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ADFA ouvida na Comissão Parlamentar de Defesa Nacional
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Reconhecimento renovado e transversal
da situação dos deficientes militares

T

odos os “partidos políticos
com assento parlamentar estão empenhados nas
questões específicas dos
deficientes militares”. A
conclusão é da ADFA, representada
por José Arruda, presidente da Direcção Nacional, na audição na Comissão
Parlamentar de Defesa Nacional, que
teve lugar no dia 12 de Dezembro, na
Assembleia da República, em Lisboa.
Manuel Lopes Dias, vice-presidente da

DN, e Natércia Raposo, assessora para
a Política Social, também integraram a
representação da ADFA. O ELO acompanhou os representantes da Associação na audição.
A audição foi presidida pelo deputado Marco António Costa, presidente
daquela Comissão Parlamentar, que
contou com a participação de todos os
representantes dos Grupos Parlamentares.
A ADFA apresentou toda a matéria

constante do Caderno Reivindicativo
aprovado na Assembleia-Geral Nacional de 25 de Março de 2017, realçando-se as seguintes matérias: Situação do
Lar Militar; Aplicação indevida do DL
503/99 aos deficientes Militares; Reposição do cálculo do abono e da prestação suplementar de invalidez, previstos no DL 43/76, de 20 de Janeiro, DL
314/90, de 13 de Outubro, na redacção
actual, e DL 250/99, de 7 de Julho, pela
retribuição mínima mensal garantida
de acordo com o Projecto de Resolução
n.º 733/XII/2 e já objecto de discussão
no grupo de trabalho – deficiência, da
Comissão de Trabalho e Segurança Social; e Extensão do abono suplementar
de invalidez a todos os deficientes militares em serviço, com menos de 60%;
Sujeição ao controlo de rendimentos
das pensões das viúvas dos deficientes militares; Carta Magna dos Direitos
dos Deficientes Militares. Quanto à situação das viúvas dos deficientes mi-

litares, a ADFA considera que é “uma
violação grosseira do DL 43/76”.
Na audição, e perante a exposição da
ADFA sobre os assuntos mais prementes que afectam os deficientes militares, nomeadamente quanto ao Lar
Militar da CVP, foi proposta pelo deputado do PCP, José Machado, a realização de uma visita àquela estrutura,
a agendar futuramente. O presidente
da Comissão Parlamentar propôs também a realização de uma visita à Sede
Nacional da ADFA, para uma reunião
de trabalho, com data prevista para
Março deste ano. O deputado do PS,
José Miguel Medeiros, propôs a criação de um grupo de trabalho, com
prazo de funcionamento estimado em
60 dias, para analisar as reivindicações
da ADFA.
A ADFA está também a preparar um
memorando para enviar à Comissão
Parlamentar de Defesa Nacional sobre
esta matéria.

Lar Militar no centro das atenções

A

situação do Lar Militar foi
abordada na última reunião do Conselho Consultivo para os Assuntos
dos Deficientes das Forças
Armadas (CCADFA), na qual a ADFA
esteve representada pelo presidente
da DN, José Arruda, e pela jurista Helena Afonso, no dia 21 de novembro,
no Ministério da Defesa Nacional, em
Lisboa.
A ADFA foi informada pelo director-geral da Cruz Vermelha Portuguesa,
Luís Névoa, que, face à tomada de
posse do novo presidente nacional da
organização, Francisco George, “have-

rá alterações para pôr em prática em
relação ao Regulamento do Lar Militar aprovado pelo despacho n.º 04/
SEDN/2017, pelo que, muito brevemente será marcado uma reunião do
Conselho Consultivo do Lar Militar”.

Nova Direcção
A ADFA foi entretanto informada
pela Direcção da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) de que, “a partir de 1
de Janeiro de 2018, por decisão do
presidente nacional será avocada a
gestão do Lar Militar para os Serviços
Centrais da CVP, nomeando desde
já o coronel Alberto Crispim Gomes

como director do referido equipamento”, acrescentando-se que “em
consequência, a actual directora [enfermeira Teresa Mendonça] cessará
funções na mesma data”.
A ADFA foi também informada de
que “foi nomeada subdirectora do
Lar Militar a Dr.ª Joaquina Guerra,
com efeitos a 01.01.2018, nos termos
do Artigo 11º n.º 1 do Regulamento
do Lar Militar”, aprovado pelo secretário de Estado da Defesa, em 25 de
Janeiro de 2017”.

Elevadas expectativas
A Comissão de Residentes do Lar

Militar enviou uma exposição sobre
a situação actual da estrutura e dos
seus serviços ao novo presidente da
Cruz Vermelha Portuguesa, Francisco
George. A ADFA foi informada sobre
o envio deste documento no qual os
residentes expressam as suas elevadas expectativas relativamente à
nova Direcção e em que reportam as
necessidades mais prementes para a
melhoria das suas condições de vida,
que também constam das exposições
anteriores enviadas ao secretário de
Estado da Defesa Nacional e à anterior presidência da Cruz Vermelha
Portuguesa.

Audiência com o presidente da CVP

A

ADFA solicitou, no início
de Dezembro, o agendamento de uma audiência ao novo presidente da
Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), Francisco George, para poder pessoalmente apresentar o dossiê
do Lar Militar, “não podendo a ADFA
eximir-se a esta realidade, reclamando
que a CVP cumpra os seus deveres para
com os grandes deficientes das Forças
Armadas”. A audiência teve lugar no dia
15 de Dezembro, na Sede da CVP.
A Associação, na sua qualidade de ONG
representativa dos deficientes militares, saudou o presidente nacional da
CVP, salientando que a sua nomeação

e início de funções “vieram abrir novas
expectativas para todos aqueles que
se deficientaram no cumprimento do
Serviço Militar Obrigatório, nomeadamente, na Guerra Colonial 1961-1974,
e que usufruem das acções desenvolvidas pela CVP, com realce muito especial para os utentes e residentes do Lar
Militar”.
A ADFA salientou que “a degradação
das condições do Lar Militar apresentadas pela ADFA ao Ministério da
Defesa Nacional, em 18 de Março de
2016, levou à prolação do despacho
n.º 04/SEDN/2017, de 25 de Janeiro,
do secretário de Estado da Defesa Nacional, que homologou o novo Regula-

mento do Lar Militar, com a finalidade
de adequar este equipamento social à
“(…) realidade dos deficientes militares [que] é hoje substancialmente diferente, atenta a fase de envelhecimento
em que este universo se encontra, e
que potencia o agravamento das lesões sofridas (…)”.
A ADFA, realçando que participou activamente na elaboração do novo Regulamento do Lar Militar, sublinhou
as suas “fundadas expectativas de que
fossem restabelecidas as condições de
saúde, reabilitação e bem-estar dos
grandes deficientes militares ali internados”, tendo em conta o despacho do
SEDN, de 25 de Janeiro de 2017, que

constitui um instrumento de resposta
para garantir a reabilitação e assistência devidas aos deficientes das Forças
Armadas, no âmbito da “(…) consideração que os valores morais e patrióticos por eles representados devem merecer por parte da Nação”, recordando
o preâmbulo do DL 43/76, de 20JAN.
Segundo foi referido pela ADFA, “as esperanças de novo abertas pelo Despacho n.º 14/SEDN/2016, de 23 de Maio,
não passaram, até ao presente, de «letra morta», frustrando os direitos dos
grandes deficientes militares dependentes, ali residentes, e a vontade política inequivocamente assumida pelo
Ministério da Defesa Nacional”.

