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Resumo 

A 3 de setembro de 2015, o Conselho de Ministros, aprovou um 

diploma que define os termos da extinção, por fusão, do estabelecimento 

fabril do Exército denominado Laboratório Militar de Produtos Químicos e 

Farmacêuticos.  

Tal decisão surpreende pelo seu timing, por ser contrária a 

indicações recentes da tutela, da doutrina e leis nacionais e internacionais, 

bem como da vontade das mais altas Chefias Militares.  

O LMPQF foi e é uma escola de farmácia, com um património e 

autoridade científico-cultural que extravasam as Forças Armadas sendo 

por isso muitas e sérias as consequências que se adivinham para o Sistema 

de Saúde Militar em geral e para a carreira dos Oficiais Farmacêuticos em 

particular. Não é em vão que a maioria dos países tem uma logística 

sanitária com um enquadramento jurídico nacional e internacional 

específico, bem como estruturas e canais logísticos próprios e 

independentes da logística das outras classes de reabastecimento. 

São unidades como o LMQPF que, por abranger as várias áreas de 

atividade, todas sob o mesmo Comando e Direção e num único Órgão, 

podem responder rapidamente e com sucesso nas mais variadas 

circunstâncias, ao mesmo tempo que revertem em lições aprendidas toda 

esta experiência acumulada. 

O desaparecimento da única Unidade Militar de Logística Sanitária 

ao Serviço do Exército e das Forças Armadas, a consequente dispersão do 

Quadro Farmacêutico Militar, a mais que previsível quebra da interligação 

e atuação com o meio civil, nomeadamente com as Autoridades da Saúde 
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Nacional, o desinvestimento na produção de medicamentos e o 

desmantelamento da atual rede logística sanitária de cobertura nacional, 

são consequências previsíveis da transferência das competências para 

estruturas que não estão preparadas nem vocacionadas para dar uma 

resposta operacional e, por isso, com uma flexibilidade incompatível com 

uma apropriada Logística Sanitária para as Forças Armadas. Não é 

despiciendo afirmar que, eventualmente, estará comprometido o futuro 

do próprio Sistema de Saúde Militar, pelo menos na sua vertente 

assistencial.  

Com um enquadramento legal próprio da sua área específica de 

atividade que vá de encontro às exigências técnicas e legais da atividade 

farmacêutica a nível nacional e internacional, é possível aproveitar as 

infraestruturas, as sinergias de recursos humanos, técnicos e logísticos já 

existentes, mas que se encontram dispersos.  

A revisão e alargamento da atual Missão do LMPQF a áreas de 

atuação estratégicas para o País, a formalização de protocolos de 

reabastecimento, a transferência para o LMPQF das valências de farmácia 

hospitalar, a formação e treino com agentes de Proteção Civil, são 

algumas das soluções que permitiriam dotar todos os profissionais 

envolvidos num treino operacional em contexto de paz adequado à 

prestação do apoio sanitário em situações de exceção.   

A produção de medicamentos e produtos de saúde necessários às 

Forças Armadas em articulação com as estruturas de saúde civis permitiria 

ampliar, modernizar e reafectar a capacidade produtiva instalada, para 

artigos tipicamente militares e/ou de interesse nacional o que garantiria 

às Forças Armadas e a Portugal, o importante objetivo de proporcionar, a 
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qualquer momento, independentemente das disponibilidades do mercado 

e em qualquer local ou circunstância, os artigos sanitários adequados às 

suas necessidades específicas. 

É imprescindível a criação de um enquadramento legal para as 

“farmácias privativas militares” encarando-as não como farmácias 

tradicionais mas como reservas estratégicas de artigos sanitários, 

dispersos geograficamente, com prontidão imediata, e permanente 

rotação de existências, para além de poderem ter algum retorno 

financeiro. 

A prestação de cuidados de saúde exige um nível de competência 

compatível com as responsabilidades profissionais e com as necessidades 

das Forças Armadas, do próprio Sistema de Saúde Militar e da 

comunidade em geral, necessidades essas bem mais exigentes em 

situações de exceção.  

A logística de emergência não é uma logística de improviso e para 

enfrentar este desafio, ou se está ou não se está preparado. 
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1. Introdução 

O projeto de lei que chegou às mãos dos Oficiais Farmacêuticos do 

Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos a 17 de agosto 

de 2015 e que, salvo alterações de última hora, terá sido o documento 

aprovado no ponto 6 do comunicado do Conselho de Ministros de 03 de 

setembro de 2015, justifica a extinção, por fusão, daquele 

estabelecimento fabril do exército argumentando e criticando o atual 

modelo de gestão e organização do LMPQF. 

Uma vez que parece ser consensual a surpresa, estranheza e 

inoportunidade de tal decisão, alguns Oficiais Farmacêuticos do Exército, 

apoiados por Oficiais de outras especialidades e ramos, decidiram 

elaborar este documento que anseia ser compreendido como um 

contributo para que seja alterada, repensada ou reformulada tal 

resolução.  

Para além disso, pretende-se deixar bem vincado que, 

independentemente do referido projeto legislativo vir a concretizar-se 

agora ou nos próximos tempos, é nossa convicção que a existência de um 

órgão de logística sanitária autónomo como o LMPQF, reorganizado, 

restruturado e com o enquadramento legal necessário à persecução dos 

seus objetivos e ao cumprimento da sua missão, é um pilar estratégico 

vital para garantir às Forças Armadas e a Portugal, o importante objetivo 

de proporcionar, a qualquer momento e independentemente das 

disponibilidades do mercado e em qualquer local ou circunstância, os 

artigos sanitários adequados às suas necessidades específicas, mantendo 

o nível de qualidade desejável para o restabelecimento da saúde, do 

moral e da normalidade.     
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Para além disso, acreditamos que, no mínimo, este contributo alertará 

para a necessidade de uma reflexão profunda que traga alguma seriedade 

e clareza a um processo que, manifestamente, carece de ambos. Não 

fossem os alertas das estruturas civis poucos dias antes da decisão e 

praticamente ninguém teria percebido o que veio a confirmar-se no dia 3 

de setembro, algo que por si só é manifesta e suficientemente grave 

quando se trata da extinção de uma estrutura quase centenária e com as 

consequências que daqui podem advir.  

  

2. Resenha histórica 

 Independentemente de quem e como se pretenda apresentar a 

história, património e tradições do LMPQF, é sabido que aquela se 

confunde, no último século, com a própria história da Farmácia 

Portuguesa. Assim, e porque é inequivocamente tão rico quanto 

fundamental, a análise do seu contributo passado e do seu papel presente 

nas Forças Armadas não fará parte deste documento, uma vez que as 

nossas palavras seriam sempre curtas para tal desiderato. 

