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COMUNICADO 

COLAPSO NO HFAR 

A CONDIÇÃO HUMANA E MILITAR É QUE PAGAM 

Há muito que se tentam mascarar as dificuldades do Sistema de Saúde Militar (SSM), 

organização de que o Hospital das Forças Armadas (HFAR) é a face mais visível. O que está a 

acontecer no HFAR é apenas um vislumbre da gestão política desta instituição e, em 

concomitância, do SSM: um desastre deliberadamente provocado. 

Não são, portanto, muito surpreendentes as notícias trazidas à estampa pela generalidade 

dos Órgãos de Comunicação Social (OCS), dando nota do iminente colapso do HFAR. Na verdade, 

este é o fim visado em que se irmanam os habituais do arco do poder: debilitar e/ou destruir as 

Forças Armadas Portuguesas como as conhecemos, em especial no que importa aos direitos que 

advém da Condição Militar.  

Também não espanta, pois, que seja sob uma maioria “inchada de si própria” que tais golpes 

são perpetrados com dolo, isto é, com conhecimento e vontade de causar dano, sofrimento e 

prejuízo, inibindo financiamentos, dificultando funcionamentos e, em última instância, provocando 

falhas graves na operacionalidade das Forças Armadas e, no caso em apreço, na capacidade de 

prestar cuidados de saúde, dificultando ainda mais o cumprimento das missões e agravando o 

sofrimento humano. Estes são “apenas” mais um sinal deste modo de governar a Defesa da 

República e a que as Forças Armadas se encontram desastrosamente submetidas há várias 

décadas.  

Perante a realidade atual do HFAR, isto é, a permanente aflição para garantir meios humanos, 

equipamentos e infraestruturas à altura das missões que lhe são atribuídas, não deixa de ser 

espantoso que as tutelas, militar e política, que agora acusam o “murro no estômago” de um 

colapso iminente sem precedentes, pareçam não ter tido oportunidade, vontade ou habilidade de 

denunciar esta situação, e outras de igual monta, exigindo a sua cabal regularização, pelo menos 

com a mesma veemência com que anuem ou promovem a utilização dos militares profissionais de 

saúde enquanto “tapa buracos” de um Serviço Nacional de Saúde em ruínas, exigindo-lhes 

sacrifícios que rapidamente passaram de pontuais a permanentes, talvez inebriados por medalhas 

e honrarias em cerimónias públicas que passam nas televisões. 

Este “novo” ataque ao HFAR, agora a coberto das vicissitudes administrativas da autorização 

para renovar contratos de centenas de trabalhadores, é apenas mais um episódio da subordinação 
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das condições profissionais, humanas e sociais às habilidades do controle da despesa e do défice, 

mas, também, é sintoma de relações muito doentes entre tutelas.  

Há muito que se conhecem as medidas que se impõem numa área tão elogiada nos momentos 

de aflição: sem dotar os quadros do HFAR com o pessoal técnica e legalmente previsto, as únicas 

garantias futuras são a manutenção desta política de desinvestimento na saúde militar, a 

precariedade dos postos de trabalho como “solução” para graves problemas estruturais e o caos 

social e administrativo como ambiente reinante, pelo que, os anos vindouros, serão sempre de 

perda. 

O HFAR, constituído por todos os militares e civis que garantem a sua operacionalidade ou 

que ali recorrem à procura de cuidados de saúde, são vítimas de políticas que nos envergonham 

enquanto país, pelo que se exige do Governo de Portugal que inverta a sua ação e, no imediato, 

autorize o que há a autorizar, pedindo humilde e publicamente desculpa pelos danos causados aos 

doentes e seus familiares, mas, também, aos profissionais prestes a serem atirados para o 

desemprego, gerando-se o caos familiar, operacional e institucional.  

A instabilidade no HFAR torna ainda mais clara a importância do crescimento da luta 

socioprofissional pelos legítimos direitos dos militares, uma vez que resultam da lei e, por isso, 

terão nos militares indivíduos sempre dispostos a continuar a lutar pela sua defesa.  

O HFAR, enquanto parte de um SSM que serve as Forças Armadas, que vai ao encontro das 

expectativas e interesses dos profissionais da saúde militar e da Família Militar e que apoia a 

sociedade civil, merecem esta luta que terá a AOFA na linha da frente! 

De arrogância financeira e de impertinência administrativa já estamos mais que fartos! Haja 

vergonha!  

Na luta pela defesa da Instituição Militar, dos Militares que nela Servem e da Condição Militar 

que lhes assiste, é bom que se habituem a contar com a AOFA. 
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