Estimado camarada,
O Decreto-Lei n.º 84/2014, de 27 de maio, veio proceder à criação do Hospital
das Forças Armadas (HFAR), como um estabelecimento hospitalar militar
único, na dependência do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas
(CEMGFA), constituído pelo Polo de Lisboa (HFAR/PL), sito no Lumiar, em
Lisboa, no designado Campus de Saúde Militar, e pelo Polo do Porto, sito nas
instalações do antigo Hospital Militar Regional n.º 1 (HMR1), no Porto.
Está atualmente em curso o processo de expansão e adaptação dos respetivos
polos hospitalares incluindo, no Polo de Lisboa, várias intervenções de
remodelação, ampliação e construção de infraestruturas hospitalares.
O objetivo é termos o nosso hospital a funcionar na sua capacidade plena em
2018.
Neste âmbito, encarrega-me o General Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas de endereçar a V.Ex.ª, os elementos de informação adicional
em anexo.
Fico à disposição de V.Ex.ª, para qualquer outra informação considerada
pertinente.
Atenciosamente,

Estado-Maior-General das Forças Armadas, 27 de Abril de 2015

Rui Alexandre Ramos Silva
Tenente-coronel
Adjunto de Relações Publicas

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS (HFAR)
O Hospital das Forças Armadas, atualmente a funcionar nos polos de Lisboa e
do Porto, destina-se à prestação de serviços de saúde em regime de
ambulatório e de internamento, aos militares das Forças Armadas Portuguesas
e seus familiares.
Na direta dependência do Chefe do Estado-Maior-General das Forças
Armadas, o Hospital das Forças Armadas acumula uma vasta experiência e
capacidades clínicas e técnicas que estão na base da confiança que centenas
de pacientes têm depositado nos seus profissionais.
Atualmente decorre a fase de execução do plano de expansão do Polo de
Lisboa, bem como, a elaboração do plano de adaptação do Polo do Porto ao
respetivo Programa Funcional.

COMPROMISSO INSTITUCIONAL
O Hospital das Forças Armadas assume o compromisso institucional de
implementar, a curto e médio prazo, um conjunto de medidas de racionalização
e otimização de práticas e procedimentos, que visam a melhoria contínua da
prestação dos serviços de saúde militar, procurando ir ao encontro das naturais
expetativas de todos nós.
Estamos todos cientes de que o caminho a percorrer é ainda longo mas,
decorrente da conjuntura que vivemos, torna-se necessário que continuemos a
ser realistas, equilibrados e prudentes, no sentido de podermos encontrar
formas de organização e gestão dos processos mais ágeis e eficientes que nos
permitam a todos vencer, os desafios com que somos diariamente
confrontados.

O QUE ESTÁ A MUDAR NO NOVO HOSPITAL?
1. Os Profissionais de Saúde - a vasta equipa de profissionais altamente
motivada em prosseguir uma tradição de qualidade, está habilitada a
prestar-nos a nós e às nossas famílias, um atendimento personalizado e de
excelência.
2. O Serviço de Urgências - no Polo de Lisboa funciona em permanência e,
no Polo do Porto funciona das 08H00 às 20H00 todos os dias exceto fins
de semana e feriados, dando resposta a situações não programadas aos
utentes maiores de 18 anos, nomeadamente nos casos que necessitem de
uma consulta com carácter de urgência.
O doente é atendido por um médico de Clínica Geral que tem acesso a
todos os Meios Complementares de Diagnóstico e a um vasto leque de
especialistas, garantindo um tratamento rápido e eficaz.
3. Novo Acesso Pedonal ao Polo de Lisboa – de forma a satisfazer os
inúmeros pedidos dos utilizadores do HFAR para melhorar a acessibilidade
pedonal, foi recentemente aberta uma nova entrada para peões, do lado
oposto à das viaturas e nas traseiras do Continente (confluência da Rua
César de Oliveira com a Azinhaga Torre de Fato), possibilitando o acesso
mais direto e fácil de todos os que utilizam os transportes públicos para
virem ao nosso Hospital.
Horário de Funcionamento - Dias úteis: das 07h30 às 19:30h; Fins de
semana e feriados: Encerrado.
4. Novo Centro de Atendimento Telefónico – no final do ano passado e por
forma a melhorar o antigo sistema de atendimento telefónico, que todos
reconhecemos não ter conseguido ir ao encontro das nossas expectativas
de um atendimento rápido e eficaz, foi colocado em funcionamento um
novo Centro de Atendimento Telefónico com os contatos 217 519 550 | 217
519 777 | 707 100 017, disponível entre as 08h30 e as 17h30 entre 2ª e 6ª

feiras, para marcação de consultas externas, exames complementares e
qualquer outro assunto pretendido.
5. Consulta Aberta - Nos dia úteis durante a manhã (entre as 08h30 e as
12h30) e a tarde (entre as 13h30 e as 17h30), encontra-se também a
funcionar a Consulta Aberta que, sem marcação prévia, garante assistência
médica e de enfermagem não urgente a todos os benificiários da ADM, e a
avaliação da condição dos militares no ativo.
6. Informação Geral na internet – encontra-se disponível na plataforma
digital (internet), um conjunto de informações de apoio ao utente, bastando
aceder através do sítio:
http://www.emgfa.pt/pt/organizacao/hospitalFA/hfarlisboa/hospitalFAmisvisv
alobj

