos (2007).Competência em Emergência Médica pela 

Ordem dos Médicos (2007).Trabalho clínico continuado com doentes críticos e 

emergência médica desde janeiro de 2001 (urgência, emergência hospitalar, emergência 

pré-hospitalar, cuidados intensivos, transporte terrestre e aéreo do doente crítico, 

nacional e internacional).Operacional de VMER e Helitransporte/INEM. Desempenhou 

funções clínicas como Médico Intensivista sénior e como Médico Intensivista 

Coordenador de Unidade de Queimados. Formador nas áreas da Emergência Médica e 

Trauma, Medicina Intensiva, Transporte do Doente Crítico e Medicina de Catástrofe. 

Colaborou como docente em vários cursos, de licenciatura e de Mestrado. 

Consultor e Formador da Copa do Mundo 2014/Brasil. Foi membro de várias comissões 

em Cuidados Intensivos e Emergência Médica, bem como de várias comissões e grupos 
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de trabalho no âmbito do Exército Português. Foi membro do Grupo de Trabalho de 

Medicina de Catástrofe da Competência em Emergência Médica, pela Ordem dos 

Médicos. Desempenhou funções de Subdirector do Centro de Saúde de Tancos/Santa 

Margarida. 

Desempenhou funções de Director Serviço de Urgência e OBS do Hospital Militar D. 

Pedro V – Porto. Foi Presidente da Comissão de Farmácia e Terapêutica do Hospital 

Militar D. Pedro V – Porto. Desempenhou funções de Director do Departamento de 

Medicina e do Serviço de Medicina do Hospital Militar D. Pedro V – Porto. Participou 

em vários projetos de investigação. Apresentou várias Comunicações em reuniões 

científicas e foi autor de vários trabalhos publicados. 

 

2º Orador: Contra – Almirante Silvestre Romero 

Contra-Almirante, Médico Naval, Ref. Fernando Romero 

Nasceu em Lisboa a 3 de Maio de 1941 

1966 - Licenciou-se em Medicina, pela Universidade de Lisboa com média final de 

17,4.  

Efectuou estágio e mais tarde internato geral no Hospital de Santa Maria. 

1966 - Entrou por concurso para o Quadro de Médicos Navais (sendo o 1º classificado 

entre os concorrentes). 

Realizou várias comissões em unidades navais no mar e em terra. 

1970/71 – Comissão de Serviço na Guiné Bissau, primeiro na Companhia de Fuzileiros 

Nº6 e depois no comando da Defesa Marítima da Guiné, onde participou numa 

importante operação de guerra. 

1973 – Comissão embarcado durante 6 meses na STANAVEFORLANT (Força Naval 

permanente do Atlântico Norte, Ártico e Báltico.  

1975/79 – Comissão como chefe do Serviço de Saúde da Escola de Fuzileiros; 

1981 – Frequentou com aptidão o Curso Geral Naval de Guerra; 

1979/89 – Chefe do Serviço de Saúde da Escola Naval; 

1989/92 – Director de Instrução da Escola de Serviço de Saúde Militar; 

1993/95 – Presidente da Junta de Recrutamento e Selecção e interinamente da Junta de 

Saúde Naval; 

1995 – Frequentou com aptidão o Curso Superior Naval de Guerra; 
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1996 – Director do Hospital da Marinha; 

1997 – Promoção a Contra-Almirante; 

1997/99 – Director da Escola do Serviço de Saúde Militar; 

A partir de 1999 assessor de Saúde da Direcção Geral do Pessoal do Ministério da 

Defesa Nacional e representante de Portugal no Comeds (Comité Militar Médico-

Sanitário da NATO). Nesta qualidade representou o país em reuniões internacionais, 

nomeadamente nos Plenários de Amesterdão, Atenas, Bruges, Berlim e Budapeste e em 

reuniões extraordinárias em Tallin bem como nas reuniões de emergência em Bruxelas e 

Mons. 

2003 – Passou à reforma em 2007 

 

3º Orador: Coronel Penha Gonçalves 

Carlos Penha Gonçalves, Coronel Médico-Veterinário 

1. Formação Académica 

 Licenciatura em Medicina Veterinária, Faculdade de Medicina Veterinária, 

Universidade Técnica de Lisboa, 1984. 