No entanto, não podemos deixar de sugerir que se leiam atentamente 

dois documentos recentes, ambos da autoria de José A. Damas Móra, 

Coronel Farmacêutico, Diretor do LMPQF entre 1993 e 1997 e que, de 

forma sentida mas verdadeira, tão bem ilustram e abreviam tudo o que 

poderíamos descrever. Assim, aconselha-se a leitura de “LM : crónica de 

uma morte decretada” e a carta em que o autor designa a AOFA como 

"guardiã” da memória futura do LMPQF. 
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3. Enquadramento 

A reorganização do Sistema de Saúde Militar, tão importante quanto 

necessária, é um desejo antigo e uma necessidade urgente.  

Assim, num estudo alargado conduzido por uma equipa técnica 

nomeada pelo Despacho n.º 15302/2011, de 27 de outubro, do Ministro 

da Defesa Nacional, foi apresentada uma proposta de modelo integrado 

de organização e gestão do SSM, incorporando uma primeira abordagem à 

componente de logística sanitária, concluindo pela sua racionalização 

através da “concentração numa única entidade das atividades de 

aquisição, armazenagem, distribuição e manutenção de material clínico, 

de equipamento médico e de produtos farmacêuticos, responsável nesta 

matéria para todo o sistema e com uma forte ligação aos restantes 

sistemas de saúde e outros que lhe permitam gerar sinergias capazes de 

garantir as mesmas ou melhores capacidades a um custo inferior”. 

Mais tarde, uma outra equipa técnica, nomeada pelo Despacho n.º 

14710/2012, de 16 de novembro, do Ministro da Defesa Nacional, para o 

estudo do abastecimento sanitário militar concluiu pela “concentração, 

numa única estrutura logística, das atribuições dos vários órgãos 

responsáveis pela logística sanitária dos Ramos das Forças Armadas, 

ficando aquela estrutura responsável pelas seguintes atividades 

específicas: 

- Aquisição, armazenagem, distribuição e manutenção de material 

clínico, equipamento médico, medicamentos e outros produtos de saúde 

necessários ao SSM e às Forças Armadas; 
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- Constituição, com base nas capacidades de armazenagem, de 

reservas consideradas estratégicas ou de interesse nacional; 

- Produção de medicamentos e outros produtos de saúde, específicos; 

- Prestação de serviços nas áreas de saúde e sanitarismo, ao SSM, às 

Forças Armadas e, na capacidade sobrante, ao Serviço Nacional de Saúde 

e outras entidades públicas, nomeadamente nas áreas das análises 

clínicas, análises de águas, controlo de ambiente e desinfestações; 

Pela natureza da atividade preconizada, foi proposta a adoção do 

estatuto jurídico de Entidade Pública Empresarial e que a localização da 

futura estrutura Logística ficasse “nas atuais instalações do LMPQF, 

considerando a adequação das infraestruturas já existentes e as 

capacidades produtiva, de armazenagem e de distribuição já instaladas;” 

Nesta sequência, o Despacho nº 2943/2014, de 31 de janeiro, do 

Ministro da Defesa Nacional, definiu a arquitetura do SSM e estabeleceu o 

LMPQF como único responsável pelo abastecimento sanitário militar na 

dependência do CEMGFA através da Direção de Saúde Militar. 

Mais tarde, o Despacho nº 9743/2014, de 10 de julho, da Secretária de 

Estado Adjunta e da Defesa Nacional, determinou a integração do LMPQF 

no EMGFA e a adequação dos seus estatutos tendo presente a legislação 

do setor empresarial do Estado. 

Já este ano, o Despacho n.º 2/2015, de 26 de janeiro, da Secretária de 

Estado Adjunta e da Defesa Nacional, determinou a constituição da 

equipa técnica que teve por missão estudar e propor as alternativas 

jurídicas e organizacionais para o futuro do LMPQF. 
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 Logo, ao que se sabe, percebe e depreende, apenas foram 

analisadas as seguintes possibilidades: Integração no EMGFA, Instituto 

Público ou Entidade Pública Empresarial. 

 No entanto, e de forma totalmente inesperada, súbita e contra 

todos os indícios, o Conselho de Ministros aprovou, em reunião de 3 de 

setembro de 2015, um diploma que define os termos da extinção, por 

fusão, do LMPQF. Neste documento, cujo texto final ainda 

desconhecemos, as atribuições e competências são transferidas para: 

- MM, E.P.E. - Atividade de produção e reabastecimento de medicamentos 

e outros produtos de saúde; IASFA, I.P. - Atividade de farmácia; EMGFA, 

através do HFAR - Atividade de análises clínicas. 

 No entanto, e porque pouco ou nada nos foi dado a conhecer 

durante o processo e muito menos as razões que levaram a tal desfecho, 

resta-nos realçar o empenho, vontade e compromisso expresso na 

mensagem de Sua Excelência o Chefe do Estado-Maior do Exército, por 

ocasião da sua visita ao LMPQF a 22 de setembro de 2015, em manter “de 

pedra e cal” a missão do LMPQF, “independentemente da articulação que 

vier a ser implementada”. Á semelhança do nosso General CEME, todos 

sentimos que é “um crime de lesa Pátria” abdicar de uma unidade “que 

tantos serviços prestou e tem prestado à sociedade”. 

 

4. Observações sobre a atividade do LMPQF 

 Com o intuito de se tentar perceber o contexto e desmistificar 

algumas das ideias que possam ser aventadas sobre as razões de tal 

proposta legislativa, importa dar a conhecer e esclarecer muito do que 
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tem sido a atividade concreta do LMPQF bem como as oportunidades e 

projetos concretizados, pensados e subaproveitados. 

 

4.1 Força e potencialidades atuais 

O LMPQF desenvolve atualmente numa única estrutura de 

Comando e Direção, de forma coordenada e articulada entre todos os 

seus serviços e no seu largo espetro da atividade farmacêutica, todas as 

atividades que permitem cumprir a sua Missão, enquadrada na Missão do 

Exército. Assim: 

“1 - O Exército tem por missão principal participar, de forma integrada, na 

defesa militar da República, nos termos do disposto na Constituição e na 

lei, sendo fundamentalmente vocacionado para a geração, preparação e 

sustentação de forças da componente operacional do sistema de forças”. 

 

O LMPQF é a única Unidade Militar com capacidade e competência 

logística para gerar, preparar e sustentar no seu reabastecimento 

sanitário em Teatro Nacional ou para o Teatro de Operações, uma força 

militar articulando-se com todo o SSM. 

 

“2 — Ainda, nos termos do disposto na Constituição e na lei, incumbe 

também ao Exército: 

  

a) Participar nas missões militares internacionais necessárias para 

assegurar os compromissos internacionais do Estado no âmbito 

militar, incluindo missões humanitárias e de paz assumidas pelas 

organizações internacionais de que Portugal faça parte;  
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b) Participar nas missões no exterior do território nacional, num 

quadro autónomo ou multinacional, destinadas a garantir a 

salvaguarda da vida e dos interesses dos portugueses; 

  

O LMPQF teve sempre uma participação ativa em todos os 

aprontamentos de FND, sob responsabilidade do Exército ou Conjuntas, 

no âmbito da NATO ou da ONU, com adequada flexibilidade e eficácia 

comprovada ao longo da sua existência, como são exemplos o apoio às 

FND na Bósnia, Kosovo, Timor, Afeganistão, Líbano, etc.  

