
Hospital das Forças Armadas - Polo do Porto 

Mensagem proveniente do Subdirector do HFAR para o Polo do Porto, 
Coronel Médico António Correia com o propósito de dar a conhecer, de 
forma sucinta,  a nova realidade do Hospital das Forças Armadas que resultou 
do processo de fusão das estruturas de saúde militares existentes no país e 
que integrou a transformação do antigo Hospital Militar Regional nº1 no Porto 
no atual Hospital das Forças Armadas - Polo do Porto (HFAR-PP). 

Com esta uma mudança organizacional, têm estado também a acontecer 
algumas alterações ao nível dos processos de funcionamento interno, 
que se espera se traduzam numa nova dinâmica na prestação de 
cuidados de saúde aos seus utentes, muito focada no doente e na forma 
como este se relaciona com o HFAR-PP. 
Assim, criou-se recentemente o Gabinete de Apoio ao Utente, 
fisicamente localizado entre a entrada de aceso ao Serviço de Urgência e 
a Consulta Externa das Especialidades Cirúrgicas, com vista a agilizar o 
contacto do Utente com o HFAR-PP, garantindo de forma integrada: 

•         Apoio à marcação de consultas e exames; 

•         Comparticipações da ADM; 

•         Processamento das Guias de marcha; 

•         Pagamento de taxas moderadoras; 

•         Informações; 

•         Reclamações, Sugestões ou Elogios. 

Os contactos do referido Gabinete de Apoio ao Utente são: 

       •        Telefone Militar: 431 334 

•         Telefone Civil: 226 087 962 

•         Telemóvel: 911 807 555 

•         Email: hfar.gestaoutentes@hospitalmilitarporto.org 

Em simultâneo foi criada a Consulta Aberta, onde Médicos da 
Especialidade de Medicina Geral e Familiar, sem necessidade de 
marcação prévia, atenderão os Utentes nos seguintes horários: 
 

•         2ª Feira – das 14H00 às 17H00 
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•         3ª Feira – das 08H30 às 12H30 e das 14H00 às 17H00 

•     4ª Feira – das 08H30 às 12H30 

•     5ª Feira – das 08H30 às 12H30 e das 14H00 às 17H00 

Também nos Cuidados de Enfermagem,  este HFAR-PP garante uma 
resposta diária das 08H30 às 17H00, bastando para o efeito se dirigirem 
ao Gabinete de Apoio ao Utente ou ao balcão de atendimento das 
consultas externas das especialidades cirúrgicas (ambos no R/C do 
Edifício da Consulta Externa). 
 
Empenhados em, permanentemente, procurar as melhores respostas á 
necessidades dos nossos Utentes, disponibilizamos um "flyer" de 
apresentação do HFAR-PP onde podem de forma fácil obter informação 
sobre o leque muito alargado de Especialidades Médicas e Cirúrgicas, 
Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica, Bloco Operatório 
e Internamento e disponibilizamo-nos para dar o melhor acolhimento 
das vossas sugestões que poderão encaminhar para o email do 
Gabinete de Apoio ao Utente hfar.gestaoutentes@hospitalmilitarporto.org 
ou por esta via ( marques.cap@mail.exercito.pt ). 
Sugerimos ainda que nos sigam no Facebook - Hospital das Forças 
Armadas Porto 
 
https://www.facebook.com/hospitaldasforcasarmadasporto 
  
 
Certos da melhor atenção da vossa parte e conscientes que juntos, 
profissionais de saúde e utentes, de forma sinérgica e concertada, 
poderemos melhorar o acesso ao Hospital e garantir atempadamente e 
com qualidade, os cuidados de saúde que os nossos Utentes 
necessitam, despeço-me com a mais elevada consideração pessoal. 
 
Com os mais respeitosos cumprimentos,

 
 
Em anexo o cartaz do HFAR – Polo Porto  
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