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Audiência com o ministro da Defesa Nacional
normal de produtos de apoio aos deficientes militares.
Foram ainda abordados outros assuntos relativos ao
IASFA e ADFA.
Foi oferecido ao governante um exemplar do livro da
ADFA “Deficientes das Forças Armadas – A Geração da
Rutura”.
O ministro aceitou ainda o convite para visitar as instalações da Sede da Delegação do Porto, bem como as
obras em desenvolvimento para o Centro de Apoio Integrado do Porto que a ADFA está a dinamizar naquele
espaço. A visita vai realizar-se no dia 6 de novembro.
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N

o passado dia 3 de outubro, a ADFA foi
recebida pelo ministro da Defesa Nacional, José Azeredo Lopes, nas instalações
do Ministério, em Lisboa. A ADFA foi representada pelo presidente e primeiro
vogal da Direção Nacional, José Arruda e Ludgero Sequeira, e pelo presidente da Direção da Delegação do
Porto, Abel Fortuna.
Durante a audiência abordou-se a questão do fornecimento de produtos de apoio, tendo o ministro informado a ADFA de que irá ser reposto o fornecimento

Audiência com a secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência

“O caminho faz-se caminhando”

FOTO rAFAEL viCEnTE

A

secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Antunes, recebeu a ADFA em audiência no dia 18 de
outubro, em Lisboa. Na ocasião, a governante saudou o trabalho que vem sendo
realizado pelo movimento associativo e realçou que “o
caminho faz-se caminhando”.
Na audiência, a ADFA apresentou à secretária de Estado o seu Caderno Reivindicativo e colocou algumas
questões prementes como a revisão dos processos a
todo o tempo, por agravamento, para os não-DFA, a
questão do Indexante Social de Apoio, e a questão do
controlo de rendimentos das Pensões de Preço de Sangue. Foi abordada ainda a temática da Prestação Social
de Inclusão, mais concretamente quanto ao meio de

prova, e também o Modelo de Apoio à Vida Independente, tendo a secretária de Estado saudado a reunião
que várias organizações não-governamentais realizaram na ADFA para debaterem estes assuntos, congratulando-se com a iniciativa do movimento associativo
de e para deficientes.

A governante quis inteirar-se sobre os vários regimes jurídicos que abrangem os deficientes militares, tendo a
ADFA exposto esta matéria. A ADFA falou ainda sobre o
DL 503/99, de 20NOV, defendendo que “desde o primeiro momento, a ADFA tomou posição sobre a aplicação
indevida daquele diploma aos deficientes militares, tendo em conta que os factos que deram origem ao processo ocorreram durante o período da Guerra Colonial”.
A Associação convidou ainda a governante a dar uma
pequena entrevista ao ELO, no âmbito do aniversário
do jornal, convite que foi prontamente aceite.
A ADFA esteve representada nesta audiência pelo presidente José Arruda, pelo vice-presidente Manuel Lopes Dias, assessorados pela consultora jurídica nacional, Helena Afonso.

Ministro da Defesa Nacional em visita à ADFA no Porto

O

s Órgãos Nacionais da
ADFA e a Delegação do
Porto convidaram o ministro da Defesa Nacional, José Azeredo Lopes,
a visitar a Delegação do Porto, nomeadamente às obras de recuperação do
edifício da rua de Francos, e o gover-

nante, tendo aceite o convite, vai visitar as instalações no dia 6 de novembro, pelas 14h15. O programa da visita
do ministro da Defesa Nacional à Delegação do Porto está assim previsto:
14h15 – Receção às entidades convidadas.
14h30 – Receção ao ministro da Defesa
Nacional.

14h35 – Visita às instalações da Delegação do Porto.
15h00 – Sessão de boas vindas, com
comunicação do presidente de Direção da Delegação do Porto, Abel Fortuna; apresentação do projeto do Centro de Apoio Integrado do Porto (CAIP
– Centro de Reabilitação Psicossocial)

pela coordenadora do Departamento
de Apoio Integrado do Porto, Graciete Cruz; comunicação do presidente
da Direção Nacional, José Arruda; e
comunicação do ministro da Defesa
Nacional, José Azeredo Lopes.
15h45 – Porto de Honra e encerramento.

ADFA pede audiência ao secretário
de Estado da Defesa Nacional
A Associação solicitou a marcação de
uma audiência ao secretário de Estado
da Defesa Nacional, Marcos Perestrello, e aguarda o seu agendamento.

A ADFA pretende fazer um ponto de situação sobre os direitos dos deficientes
militares. Entre os pontos a analisar, a
ADFA destaca o fornecimento de produ-

tos de apoio aos deficientes militares e a
posição da ADFA sobre a situação vivida
no Lar Militar, bem como sobre o caderno reivindicativo, nomeadamente: DL

503/99, 20NOV; revisão de processos a
todo o tempo, por agravamento, para os
não-DFA; controlo de rendimentos das
Pensões de Preço de Sangue.

