
Buracoda saúdemilitar
dispara para 95milhões
DADO Assistência naDoença aosMilitares aumenta dívida em 5 5 em comparação com o registado no ano passado
CAUSA Desequilíbrio crónico entre receitas e despesas explica a tendência imparável do endividamento do sistema
ANTÓNIO SÉRGIOAZENHA

Oburaco financeiro no sis
tema de saúde dosmilita

res das Forças Armadas
não pára de aumentar ao que o
CM apurou neste momento a
dívida daAssistência naDoen

ça aos Militares ADM que é
gerida pelo Instituto de Ação
Social das Forças Armadas
IASFA ascenderá a quase 95
milhões de euros Face aos 90
milhões de euros estimados

pelo IASFA para 2018 a dívida
atualdaADMcresce5 5 Des
de 2010 a dívida da ADM au
mentou748 verinfografia
A dívida elevada da ADM aos
fornecedores é uma conse

quência direta do seudesequilí
brio crónico entre receitas e

despesas anuais enquanto are

ceita anual proveniente doOr
çamento doEstado e das quotas
dos seus beneficiários atinge 73
milhões de euros os encargos
rondam os 94milhões de euros

por ano segundo os últimos da
dos conhecidos do IASFA

Como a receita não suporta a
despesa a dívida da ADM tem
vindo a crescer todos os anos

Para resolver este problema o
Governo criouumgrupo de tra
balho com elementos dos mi
nistérios das Finanças e daDe

fesa e do IASFA para chegar a
umvalor exato da dívida e defi

nir um plano de pagamentos a
médio prazo segundo fonte
conhecedora da situação
Nas últimas duas semanas o

CM questionou oministério de
João Gomes Cravinho sobre o

valor atual da dívida da ADM
que remeteu a resposta para o
IASFA Questionado duas vezes
sobre omontante atual da dívi

dadaADM o IASFA apenas res
pondeu à segunda e nunca re
velou ovalor atual dessadívida

Três dias após ter sido con
frontado com o valor de cerca

de 95 milhões de euros o IASFA
afirmou Omontante referido

não tem correspondência com
osvalores apuradospelo IASFA
Omontante exato da dívida da

ADM encontra se plasmado na
Conta deGerênciado IASFA de
momento em apreciação pelo
Tribunal de Contas E adian

tou Oportunamente será tor
nado público o seumontante
O IASFAnão indicao ano a que

diz respeito essa conta de ge
rência A conta de 2018 não está

disponívelno seu site
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