 Mestrado em Biologia Molecular, Universidade Nova de Lisboa, 1992. 

 Doutoramento em Imunologia, Universidade de Umeå, Suécia, 1999. 

 Agregação em Ciências Biológicas, Universidade de Lisboa, 2007. 

2. Cargos Militares 

 2002-2006 - Chefe do laboratório e do Gabinete de Controlo de Qualidade da 

Manutenção Militar. 

 2006-2012 - Chefe do Laboratório de Bromatologia e Defesa Biológica. 

 2011-2012 - Chefe do Centro Militar de Medicina Veterinária. 

 Desde 2012 - Sub-Director do Serviço de Saúde do Exército. 

3. Actividade académica e científica 

 2000 – 2001 Post-doctoral fellow, Cambridge Institute of Medical Research, 

University of Cambridge, Reino Unido. 

 Desde 2002, Investigador Principal do Instituto Gulbenkian de Ciência. 

 Desde 2003, Chefe da Unidade de Genómica do Instituto Gulbenkian de 

Ciência. 
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 Desde 2010, Professor Associado Convidado da Faculdade de Farmácia da 

Universidade de Lisboa. 

4. Orientação científica e pedagógica 

 Orientador de 6 investigadores Pós-Doutorados. 

 Orientador de 8 teses de doutoramento apresentadas nas Faculdades de 

Medicina, de Farmácia, de Medicina Veterinária e de Ciências da Universidade 

de Lisboa e na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de 

Lisboa. 

 Orientador de cerca de 20 teses de mestrado defendidas em universidades 

portuguesas. 

 Coordenador do curso de Genética do Programa Gulbenkian de Formação 

Médica Avançada (2008-2011). 

5. Projetos e bolsas de investigação 

 Investigador responsável de projetos de investigação financiados por entidades 

nacionais e internacionais nas áreas da Diabetes, da Malária e da Defesa 

Biológica num valor superior a 2 milhões de Euros. 

 Prémio Pfizer de investigação clínica em 2010.  

6. Publicações científicas  

Autor e co-autor de mais de 50 artigos científicos publicados em revistas 

internacionais especializadas nas áreas da imunologia e genética das doenças 

autoimunes, da diabetes e da malária. 

7. Sociedades científicas 

 Membro de órgãos diretivos da Sociedade Portuguesa de Imunologia desde 2003 

e membro da American Society of Microbiology 

 Membro da Sociedade Portuguesa de Diabetologia e da European Association 

for the Study of Diabetes. 

 

4º Orador: Tenente – Coronel Regina Mateus 

Regina Maria de Jesus Ramos Mateus 

Naturalidade: Moçambique 

Residência: Carcavelos 

Posto: Tenente-Coronel 
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Especialidade: Médica 

Carreira hospitalar: Assistente Hospitalar em Cirurgia Geral 

NIP: 111742-E 

Unidade de colocação: Direcção de Saúde da Força Aérea, Base do Lumiar, Lisboa.  

Funções profissionais actuais: Chefe da Repartição de Operações Sanitárias da Direcção 

de Saúde, responsável pela Medicina Operacional e pelo material e equipamento clínico 

das Unidades bem como para o apoio sanitário às missões. 

Estudos básicos: Moçambique, Rodésia (actual Zimbabué) e Figueira da Foz. 

Estudos superiores: Licenciada em Medicina pela Faculdade de Medicina da 

Universidade de Coimbra, licenciatura concluída em Outubro de 1991. 

Realização do Internato Geral nos Hospitais da Universidade de Coimbra concluído em 

1993. 

De SET93 a DEZ93 – realização da recruta e Estágio Técnico Militar (ETM) na 

Academia da Força Aérea, Pêro Pinheiro, Sintra. 

JAN94 – Ingresso no Quadro Permanente da Força Aérea Portuguesa.  

Maio e Junho de 1994 – realização do Curso Básico de Medicina Aeronáutica no Centro 

de Medicina Aeronáutica, Base do Lumiar, Lisboa. 

De JAN94 a DEZ 95 – Colocada no Serviço de Cirurgia do Hospital da Força Aérea, 

Base do Lumiar, Lisboa. 

De JAN96 a DEZ 2001 – realização do Internato Complementar de Cirurgia Geral no 

Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa. 

