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A SAÚDE MILITAR 

No seguimento de tudo o que de mau tem vindo a acontecer, relacionado com o subsistema da 

Assistência na Doença aos Militares (ADM), recebemos de um camarada no Activo, uma carta endereçada 

ao Presidente da AOFA que, de alguma forma, retrata o ambiente que se vive nas Forças Armadas, 

decorrente do injusto, desacertado e iníquo modo como os poderes constituídos têm vindo a tratar tão 

importante questão para os militares. 

Carta que surge na sequência de mais uma medida profundamente penalizadora para os militares e 

assinalável impacto nas Forças Armadas, que decorrerá da eventual publicação de diploma que prevê, 

mediante um desconto, o acesso facultativo ao direito à ADM por parte dos cônjuges.  

Para além de mais um desconto e das nefastas consequências que, naturalmente, provoca no já 

depauperado rendimento auferido pelos militares, é muito mais do que isso que está em causa: 

É o conceito de Família Militar; 

É a COESÃO que é profundamente abalada, com o absoluto desprezo pela nossa condição de militares; 

É um “BEM” expurgado da realidade militar, sabendo-se quão indispensável é para o próprio 

funcionamento das Forças Armadas. 

 OU IMAGINA-SE O COMBATENTE NO TEATRO DE OPERAÇÕES OU NA FRENTE DE BATALHA ACOMETIDO 

COM A PREOCUPAÇÃO SOBRE COMO SERÁ PRESERVADA A DIGNIDADE DOS SEUS? 

OU SERÁ MESMO ESTE O OBJECTIVO PROSSEGUIDO PELOS GOVERNANTES, COMO PARECE ESTAR A 

ACONTECER: 

− O DO SALVE-SE QUEM PUDER, ESTADO DE ALMA PROMOVIDO PELOS LÍDERES DO PAÍS, NUMA 

POSTURA PROVAVELMENTE ÚNICA ENTRE PAÍSES COM FORÇAS ARMADAS DIGNAS DESSE NOME? 

 

Eis a carta do nosso camarada (devidamente identificado): 

Ao Presidente da AOFA, 

Caro COR Cracel 

Vejamos na perspetiva de quem está no ativo e partilha diversas angústias, junto com outros camaradas que 

têm situações até bastante diferentes da minha, mas que não me inibem de querer justiça e verdade nas 

medidas que são impostas: 

Um militar no ativo, em missão (simplifique-se a essência e os princípios: nos Açores ou na Madeira em 

comissão de serviço, até por imposição), sem cônjuge, ascendentes ou descendentes a seu cargo, desconta 

3,5% para a ADM, a que propósito? 
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O cônjuge do militar, que estava inscrito na ADSE e que em dada altura optou pela ADM, e que 

mensalmente lhe são descontados 3,5% do seu rendimento bruto, encontra-se sem cartão por que 

razão? Até quando é mantida a mentira de uma avaria na impressora dos cartões? 

- O militar cujo cônjuge tem um sistema de saúde que cobre a assistência sanitária da família, sem truques de 

percentagens de percentagens e que até é menos oneroso que o contributo para a ADM do militar, com um 

vencimento inferior, obriga-se a um desconto a que propósito? Casos há em que a assistência é integralmente 

coberta pela entidade patronal, para o funcionário e respetiva família, sem qualquer encargo. Por que razão se 

obriga o militar ao desconto? 

- A adesão à ADM é feita com base num conjunto absurdo de restrições e condições, como a inversão da 

possibilidade de opção, ocorrendo uma expulsão vitalícia do subsistema no dia em que  entende deixar de ser 

subscritor do regime, independentemente das razões que a originam. Por que razão? 

- O militar não tem direito de opção e é-lhe vedada a possibilidade de escolha do regime de proteção sanitária 

que mais lhe for favorável, obrigando-se a um pagamento “coercivo” de 3,5% do seu vencimento bruto. Por 

que razão? 

