nOTÍCiAs

O nOssO elO de uniãO desde 1974

NOV 2017 13

ADFA solicita audiência à Comissão de Defesa Nacional

A

Associação solicitou entretanto o agendamento de uma audiência com os deputados da Comissão Parlamentar de
Defesa Nacional, no âmbito da elaboração do Orçamento do Estado para 2018,
com o objectivo de salvaguardar os direitos dos deficientes militares. Em 17 de outubro, a ADFA enviou o
pedido de audiência ao presidente da CPDN, deputado Marco António Costa.
A ADFA espera que o OE para 2018 assegure, nomeadamente:

- A afetação de verbas necessárias ao cumprimento
integral das responsabilidades decorrentes da aplicação da Portaria 1034/2009, 11 de setembro, que assegura aos deficientes militares a assistência médica,
medicamentosa e a atribuição de produtos de apoio;
- A 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 redação
atual, e DL 250/99, de 7 de julho, pela retribuição
mínima mensal garantida de acordo com o projeto
de resolução n.º 733/XII/2 e já objeto de discussão

no Grupo de Trabalho – Deficiência, da Comissão de
Trabalho e Segurança Social; e a extensão do abono
suplementar de invalidez a todos os deficientes das
Forças Armadas, com menos de 60%,
- A manutenção dos direitos dos deficientes militares
consagrados anualmente no OE, nomeadamente no
âmbito das isenções fiscais e saúde.
- Um ponto de situação do documento aprovado na
AGN, de 25 de março de 2017.
Na audiência a agendar a ADFA espera poder apresentar estas questões com a devida fundamentação.

Audição da ADFA na Assembleia da República
ra, Bruno Dias, Carla Cruz, Diana Ferreira, João Oliveira, João Ramos, Jorge
Machado, Miguel Tiago, Paula Santos,
Rita Rato. Depois da discussão na generalidade, o documento baixou à
Comissão de Defesa Nacional, sem votação, por requerimento apresentado
pelo PCP e aprovado por unanimidade. O Projeto de Lei n.º 340/XIII-2ª tem
como objetivo a alteração do EMFAR,
visando “repor situações de justiça e
de equilíbrio, nomeadamente ao nível das carreiras dos militares e da sua
vida familiar”, segundo se lê na exposição de motivos.

FOTOS rAFAEL viCEnTE

A

ADFA foi consultada em
audição na Comissão Parlamentar de Defesa Nacional, no âmbito do Grupo
de Trabalho para a alteração do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), no dia 11 de
outubro, no Palácio de São Bento, em
Lisboa. O presidente da Direção Nacional, José Arruda, e a jurista Helena
Afonso representaram a Associação.
Em análise esteve o Projeto de Lei 340/
XIII, que prevê a alteração do EMFAR,
diploma da autoria dos deputados do
PCP Ana Mesquita, Ana Virgínia Perei-

Reunião de trabalho com diretor da ADM

O

diretor da Assistência na Doença aos
Militares (ADM), coronel Sardinha
Dias, esteve na Sede Nacional da ADFA,
em Lisboa, no dia 4 de outubro, numa
reunião com o presidente, o vice-presidente da Direção Nacional, José Arruda e Manuel
Lopes Dias, e com a jurista Helena Afonso.
A reunião destinou-se a apresentar e a analisar o
processo de funcionamento relativo à emissão dos
cartões, credenciais e reembolso das comparticipa-

ções aos deficientes militares e familiares.
No seguimento desta reunião de trabalho o diretor do Instituto de Ação Social das Forças Armadas
(IASFA) enviou à ADFA, solicitando parecer, a proposta da ADM para a alteração dos prazos de validade dos cartões ADM.
“A Associação é reconhecida pela ADM como entidade parceira nesta matéria”, referiu José Arruda,
presidente da DN, que evidencia a crescente proximidade institucional entre a ADFA e a ADM.

Assistência na Doença aos Militares

M

ais conhecido pela
sigla ADM, o subsistema de saúde que
apoia os militares no
ativo, na reserva ou na
reforma, bem como os respetivos agregados familiares deles dependentes, é,
tal como o nome indica, um sistema de
assistência na doença de que beneficiam destinatários bem identificados.
Para prestar melhores cuidados de saúde do que o Serviço Nacional de Saúde,
os seus beneficiários contribuem com
3,5% dos seus vencimentos ou pensões. Por isso e por sentirmos que é
algo nosso devemos usar estes benefícios com consciência e parcimónia, só
a eles recorrendo quando a doença ou
a deficiência o exigir. Os bens que consideramos nossos, materiais ou afe-

tivos, procuramos usá-los da melhor
maneira, não os malbaratando, antes
pelo contrário, procuramos preservá-los e aumentar-lhes o valor. Ora, com
a ADM devemos continuar a proceder
da mesma forma porque é um bem
que conquistámos muito a custo, sendo mesmo necessário fazer uma manifestação para conseguirmos a “saúde
para todos”, em 14 de maio de 2008.
Devemos ter sempre presente que a
ADM a 100% para os deficientes militares é um direito individual para curar
ou atenuar os nossos próprios males.
Todos nós já ouvimos aquela piada
do indivíduo que se queixava que era
muito doente e que até tomava várias
qualidades de comprimidos todos os
dias, ao que um amigo lhe respondeu:
“É pá deves ter uma saúde de ferro

para aguentar tantos comprimidos”!
Também não devemos esquecer que
a ADM funciona como um seguro de
saúde, uma espécie de mutualidade
previdencial, em que os mais saudáveis contribuem para cobrir o que
outros gastam para além da sua própria contribuição, quando sobrevém
a doença. E se durante anos não tivemos mais que umas constipações invernais e não esgotámos o que demos
para a ADM, estivemos solidariamente a ajudar outros a ter uma assistência decente. E um dia virá em que, infelizmente, os papéis se invertem ou
porque apareceu uma doença séria
e inesperada ou porque a idade mais
avançada ou a deficiência nos obriga
a gastar mais com a saúde.
Todos achamos exagerado o que pa-

gamos para o seguro dos nossos carros
para podermos andar tranquilos na
via pública e não fazemos questão em
provocar acidentes para gastarmos o
que pagámos. Antes pelo contrário, ficamos superchateados quando temos
um acidente por pequeno que seja e
vangloriamo-nos por andar anos sem
sofrer nem provocar acidentes. Sinto-me bem em ser um contribuinte líquido da minha companhia de seguros, porque sei que, se um dia precisar,
ela assumirá a responsabilidade que
me competia se não tivesse seguro.
Sejamos solidários, com confiança
na ADFA. Não queiramos estar doentes só porque temos acesso facilitado
aos medicamentos nem abusemos
no seu uso. Outros precisarão mais
do que nós.