 

“c) Executar as ações de cooperação técnico-militar nos projetos em 

que seja constituído como entidade primariamente responsável, 

conforme respetivos programas quadro;” 

  

O LMPQF manteve sempre uma participação ativa em ações de CTM junto 

principalmente dos Países da CPLP com participação em Congressos, 

Estágios Técnicos nas áreas farmacêuticas, etc. Um exemplo recente 

desta CTM é o protocolo com o Laboratório Militar da Marinha Brasileira.  

  

“d) Participar na cooperação das Forças Armadas com as forças e 

serviços de segurança, nos termos previstos no artigo 26.º da Lei 

Orgânica n.º 1-A/2009, de 7 de Julho;” 

  

No âmbito da cooperação existente e da sua missão, o LMPQF presta 

através das suas sucursais apoio farmacêutico com dispensa de 

medicamentos, de dispositivos médicos e análises clínicas à Família 
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Militar alargada, aos utentes das SAD/GNR e SAD/PSP, estando a sua 

capacidade e função logística disponível para o apoio às estruturas das 

Forças e Serviços de Segurança (Ex. fornecimento de material sanitário a 

Estabelecimentos Prisionais, Kits de detenção de drogas para a PJ) 

 

“e) Colaborar em missões de proteção civil e em tarefas 

relacionadas com a satisfação das necessidades básicas e a 

melhoria da qualidade de vida das populações.” 

 

A produção de medicamentos órfãos (produtos médicos destinados à 

prevenção, diagnóstico ou tratamento de doenças muito graves ou que 

constituem um risco para a vida e que são raras. Estes medicamentos são 

designados como “órfãos” porque, em condições normais de mercado, a 

indústria farmacêutica tem pouco interesse no desenvolvimento e 

comercialização de produtos dirigidos para o pequeno número de doentes 

afetados por doenças muito raras) e medicamentos específicos para 

pediatria em exclusividade para o SNS; a produção e distribuição 

exclusiva de metadona para o SICAD; a colaboração com o Infarmed; a 

colaboração com estabelecimentos de ensino superior nacionais (estágios 

curriculares e estágios de verão) e estrangeiros (através dos Programas 

ERASMUS e Student Exchange Programme na área da Farmácia; a 

colaboração com a DGS/Ministério da Saúde no caso da Gripe A, como 

reserva estratégica e rede de distribuição às ARS e Hospitais do SNS de 

oseltamivir; a participação no apoio e reabastecimento de estruturas de 

saúde em eventos de impacto nacional (ex. cooperação com a Cruz 

Vermelha no Rock in Rio em Lisboa, e durante o campeonato da europa de 

futebol (Euro 2004,); são alguns dos exemplos que demonstram a 



Documento para reflexão 
 

Portugal, setembro de 2015 13 
 

prontidão, flexibilidade e conhecimento dos profissionais do LMPQF e 

que, por abrangerem várias áreas de atividade, todas sob o mesmo 

Comando e Direção e num único Órgão, lhes permite responder 

rapidamente e com sucesso nas mais variadas circunstâncias ao mesmo 

tempo que revertem em lições aprendidas toda esta experiência 

acumulada. 

  

“3 — Compete também ao Exército assegurar o cumprimento das 

missões particulares aprovadas, de missões reguladas por legislação 

própria e de outras missões de natureza operacional que lhe sejam 

atribuídas.” 

 

Pela sua natureza militar e como Unidade Logística Sanitária por 

excelência do Exército Português, mas também por ser a única existente 

nas Forças Armadas com um leque alargado de competências nas mais 

diversas áreas da atividade farmacêutica, o LMPQF, como tem 

demonstrado ao longo da sua extensa existência e em períodos de difícil e 

reduzidos recursos, cumpre, com flexibilidade e prontidão, a sua missão 

(restabelecida) de reabastecer todo o SSM e simultaneamente e em 

sinergismo de recursos, a sua componente Assistencial e Operacional. 

 

5. As lições aprendidas da experiência militar e civil 

Parece hoje indiscutível que a logística contribui de forma decisiva 

para constituir e manter o potencial de combate das unidades militares. A 

logística sanitária, em particular, diz respeito obtenção, receção, 

armazenagem e distribuição, de artigos da classe VIII e deve, entre outras 
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características, ser um fator multiplicador da capacidade da Força ao 

mesmo tempo que necessita de se adaptar permanentemente à manobra 

operacional. Assim, não é de estranhar que exista um enquadramento 

jurídico nacional e internacional específico, bem como estruturas e 

canais logísticos próprios e independentes da logística das outras classes 

de reabastecimento. Só assim é garantida a sua autonomia, prontidão e 

eficácia em caso de rutura ou situações excecionais de esforço logístico e, 

quando armazenados e distribuídos separadamente, estão ao abrigo das 

Convenções de Genebra. 

Sem mais comentários, transcrevem-se aqui alguns excertos de 

manuais pelos quais o Exército Português, a NATO e a Organização 

Mundial de Saúde orientam os seus padrões de organização e treino 

operacional, no que à logística sanitária diz respeito. Assim: 

“A complexidade das operações militares, por um lado, e a 

dificuldade na obtenção e distribuição dos diferentes recursos, por outro, 

obrigaram à criação de órgãos próprios, destinados a assegurar o 

eficiente apoio material às Forças Armadas. Surgiu, assim, uma técnica 

que não tem similar nem na Estratégia, nem na Tática; por esse facto, 

parece difícil contestar a existência de um ramo diferenciado da ciência 

militar que englobe os respetivos conhecimentos.”, PDE 4-00, 2001. 

 

“The unique characteristics of medical materiel and 

pharmaceuticals have set it apart from other commodities, this has 

resulted in a separate military medical supply and logistics management 

structure that many nations have in place. Prominent distinguishing 

characteristics of medical stores are as follows: 
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a. They are afforded protected status under the terms of the 

Geneva Conventions if stored and distributed separately.  

b. They play a key role in patient care management and must 

be able to respond rapidly to clinical demands because of the complex 

inter-dependence between treatment capability and the availability of 

medical materiel and pharmaceuticals.  

c. They require tight controls and specialised management due 

to the technical nature of medical materiel and pharmaceuticals, their 

often-limited shelf life, and their high sensitivity to storage and transport 

conditions.  

d. They are governed by extensive national and international 

(civilian) regulations”, AJP 4.10 (A), NATO 

 

“The various stages in the flow of supplies from their point of origin to the 

moment they reach their recipients—whether they be the organizations 

managing the emergency or the actual beneficiaries of the assistance—are 

a chain made up of very close links. How any one of these links is 

managed invariably affects the others. Supply management must 

therefore be the focus of an integral approach that looks at all the links in 

the sequence and never loses sight of their interdependence. This is known 

as supply chain logistics.” Humanitarian Supply Management and 

Logistics in the Health Sector, PAHO/WHO, 2001 

  

A reforçar o que parece evidente, transcreve-se também um 

excerto da opinião do atual Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, em 
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entrevista à rádio TSF, no passado dia 26 de Agosto, pronunciando-se 

"contra o desmembramento do laboratório militar" e defendendo a 

necessidade de investimento nesta unidade que, entre outros aspetos, 

assegura "reservas estratégicas de medicamentos essenciais". O 

bastonário referiu ainda que se impunha que o Ministério da Saúde se 

pronunciasse sobre esta matéria, pois, "se existe área em que o 

laboratório militar tem tido proeminência nos últimos tempos, é 

certamente na área da saúde". 

