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COMUNICADO 

IASFA/ADM soluções precisam-se, basta de negligência! 

A «José de Mello Saúde» rescindiu, de forma unilateral, com efeitos a partir de 01Abr2019, o acordo que 

mantinha com o IASFA/ADM, alegando incumprimento contratual por parte do IASFA por atrasos no 

pagamento e a consequente acumulação de dívida que tal acarreta, tudo indicando que outros grupos da área 

da saúde privada lhe seguirão o exemplo. 

Um recente relatório do Tribunal de Contas que recomenda ao Governo soluções já apontadas pela AOFA e 

por demais conhecidas dos Oficiais das Forças Armadas, do Governo e das Chefias, dá conta da raiz do 

problema e exorta o Governo a resolver a questão. 

No cerne encontra-se o facto de parte muito significativa das receitas provenientes dos descontos realizados 

pelos Militares e suas Famílias para a ADM não estar a ser utilizada para os fins a que exclusivamente se 

destinam (pagamento às Entidades Protocoladas e comparticipações no acesso ao Regime Livre)! 

Os Militares não obstante descontarem, obrigatoriamente, 3,5% do seu rendimento bruto para o Subsistema 

de Saúde (contrariando o estipulado na Lei de Bases Gerais do Estatuto da Condição Militar), encontram-se 

na situação de assistir impotentes à rápida implosão do Hospital das Forças Armadas e à deterioração e 

diminuição de acordos de saúde alternativos com entidades privadas, situação claramente insustentável.  

Impõe-se, com efeitos imediatos, a tomada de medidas muito concretas que levem à regularização cabal, por 

parte do Ministério da Defesa Nacional, da dívida acumulada, bem como ao debate sobre a atual organização 

do IASFA, complementares a um vasto conjunto de ações que terminem imediatamente com o desvio das 

receitas da ADM para finalidades que não lhe incumbem, tal como a AOFA desde sempre vem explicitando 

e o Tribunal de Contas vem agora, de forma igualmente contundente, trazer a público. 

            Trafaria, 10 de fevereiro de 2019 

O Presidente 

 

 

António Augusto Proença da Costa Mota 

Tenente-Coronel 


