
Exmos. Srs. Convidados, Caros camaradas: 

 

 Dou as boas vindas a todos os presentes, militares e demais cidadãos que se 

disponibilizaram a assistir e participar neste Seminário, em que haverá ocasião para discorrer sobre 

um importante aspecto intrinsecamente relacionado com as Forças Armadas – a Saúde Militar (dos militares 

e das suas famílias), num contexto mais geral que é a saúde de todos os portugueses. 

 Evidentemente que não podemos deixar de expressar o nosso agradecimento ao Convidado de Honra para 

este evento, o Exmo. Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, Professor Doutor José Manuel Silva que, 

amavelmente, acedeu ao convite que lhe foi endereçado, não obstante as muitas e importantes solicitações 

de que é alvo. Honra, porque ilustre personalidade no âmbito da saúde e porque nos traz uma perspectiva 

mais civil; honra porque se trata de alguém que tem dado muito de si na efectiva e tenaz defesa do Serviço 

Nacional de Saúde; enfim, honra, porque por estas e demais razões, certamente este Seminário sairá mais 

enriquecido; 

 Uma palavra especial também para o Exmo. Sr. Professor Doutor Adalberto Campos Fernandes que, 

igualmente, nos traz a sua vastíssima experiência na área da saúde e, concretamente, no que respeita às 

diferentes componentes relacionadas com a saúde assistencial e hospitalar, honrando-nos com a 

transmissão do seu reconhecido Saber; 

 Honrados nos sentimos, igualmente, por o Exmo. Sr. General Pinto Ramalho, um muito recente ex-Chefe do 

Estado-Maior do Exército, se ter dignado proceder ao Encerramento do Seminário, com a autoridade que 

tão elevadas funções proporcionam, no âmbito das quais se bateu por uma equilibrada reestruturação da 

Saúde Militar em termos que garantissem que, a par da almejada racionalização resultasse um igual, senão 

mais qualificado apoio aos militares em matéria de saúde;   

 Um especial agradecimento a todos os convidados que acederam a estar presentes, sendo que, sem 

esquecer uma merecida referência aos Exmos representantes do MDN, do CEMFA e do Provedor de Justiça, 

Bastonários de várias Ordens, Professores Universitários, representantes de Forças Políticas e Sindicais e 

fraternos Camaradas de Associações congéneres, nos permitimos salientar a expressiva representação da 

Casa Militar de Sua Exa. o Presidente da República, manifestando aqui, também, o nosso natural regozijo 

pela presença de ex-Chefes de Estado-Maior dos Ramos, atentos ao que tal presença simboliza.  

 Evidentemente também, não poderíamos deixar de manifestar o nosso agradecimento e saudação aos 

ilustres especialistas civis, Militares e das Forças de Segurança, GNR E PSP, que se disponibilizaram a 

participar como oradores e moderadores na reflexão que vai ter lugar. 

 Uma referência e agradecimento especiais também a todas as Instituições que operam na área da saúde e 

que, explicita e materialmente, se predispuseram a apoiar e contribuir para o engrandecimento deste 

Seminário. Aos que aqui as representam ao mais alto nível, uma saudação especial.  

 



PORQUÊ ESTE SEMINÁRIO? 

 

Assiste-se a uma cada vez mais evidente descaracterização, desestruturação e desfiguração da Instituição 

Militar.  

Nada tem ficado incólume à mão de quem prossegue uma estratégia de que resulta uma já bem sensível 

fragilização das Forças Armadas, braço armado da Nação. 

É neste contexto que a Saúde Militar nas suas diferentes vertentes (Assistencial e Hospitalar, Assistência na 

Doença aos Militares e Apoio Social Complementar), tem vindo a ser desfigurada e comprometida, razão que 

dá inteira justificação à realização de um evento como aquele que hoje se inicia. 

Interessa-nos não tanto dar nota de particulares reivindicações neste domínio, mas essencialmente reflectir 

e fazer o levantamento das dificuldades e degradação da Saúde Militar, fazendo o contraponto com a 

especificidade que enforma uma realidade como a militar e a Condição que lhe está associada. 

E, a partir daqui, elucidar sobre a real necessidade de encarar este aspecto como essencial apoio de 

retaguarda aos que servem as Forças Armadas e, por essa via, integram um dos pilares essenciais, garantes da 

soberania da PÁTRIA, pela qual jurámos, se necessário, sacrificar a própria vida. 

Não pretendemos tratamento de excepção. Apenas exigimos que nos tratem com a justiça que a Condição 

Militar impõe e, ao invés, também por esta via, não seja subtraída a dignidade que nos é devida.  

 

 

O Seminário vai decorrer em todo o dia de hoje, até às 16:30H e no dia de amanhã até 17:00H.  

Conforme podem verificar no programa que vos foi distribuído, está organizado em 4 painéis: 

Manhã de hoje – PAINEL I – A Saúde na vertente Assistencial e Hospitalar  

Tarde de hoje – PAINEL II – O IASFA – O presente e futuro da Assistência social aos beneficiários 

 

Manhã de dia 09 - PAINEL III – A Saúde Operacional nas Forças Armadas  

Tarde de dia 09 – PAINEL IV – A ADM – Gestão, Custos e Financiamento. 

 

Exmos. Srs. Convidados, Caros Camaradas: 

Um bom Seminário. 


