






1. Tal como qualquer outro cidadão nós (Militares) pagamos exactamente os mesmos 
impostos e consequentemente financiamos o Serviço Nacional de Saúde (SNS). 
O que talvez não saibam é que quando um Militar vai a uma Farmácia a parte não 
comparticipada nos Medicamentos é integralmente PAGA pela ADM quando para os 
restantes cidadãos é Financiada pelo SNS!!!!!!!

2. Salvo casos absolutamente pontuais (testes médicos que antecedem idas a 
cursos ou deslocações dos Militares para as Forças Nacionais Destacadas), somos 
nós, Militares no Activo, Reserva e Reforma que por via da ADM pagamos TODOS 
os custos de Saúde dos Militares na Efectividade de Serviço!!!! SIM! A denominada 
“Saúde Operacional” é PAGA pela ADM quando, OBVIAMENTE, deveria ser paga 
pelo Orçamento do Estado!!!!!!!! 



3. É a ADM que PAGA, e ainda por cima  por tabelas com valores superiores  aos que 
são praticados pelos convencionados a Assistência prestada no Hospital das Forças Armadas? 
Será que aos Militares, para além de todos os deveres especiais e restrições se pretende, tam- 
bém, retirar-lhes o direito universal ao SNS??? Pagamos impostos como qualquer outro cida- 
dão  e temos de pagar, via ADM, os actos e serviços médicos no HFAR? A que propósito????? 

4. Absolutamente NINGUÉM como os Militares tem a consideração, o apreço e o respeito que 
a todos merecem os Deficientes das Forças Armadas (DFA). Eles são a imagem viva, pelas piores 
circunstâncias, do que é verdadeiramente a Condição Militar. Deram tudo de si por Portugal.  
Assim sendo como se explica que sejamos Apenas Nós, Militares, via ADM, a pagar todas as  
despesas inerentes  aos DFA???? Uma despesa que, OBVIAMENTE, devia ser do Estado!!!!!!!!!!  



5. Existem cerca de 5.000 (Cinco Mil) beneficiários da ADM que estão isentos de qualquer 
desconto porque, infelizmente, não chegam a auferir uma vez e meia a retribuição mínima 
mensal garantida (Pensionistas de Invalidez e/ou de Pensão de Preço de Sangue). Ora para o 
Governo a culpa da existência destas situação é dos Militares e por isso mesmo a ADM PAGA 
as despesas de Saúde destes 5.000 Beneficiários quando, OBVIAMENTE, devia ser o Estado!!!! 

6. Que nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira os serviços de saúde prestados aos 
Militares pelos respectivos Sistemas de Saúde Regionais são COBRADOS a 100% à ADM????? 
NÃO! Não se trata de qualquer engano e muito menos anedota! Nós repetimos! Nas Regiões 
Autónomas dos Açores e da Madeira os serviços de saúde prestados aos Militares pelos respec- 
tivos Sistemas de Saúde Regionais são COBRADOS a 100% à ADM!!!!!! 



7. Somos nós (Militares), através da ADM, que PAGAMOS as despesas de saúde dos Mili- 
tares e respectivos Familiares deslocados no Estrangeiro????  Mesmo quando a ADM era su- 
portada pelos Ramos das Forças Armadas (até 2005), estes custos eram imputados a rubrica 
diferente no orçamento dos Ramos. Agora é a ADM que PAGA TUDO, ou seja, Nós (Militares). 
“Só ainda não sabemos se é também a ADM que paga as munições utilizadas”!!! De resto……. 

8. É a ADM que PAGA os encargos decorrentes dos cuidados continuados!!!!!!!!! 
Tratando-se de cuidados assumidos pelo SNS (SIM, Nós (Militares) descontamos IRS como 
qualquer outro cidadão) é a ADM que PAGA a parte remanescente à que é paga pelo benefi- 
ciário!!!!!! A que propósito tem de ser a ADM a PAGAR estes encargos, colocando os Militares 
numa situação de EVIDENTE desigualdade em relação aos seus Concidadãos????????   



9. Que devido à manifesta insuficiência do HFAR, decorrente da forma errada como foi “condu- 
zida” a denominada “reestruturação” dos Hospitais Militares, foi estabelecido um protocolo 
com o Hospital da Cruz Vermelha, protocolo esse que prevê uma tabela especial para cobrança 
dos encargos que tem valores superiores aos praticados pelas Entidades com as quais a ADM 
tem outras convenções???...... A ADM PAGA!!!!!! 
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