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Destaque
associados com o todo associativo e
um meio para divulgar externamente
as iniciativas da Associação. Neste dia
especial, entre associados, dirigentes,
colaboradores, familiares e amigos,
realizou-se uma Sessão Comemorativa, na Sede Nacional, presidida pelo
representante do General CEMGFA,
Comandante Pedro Barata, e uma
Conferência proferida pela Doutora
Sílvia Torres, da Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas da Universidade
Nova de Lisboa, que teve como tema “A
Guerra Colonial no passado, no presente e no futuro: a importância da herança dos sobreviventes”.
A convite da ACIME, a ADFA este presente, no “V Seminario Internacional
Discapacidad Militar”, “De los derechos
a los hechos”, em Sevilha, que decorreu
nos dias 23 e 24 de novembro. A ADFA
participou na mesa redonda, aludida
ao tema “Prestaciones sociales y económicas para militares retirados com
discapacidad en países de nuestro
entorno”. A ADFA esteve representada neste ato pelo membro da Direção
Nacional, Dr. Ludgero Sequeira e pelo
membro do Conselho Fiscal Nacional,
Garcia Miranda.
No dia 25 de novembro, a ADFA firmou
o Protocolo com a Câmara Municipal
de Lisboa, representada pelo Vereador
dos Assuntos Sociais, João Afonso, no
âmbito do Programa Municipal de Acolhimento de Refugiados na Cidade de
Lisboa, e no desenvolvimento do Projeto que envolve parte do espaço da
Quinta das Camélias e a participação
da Associação no esforço da capital e
do País para receber condignamente
os refugiados que a Portugal se dirigem.
No dia 29 de novembro, a ADFA participou numa reunião no INR, em Lisboa, dirigida pelo Chefe de gabinete da
Secretária de Estado da Inclusão das
Pessoas com Deficiência, Dr. José Miguel Nogueira, onde foi apresentada o
projeto de diploma sobre o Conselho
Nacional para as Políticas de Solidariedade, Voluntariado, Famílias, Reabilitação e Segurança Social.
O novo Diretor do Hospital das Forças Armadas, Brigadeiro-General médico António Tomé, recebeu a ADFA
nas instalações do HFAR, no dia 2 de
dezembro, sendo expostas questões
importantes pela Associação. A ADFA
convidou o Diretor do HFAR para uma
visita de trabalho à Sede Nacional.
No dia 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, a Associação, através da Direção Nacional e
Presidente do Conselho Fiscal Nacional, participou na VII Gala da Inclusão,
em Leiria, em evento presidido pelo
Ministro do Trabalho, Solidariedade e
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NOTAS

RENDIMENTOS E GASTOS

PERÍODOS
2016
2015

RENDIMENTOS E GASTOS
Vendas e serviços prestados
Subsídios à exploração
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal
Imparidade de inventários (perdas/reversões)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizações (perdas/reversões)
Aumentos/reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período
Resultado líquido do período

Segurança Social, Dr. José Vieira da
Silva, com a presença da Secretária de
Estado da Inclusão das Pessoas com
Deficiência, Dra. Ana Sofia Antunes.
Mais uma oportunidade para celebrar
a Cidadania e a Solidariedade.
Nos dias 12 e 13 de dezembro teve lugar o Simpósio Comemorativo dos 10
anos da Convenção sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência, que se
repartiu entre o I Encontro do Observatório da Deficiência e Direitos Humanos e o Colóquio sobre os 10 anos da
Convenção. A ADFA participou ativamente em todos os momentos e traba
lhos desta iniciativa, destacando-se o
painel “Saúde e Reabilitação”, em parceria com a Associação Novamente.
A ADFA esteve, em 23 de dezembro,
na cerimónia de entrega, pela Assembleia da República, do Prémio Direitos
Humanos 2016, ao Eng. António Guterres. O Secretário-Geral da ONU, enquanto desempenhava funções como
Primeiro-Ministro de Portugal, visitou
várias vezes o Centro de Reabilitação

Profissional de Gaia (CRPG) e a Sede
Nacional da ADFA, o que o aproximou
também da Associação e dos temas
que afetam a vida dos cidadãos deficientes militares. Como entidade galardoada em 2015 com este Prémio, a
ADFA saudou o Eng. António Guterres,
pessoalmente, enquanto Secretário-Geral da ONU. A ADFA, no momento,
referiu-se ao projeto de apoio aos refugiados, que está a ser desenvolvido
em parceria com a Câmara Municipal
de Lisboa, e assinalou o empenho do
Eng.º António Guterres como Alto-comissário para os Refugiados das
Nações Unidas.
No dia 23 de dezembro, entre a ADFA e
o Município de Lisboa, foi celebrado o
Contrato Promessa de Constituição de
Direito de Superfície, de parte da Quinta das Camélias. A celebração deste
contrato levou a que a ADFA pudesse
ressarcir o Ministério da Defesa Nacional da dívida no valor de 334 194, 59€.
Durante todo o ano de 2016 foi efetuado trabalho para o livro dos 40 anos da
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ADFA, que continua a ser compilado e
que contará a verdadeira odisseia dos
“soldados”, a maioria deles “milicianos”, com o título “Deficientes das Forças Armadas – a geração da rutura”.
Neste momento em fase de finalização, prevê-se que a sua apresentação
pública decorra durante o programa
das comemorações do 43º Aniversário
da ADFA, em maio de 2017.
A nível internacional, a ADFA, que em
nome de Portugal preside ao grupo,
como membro da Federação Mundial
de Antigos Combatentes e Vítimas de
Guerra – FMAC, desenvolveu trabalho
na preparação da reunião do Grupo de
Trabalho dos Países da Europa do Sul,
tendo sido efetuada uma reunião preparatória em Lisboa, conduzida pelo
Secretário-geral, Gen. Joseph Falzon,
na qual a Liga dos Combatentes também esteve presente, tendo em vista a
reunião agendada para janeiro de 2017,
em Lisboa, que entretanto foi cancelada por razões operacionais da Federação.

CAMPANHA DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS
A Direção da Delegação do Porto enviou uma carta a todos os associados que lhe estão afetos, convidando-os a aderirem à Campanha de Angariação de Fundos para as obras
das instalações. Como podem os associados contribuir?
Aderindo a esta campanha da seguinte forma: Preencher a autorização com o montante mensal da sua comparticipação, devolvendo-a à Delegação devidamente assinada;
Efetuar donativos, escolhendo o momento e o montante da sua comparticipação.
Os montantes necessários são de alguma monta, mas se cada associado contribuir durante os próximos doze meses com importâncias correspondentes, atendendo aos
objetivos e necessidades em causa, conseguiremos melhores condições de funcionalidade da nossa Delegação. O contributo dos associados doutras Delegações também é
bem-vindo, podendo ser feito através de conta aberta para o efeito. Muitas centenas de associados já aderiram, se ainda não o fez, faça-o pois só com o contributo de todos é
possível realizar esta obra. O IBAN da conta para onde podem efetuar os donativos é: PT50 0035 0214 0002 6507 530 67.

