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Como todos sabemos o financiamento da ADM, e demais subsistemas 

públicos de saúde, evoluiu no sentido do autofinanciamento. No caso 

específico da ADM continuam a ser efetuadas transferências dos 

Orçamentos do Estado – desde 2014 na quantia de 20M€/ano – para suportar 

despesa que não pode ser financiada com os descontos dos beneficiários e 

que deve ser uma responsabilidade do estado, através do OE – acidentes em 

serviço e portaria 1034 (vulgo DFA’s). 

Nos últimos anos o financiamento da ADM – as quotas dos beneficiários - 

tem-se revelado insuficiente para cobrir as despesas, o que tem levado ao 

agravamento da divida a fornecedores. Esta situação é amplamente 

conhecida e segundo alguns tabloides a divida da ADM, será no corrente 

ano, de cerca de 90M€. 

Esta situação resulta, na nossa análise, essencialmente de três fatores que 

serão abordados de forma muito sucinta: 

1. Imputação de despesas públicas cuja responsabilidade é do Estado 

Português; 

2. Financiamento do Sistema de Saúde Militar pela ADM; 

3. Universo dos Beneficiários - Isentos e não contribuintes; 

 

1. Imputação de despesas públicas cuja responsabilidade é do Estado 

Português 

a. A ADM é um subsistema de saúde público complementar ao sistema 

público de saúde português – entenda-se Sistema Nacional de Saúde 

(SNS), Sistema Regional de Saúde (SRS) e Sistema de Saúde Militar 

(SSM), que não estando inserido no SNS faz parte do sistema público 

de saúde… . 

b. Os beneficiários da ADM são simultaneamente cidadãos portugueses, 

com direito de acesso ao SNS, em condições de igualdade com os 



demais utentes, pois também o financiam através dos seus impostos, 

não perdendo esse direito só porque são beneficiários da ADM. 

c. O processo de “extinção” de responsabilidades que competem na 

realidade ao SNS iniciou-se em 2010 mas tem-se arrastado no tempo 

a sua regularização, o que tem resultado numa dupla oneração dos 

beneficiários da ADM (impostos para o SNS e quotas para a ADM). 

De ressalvar que as transferências orçamentais essas foram sendo 

diminuídas e desde 2016 foram eliminadas, sendo o financiamento da 

ADM, conforme referido antes, exclusivamente através dos descontos 

dos quotizados…. 

d. Conforme diversos pareceres e relatórios já emitidos por entidades 

diversas – Procuradoria-Geral da República, Entidade Reguladora de 

Saúde, do Tribunal de Contas, IGF, etc, a ADM tem suportado ao 

longo dos tempos, com os descontos dos beneficiários, encargos que 

devem ser financiados por receitas gerais dos Orçamentos do Estado.  

e. São exemplo desses encargos: 

(1) Farmácias do LMPQF – situação que foi regularizado pela 

LOE2018 (art.º 197) – em 2017 a ADM assumiu cerca de 7M€; 

(2) RNCCI - a ADSE deixou de assumir estas responsabilidades em 

2011. A ADM até 2018, altura em que foi elaborado um 

memorando conjunto, foi obrigada a suportar estes encargos – 

cerca de 1.5M€ no ano de 2017; 

(3) CRD – assumiu até ao corrente mês – cerca de 650m€ em 2017; 

(4) Farmácias das RA – responsabilidade que continua atribuída à 

ADM. Estamos a falar de encargos RAA, cerca de 360m€ em 

2017 e RAM, cerca de 250m€, mas que já totalizam uma divida 

total de RAA – 9M€ e RAM – 6.5M€. 

(5) Cartão Europeu de Seguro de Doença (CESD). 