- O militar é obrigado a permanecer na ADM, em condições consideravelmente mais desfavoráveis às 

oferecidas pelos subsistemas análogos, quanto mais não seja em transparência, com acordos de prestação de 

serviços muito inferiores. Por que razão? 

- O militar é obrigado a permanecer na ADM, quando na zona onde reside ou presta serviço, não existem 

acordos de prestação de serviços, nem tão pouco, acesso a serviços de saúde militares. Por que razão? 

- Em casos que conheço, o militar está confrontado com a necessidade de retirar o cônjuge da ADM, porque a 

aplicação do novo normativo, não lhe dá alternativas entre manter os encargos com a educação dos 

descendentes e ter o cônjuge como beneficiário da ADM, dado que isso representa um desconto no 

vencimento do militar de 180 euros (se alguém tiver dúvidas eu desfaço-as!). E por que razão fica este militar 

condicionado a um  prazo de 90 dias, para uma opção com efeitos vitalícios na inscrição do cônjuge? Por que 

razão, o cônjuge, que aufere uma remuneração igual ao ordenado mínimo desconta no vencimento do militar 

um valor que corresponde a cerca de 9% do seu rendimento bruto? Qual a justiça da medida? 

- Por que razão nos permitimos a que uma senhora venha a público deturpar a realidade dos descontos sobre 

a ADM, quando omite que os militares descontam em sede de IRS para a sua saúde e da família e contribuem 

de forma líquida para a saúde de todos os Portugueses e das infraestruturas militares. Por que razão esta 

mesma senhora não responde às questões colocadas nos ofícios da AOFA de 8 janeiro e 5 de fevereiro no que 

concerne aos encargos com o anómalo funcionamento da saúde militar? Como é possível aceitar-se que 

alguém que trata da coisa pública e militar tenha a indecência de se apresentar a público a discorrer de forma 

verdadeiramente tendenciosa? Só mesmo nós, militares! 
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- Por que razão descontam os militares em sede de IRS para o SNS e adicionalmente descontam para 

um subsistema com assistência deficitária e precária? 

- Por que razão o desconto incide sobre 14 meses? 

- Por que razão já é o subsistema autossustentável e os beneficiários não têm a mínima hipótese de interferir, 

influenciar ou participarem na sua gestão? 

- Por que razão foi designado para a gestão da ADSE, o representante que estava na ADM, com tudo o que se 

conhece e por que razão têm esses mandatos uma duração de cinco anos? 

- Por que razão, conseguiram a ADSE, os subsistemas de saúde da PSP (SAD) e da GNR (ADMG), no seminário 

sobre saúde promovido pela AOFA em outubro do ano passado, apresentar resultados e balanços 

discriminados e a ADM não? 

Quantas questões mais, sem respostas coerentes podemos colocar? Quantas? 

 Nesta deriva fraturante, a necessidade agudizará o conflito, caso a atuação não seja acutilante ou até mesmo 

assimétrica, tal como tem vindo a verificar-se a prática a que somos sujeitos! E está visto que a curto prazo, 

para a praça faltará o mesmo que ao oficial: - entendimento, porque tudo se revela irracional! O mesmo ato 

médico é muito mais caro para o oficial que aquele que será praticado para a praça! E quando nesta diferença 

se observar o confronto entre a manutenção dum contributo solidário à praça e a urgência em acudir a 

carências próprias de outra natureza que não as de saúde do oficial? Então? Falamos de saúde ou de coesão? 

Falamos dos “deveres especiais” no formato e âmbito que se revela no projeto de revisão atual do EMFAR 

sublinhadamente aduzido e expresso no conceito e contexto do RDM? 

O registo que tenho daquilo que me vai sendo transmitido por diversos camaradas é muito mais do que um 

sentimento de injustiça ou de extorsão, é o sentimento de abandono e de verdadeira falta de proteção; diria 

até, consentâneo com o lema: - “A Pátria Honrai, Que A Pátria Vos Contempla”… 

Pois é! Enquanto o nosso tempo se consumir pela elaboração de pertinentes e justos monólogos, mas infantis, 

não vamos conseguir resolver um problema relacionado com práticas de extorsão organizada e “globalizadas”. 