FEV02 – realização do exame final do Internato Complementar passando a Assistente 

Hospitalar em Cirurgia Geral, da carreira hospitalar. 

JAN02 a DEZ03 – colocada no Serviço de Cirurgia Geral do Hospital da Força Aérea, 

Base do Lumiar, em Lisboa. 

OUT03 a JUN04 – realização do Curso de Promoção a Oficial Superior no Instituto de 

Altos Estudos da Força Aérea (IAEFA), Pêro Pinheiro, Sintra. 

JUL04 a JAN06 – colocada na Base Aérea nº 5 em Monte Real, onde exerceu funções 

do Chefe do Centro de Saúde na Unidade. 

OUT06 – obtenção da qualificação de Force Protection Evaluator (avaliadora NATO). 
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Desde JAN06 exerce a função de Chefe da Repartição de Operações Sanitárias da 

Direcção de Saúde e colabora diariamente nas actividades do Serviço de Cirurgia do 

Hospital das Forças Armadas. 

Chefe do Posto de Controlo OTAN. 

Chefe da Biblioteca Técnica da Direcção de Saúde da Força Aérea. 

Coordenadora das missões de evacuações aeromédicas nacionais e internacionais. 

Integra equipa de Cirurgia Geral do HFAR. 

 

MISSÕES/DESTACAMENTOS  

  

Em que participou como chefe da equipa de saúde no teatro:  

 

JUN/JUL 1994 – Cooperação técnico-militar com a República de São Tomé e Príncipe. 

MAR 2007 – Exercício Expeditionary Air Wing (EEAW) em Bodo, Noruega - 

destacamento Esquadras F16.  

OUT/NOV 2007 – Baltic NATO Air Policing, Siauliai, Lituânia – destacamento das 

Esquadras de F16. 

AGO/SET 2008 – Destacamento C130 para a ISAF em KAIA, Cabul, Afeganistão. 

JUL/AGO/SET 2009 - Destacamento C130 para a ISAF em KAIA, Cabul, Afeganistão.  

 

 Em que foi (ou é) responsável pela preparação dos destacamentos de saúde: 

 

- ABR/MAI 2008 - Missão EUFOR Chade/República Centro Africana (RCA) – 

destacamento do C130 para transporte aéreo táctico no Chade, em D´Jamena, Chade. 

- SET 2009 – Exercício EEAW em Karup, Dinamarca. 

- De JUL 2009 a JUL 2010 - Missão conjunta Hospital Role 3 de KAIA, Cabul 

Afeganistão. 

- 2008 - NATO RESPONSE FORCE (NRF) 12. 

- 2009 – NRF 14. 

 - JUL a SET 2010 - Missão Operação Atalanta, destacamento da aeronave P3-P para a 

Somália, Seychlelles. 

- EUROFOR EU Battle Group 02-2011.  

- FORCEVAL à esquadra 301 (aeronaves F16). 

- 2012 – NRF12.  

- 2014 – a decorrer: 
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 Missão MINUSMA – destacamento da aeronave Hércules C130 para a ONU, em 

Bamako, Mali. 

 Missão Baltic Air Policing, Siauliai, Lituânia. 

        

Regina Ramos Mateus 

TCOR/MED 

EXT: 508396 

TM: 969099859 
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PAINEL IV 

Moderador: Coronel Farm Aranda da Silva 

JOSÉ ANTÓNIO ARANDA DA SILVA 

65 anos de idade, casado  

FORMAÇÃO ACADÉMICA:  

Licenciado em Farmácia – Faculdade de Farmácia do Porto - 1972  

Coronel Farmacêutico do Exército (Reforma)  

FUNÇÕES DESEMPENHADAS:  

2014 Presidente INODES (Associação de Desenvolvimento e Investigação em Saúde 

Pública).  

2009 Director Revista Portuguesa de Farmacoterapia.  

2001/12 Consultor na área da saúde e do medicamento e produtos de saúde.  

2001/07 Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos.  

2000/01 Director do Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos.  

1993/00 Presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional da Farmácia e 

do Medicamento (INFARMED).  

1990/93 Director Geral de Assuntos Farmacêuticos - Ministério da Saúde.  

1994/00 Membro Conselho de Administração da Agência Europeia de Avaliação de 

Medicamentos.  

