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Dada a enorme preocupação causada pelas notícias vindas a público a 22, 23 e 24 de 

Dezembro, que davam conta da situação potencialmente crítica vivida no Hospital das 
Forças Armadas (HFAR), a ANS, enquanto representante dos Sargentos das Forças 
Armadas para as questões socioprofissionais, no passado dia 24DEZ2022 decidiu 
solicitar, com carácter de máxima urgência, até 30DEZ2022, uma audiência com a 
Ministra da Defesa Nacional (MDN), para saber da parte de quem tem a pasta da Defesa 
Nacional, qual a situação do HFAR. 

A resposta a esta solicitação chegou hoje, 28DEZ, sob a forma de convocatória para 
uma reunião pelas 16H30. Estando a MDN fora do País, a delegação da ANS foi recebida 
pelo Secretário de Estado da Defesa Nacional (SEDN) e assessores. 

O SEDN informou a delegação da ANS que estão concluídos os processos que se 
encontravam pendentes de regularização relativamente a contratos de pessoal para 
2023 e que o HFAR, em ambos os polos (Lisboa e Porto), manterá as condições de 
funcionamento com que operou ao longo deste ano. 

Informou ainda que está em fase de instrução um processo para abertura de 
procedimentos concursais para contratação de trabalhadores com vínculo permanente 
aos quadros do HFAR. 

Agradecendo a celeridade posta na resposta ao pedido de reunião e reconhecendo a 
solução encontrada para a situação específica que motivou o alarme social, a ANS não 
deixou de manifestar a preocupação sobre a continuidade do problema estrutural do 
défice de efectivos, que tantas dificuldades tem criado ao normal funcionamento diário 
do HFAR. Nesse sentido, dizer que o HFAR vai manter as condições de funcionamento 
com que operou ao longo deste ano, não é, de todo, motivo para estarmos 
descansados, antes pelo contrário, é razão para manter a preocupação, como foi 
transmitido na reunião.  

A ANS afirmou ainda que se espera que os procedimentos concursais para 
contratação de trabalhadores não se arraste no tempo, para que não se chegue ao fim 
de 2023 com o mesmo problema com que fomos todos confrontados no final deste ano. 

Dada a situação, a ANS afirmou que há razões para manter a realização da Vigília – 
“Na Defesa do Direito à Saúde”, na próxima Sexta-feira, dia 30 de Dezembro, a partir 
das 17H00, em frente à entrada principal do HFAR porque, defender o HFAR é defender 
a Saúde Militar! 

A Direcção 