 



2. Financiamento do Sistema de Saúde Militar pela ADM 

a.  Conforme despacho 2943/2014, de 31 de janeiro, a principal missão 

do SSM é garantir a operacionalidade das Forças Armadas, de forma 

a garantir a sua permanente prontidão. Esta é uma responsabilidade do 

Estado Português, através dos Ramos e/ou do EMGFA! 

b. Os órgãos e estabelecimentos do SSM são de natureza pública e não 

privada, pelo que o respetivo financiamento deve ocorrer 

maioritariamente de verbas do OE. 

c. A ADM pese embora tenha financiado o SSM nos últimos anos não é 

parte integrante do mesmo! 

d. Analisando as 2 principais unidades do SSM – HFAr e LMPQF, 

verifica-se que a ADM, em 2017, financiou a atividade do HFAr 

(18M€) em cerca de 60% (cerca de 11 M€) e os ramos apenas 6 %! – 

as transferências do OE foram de cerca de 30%. No caso do LMPQF 

(6,5M€) a ADM financiou em cerca de 44% (2,8M€) ... 

e. A Faturação do HFAr à ADM, no ano de 2015, aumentou cerca de 

219% (passou de cerca de 3M€ para cerca de 11M€). 

f. Este facto é consequência do desastroso despacho 511/2015 do MDN, 

com as alterações introduzidas pelo Despacho n.º 139/2015, de 22 de 

OUT, e seus conceitos de saúde operacional e assistencial. Este 

despacho encontra-se em fase de análise pela plataforma criada para o 

efeito pelo anterior MDN, onde curiosamente não tem assento 

nenhuma das associações socioprofissionais, conforme seria 

expectável.  

g. É imperioso que haja a revisão deste despacho e a clarificação dos 

conceitos de saúde operacional e saúde assistencial, bem como das 

responsabilidades a assumir por cada uma das entidades do SSM. 

 



h. Nesta matéria é nosso entender que: 

(1) toda a despesa que decorra das necessidades do serviço militar, 

nomeadamente as necessárias à garantia de prontidão do militar, 

deve ser incluída no conceito de saúde operacional e ser 

financiada exclusivamente por orçamento de estado e não pelos 

descontos da ADM! 

(2) Os beneficiários da ADM devem ter acesso aos órgãos do SSM, 

nas mesmas condições do acesso ao SNS, com as seguintes 

diferenças: 

(a) Os encargos com os militares na efetividade de serviço 

devem ser totalmente suportados por dotações do OE, não 

lhe cabendo qualquer pagamento. 

(b) Aos demais beneficiários (reforma e familiares) cabe-lhes 

apenas suportar as taxas moderadoras, nas mesmas 

condições de acesso ao SNS. 

(3) Para que tal desiderato seja alcançado é essencial revogar desde 

já o despacho 511 e reverter o financiamento do SSM (HFAR), 

devendo o mesmo assentar em receitas gerais do OE, ou seja o 

orçamento do HFAR tem que ser reforçado! 

i. Relativamente à implementação do Despacho 511/2015, devemos ter as 

lições aprendidas, é por isso de referir que: 

(1) Apesar das alterações de regras e preços de faturação que 

implicou, não se conheceu qualquer estudo ou avaliação do 

impacto financeiro/sustentabilidade das entidades, 

nomeadamente HFAR e ADM, que sustentasse a sua aplicação. 

(2) O despacho 3702/2015 do MDN incumbiu à DGRDN o 

acompanhamento da sua implementação – o que não se 

verificou! 



(3) O despacho 139/2015 do MDN (em aplicação) estipulou a 

necessidade de se efetuar, pela Secretária de Estado Adjunta e 

da DN num limite não superior a 60 dias, a avaliação do impacto 

financeiro – o que não se verificou! 

 

3. Universo de Beneficiários - Isentos e não contribuintes 

a. Sabe-se que em 2017 cerca de 45% dos beneficiários da ADM não 

descontam! O universo de Beneficiários é: 

− Total 115 085 – 58 967 titulares e 56 118 familiares; 

− Dos 58 967 titulares – 6 895 isentos (dos quais 1748 com 

rendimentos inferiores a 1,5 RMMG e 5 147 DFA) 

− Dos 56 118 familiares – 45 019 isentos (80% deste subuniverso, 

dos quais 6 900 familiares de DFA e 160 de pensão de sangue). 