1996/00 Membro do Conselho Consultivo do Programa de Acção de Medicamentos 

Essenciais (Genebra/OMS).  

1991/93 Representante de Portugal no Comité de Especialidades Farmacêuticas – 

CPMP - União Europeia.  

FUNÇÕES DOCENTES:  

2000 Professor convidado em diversos mestrados e cursos de pós-graduação no ISCTE; 

ISEG; FFUL; UCP; ENSP; ISCTEM.  

2000/05 Regente da cadeira de Farmácia Clínica no ISCTEM (Maputo).  

1991/02 Regente da Cadeira de Farmácia Clínica da Faculdade de Farmácia de Lisboa  

1985/90. Assistente Convidado da Faculdade de Farmácia de Lisboa. (Cadeira de 

Farmácia Hospitalar e Coordenador dos Estágios Pré-Graduados em Farmácia e 

Hospitais).  
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OUTRAS FUNÇÕES:  

2005/12 Membro do Fórum Consultivo do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das 

Doenças (ECDC - Estocolmo).  

1991/96 Representante de Portugal no Comité Farmacêutico da União Europeia.  

1991/90 Representante de Portugal nos Grupos do Conselho da União Europeia sobre 

Medicamentos.  

1984/88 Direcção da Sociedade Europeia de Farmácia Clínica (SEFC) (Presidente de 

86/88).  

TÍTULOS PROFISSIONAIS:  

- Especialista em Indústria Farmacêutica, 1989.  

- Especialista em Farmácia Hospitalar, 1989.  

- Especialista em Registo e Regulamentação Farmacêutica, 1998.  

(Títulos concedidos pela Ordem dos Farmacêuticos)  

LIVROS PUBLICADOS:  

"Falando de Medicamentos", 1994.  

"Medicamentos Riscos e Benefícios", 1996.  

"Medicamentos - Farmacoterapia", 1997.  

"A Europa do Medicamento", 2000.  

”Saúde pública, farmacêuticos e medicamentos”, 2007. 

“Os meus medicamentos” (co-autoria), Editor Leya, 2010.  

Autor de capítulos em diversos livros sobre saúde  

SOCIEDADADES E ASSOCIAÇÕES CIENTIFICAS E PROFISSIONAIS  

- Membro da Ordem dos Farmacêuticos.  

- Membro da Federação Internacional Farmacêutica.  

- Membro da Academia Nacional de Farmácia de França.  

- Sócio Fundador da Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares de Portugal.  

- Sócio Fundador e Presidente Assembleia Geral da Sociedade Portuguesa de Farmácia 

Clinica e Farmacoterapia.  

- Sócio Fundador do INODES.  

- Presidente da Assembleia Geral do IPATS (Instituto Português de Avaliação de 

Tecnologias de Saúde).  
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- Membro da Direcção da Fundação da Saúde – SNS.  

- Membro do conselho científico da Revista Portuguesa de Saúde Pública.  

TRABALHOS PUBLICADOS:  

Cerca de setenta trabalhos publicados nas áreas de: medicamentos em hemodiálise, 

alumínio e hemodiálise, nutrição parentérica, informação sobre medicamentos, 

regulamentação sobre medicamentos, política e economia do medicamento, ensino e 

formação contínua.  

CONDECORAÇÕES E MEDALHAS DE MÉRITO  

- Medalha de Mérito Militar 1ª Classe (1998).  

- Prémio Almofariz Figura do Ano (2000).  

- Menção Honrosa contributo desenvolvimento ISCTEM Moçambique (2006).  

- Comenda de Mérito Farmacêutico Brasil (2003).  

- Medalha de Honra Ordem dos Farmacêuticos (2010).  

- Medalha Serviços Distintos Grau Ouro do Ministério da Saúde (2012).  

José Aranda da Silva  

josearandasilva@gmail.com  

Av. Republica 975 LOTE 2 - 4ºDTO  

2775-274 PAREDE  

PORTUGAL  

Maio, 2014  

 

1º Orador: Dr. António Coelho 

António João Costa Santos Coelho 

Data e local de nascimento: lisboa, 5 de maio de 1972 

I – Percurso Académico 

Licenciatura em Direito, pela Universidade Autónoma de Lisboa. 