Em síntese, torna-se difícil de perceber qual o conhecimento que 

serviu de base a uma decisão que, obviamente, é órfã na doutrina, boas 

práticas e reconhecimento da sua mais-valia estratégica, operacional e 

tática. 

 

6. Consequências previsíveis da “nova” legislação 

De acordo com o texto que nos foi dado a conhecer (mas que, nesta 

data, ainda não sabemos ser o texto aprovado em Conselho de Ministros), 

verificamos que a legislação em causa, ao contrariar todos os manuais, 

normas e legislação farmacêutica nacional e internacional, permite 

antever algumas dificuldades futuras. Para além disso, e fora do campo da 

incerteza, preveem-se algumas consequências, mais ou menos graves, 

mas todas com efeitos muito perversos no SSM. Assim: 

 

a. O desaparecimento da única (e quase centenária) Unidade Militar ao 

Serviço do Exército e das Forças Armadas e que tem uma missão de 

amplo “espetro”, uma vez que abrange todas as atividades 

farmacêuticas (à exceção da atividade de farmácia hospitalar) e com 
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atuação estratégica na área da saúde e da farmácia militar (Equivalente 

ao Escola Prática da Farmácia Militar). Com a sua extinção desaparece 

todo um legado inestimável assim como a marca “LM”; 

 

b. A dispersão do Quadro Farmacêutico Militar existente trará, a seu 

tempo, a perda do conhecimento, legado e experiência adquiridos ao 

longo de quase cem anos de atividade de logística sanitária para o 

Exercito e para as Forças Armadas, em Território Nacional ou no 

Estrangeiro (Guerra das colónias e FND). É importante realçar que, 

atualmente, apenas o Exército possui um Quadro Militar desta 

natureza, com experiência e lições aprendidas em vários TO. Para além 

disso, a extinção da “casa mãe” dos farmacêuticos militares trará sérias 

dificuldades para o desenvolvimento técnico-científico dos seus 

Oficiais, pelo que as futuras gerações não terão a possibilidade de 

aprender e desempenhar funções nas mais variadas áreas do saber 

farmacêutico o que tornará difícil a distinção entre um farmacêutico 

militar e um civil. Em última análise, esta igualdade de funções, a 

prazo, levará a extinção do Quadro Farmacêutico Militar; 

 

c. No imediato, desfaz-se, parcial ou totalmente, a interligação e 

atuação com o meio civil, nomeadamente com as Autoridades da 

Saúde Nacional (Infarmed, SICAD, DGS, Hospitais do SNS). Estas 

ligações, para além do conhecimento mútuo e da confiança que delas 

resultam, permitiram ao LMPQF desenvolver a sua atividade de forma 

adequada e reconhecida pelas autoridades. Agora, com o quebrar 

destes laços de várias dezenas de anos, podem perder-se muito mais 

do que as licenças e autorizações para fabricar, armazenar e distribuir 
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medicamentos. Como consequência última, mas não descabida, 

chama-se a atenção para o facto de, sem a respetiva licença para 

aquisição de medicamentos, que antevemos não ser isenta de 

obstáculos, dada a natureza da atividade reconhecida à MM - Gestão 

Partilhada, E.P.E., esta terá sérias dificuldades em cumprir a missão de 

reabastecimento hospitalar o que, a muito curto prazo, poderá 

significar o encerramento do HFAR, dos CSM e a extinção da Saúde 

Militar na sua componente assistencial; 

 

d. Extingue-se no país a única estrutura farmacêutica com funções de 

produção em pequena escala de produtos e medicamentos de 

importância nacional ou estratégica e que, para além disso, possui 

uma plataforma logística articulada, para medicamentos, gases 

medicinais, dispositivos médicos e reagentes para análises clínicas, 

tudo sob um único comando (“…para que haja sincronização da 

manobra, esta tem de estar dependente de uma mesma entidade 

unificadora…”, PDE-4.00, 2007) e com uma rede de distribuição e apoio 

de área na componente farmacêutica que cobre todo o território 

nacional continental (através das suas Sucursais); 

 

e. A fragmentação das valências do LMPQF criará sérias dificuldades no 

apoio ao simultâneo da componente Assistencial e Operacional do 

SSM. Assim, no imediato, poderá ficar comprometido o apoio à Família 

Militar (ADM), nomeadamente aos DFA no que diz respeito ao 

fornecimento de medicamentos, dispositivos médicos e produtos de 

apoio, uma vez que a Farmácia Hospitalar do HFAR não reúne 

condições de pessoal e de infraestruturas para desempenhar este 
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papel. Para além disso, perde-se definitivamente o apoio às Forças de 

Segurança (SAD/GNR e SAD/PSP); Com uma logística sanitária 

desarticulada e sob comando disperso, o apoio logístico sanitário ao 

SSM nas suas duas grandes componentes, Assistencial (HFAR e 

“Farmácias”) e Operacional (CSM, UEO´s, NRF, FND, exercícios e apoios 

militares, etc.), trará dificuldades operacionais, comprometendo a 

eficácia e prontidão requerida para cumprimento da missão do SSM no 

seu todo; 

 

f. O apoio logístico sanitário de área às UEO´s e Unidades de Saúde 

Militar (HM/CSM) adjacentes às atuais Sucursais estará diminuído uma 

vez que, pelo que se sabe neste momento, apenas ficarão em atividade 

dois polos logísticos, um no Porto e outro em Lisboa; 

 

g. Uma vez que a produção de medicamentos atualmente existente não 

é economicamente rentável, sendo intenção do Governo implementar 

“modelos de gestão e cultura empresarial adequadas” e sendo a MM 

Serviços Partilhados, E.P.E. uma entidade que visa o lucro, a referida 

produção está condenada a ser encerrada. Fica em causa o Interesse 

Público, a Defesa e a Soberania Nacional no que ao medicamento diz 

respeito; 

 

h. Os serviços prestados à sociedade civil, como a produção de metadona 

para o Programa de substituição de drogas de abuso, da 

responsabilidade do SICAD, despertam interesses económicos bem 

traduzidos na notícia do jornal Expresso de 12 de setembro de 2015, 
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onde se fala de um novo medicamento “grátis” a ser dispensado nas 

farmácias acabando assim com o “monopólio estatal”; 