O QUE ESTÁ EM EXECUÇÃO NO POLO DE LISBOA?
1. Os edifícios H03 (Internamento de medicina e cirurgia) e H07 (Consultas
externas e exames especiais; Gabinetes médicos; Hospital de Dia
Polivalente) estão em remodelação e permitirão aumentar o número de
consultas. As datas previstas para a conclusão dos trabalhos são 15 e 31 de
maio de 2015, respetivamente.
2. O edifício H04 (Consultas externas e exames especiais das especialidades
cirúrgicas) encontra-se em fase de remodelação, prevendo-se que esteja
pronto até final de abril de 2015.
3. Está em curso a instalação de um segundo TAC e de outros equipamentos
de diagnóstico tecnologicamente sofisticados, que proporcionarão uma
melhoria significativa dos atuais serviços de exames de diagnóstico. Prevêse a conclusão até final de maio de 2015.
4. Irão decorrer várias intervenções no Serviço de Medicina Física e de
Reabilitação, até final de maio de 2015.

5. A Farmácia Hospitalar está em fase de ampliação, possibilitando a
melhoria das ações ligadas aos medicamentos, tendo em vista a sua
utilização racional e adequada, centrada no doente. Está prevista a sua
conclusão até final de julho de 2015.
6. Está a terminar também a Contentorização do Serviço de Informática que
permitirá ao Hospital possuir um sistema que integra os Polos de Lisboa e
Porto, garantindo a modernização de todo o processo clínico.

O QUE ESTÁ AINDA PLANEADO PARA O POLO DE LISBOA?
1. Ampliação do parque de estacionamento P2 que ficará com uma
capacidade para 500 viaturas, e potencial ampliação para 700 viaturas.
2. A construção de uma Área Comercial com quatro lojas de apoio aos
utentes.
3. A construção do edifício H05 que aumentará significativamente a
capacidade cirúrgica, a hemodiálise e o internamento, ficando este último a
contar com 200 camas.
4. A construção do edifício H06, que consiste em várias plataformas de ligação
entre os edifícios H01 e H02.
5. A construção do edifício H09, que permitirá aumentar a capacidade de
resposta no âmbito da saúde mental.
6. A construção do edifício ECO1 (ecocentro hospitalar), dedicado à receção e
armazenamento temporário de resíduos e o seu encaminhamento para
tratamento, valorização ou eliminação.
7. A remodelação dos edifícios A01 (cafetaria); A03 (serviços administrativos);
A04 (messe e Direção do Hospital) e a criação de dois espaços de venda de
jornais e revistas, entre outros artigos.
8. A remodelação do edifício H01 (Gabinetes de exames especiais e
cardiopneumologia).

QUAIS AS LINHAS DE ATIVIDADE DO NOSSO HOSPITAL?
O nosso Hospital ambiciona ser reconhecido pela excelência dos serviços
prestados nas especialidades de alergologia; anestesiologia; cardiologia;
cirurgia geral; cirurgia plástica e reconstrutiva; cirurgia vascular; consulta da
dor; dermatologia; desabituação tabágica; endocrinologia; gastrenterologia;
ginecologia e obstetrícia; infeciologia; medicina dentária; medicina física e
reabilitação;

medicina

geral

e

familiar;

medicina

interna;

medicina

preventiva/consulta viajante; nefrologia; neurocirurgia; neurologia; nutrição;
oftalmologia; oncologia; ortopedia; otorrinolaringologia; patologia do sono;
pneumologia; psicologia clínica; psiquiatria; reumatologia e urologia, entre
outras.
Dispõe ainda, entre outras valências, de um Centro de Epidemiologia e
Intervenção Preventiva; de uma Unidade Militar de Toxicologia e de uma
Unidade de Tratamento Intensivo de Toxicodependência e Alcoolismo.

CONTACTOS DOS POLOS HOSPITALARES
1. Polo de Lisboa
Entrada Principal (Peões e viaturas)
Azinhaga dos Ulmeiros, Paço do Lumiar, Lisboa

Entrada para Peões
Confluência da Rua César de Oliveira com a Azinhaga Torre de Fato
Telefones
Geral: 707 100 017
Marcação de Consultas: 217 519 550
Serviço de Urgências: 217 519 564
2. Polo do Porto
Entrada Principal (Peões e viaturas)
Avenida da Boavista, Porto
Entrada para Peões
Rua Nossa Senhora de Fátima, Porto
Telefones
Central: 226 087 900
Serviço de Urgências: 226 087 926

O HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS É DE TODOS NÓS.
CONFIEMOS-LHE A NOSSA SAÚDE!

PLANTA DO PLANO DE EXPANSÃO DO POLO DE LISBOA

