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Para:  

- Excelentíssima Senhora Presidente da Administração Central do Sistema 
de Saúde, IP 

 

Com conhecimento: 

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

- Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada 

- General Chefe do Estado-Maior do Exército 

- General Chefe do Estado-Maior da Força Aérea  

 

ASSUNTO: Formalizado o Colégio dos Militares Profissionais de Saúde, no seio 

da Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) 

 Por considerarmos que para Vossa Excelência se revestirá da maior relevância a 

tomada de conhecimento desta realidade, vem a Associação de Oficiais das Forças 

Armadas (AOFA) informar que em consequência de um processo que envolveu nos 

últimos meses cerca de 400 (quatrocentos) Militares, Oficiais das Forças Armadas 

dos Quadros Especiais de Saúde (Ciências Farmacêuticas, Enfermagem, Medicina, 

Medicina Dentária, Medicina Veterinária, Psicologia Clínica, Técnicos Superiores de 

Diagnóstico e Terapêutica e Ciências da Nutrição), foi, por decisão do Conselho 

Nacional da AOFA, tomada a 13 de janeiro de 2021, criado, ao abrigo dos Estatutos 

desta Associação, o “Colégio dos Militares Profissionais de Saúde”.   

 Esta estrutura formal que, não temos quaisquer dúvidas em afirmar, se constitui 

como uma das mais completas e representativas estruturas especializadas, 
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devidamente organizadas, de Saúde em Portugal, integra várias centenas de Militares 

Profissionais de Saúde, Oficiais das Forças Armadas, altamente diferenciados/as e 

que, no seio da AOFA, constituindo-se como organismo permanente, irá doravante 

assumir as responsabilidades de tratamento das matérias que, direta ou 

indiretamente, incidem quer sobre o Sistema de Saúde Militar (SSM) quer, 

naturalmente, com todas as questões relacionadas com os mais legítimos Direitos, 

Interesses e Expetativas dos Profissionais de Saúde que, na condição de Oficiais das 

Forças Armadas, Servem Portugal e os Portugueses. 

 Acresce referir que no atual contexto pandémico vivido em Portugal, esta 

estrutura se reveste ainda de maior relevância porquanto são estes/as Oficiais das 

Forças Armadas que, em grande medida, suportam toda a operacionalidade quer do 

Hospital das Forças Armadas (Polos de Lisboa e Porto), quer do Centro de Apoio 

Militar – COVID, localizado nas instalações do Hospital Militar de Belém, quer ainda 

todas as Unidades e Direções de Saúde Militar, incluindo o Laboratório Militar de 

Produtos Químicos e Farmacêuticos que integram o Estado-Maior-General das 

Forças Armadas (EMGFA) e Ramos Marinha, Exército e Força Aérea, não esquecendo 

os teatros de operações internacionais, através de Forças Nacionais Destacadas e em 

Cooperação Técnico-Militar um pouco por todo o mundo.   

 Face ao que antecede e consideradas quer as especificidades próprias impostas 

pela Condição Militar destes/as Profissionais de Saúde, quer o facto de integrarem 

as respetivas Ordens Profissionais, exceção feita àqueles/as que integram as diversas 

especialidades genericamente agrupadas nos denominados “Técnicos Superiores de 

Diagnóstico e Terapêutica”, ainda que englobados na Estrutura representativa do 

Fórum Tecnologias da Saúde, a AOFA, tão breve quanto a situação que vivemos o 

permita, iniciará as necessárias diligências para solicitar a Vossa Excelência uma 



 

3 
 

 

 
reunião, onde se fará representar ao mais alto nível, integrando na nossa delegação 

Membros do Colégio agora formalmente criado e em plenas funções.    

 A ímpar condição destes/as Oficiais, determinada pela bivalência da Condição 

Militar e da de Profissionais de Áreas da Saúde devidamente reguladas, aliada às 

particularidades impostas pelos “teatros de operações” e circunstâncias 

diferenciadas em que exercem, constituirá desde logo um dos temas centrais que 

proporemos para a reunião, antevendo considerar-se matéria de grande interesse 

mútuo. 

 

Trafaria, 1 de fevereiro de 2021  

 

Com os melhores cumprimentos,  

             

                      O Presidente 

 

    António Augusto Proença da Costa Mota 

    Tenente-Coronel 