 

i. O desmembramento das Sucursais, nomeadamente a separação da 

sua atividade de farmácia e da sua atividade logística de apoio aos 

HM/CSM associada ao facto de apenas poderem aceitar receituário de 

beneficiários da ADM (perdendo a ADSE, SAD/GNR e SAD/PSP), levará a 

que as algumas das estruturas daí resultantes passem a ser 

economicamente inviáveis (como serão os casos das sucursais de 

Santa Margarida, Évora, Lisboa-sede e Coimbra) o que, à luz da atual 

doutrina empresarial, poderá significar o encerramento da sua 

atividade e, consequentemente, o fim do apoio farmacêutico 

atualmente prestado por todo o país. Assim, está em causa o 

desmantelamento da atual rede logística sanitária de cobertura 

nacional e eventual concentração em órgãos centrais de difícil 

operacionalidade e agilidade incompatível com uma adequada 

Logística Sanitária para as Forças Armadas. 

 
 
7. As propostas (in)visíveis e necessárias 

Ao longo da vida de uma tão vetusta instituição como LMPQF, muitos 

foram, com certeza, os momentos de mudança e reorganização. 

Acreditamos que, em todos eles, de forma mais ou menos eficaz, se 

conseguiu cumprir a missão ao mesmo tempo que os seus militares e 

Diretores tentaram encontrar o melhor caminho para manter viva a escola 

de farmácia das Forças Armadas. No entanto, perante a realidade atual, 

torna-se vital aprender com os erros do passado e, mais importante, 

apontar caminhos e soluções futuras. Assim: 
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a) Está por discutir, desenvolver e propor para os Órgãos Superiores do 

Exército e das Forças Armadas, um Plano Estratégico com interesse 

inequívoco para as mesmas e para o País, assente numa estrutura 

semelhante à do atual LMPQF, mas em articulação com os Laboratórios 

já inseridos (Toxicologia e Defesa Química, Bromatologia e Defesa 

Biológica) nas suas atuais edificações. Aproveitavam-se assim, para 

além das infraestruturas, sinergias de recursos humanos, técnicos e 

logísticos, levando à revisão e alargamento da atual Missão do 

LMPQF a áreas de atuação estratégicas para o País, ao mesmo tempo 

que se permitiria a articulação com outras Entidades do Estado; 

b) Neste âmbito, salientam-se como tendo um particular interesse para o 

bom funcionamento do SSM mas com um cariz de treino operacional 

em tempo de paz, o estabelecimento de protocolos de 

reabastecimento, formação e treino com o INEM, Cruz Vermelha, 

Bombeiros ou ANPC. Na realidade foram várias as tentativas de 

algumas destas instituições no sentido de se estabelecerem protocolos 

formais de cooperação, infelizmente sem o sucesso por nós desejado. 

De qualquer forma, parece incontestável que da interação da cadeia 

logística sanitária do LMPQF com a do INEM resultariam evidentes 

vantagens e ganhos mútuos, quer em termos de aquisição de 

conhecimentos, sinergias e aproveitamento de algumas 

infraestruturas, como na eficiência e prontidão. Desta interação da 

Saúde Militar com o INEM poderia ainda resultar uma harmonização 

dos recursos, equipamentos, normas e procedimentos com óbvias 

vantagens na capacidade e eficácia de resposta em situações de 

exceção. Para além disso, seriam criadas as condições, há muito 

reclamadas, para uma efetiva redução de custos bem como uma mais 
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eficiente formação e treino do pessoal de saúde, beneficiando das 

cooperações já existentes com as estruturas militares (formação de 

Técnicos de Ambulância de Emergência, formação maciça em Suporte 

Básico de Vida e em Suporte Avançado de Vida, constituição de kits de 

emergência para o INEM com aproveitamento/aplicação às 

necessidades das FND e Forças Especiais em treino e operações e 

restantes UEO com encargo operacional). No entanto, e apesar da 

vontade expressa pelo INEM, na pessoa do seu presidente, sobre a 

possibilidade de ceder, através de um contrato de arrendamento, parte 

das instalações do LMPQF para utilização como plataforma logística e 

para o seu hospital de campanha, esta vontade não teve o devido 

acompanhamento pela Direção do LMPQF. Ainda neste campo da 

cooperação, também a Cruz Vermelha, através de um dos responsáveis 

do Centro Operacional de Emergência (no Prior Velho), contactou o 

LMPQF para se iniciar o fornecimento de artigos sanitários. À 

semelhança de outras, não fosse o empenho e dedicação de alguns 

Oficiais Farmacêuticos para se iniciar a colaboração (ainda que de 

forma pouco estruturada), e ter-se-ia perdido esta oportunidade, uma 

vez que, mais uma vez, também aquela não mereceu a devida atenção 

por parte da Direção do LMQPF; 

 

c) Sobre a atividade de farmácia de ambulatório, sugere-se a criação de 

um adequado enquadramento legal para as “farmácias privativas 

militares” existentes nas Sucursais, de forma a usufruir e rentabilizar os 

recursos técnicos e infraestruturas, mantendo à disposição das Forças 

Armadas uma reserva estratégica de medicamentos e dispositivos 

médicos específicos. A existência desta reserva estratégica, a sua 
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correta gestão e pelo facto de estar disponível para apoiar a “família 

militar”, permitem que os artigos selecionados possam estar em 

permanente rotação de existências, salvaguardando a sua qualidade, 

eficácia e segurança mas com algum retorno financeiro. Este, de forma 

apropriada e sempre que possível, deveria ser reinvestido na melhoria 

e atualização das capacidades e equipamentos do LMPQF e da logística 

sanitária do SSM; 

 

d) Sobre a produção de medicamentos, a elaboração de projetos e 

propostas de planos de investimento, em parceria com o Ministério da 

Saúde, através do Infarmed e/ou da DGS, para a modernização do 

setor de produção do LMPQF e a reafectação da sua capacidade 

produtiva para áreas estratégicas de âmbito tipicamente militar 

(sistemas de auto injetores para as FA e SNS) mas também de interesse 

nacional (ex.: medicamentos órfãos, bolsas de nutrição, citotóxicos, 

desinfetantes, iodeto de potássio, etc.). A lógica destas parcerias tem 

por base o facto de ser reconhecido e reiterado pelas várias 

autoridades nacionais ligadas à saúde e ao medicamento, da 

importância estratégica das competências produtivas do LMPQF para 

fazer frente a faltas pontuais de medicamentos, custo elevado da 

importação (medicamentos que necessitam de autorização de 

utilização especial) ou inexistência de terapêutica (medicamentos para 

doenças raras). Desta forma, manter-se-ia o LMPQF como efetiva 

reserva estratégica de produção, armazenamento e distribuição, 

defendendo-se a soberania do Estado, assim como a autonomia e 

independência de fornecedores externos, com claros retornos 

financeiros e estratégicos para o País. Um exemplo que reforça esta 
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ideia é um estudo do Infarmed que analisou vários medicamentos 

sujeitos a autorização de utilização especial (medicamentos que não 

existem comercializados em Portugal e que, por isso, são importados e 

com preços que variam de encomenda para encomenda). Este estudo 

concluiu que apenas 15 medicamentos (de um universo bastante mais 

alargado) com diversas formas farmacêuticas e dosagens têm 

atualmente um custo estimado para o país de 2,5 M€ a 52 M€ mas, se 

produzidos pelo LMPQF (que se disponibilizou a fazê-lo) teriam um 

custo de 2,9 M€.  