Curso Pós-graduado de Actualização em Logística e Ciência da Legislação, pela 

Faculdade de Direito de Lisboa. 
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II – Experiência Profissional 

- Desde Março de 2013 desempenha funções de Diretor da Direção de Serviços da 

Assistência na Doença aos Militares das Forças Armadas, do Instituto de Ação Social 

das Forças Armadas. 

- Desde julho de 2011 a Março de 2013 desempenhou funções de Chefe da Divisão de 

Estudos, Planeamento e Gestão de Recursos da Direção-Geral de Pessoal e 

Recrutamento Militar, do Ministério da Defesa Nacional. 

- Entre dezembro de 2004 e julho de 2011 desempenhou funções de Jurista da carreira 

técnica superior da Administração Pública, na Direção de Serviços de 

Desenvolvimento dos Recursos Humanos da Defesa Nacional, da Direção-Geral de 

Pessoal e Recrutamento Militar, do Ministério da Defesa Nacional. 

- De julho de 2003 a dezembro de 2004 desempenhou funções de Consultor Jurídico 

na Direção de Serviços de Recrutamento Militar da Direção-Geral de Pessoal e 

Recrutamento Militar, do Ministério da Defesa Nacional. 

- De Novembro de 2002 a Julho de 2003 desempenhou funções de Consultor Jurídico 

na Direcção de Recrutamento do Exército. 

- De Fevereiro de 1995 a Novembro de 2002 desempenhou funções de Adjunto do 

Consultor Jurídico da Direção de Recrutamento do Exército. 

III - Representações Institucionais e outras atividades 

- Nomeado pelo Diretor-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar, representante da 

DGPRM no Grupo de Trabalho criado pelo Despacho n.º 115/MDN/2007, de 22 de 

Maio, do Ministro da Defesa Nacional, para a área do sistema retributivo, 

desempenhado as funções de coordenador do Subgrupo criado exclusivamente para as 

matérias relacionadas com o regime remuneratório dos militares das Forças Armadas. 

- Nomeado pelo Subdiretor-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar, representante dos 

incentivos no grupo de trabalho que tem a seu cargo o estudo e elaboração do portal da 

defesa, sendo responsável pelos conteúdos dos incentivos à prestação de serviço 

militar nos regimes de voluntariado e de contrato a inserir nesse portal. 

- Nomeado pelo Diretor-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar, representante dos 

incentivos no grupo de trabalho que estudou e elaborou os conteúdos da área do 

recrutamento militar a inserir no portal do cidadão/UMIC, sendo responsável pelos 

conteúdos dos incentivos à prestação do serviço militar nos regime de voluntariado e 

de contrato a constar nesse portal. 
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- Nomeado por despacho do Coordenador do Grupo Interno de Acompanhamento do 

Sistema de Incentivos à Prestação de Serviço Militar, criado pelo Despacho n.º 

15752/2003, de 14 de Agosto, do Secretário de Estado da Defesa e Antigos 

Combatentes, membro do grupo interno com as funções de assessor jurídico. 

- Nomeado por despacho do Coordenador da Comissão Interministerial de 

Acompanhamento da Aplicação do Regime de Incentivos, criada pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 132/2002, de 7 de Novembro de 2002, membro da comissão 

interministerial com as funções de assessor jurídico, tendo elaborado o projeto de 

regulamento interno de funcionamento da comissão. 

- Participação no estudo e elaboração do projeto de revisão do Regulamento de 

incentivos à prestação de serviço militar nos regimes de voluntariado e de contrato, 

aprovado pelo Decreto-lei n.º 320-A/2000, de 15 de Dezembro.  

- Nomeado por despacho do Diretor de Recrutamento do Exército, representante da 

Direção de Recrutamento no grupo de trabalho constituído por despacho do General 

Chefe do Estado-Maior do Exército, para a produção de normas internas com vista à 

organização e funcionamento do processo contra-ordenacional do Exército por 

incumprimento dos deveres militares. 

 

2º Orador: Dr. Luís Pires 

Luís Manuel dos Santos Pires 

Nascido em 20 de Fevereiro de 1962, casado e residente em Lisboa. 

Licenciado em Organização e gestão de empresas, pelo Instituto Superior de Economia 

e Gestão, da Universidade Técnica de Lisboa (1985). 

