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Trafaria, 3 de dezembro de 2018  

 

Para:  

Exmo. Senhor Chefe do Gabinete de Sua Excelência o Ministro das Finanças 

 

Com conhecimento aos Exmos. Senhores 

 

Chefe da Casa Militar de Sua Excelência o Presidente da República 

Chefe do Gabinete de Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República 

Chefe do Gabinete de Sua Excelência o Primeiro Ministro 

Chefe do Gabinete de Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional 

Presidente da Comissão de Defesa Nacional da Assembleia da República 

Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata 

Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista 

Presidente do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda 

Presidente do Grupo Parlamentar do Centro Democrático Social-Partido Popular 

Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português 

Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Ecologista Os Verdes 

Deputado do Partido Pessoas Animais Natureza 

Chefe do Gabinete de Sua Excelência o Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas 

Chefe do Gabinete de Sua Excelência o Chefe do Estado-Maior da Armada 

Chefe do Gabinete de Sua Excelência o Chefe do Estado-Maior do Exército 

Chefe do Gabinete de Sua Excelência o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea 



 

 

 

 

 
ASSUNTO: LABORATÓRIO MILITAR. AS CATIVAÇÕES QUE AMEAÇAM A VIDA DAS 

INSTITUIÇÕES E DE SERES HUMANOS, CIVIS E MILITARES DAS FORÇAS 

ARMADAS.  

A Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) vem por esta via e através do 

texto que se anexa fundamentar e alertar Vossa Excelência para a gravíssima situação em 

que se encontra, uma vez mais, o Laboratório Militar de Produtos Químicos e 

Farmacêuticos (LMPQF), consequência direta e única das Cativações persistentemente 

impostas pelo Governo, através do Ministério das Finanças. 

O LMPQF é uma Instituição centenária e que presta, muito para além de Serviços 

inestimáveis à Instituição Militar, um vastíssimo e insubstituível Serviço a Portugal na 

Área da Saúde, dele dependendo diariamente a vida (ou, consequentemente, a morte) de 

um alargado conjunto de cidadãos, de entre os quais várias crianças, portadores de 

doenças raras, bem como a sustentação logística, entre outras, que é prestada aos 

Militares Portugueses que integram Forças Nacionais Destacadas (FND). 

Dada a situação crítica em que, uma vez mais, se encontra o LMPQF, assumindo 

desta vez uma muito especial gravidade considerado o risco diário de perda de vidas 

humanas, a AOFA expressa a mais profunda apreensão pela situação que está a ser 

imposta ao LMPQF e questiona, desde já, a quem deverão ser assacadas as diretas 

responsabilidades de algum caso mortal que venha a verificar-se, por insuficiência de 

medicamentos ou de outros dispositivos fornecidos pelo LMPQF. 

A Vida dos Portugueses não pode estar dependente de cativações e quem nelas 

persistir não poderá deixar, depois de devidamente alertado, de assumir por completo 

as devidas consequências dos atos de que é diretamente responsável.   

Com os melhores cumprimentos,  

O Presidente 

 

António Augusto Proença da Costa Mota 

Tenente-Coronel 



 

 

 

 

 
 

Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos 
 

O Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos (LMPQF) é o último 

dos Estabelecimentos Fabris do Exército, mantendo a sua natureza jurídica atípica, sendo 

dotado de autonomia administrativa e financeira. Na prática, constitui-se como um órgão 

do Exército cuja atividade tem de gerar receita suficiente para se autossustentar, uma vez 

que, com a exceção dos vencimentos dos militares que ali prestam serviço, toda a sua 

atividade é paga por receitas próprias.  

 

Constituído há mais de um século, o LMPQF não tem beneficiado de legislação e 

de investimento público que lhe permita responder às exigências da atividade 

farmacêutica, área fortemente regulada por um conjunto muito vasto de leis e 

regulamentos nacionais e europeus, cuja obediência e licenciamento exigem 

investimentos muito significativos, ou não estivéssemos a falar da segurança, qualidade 

e eficácia de medicamentos e outros produtos de saúde. 

 

A forte retração da atividade das Forças Armadas e dos efetivos militares, a par da 

reestruturação do Sistema de Saúde Militar (SSM), em particular da extinção dos 

hospitais militares dos ramos e da criação do Hospital das Forças Armadas (HFAR), 

trouxeram grandes desafios e dificuldades que se arrastam há demasiado tempo e que, 

por isso, urge ultrapassar. A título de exemplo, basta atentar nas leis orgânicas do EMGFA 

e do Exército, assim como no Decreto-Lei que cria o HFAR e dificilmente se perceberá 

como é possível o HFAR e o LMPQF não terem qualquer tipo de relação, quando falamos 

tão só das duas maiores unidades do SSM, no que ao apoio sanitário direto diz respeito.  

 

Portanto, o SSM, na sua arquitetura atual, mostra sinais muito evidentes de 

falência, pondo as suas principais instituições em aparente rota de colisão, seja na gestão 

dos recursos humanos, seja nos fluxos financeiros e logísticos ou na capacidade de 

resposta às missões que lhe foram atribuídas pela tutela. 

 



 

 

 

 

 
Dada a transversalidade da sua missão, o LMPQF constitui-se como o centro 

farmacêutico de referência no Exército para a logística farmacêutica militar, para a 

formação de quadros, para a investigação e desenvolvimento técnico-científico e 

cooperação na área da Defesa Nacional. No cumprimento da sua missão e no 

aproveitamento da capacidade instalada, o LMPQF criou e manteve também uma estreita 

ligação com as demais entidades de Saúde do País, uma vez que a sua atividade e 

conhecimento acumulado permitem responder de forma rápida e eficaz a necessidades, 

cada vez maiores e mais preocupantes, que emanam da realidade do mercado, da 

implementação de políticas e programas da Saúde ou da crescente dificuldade de acesso 

a alguns tipos de medicamentos. 