Assim, no limite, o país poderia poupar cerca de 49 M€/ano… 

 

e) Conforme proposta conjunta elaborada em 2008 (na altura com a 

aprovação dos diretores do LMPQF e do HMR1 mas com a reprovação 

da Direção de Saúde do Exército), propõe-se a transferência para o 

LMPQF das valências de farmácia hospitalar, em que aquele 

asseguraria ao HFAR todos os atos farmacêuticos necessários ao seu 

funcionamento, racionalizando meios, existências e desburocratizando 

o canal logístico no HFAR. Pelo estudo efetuado à data da 

apresentação da proposta, os ganhos imediatos poderiam chegar a 0,5 

M€. 

Concluindo, conjugando os aspetos acima mencionados e tantos outros 

que podem surgir após uma reflexão séria e profunda, deve propor-se 

superiormente um estatuto para o LMPQF que defenda o cumprimento 

flexível e com prontidão da sua Missão alargada, com um enquadramento 

legal próprio da sua área específica de atividade e de acordo com as 

exigências técnicas e legais da atividade farmacêutica a nível nacional e 

internacional. Para além disso, é fundamental que qualquer que seja o 
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enquadramento legal e a missão, aquelas permitam a sua interação, de 

forma controlada e adequada, com todas as Estruturas do SSM mas 

também a articulação com o Sistema de Saúde civil, a Proteção Civil, o 

INEM e todos os organismos em que os sinergismos e retornos financeiros 

e estratégicos daí resultantes sejam claramente positivos para o País. 
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8. Conclusão 

Por muito que se demonstre, exponha ou explique, mas também 

porque não se vislumbra que se obtenham resultados económicos 

decorrentes deste processo, não é fácil compreender como se chegou à 

decisão alvo desta análise. Sobretudo porque: 

- Foram vários os despachos do Ministério da Defesa que 

apontavam uma solução melhorada para a única estrutura de logística 

sanitária nas Forças Armadas, com base e o aproveitamento do que é, 

ainda, o LMPQF; 

- O LMPQF fornece há já alguns meses, os três ramos das Forças 

Armadas e encontramo-nos numa fase em que o LMPQF parece ter já 

ultrapassado a difícil adaptação à nova realidade do seu principal cliente 

(HFAR); 

- A produção de produtos “LM” atinge os valores mais elevados dos 

últimos anos (quer em número de unidades quer valor financeiro); 

- O prazo médio de pagamento e de recebimento encontra-se em 

níveis historicamente baixos; 

- A situação financeira do LMPQF apontava, no fim de agosto de 

2015, para um resultado líquido positivo do seu exercício, invertendo 

assim os valores negativos dos últimos dois anos, consequência das 

dificuldades que o HFAR, apenas no seu polo de Lisboa, encontrou para 

não continuar uma política de aquisição centralizada no LMPQF, ainda que 

as razões para tal decisão careçam de uma explicação cabal (se é que é 

possível explicar que um dos polos compre 100% dos seus artigos através 

do LMPQF (HFAR-PP) e o outro entenda que não o pode fazer! (HFAR-PL)); 
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- A colaboração com entidades civis de emergência, de proteção 

civil, de estabelecimentos de ensino superior assim como a cooperação 

internacional nunca esteve tão desenvolvida em tempo de paz; 

- O modelo apresentado não vai ao encontro das práticas de outros 

países e muito menos corresponde ao que está vertido nos manuais de 

logística nacionais e internacionais, nomeadamente nos manuais das 

organizações das quais Portugal faz parte (NATO, ONU, OMS), uma vez 

que estas são absolutamente categóricas relativamente à necessidade da 

Logística Sanitária ser independente da restante logística militar.  

Assim, face a tudo o que aqui se expôs, não parece difícil concluir 

que o desmantelamento e desarticulação das diversas atividades e 

competências farmacêuticas e consequente dispersão dos seus recursos 

humanos pode vir a não por em causa o cumprimento da missão que 

possa vir a ser atribuída às novas estruturas e pode até, quem sabe, 

permitir a formação de farmacêuticos, mas nunca permitirá a formação de 

Militares Farmacêuticos.  

Iludidos estão aqueles que julgam poder esconder-se atrás da 

fachada ou das paredes dum qualquer gabinete e pensar que se honram 

compromissos, expetativas e ambições legítimas das Forças Armadas e das 

populações, sem que sejam criadas as indispensáveis condições de treino 

e preparação. A prestação de cuidados de saúde exige um nível de 

competência compatível com as responsabilidades profissionais e com as 

necessidades das Forças Armadas, do próprio Sistema de Saúde Militar e 

da comunidade em geral, necessidades essas bem mais exigentes em 

situações de exceção. A logística de emergência não é uma logística de 

improviso e para enfrentar este desafio, ou se está ou não se está 
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preparado. O estar preparado, implica que os profissionais de farmácia 

assumam a necessidade de desenvolver, de forma permanente, uma 

cultura de aprendizagem que lhe garanta um nível de competência 

contínuo, essencial à prestação de cuidados de saúde de qualidade.  

Neste contexto e com a legislação que se adivinha, inequívoca e 

visivelmente, o que ficará comprometido é a capacidade de verter em 

lições aprendidas e, consequentemente, em saber acumulado, todo um 

legado inestimável de património técnico, científico, cultural e 

organizacional, bem assim como as tradições da Farmácia Militar 

Portuguesa. O LMPQF foi e é uma escola de farmácia, com um 

património e autoridade científico-cultural que extravasam as Forças 

Armadas e onde todas as áreas do saber farmacêutico se interligam de 

forma muito estreita, o que permitiu, permite e permitirá aos seus 

Oficiais e a todos os que por ali passam, uma evolução, diferenciação e 

desembaraço sem paralelo na sociedade civil e, por isso, com méritos 

reconhecidos. Muito para além disso, o LMPQF, por tudo o que aqui ficou 

manifestado e que ficaria sempre muito aquém da sua história e grandeza, 

é hoje uma instituição respeitada e respeitável na mesma medida em que 

é indispensável para fazer frente a situações de exceção ou sempre que as 

Forças Armadas ou o país dele necessitarem.  