Frequência, com aproveitamento, no CAGEP – Curso Avançado de Gestão Pública, em 

2007. 

Estágio na multinacional “Dun & Bradstreet” no domínio da análise de dados 

financeiros e do desenvolvimento de aplicações informáticas (1983-86). 

Consultor de empresas nos domínios da fiscalidade, contabilidade e informática (1987). 

Em 1988, nomeado inspetor do quadro da Inspecção-Geral de Finanças, detendo a 

categoria de Inspetor de Finanças Superior Principal, desde 2002. 

Docente na Escola de Serviço de Saúde Militar (ano lectivo de 1990/91) e Assistente 

das unidades lectivas de "Análise financeira" e "Gestão financeira", no Instituto 

Superior de Gestão, em Lisboa (1991-1994). Formador na Inspecção-Geral de Finanças 
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com participação em diversas acções de formação interna e num curso sobre “Teoria 

organizacional”. 

Assessor (1994-5) e Adjunto (2002-3) do Secretário de Estado do Orçamento. 

Vogal da Comissão de Fiscalização do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge 

(1995-2006). 

Chefe da Divisão de Gestão Financeira dos Serviços da Assembleia da República 

(1996-2003). 

Responsável pela organização de estágios profissionais para dirigentes e trabalhadores 

dos Parlamentos de Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde, S. Tomé e Príncipe e 

Moçambique, realizados no âmbito da cooperação com a Assembleia da República de 

Portugal. 

Participação em Missões de assistência técnica na Assembleia Nacional Popular da 

Guiné – Bissau, para apoio na estruturação da Conta de Gerência e na Assembleia da 

República de Moçambique, para apoio na reorganização dos Serviços financeiros 

(1998). 

Diretor - Geral da Direção-Geral de Proteção Social aos Trabalhadores em Funções 

Públicas (ADSE), desde 2003. 

Colaboração no âmbito do Programa Integrado de Cooperação e Assistência Técnica em 

Finanças Públicas, numa formação sobre “O modelo de organização da proteção social 

dos trabalhadores a exercer funções públicas em Portugal”, realizada em Maputo, em 

2012. 

Louvores do Chefe do Centro de Gestão Financeira Geral, em 16 de Dezembro de 1987, 

do Secretário de Estado do Orçamento, em 26-10-1995, e da Secretária-Geral da 

Assembleia da República, em 19 de Abril de 2002. 

 

3º Orador: Coronel Nogueira Pelicano 

Coronel Paulo Alexandre da Cunha Nogueira Pelicano 

Nascido em Lisboa, Estudou em Lisboa, onde frequentou o Colégio Militar. Em 1988 

ingressou como Oficial na Guarda Fiscal, tendo em 1993 transitado para a GNR, onde 

comandou vários Destacamentos da Brigada Fiscal; 

2003-2005 - Foi oficial de Ligação da Unidade Investigação Financeira da Policia 

Judiciária no combate à evasão Fiscal e branqueamento de capitais; 

2005- 2008 - Foi Comandante do Grupo de Acção Conjunta da Brigada de Trânsito; 
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2009-2011- Foi 2.º Comandante da Unidade de Acção Fiscal;  

2011-2013 - Foi Director de Curso CPOS GNR no Instituto de Estudos Superiores 

Militares (IESM) / Pedrouços; 

Desde finais de 2013 exerce as funções de Diretor da Direção de Saúde e Assistência na 

Doença da Guarda Nacional Republicana. 

Como habilitações possui os cursos inerentes à progressão na carreira militar sendo 

ainda Mestre em Económica pela Universidade Técnica de Lisboa – Instituto Superior 

de Economia e Gestão, Licenciado em Gestão de Empresas pela Universidade Técnica 

de Lisboa - Instituto Superior de Economia e Gestão, e Pós graduado em Direito Fiscal 

pela Faculdade de Direito de Lisboa - Instituto de Direito Económico Financeiro e 

Fiscal. 

 

4º Orador: Superintendente Ferreira de Oliveira 

José Ferreira de Oliveira 

Tem 53 anos e é superintendente da Polícia de Segurança Pública (PSP). 

No seu currículo académico possui: 

A licenciatura em Ciências Policiais (ISCPSI);  

O mestrado em Direito e Gestão da Segurança (Escola Nacional Superior de Polícia e 

Faculdade de Direito da Universidade de Lyon, França); 

O mestrado em Administração e Políticas Públicas (IUL/ISCTE).  