 
Exemplos desta vetusta proximidade e colaboração são:  
 
1) A terapêutica de substituição da dependência de heroína: este programa, 

reconhecido internacionalmente pelo seu sucesso, é operacionalizado numa 

parceria entre o SICAD e o LMPQF, sendo que a metadona adquirida pelo 

SICAD é depois transformada na sua forma farmacêutica final no LMPQF, 

garantindo este a produção, controlo de qualidade, armazenamento e 

distribuição para todo o continente e ilhas;  

2) A constituição de reservas estratégicas de medicamentos: sempre que 

solicitado pela Direção-Geral da Saúde, o LMPQF respondeu pronta, 

afirmativamente e sem custos, para constituir reservas estratégicas de 

medicamentos, assegurando ao País a sua disponibilidade em situações de 

surtos, pandemias ou necessidades agudas inopinadas; 

3) Produção de medicamentos para doenças raras: no LMPQF produzem-se 

diariamente medicamentos que se destinam a tratar doenças com baixa 

prevalência ou doenças raras, garantindo assim, a todos os cidadãos e a muito 

baixo custo, o acesso à saúde, enquanto direito fundamental, 

independentemente da sorte de cada um. A título de exemplo, refira-se a 

produção de histidina-cobre que permite a várias crianças com 

Síndrome de Menkes o acesso a um tratamento inexistente em Portugal 

e na Europa e sem o qual não podem viver; 



 

 

 

 

 
4) Produção de medicamentos negligenciados: no LMPQF são produzidos 

dezenas de medicamentos abandonados pela indústria farmacêutica, por não 

terem interesse económico, a pedido dos hospitais do SNS, privados e de 

centros de cuidados continuados do setor social. 

 

Em síntese, numa tentativa de responder aos desafios e mudanças ocorridas nas 

Forças Armadas e com o intuito de garantir o financiamento integral do seu 

funcionamento, o LMPQF e os seus Oficiais farmacêuticos foram sucessivamente 

restabelecendo e transformando a sua missão, sendo esta hoje materializada num 

conjunto de tarefas polivalentes e pluridisciplinares, abrangendo áreas distintas, como o 

apoio logístico do medicamento e material sanitário às forças militares em território 

nacional ou destacadas, o apoio especializado em serviços analíticos e outros, a 

colaboração no apoio à Família Militar em geral e aos Deficientes Militares em particular 

e o apoio ao SNS e ao Terceiro setor. No entanto, as dificuldades financeiras e/ou de 

tesouraria, tantas vezes com origem no próprio SSM e nos seus muito difíceis fluxos de 

verbas, dificultam ou impedem o cumprimento da missão e/ou o assumir de novos 

compromissos. Exemplos recentes são as parcerias com o Terceiro sector, que tem 

sob a sua responsabilidade cerca de 3000 camas de cuidados continuados, que 

resultou numa experiência de apoio farmacêutico em medicamentos e que estava 

a ser bem-sucedida até ao momento em que o LMPQF deixou de conseguir dar 

resposta por limitações orçamentais. 

 
Portanto, considerando a sua missão e responsabilidades na garantia de acesso ao 

medicamento, quer seja no âmbito do SSM, do SNS ou do Terceiro setor, tantas vezes 

acentuada pela urgência natural que a saúde sustenta, conjugado com o facto de viver de 

verbas próprias, é incompreensível que as cativações impostas pela tutela não permitam 

ao LMPQF desenvolver a sua atividade e, assim, para além das graves consequências, para 

militares e civis, seja ameaçada a sua reputação e a dos seus Oficiais farmacêuticos, 

arrastando consigo o nome do Exército e das Forças Armadas. 

 



 

 

 

 

 
Salvo melhor opinião, não é aceitável que ao fim de cinco meses após o primeiro 

alerta e depois de inúmeros ofícios, emails e telefonemas, as questões administrativas 

(cativações) coloquem em risco a missão militar, o prestígio e subsistência das 

instituições, a autoridade e reputação dos Oficiais farmacêuticos e, tão grave quanto 

estes, o cumprimento de acordos formais e informais e, consequentemente, o acesso a 

um direito fundamental como é a saúde.  

 

No limite, poder-se-á vir a constatar que em Portugal pode morrer-se (militares e 

civis) devido a cativações e pode afirmar-se que, à data de hoje, existem já inúmeros 

cidadãos, civis e militares, que não têm acesso a bens essenciais, entre medicamentos, 

dispositivos médicos e produtos de apoio, algo que tem maior impacto nos mais frágeis 

como, por exemplo, os deficientes militares. Enquanto Oficiais das Forças Armadas que 

juraram defender a Constituição e as demais leis da República, não podemos aceitar esta 

situação, que tarda em resolver-se. 

 

Naturalmente, porque é nosso dever e nossa vontade, mas também porque 

acreditamos ter experiência acumulada e saber suficiente, estamos ao inteiro dispor da 

tutela para contribuir para uma solução que garanta a estabilidade, mas também os 

meios, para o cumprimento da nossa nobre e silente missão. 

 

“Quem dá a missão dá os meios”. E não há outra fórmula para ser bem-sucedido. 

 