Concluindo, o que se pretende é ter os meios, o treino, o Comando 

e Direção que nos permita estar aptos a fazer jus a um dizer que nos é, 

Oficiais Farmacêuticos, muito querido mas que parece estar em desuso: 

“O Homem vale pelo que vale aos outros”.  

Aqui, sempre e em qualquer lugar, isto é, semper et ubique. 
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Anexo I 

Contraditório 

Não poderíamos dar por encerrado este documento sem contrapor, 

ainda que de forma breve, cada um dos argumentos invocados no texto 

introdutório ao referido Decreto-Lei. Assim, e considerando o teor a que 

tivemos acesso, relevam-se os seguintes comentários: 

a. “…os estabelecimentos fabris não se atualizaram às 

necessidades que foram surgindo…”; 

O LMPQF, sempre que solicitado, soube dar resposta pronta e em tempo 

útil a todas as missões que lhe foram atribuídas ao longo da história, 

tanto na sua função logística como no apoio às Entidades de Saúde 

Nacional (DGS, ARS, Infarmed, SICAD, etc.). Exemplos disso são a crise da 

Gripe aviária, Gripe A, as necessidades existentes (Metadona) e as falhas 

de fornecimento de medicamentos críticos no circuito nacional (ex. 

Isoniazida, hidrocortisona, etc.). Ao longo dos anos e apesar de estar 

“preso” ao estatuto de Estabelecimento Fabril do Exército, o LMPQF, com 

o apoio do Exército, soube-se modernizar e reestruturar, tanto em termos 

de equipamentos como de pessoal, sendo a sua intervenção na área 

farmacêutica nacional reconhecida por todos e com inegável mérito, uma 

vez que a sua atuação tem sido reconhecida a nível nacional, mas também 

internacional, como escola de formação na área farmacêutica.  

 

b. “…não se atualizaram ou adaptaram às crescentes exigências 

legais no sector empresarial do estado…” 
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Na base da Instituição Militar deve imperar a confiança, a obediência e a 

lealdade às suas Estruturas e Órgãos Superiores. No entanto, para que se 

cumpra a Missão atribuída (de preferência com maior eficácia), existe uma 

máxima que é muito familiar aos militares e que diz que “Quem dá a 

Missão, dá os Meios”. Esta máxima militar aplica-se aqui na perfeição. Em 

função da sua missão, o LMPQF foi dotado de autonomia financeira e 

administrativa, estando sujeito ao controlo do Tribunal de Contas e 

Inspeção do Ministério das Finanças, assim como do Centro de Finanças 

do Comando da Logística do Exército. O LMPQF, como Estabelecimento 

Militar e dentro da Missão que lhe foi atribuída e que sempre cumpriu, 

nunca deixou de, de forma progressiva, adaptar-se às exigências legais a 

que é sujeita a atividade farmacêutica no país (apesar de nunca ter ficado 

claro se deveria ou não fazê-lo!). No entanto, o cumprimento da sua 

missão militar conjugado com as (muitas!) normas que regulam a 

atividade farmacêutica nas suas várias vertentes dificultam a flexibilidade 

e celeridade dos procedimentos, fatores decisivos e intrínsecos para a 

eficácia e sucesso da missão do LMPQF.   

 

c. “…baixa produtividade…” 

Atualmente, toda a logística sanitária do Exército, nomeadamente o 

apoio aos Centros de Saúde Militares, Hospitais Militares, Unidades 

Militares territoriais (onde se inclui o apoio logístico e farmacêutico aos 

exercícios militares), às diversas Forças Nacionais Destacadas, a assistência 

medicamentosa à Família Militar (através de Farmácias Militares), a 

assistência em análises clinicas, as ações de sanitarismo nas Unidades 

Militares, a constituição de reservas estratégicas de medicamentos e, 
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finalmente, parte da logística sanitária de outros ramos das FA e agentes 

de proteção civil, é efetuada de forma eficaz com pouco mais de 70 

funcionários, repartidos por vários pontos do País. Fruto desta sua 

demonstração de capacidades, a estrutura do LMPQF, à data, 

aparentemente quase irrepreensível, foi alvo do despacho nº 2943/2014 

do Exmo. MDN, publicado no Diário da República, 2.ª série — N.º 37 em 

21 de fevereiro de 2014, que previa torná-la uma plataforma logística das 

Forças Armadas, aproveitando-se os recursos, as sinergias e a reconhecida 

experiência existente.  

Também, atendendo aos escassos recursos existentes e ciente do esforço 

do Exército e das Forças Armadas na sua racionalização de gastos, 

salienta-se o facto de nenhuma estrutura Logística Sanitária Militar, 

componente integrante do Sistema de Apoio Sanitário, poder estar apenas 

e só dependente da sua produtividade para existir, sob pena de minorar a 

importante Missão das Forças Armadas e de todas as suas estruturas. 

Assim, é importante destacar a existência de um órgão logístico, como o 

LMPQF, quando as necessidades da Defesa Nacional não possam ser 

satisfeitas por empresas privadas ou quando convenha reservar, total ou 

parcialmente, a sua ação, no que diz respeito à prontidão e manutenção 

de segredo e segurança em assuntos relativos à Defesa Nacional. 

 

d. “…produtos desatualizados…” 

Uma vez que, por determinação superior e imposição legal, a produção do 

LMPQF não pretende competir com as demais indústrias do setor em 

Portugal, a pequena produção de medicamentos realizada no LMPQF 

destina-se essencialmente a duas situações específicas: 
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d1.  Medicamentos e produtos de designado ou reconhecido interesse 

estratégico 

d2. Medicamentos críticos necessários ao SNS não produzidos pela 

Indústria Farmacêutica 

Todos os produtos e medicamentos produzidos pelo LMPQF têm pouco 

interesse económico, motivo pelo qual foram abandonados pela Industria 

Farmacêutica. Contudo, são essenciais no tratamento de doenças raras ou 

situações de emergência (antídotos, transplantes de pele em grandes 

queimados, traumatologia entre outros). A alternativa aos produtos LM 

passa pela sua importação sujeita a preços especulativos ou simplesmente 

pela sua não disponibilidade. 

O último exemplo que ilustra este assunto é a Isoniazida, medicamento 

para o tratamento da tuberculose que foi descontinuado pela empresa 

Labesfal, tendo o LMPQF assegurado, desde 2013, o seu fornecimento a 

todo o SNS. 

 

e. “…reduzida capacidade competitiva…” 

O LMPQF, pela sua Missão e características militares, não tem 

concorrência e não pretende concorrer com os distribuidores ou 

produtores farmacêuticos nacionais. A missão do LMPQF decorre, apenas 

e só, do contexto específico do Apoio à Saúde Militar e das sinergias das 

suas Componentes Operacional e Assistencial, mantendo-se, por isso, 

ativo e interligado às estruturas de Defesa e Saúde a nível nacional. Para 

se estar pronto a agir em momentos de exceção, é necessário um treino 

continuado que permita um conhecimento profundo das estruturas e 
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capacidades civis instaladas para que, quando necessário, possam 

corresponder-se às legítimas expectativas das Forças Armadas e do país. 

