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Cerca de 300 médicos militares vão deixar de ter a carreira gerida pelos ramos a que pertencem 

PORMENORES 

Regime jurídico 
João Gomes Cravinho 
mandou a Direção-
-Geral de Recursos da 
Defesa Nacional 
apresentar, até 
meados de março, uma 
proposta legislativa 
finalizada do Regime 
Jurídico dos Quadros 
Especiais de Saúde. 

Continuados 
O ministro determinou 
que o HFAR deve 
"protocolar cuidados 
continuados e 
eventualmente ceder 
instalações" a privados 
"não devendo as 
Forças Armadas 
assumir quaisquer 
custos". 

Civis no HFAR 
Diz que, "sem prejuízo 
das especificidades 
de um hospital mili-
tar", quer um novo 
modelo de gestão 
com "uma estrutura 
profissional, com um 
conselho de adminis-
tração, composto por 
militares e civis". 
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SÉRGIO A. VITORINO 

O
Ministério da Defesa quer 
retirar aos três ramos a 
gestão dos cerca de 300 

médicos militares, agora feita 
pelo Exército, Marinha e Força 
Aérea, determina um despacho, 
a que o CM teve acesso, do mi 
nistro João Gomes Cravinho. O 
Quadro Especial de Saúde passa 
rá a ser movimentado pela Di Te - 
ção de Saúde Militar (DIRSAM), 
na estrutura do Estado-Maior-
-General das Forças Armadas 
(EMGFA), "no recrutamento e 
seleção, retenção, formação e 
desenvolvimento da carreira e 
colocação, incluindo a escoa Ia da 
especialidade". 

ATUALMENTE HÁ MÉDICOS 
EXPERIENTES AFASTADOS 
POR TEREM POSTO ALTO 

"IA centralização] é indispen-
sável à concretização de uma 
verdadeira e efetiva reforma cio 
Sistema de Saúde Militar (...) e 
permitirá que os médicos milita-
res, independentemente do pos-
to, desempenhem ao longo de 
toda a carreira funções clínicas 
em proveito do Sistema de Saúde 
Militar", explica fonte oficial do 
Ministério cia Defesa. 

O despacho dá ao CEMGFA até 
meados de fevereiro para pro - 
por as "alterações legislativas às 
leis orgânicas" do EMGFA, 
Exército, Marinha e Força Aérea 
"que permitam concretizar esta 
centralização da gestão da Saú 
de Militar na DIRSAM". Os che-
fes e as estruturas de topo da 
saúde militar existentes nos ra-

  

mos vão perder competências. 
A Defesa justifica que "o enqua-

dramen to legal existente permi -
te que nem sempre os médicos 
militares desempenhem funções 
clínicas". Há médicos militares 
com grande experiência que, por 
terem postos elevados, são im -
pedidos de exercer, especial -
mente no Hospital das Forças 
Armadas (IIFAR), por causa das 
regras da hierarquia militar.. 
NOTÍCIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEL  
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João Gomes Cravinho 

Aprovada rede 
de referenciação 
13 No despacho, Gomes Cravi-
nho aprova a Rede de Referen-
ciação do Sistema de Saúde 
Militar (RR-SSM), mandando 
iniciar estudos para imple-
mentação. "Importa assegurar 
que não se verifiquem aumen-
tos na dimensão total das uni-
dades de saúde dos ramos", 
alerta. Estas serão divididas por 
áreas de influência, em função 
das capacidades e das necessi-
dades, "para utilização conjun-
ta e integrada dos recursos hu-
manos e materiais". 

Hospital quer crescer 

Hospital com estudo 
para financiamento 
G O ministro da Defesa quer, 
até meados do mês, pareceres 
sobre fontes de financiamento 
para os edifícios em falta no 
HFAR. "O HFAR tem merecido 
significativos esforços por 
parte do MDN no sentido de 
resolver as questões orçamen-
tais mais prementes", afirma o 
ministério. "No HFAR são re-
levantes as competências téc-
nicas, e não o posto", alerta o 
ministro. O HFAR-Porto 
mantém-se mas urge " redi-
mensionar" e "rentabilizar". e 

FORÇAS ARMADAS 

Defesa tira aos ramos 
gestão dos médicos 
DESPACHO O  Ministro entrega ao EMGFA recrutamento, colocação e escolha da especialidade 
MUDANÇAS O  Leis orgânicas vão ser alteradas para tirar competências a Exército, Marinha e FAP 
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