Uma extorsão produzida, não pelo estado, mas por quem dele se apoderou. Não com a legitimidade do voto, 

mas sim com a benevolência de quem é excluído e se exclui de participar justa e democraticamente na 

construção de uma sociedade aglutinadora. Subliminarmente tudo o que está em curso, não é mais do que um 

processo de transferência do bolo do orçamento do estado para uns amigos! Subliminarmente, o que está em 

curso, é um processo de degradação e empobrecimento, destinado à apropriação de bens e de pessoas (um 

processo de verdadeira e progressiva escravatura humana), com os executantes a levarem ainda a crer que 

tudo o que promovem  é para o bem comum, numa apologia em que o “perverso” se esconde nas 

representações do bom samaritano, do benemérito, do altruísta, do homem responsável e do missionário da 

solidariedade. Tudo o que afinal só resulta de saque e de subjugação! Que evidências mais necessitamos para 
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observar tudo quanto tem estado em curso na justiça, na saúde, na educação, no ambiente, na 

agricultura, na solidariedade e no emprego, na defesa, na economia, etc… Tudo para melhorar, não 

é?!!! 

Poder-se-ia dizer que só não vê quem anda a dormir, mas no caso, eu direi que para isso acontecer, já nem 

morto deixa de se notar! 

Há muito que surgem os alertas de quem vislumbra uma prática intencional da promoção do confronto entre 

gerações, e na minha opinião está a ser plenamente conseguido. E ocorre de facto, porque nem os velhos 

querem saber dos novos, nem os novos se importam com os velhos, Cada um que trate de si! – é o lema e a 

mensagem deste projeto, que alguns chamam de Portugal e de Europa, mas que certamente coincide muito 

mais com uma Jugoslávia e uma balcanização. E esta sociedade caminha a passos largos para esse confronto, 

sem perceber que é aí que os impostores (uma minoria) tiram a sua vantagem e supremacia.  Em jogos e 

enredos de inevitabilidades e da honra aos compromissos, falham todos os outros, com a Pátria e com o povo, 

patéticos! 

É assim, nesta República das bananas e dos bananas; neste habitat paradisíaco dos dirigentes de diretórios 

criminosos; neste destino turístico de eleição que acolhe e protege uma elite virtuosa, que comunga 

fanaticamente a exclusiva matriz ideológica dos modelos, mecanismos e truques da especulação financeira, e 

que se encontram na afición dos prazeres particulares dos líbidos e das luxúrias, ensaiados nos rituais dos 

debutantes do bastão e do avental, repetidamente, e achando que a genética cederá  à soberba. 

Em resumo, e dispensando outros guiões e teorias da conspiração, em concreto, o crime perpetrado sobre a 

questão da ADM é de somenos. Corremos amiúde em busca de curas para os sintomas, e teimamos em não 

querer identificar afinal a doença! A democracia há muito que deu lugar à ditadura! É assim há mais de 800 

anos! E só não aceitamos esta verdade, porque isso responsabiliza-nos e pesa-nos na consciência!!! 

Sobre as questões da ADM, IASFA, Pensões (fundos e complementos) e EMFAR, e outra tanta deriva 

ideológica, que por acaso se vislumbra virem a ser continuadas, parece-me oportuno sugerir a realização de 

um encontro do tipo ISCTE só com oficiais, num formato e conteúdo pensado criteriosamente, e que permita 

colher o sentimento atual dos militares. 

E para que não se perca a essência da questão e do assunto que motivou este meu desabafo sentido, reitero: 

- um militar no ativo, em missão, sem cônjuge, ascendentes ou descendentes a seu cargo, desconta 3,5% para 

a ADM, a que propósito? 

 

Um abraço 

 