Assim, manda a sabedoria do passado e a prática em todos os países que 

pretendem estar preparados, que quando se trabalha para estar em 

condições de enfrentar cenários extraordinários, não podem, nem devem, 

aplicar-se critérios ordinários como parâmetros de produtividade e 

competitividade empresariais, uma vez que os mesmos visam o lucro e 

não levam em consideração o superior interesse estratégico Nacional, 

pilar da missão do LMPQF.  

 

f. “…modelo de gestão e cultura empresarial inadequada ao 

presente…” 

As Forças Armadas em geral e o LMPQF em particular, não podem ser 

encaradas como empresas típicas uma vez que, como já foi dito, a sua 

existência não pode nunca estar associada ao mero e simples lucro 

financeiro. No entanto, isto não significa que aqueles não devam primar 

pela existência e cumprimento de procedimentos e preceitos legais 

próprios, que visem uma gestão rigorosa e que permitam o adequado 

cumprimento da sua missão com o menor custo associado possível. O 

LMPQF, como único Órgão de Logística Sanitária do Exército, sempre 

praticou e se pautou pelos princípios base da Logística Militar que, para 

além de pioneiros, são ainda hoje referência para qualquer órgão ou 

entidade neste domínio: Integração, Economia, Unidade de Comando, 

Interdependência com a manobra, Provisão e Suficiência, Simplicidade, 

Visibilidade, Transparência e principalmente Sinergia e Flexibilidade. 

O documento em análise aponta ainda: 
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g. “…necessidade de racionalizar a despesa militar…, maior 

eficiência na utilização de recursos…”; 

A racionalização de meios, como já foi dito anteriormente, já existe e está 

plasmada na atual forma de organização do LMPQF. A fusão prevista 

aponta para um desmembramento da estrutura existente perdendo-se a 

concentração dos meios atuais e, mais grave, a curto ou médio prazo, o 

legado e conhecimento adquirido ao longo de quase um século de 

logística sanitária. 

 

Com a extinção pretende-se: 

h. “aproveitar valências existentes no LMPQF,…, concentrando 

atividades numa entidade que constitua reservas…., garanta uma 

redução de custos, designadamente através da centralização de 

processos aquisitivos e diminuição de estruturas e cargos”. 

A fusão em causa pretende centralizar processos aquisitivos como forma 

de redução de custos. No entanto, a atividade farmacêutica não é de todo 

compatível ou sobreponível com as atividades desenvolvidas na MM 

Serviços Partilhados, EPE. A aquisição de medicamentos requer um 

sistema logístico autónomo, não sobreponível com o sistema de gestão 

de géneros alimentares (pena é que, neste caso, o exemplo dos grandes 

grupos empresariais como a SONAE ou Jerónimo Martins, que segregam a 

logística geral da dos medicamentos, não sirva de exemplo e justificação 

para a decisão). A suportar o que aqui se diz, vejam-se os exemplos de 

outros países parceiros de Portugal em várias alianças militares, em que 

este modelo proposto nunca vingou. 
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Lista de abreviaturas 

ADM: Assistência na Doença aos Militares das Forças Armadas 

AJP: Allied Joint Publication 

AOFA: Associação dos Oficiais das Forças Armadas 

ANPC: Autoridade Nacional de Proteção Civil 

CEME: Chefe do Estado-Maior do Exército 

CEMGFA: Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas 

CPLP: Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 

CSM: Centro de Saúde Militar 

CTM: Cooperação Técnico-Militar 

DFA: Deficiente das Forças Armadas 

FA: Forças Armadas 

DGS: Direção-Geral da Saúde 

DSM: Direção de Saúde Militar 

EMGFA: Estado-Maior-General das Forças Armadas 

E.P.E.: Entidade Pública Empresarial 

HM: Hospital Militar 

HMR1: Hospital Militar Regional N.º1 

FND: Força Nacional Destacada 

HFAR: Hospital das Forças Armadas que é constituído pelos polos de Lisboa 

(HFAR-PL) e do Porto (HFAR-PP) 
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IASFA: Instituto de Ação Social das Forças Armadas 

LMPQF: Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos 

INEM: Instituto Nacional de Emergência Médica 

Infarmed: Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de saúde, I.P. 

I.P.: Instituto público 

MM, E.P.E: MM - Gestão Partilhada, E.P.E 

NATO: North Atlantic Treaty Organization 

NRF: NATO Response Force 

ONU: Organização das Nações Unidas 

PAHO: Pan American Health Organization 

PDE: Publicação Doutrinária do Exército 

PJ: Polícia Judiciária 

SAD/GNR: Serviço de assistência na doença da Guarda Nacional Republicana 

SAD/PSP: Serviço de assistência na doença da Polícia de Segurança Pública 

SICAD: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas 

Dependências 

SNS: Serviço Nacional de Saúde 

SSM: Sistema de Saúde Militar 

TO: Teatro de Operações 

UEO: Unidades, Estabelecimentos e Órgãos 

WHO: World Health Organization  



Documento para reflexão 
 

Portugal, setembro de 2015 37 
 

Bibliografia 

PDE 4-00, Exército Português 

AJP 4.10 (A), NATO 

Humanitarian Supply Management and Logistics in the Health Sector, 

PAHO/WHO, 2001 

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministro-da-presidencia-e-dos-

assuntos-parlamentares/documentos-oficiais.aspx 

Despacho n.º 15302/2011, de 27 de outubro, do Ministro da Defesa Nacional 

Despacho n.º 14710/2012, de 16 de novembro, do Ministro da Defesa Nacional 

Despacho nº 2943/2014, de 31 de janeiro, do Ministro da Defesa Nacional 

Despacho n.º 2/2015, de 26 de janeiro, da Secretária de Estado Adjunta e da 

Defesa Nacional 

OS 38/15, LMPQF, Mensagem de Sua Excelência o Chefe do Estado-Maior do 

Exército, por ocasião da sua visita ao LMPQF a 22 de setembro de 2015 

http://www.exercito.pt/EP/Paginas/Visao_e_Missao.aspx 

http://www.exercito.pt/sites/LMPQF/Paginas/Visao_e_Missao.aspx 

http://www.eurordis.org/pt-pt/medicamentos-orfaos 

http://www.ordemfarmaceuticos.pt/scid/ofWebInst_09/defaultArticleViewOne.

asp?categoryID=1492&articleID=9870 

PDE 4-47-00, Apoio sanitário 

Convenção de Genebra  

Jornal Expresso – O princípio do fim da metadona, 12 de setembro de 2015 

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministro-da-presidencia-e-dos-assuntos-parlamentares/documentos-oficiais.aspx
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministro-da-presidencia-e-dos-assuntos-parlamentares/documentos-oficiais.aspx
http://www.exercito.pt/EP/Paginas/Visao_e_Missao.aspx
http://www.eurordis.org/pt-pt/medicamentos-orfaos

