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Análise do inquérito sobre os resultados verificados até 22JUN2012 

 

1. Para um conjunto de 802 respostas, verifica-se haver uma maioria significativa de pessoal do 

activo. Maior acessibilidade deste pessoal às tecnologias de informação? Reformados vão menos 

vezes à NET? 

 

 

2. Oficiais superiores respondentes atingem maioria qualificada. Resta saber quais são os do activo, 

os da reserva, e os da reforma. A participação de apenas um cadete/aluno terá justificação 

plausível? 

 

3. Lisboa é a maioria, sendo Setúbal significativo, não indo o Porto além dos 7%. Para além de 

Lisboa, os distritos do litoral (com ilhas) perfazem 31%. Com Lisboa, o litoral perfaz 86%. 
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4. A satisfação dos beneficiários sobre o modelo de ADM atinge os 55%, enquanto a insatisfação 

chega aos 44%. No entanto, verifica-se que os muito insatisfeito equivalem-se aos muito 

satisfeito. 

 

 

 

 

5. A satisfação quanto ao atendimento na ADM supera a maioria qualificada chegando aos 78%, 

enquanto a insatisfação atinge os 22%. Enfatizando, verifica-se que os muito satisfeito 

ultrapassam o quádruplo dos muito insatisfeito. 

 

 

 

6. Quanto ao tempo de reembolso das despesas do regime livre, a insatisfação atinge a maioria 

(62%), contra os 38% de satisfação. Os muito insatisfeito são 6,5 vezes mais que os muito 

satisfeito. 
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7. Quanto ao regime convencionado, a satisfação ganha com 51%, contra 49% de insatisfação. 

Apesar do satisfeito ser superior em 2% em relação ao insatisfeito, o muito insatisfeito é superior 

em mais 2% em relação ao muito satisfeito. 

 

 

 

8. Apenas 20% dos respondentes acham desnecessário um único HFA, somando 80% os muito 

necessário e necessário. 

 

 

 

9. Quanto ao tipo de urgência do novo HFA, a polivalente ganha com 49%, ficando a médico-

cirúrgica nos 30% e a básica apenas com 7%.  
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10.  Manifestaram 465 respondentes a preferência pelos beneficiários ADM e forças de segurança 

(58%), havendo 143 (18%) que a estenderam à ADSE. A inclusão dos residentes no concelho 

apenas recolheu 74 (9%) opiniões favoráveis. 

 

 

11.  A satisfação quase atinge a maioria qualificada (64%), cifrando-se o satisfeito (59%) quase no 

dobro do insatisfeito (32%).  

 

 

12.  A satisfação ultrapassa a maioria qualificada (70%), sendo o muito insatisfeito um terço do muito 

satisfeito. 
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13.  A satisfação atinge os 60%, sendo que o muito satisfeito e o muito insatisfeito quase se 

equivalem (5% e 4%, respectivamente). 

 

 

14.  A preferência dos respondentes vai para a gestão pela mesma entidade, com 55% de respostas 

favoráveis. 

 

 

 

15.  Entre IASFA e EMGFA apenas existe 6% de diferença, ficando o MDN bem abaixo com 9%. 

Manifestaram preferir outras entidades 45% dos respondentes, sendo que a distribuição em 

número por cada entidade é pouco significativa, devido à sua variabilidade ou, por tendo 

respondido sim na questão anterior, contudo não assinalaram qualquer tipo de entidade.  
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CONCLUSÕES 

1. Contrariamente ao que se poderia esperar, foi o pessoal do activo que mais respondeu (55%) 

ao questionário. Resta calcular quais os postos que mais responderam. 

 

2. Os oficiais superiores foram os que mais responderam ao questionário (67%). Resta calcular 

quais os do activo, os da reserva e os da reforma. 

 

3. O distrito de Lisboa atingiu a maioria absoluta (55%) do total de respondentes. O centralismo 

litoral da região metropolitana de Lisboa também aqui se manifesta. 

 

4. O modelo de ADM implantado satisfaz a maioria absoluta (55%) dos respondentes. 

 

5. Os respondentes manifestaram-se satisfeitos quanto ao atendimento na ADM, ultrapassando 

largamente a maioria qualificada (78%). 

 

6. Os respondentes manifestaram-se insatisfeitos quanto ao tempo de reembolso das despesas 

do regime livre da ADM, ultrapassando largamente a maioria absoluta (62%). 

 

7. Os respondentes manifestaram-se satisfeitos (51%) quanto ao regime convencionado da 

ADM, ficando os insatisfeitos pelos 49%. 

 

8. A esmagadora maioria dos respondentes (80%) entende que é necessário um hospital único 

para as FAs. 

 

9. Uma maioria relativa de 49% respondeu que o novo HFA deverá ter uma urgência 

polivalente, enquanto que 30% entende bastar uma urgência médico-cirúrgica, e apenas 7% 

prefere uma urgência básica. 

 

10. Uma maioria absoluta (58%) de respondentes prefere uma abrangência do HFA apenas para 

os beneficiários ADM, GNR e PSP. Apenas 18% aceita a ADSE abrangida, e somente 9% 

estende tal abrangência aos residentes no concelho. 

 

11. A satisfação pela abrangência dos cuidados de saúde praticados nos Hospitais Militares 

quase atinge a maioria qualificada (64%). 

 

12. A satisfação pela qualidade dos cuidados de saúde praticados nos hospitais militares 

ultrapassa a maioria qualificada (70%). 
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13. A satisfação pela qualidade do atendimento nos hospitais militares ultrapassa largamente a 

maioria absoluta (60%). 

 

14. As preferências por uma única entidade gestora do HFA e da ADM vence com 55% de 

respondentes, contra os 45% que disseram não. 

 

15. Quanto à única entidade gestora do HFA e ADM, os respondentes mostraram preferência 

pelo IASFA (26%), ficando o EMGFA logo com 20% e o MDN apenas com 9%. 45% 

responderam “outros” devido a variabilidade das opções surgidas, assim como por não 

terem assinalados qualquer tipo de entidade. 

 

 

SUGESTÕES 

1. Atendendo aos resultados da questão n.º 10, uma nova aplicação deste inquérito poderia 

estender-se aos oficiais da GNR e da PSP? 

2. Considerando particularidades que distinguem as diferentes classes militares (oficiais, 

sargentos e praças), muitas delas resultantes da própria legislação enquadrante, como o 

EMFAR, e considerando ainda que o HFA, o IASFA e a ADM servem todos os militares, seria 

interessante auscultar a opinião das duas restantes classes, para se ter uma visão mais real 

do universo de beneficiários em causa. 