Formação mais relevante: 

O Curso de Auditor de Defesa Nacional; 

O Curso de Direcção e Estratégia Policial (CDEP); 

O Curso TOPSPOC V-2007 do Colégio Europeu de Polícia (CEPOL); 

O Curso de Comissário da Escola Nacional Superior da Polícia Francesa. 

Desde 3 Fevereiro de 2012 é o Director Nacional-Adjunto, da PSP, para os Recursos 

Humanos. 

Desde 1990, desempenhou na Polícia de Segurança Pública, as seguintes funções: 

 De 1990 a 1995, foi comandante da 2.ª Esquadra e comandante da Esquadra de 

Investigação Criminal, da PSP de Coimbra.  

 De 1995 a 2002, foi director de estágio e de ensino no Instituto Superior de Ciências 

Policiais e Segurança Interna (ISCPSI). 
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 Em 2002, foi inspector superior da Inspecção Geral da Administração Interna. 

 De 2005 a 2008 foi comandante distrital da PSP de Évora. 

 Em 2008, foi diretor do Departamento de Formação da PSP.  

 De Setembro de 2008 a Outubro de 2010, foi diretor da Escola Prática de Polícia, 

onde se manteve até 2010.  

 Em Outubro de 2010, foi nomeado director do Instituto Superior de Ciências 

Policiais e Segurança Interna (ISCPSI). 

Integra o corpo docente e de investigadores do Curso do Mestrado em Ciências 

Policiais, do ISCPSI.  

Integra atualmente o Grupo de Reflexão Estratégica sobre Segurança Interna. 

É ainda conferencista e docente em cursos pós-graduados e em acções de formação, no 

domínio da segurança, nomeadamente, no âmbito da formação contínua, de promoção e 

da cooperação técnico policial com os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa 

(PALOP). 

É autor de livros e artigos e co-autor de estudos sobre segurança e polícia, 

nomeadamente sobre as políticas de segurança, modelos de policiamento, reforma do 

sistema policial, protecção civil, manutenção da ordem pública, cooperação policial, 

formação policial e gestão da PSP. 

Lisboa, 2 de outubro de 2014  
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Anexos (apresentações em power point):  

 Anexo A -  Bastonário da Ordem dos Médicos (Professor Doutor José Manuel 

Silva) 

 Anexo B – O Hospital Público (Professor Doutor Adalberto Campos Fernandes) 

 Anexo C – Sistema de Saúde Militar (Coronel Abílio Gomes) 

 Anexo D – IASFA (Coronel Duarte Trindade) 

 Anexo E – A Saúde Operacional (Major Paulo Campos) 

 Anexo F – DS/Exército (Coronel Penha Gonçalves) 

 Anexo G – DS/FAP (Tenente-Coronel Regina Mateus) 

 Anexo H – ADM/IASFA (Dr. António Coelho) 

 Anexo I – ADSE (Dr. Luís Pires) 

 Anexo J – SAD/GNR (Coronel Nogueira Pelicano) 

 Anexo K – SAD/PSP (Superintendente Ferreira de Oliveira) 

http://www.aofa.pt/Seminario/Anexo_A_Bastonario_da_Ordem_dos_Medicos.pdf
http://www.aofa.pt/Seminario/Anexo_B_O_Hospital_Publico.pdf
http://www.aofa.pt/Seminario/Anexo_C_Sistema_de_Saude_Militar.pdf
http://www.aofa.pt/Seminario/Anexo_D_IASFA.pdf
http://www.aofa.pt/Seminario/Anexo_E_INEM.pdf
http://www.aofa.pt/Seminario/Anexo_F_DS_Exercito.pdf
http://www.aofa.pt/Seminario/Anexo_G_DS_FAP.pdf
http://www.aofa.pt/Seminario/Anexo_H_ADM.pdf
http://www.aofa.pt/Seminario/Anexo_I_ADSE.pdf
http://www.aofa.pt/Seminario/Anexo_J_SAD_GNR.pdf
http://www.aofa.pt/Seminario/Anexo_K_SAD_PSP.pdf

	Capa_Livro.pdf
	Página 1