b. Na ADSE a isenção de desconto aplica-se a todos os beneficiários que 

auferem rendimentos abaixo de 1 RMMG (580€). Na ADM aplica-se 

aos que auferem rendimentos abaixo de 1,5 RMMG (870€), o que 

aumenta de forma significativa o número de beneficiários isentos.  

c. Consideramos que a isenção de desconto se insere no âmbito da 

política social do estado, pelo que à semelhança da ADSE, os valores 

correspondentes devem ser financiados pelo OE e não pelos descontos 

dos restantes quotizados! 

d. Para termos a correta noção dos custos associados a este universo: 

− Beneficiários Titulares isentos – em 2017 representaram cerca de 

1.1M€; 

− Beneficiários Titulares de Pensão de Sangue – em 2017 cerca de 

160m€; 

− Beneficiários Familiares não contribuintes (TOTAL) – em 2017 

representaram cerca de 21M€ (27% do Total de 80M€); 



e. Beneficiários DFA’s – a ADM, enquanto entidade gestora recebe do 

OE a dotação anual de 20M€. Esta dotação tem-se revelado 

insuficiente, contribuindo para a divida da ADM. Em 2017 ficaram 

por pagar cerca de 4M€ (cerca de 6% da divida). 

f. Há 6.900 beneficiários familiares de DFA (ex-militares) que não 

descontam! O anterior MDN entende que as dotações do OE não são 

para suportar estes encargos. É nosso entendimento que estes 

beneficiários só adquirem o estatuto de beneficiário da ADM pela 

obrigatoriedade de o titular (o DFA) se inscrever na ADM pelo que as 

despesas associadas devem ser também suportadas por verbas do OE 

e não pelos contribuintes! 

g. Beneficiários Familiares não contribuintes (DFA) – em 2017 

representaram cerca de 4M€. 

 

Face ao exposto e de forma a garantir a clarificação dos normativos 

associados à ADM e a sustentabilidade do subsistema de saúde é imperioso 

que no patamar político sejam efetuadas as seguintes diligências: 

 

1. Assumir que a divida do IASFA, I.P., em conformidade com o art.º 16 

do DL 193/2012, é uma divida do estado português e não do IASFA,I.P. 

devendo ser assumida por contrapartida de verbas do OE19.  

2. Revogação imediata do despacho do anterior MDN de 04JUL18.   

3. Através de memorando do MF, MS, MD e MAI: 

a. Determinar que a ADM deixe de assumir, através dos descontos dos 

beneficiários, encargos cuja responsabilidade é do SNS – os 

beneficiários da ADM sendo cidadão nacionais têm direito ao acesso 

ao SNS em condições de igualdade com os demais utentes. 

b. No âmbito das políticas sociais definidas pelo estado, assumir pelo 

OE os encargos com isenção de contribuição para a ADM. 



4. Revogar o despacho do MDN de 07JUN18, assumindo com as dotações 

do OE os custos associados aos 6.900 beneficiários familiares dos DFA 

- isentos. 

5. Revogar no imediato o despacho 511/2015 para que os descontos dos 

beneficiários da ADM não suportem os encargos com as entidades do 

SSM, associados à manutenção da operacionalidade e prontidão ou que 

resultem do cumprimento da Lei 11/89. 

6. Reforçar o orçamento das entidades integrantes do SSM, através de 

dotações do OE de forma a que sejam garantidas verbas para AVCFN e 

para prestação de cuidados de saúde em conformidade com as 

disposições legais. 

7. Garantir uma clara distinção da ADM de outras valências do IASFA, de 

forma a que os descontos dos beneficiários se constituam unicamente 

como receita a ser empregue em prestação de cuidados de saúde. 

8. E por fim, é imperioso que a ADM seja dotada de recursos humanos 

(preferencialmente militares) e técnicos que lhe permitam colmatar todas 

as lacunas que sabemos existir e que, caso não sejam sanadas, 

contribuem para o agravamento da divida da ADM. 

  

NOTA: Foi retirado do texto a menção relativa à obrigatoriedade/regime 

optativo do desconto para a ADM. 

 

 

 


