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Audiência com o secretário de Estado
da Defesa Nacional

O

FOTO mdN

secretário de Estado da Defesa Nacional, Marcos Perestrello, acedeu ao pedido da
ADFA de marcação de uma
audiência com carácter urgente, tendo
recebido a Associação no passado dia
13 de novembro, no Ministério da Defesa Nacional, em Lisboa.
A Associação solicitou esta audiência
para tratar dos assuntos que também
foram apresentados ao Chefe da Casa
Militar da Presidência da República, em
7 de novembro.
Sobre o processo da Quinta das Camélias, foi assumido acelerar o processo

da escritura de cessão “o mais rápido
possível”, segundo referiu ao ELO o presidente da DN, JoséArruda.
Foi ainda reiterado o pedido de envio à
ADFA de verbas extraordinárias relativas
ao exercício de 2017, conforme entendimento do Gabinete do SEDN e da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional, no âmbito do desenvolvimento
do PADM. A ADFA foi informada de que
“será tomada uma decisão a curtíssimo
prazo”, acrescentou o presidente da DN.
Quanto à situação do Lar Militar, foi
expresso o reconhecimento inequívoco da tomada de posição da ADFA,

FOTO rAFAeL VICeNTe

Novo presidente da Cruz Vermelha
Portuguesa toma posse

“É a instituição humanitária mais antiga e tem desenvolvido, desde então,
uma grande atividade, sobretudo de
caráter humanitário”, afirmou sobre a
Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) Francisco George, na cerimónia da tomada
de posse como 24º presidente nacional
daquela organização, na Sede, no Palácio dos Condes d’ Óbidos, em Lisboa,
no dia 23 de novembro. Na sua intervenção, enumerou os objectivos da
missão da CVP: “evitar, reduzir e eliminar o sofrimento”.
Estas palavras calam fundo nos associados da ADFA e nos seus dirigentes.
José Arruda, presidente da Direção Nacional, e o associado António Calvinho,
escutaram atentamente o discurso de
posse do novo presidente, congratulando-se pelo “arrojo e força de uma intervenção que é motivadora das melhores
expetativas quanto às preocupações
dos cidadãos deficientes militares”.
Francisco George fez alusão clara à
presença da ADFA e, durante a sua intervenção, referiu conhecer a posição
da Associação sobre a situação do Lar
Militar, informando que na manhã daquele próprio dia havia contactado os

responsáveis do Lar Militar e referindo conhecer as justas reclamações da
ADFA. “A posição da ADFA está inequivocamente solidária com a exposição
feita pelos residentes do Lar Militar”,
referiu José Arruda.
“O discurso de Francisco George sublinhou muito vincadamente a história e
a origem da Cruz Vermelha, que surgiu
para dar resposta humanitária e apoio
às vítimas de conflitos bélicos”, considera o presidente da ADFA, que acrescenta que “também o Lar Militar foi
criado para dar resposta e apoio continuado aos deficientes de guerra, da
Guerra Colonial, estando estes homens
que tanto deram pela Pátria na génese
e na missão permanente daquela estrutura”.
A ADFA regista com expetativa as palavras de estímulo do novo presidente da
CVP, que fez questão de cumprimentar
a Associação no fim da cerimónia. Mais
ainda pois Francisco George também
considera que a instituição tem de ser
“um modelo de transparência absoluta”, afirmando que uma das suas primeiras medidas foi tornar públicas as
contas da organização, incluindo os
donativos, no site da instituição.
O dirigente nacional da CVP falou ainda
das três as dimensões da organização:
a de resposta à emergência, a social, a
saúde e cuidados continuados.
Francisco George considera imperativo
que quanto às emergências, “temos que
estar presentes e em várias fases. Desde
logo, com hospitais de campanha, com
tendas, com apoio às populações”, com
capacidade de resposta em conflitos
ou catástrofes ligadas às cheias, secas e
incêndios, e não só na emergência alimentar como também nas questões de
água e saneamento.
Ao nível social, disse que “há medidas
muito importantes que a CVP tem de-

senvolvido e que vai continuar a implementar, nomeadamente equipamentos
sociais, locais, para apoiar as mães que
precisam de trabalhar, neste caso infantários, creches, mas também lares
da terceira idade”, “equipamentos intergeracionais, que podem ter 50% para
as crianças e 50% para idosos, mas, em
função das regiões, 70% para uma componente e 30% para outra, em adaptação às realidades locais”.
Na terceira dimensão da CVP o presidente centra-se na “saúde, em particular os cuidados continuados”.
No site da CVP foi publicado que entre
os “principais desígnios de Francisco George para o seu mandato” estão
“mais transparência, mais iniciativa,
mais comunicação e mais respeito uns
pelos outros”.
O primeiro-ministro, António Costa,
presidiu à sessão da tomada de posse e
considerou que a escolha de Francisco
George é uma garantia de “capacidade de mobilização da Cruz Vermelha
Portuguesa”, dando como exemplo os
12 anos em que exerceu o cargo de diretor-geral da Saúde e salientando que
“é um motivo de orgulho para todos os
portugueses ver como o Conselho Supremo desta instituição designou para
a sua presidência, por unanimidade e o Governo aceitou -, alguém que fez
toda a sua carreira na administração
pública portuguesa”.
A sessão contou também com a presença governamental do ministro da Defesa Nacional, Azeredo Lopes, do ministro do Trabalho, da Solidariedade e da
Segurança Social, Vieira da Silva, bem
como do ministro da Saúde, Campos
Fernandes, acompanhados pelo secretário de Estado da Defesa, Marcos Perestrello, e pela secretária de Estado da
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior,
Maria Fernanda Rollo

aguardando-se a tomada de posse do
novo presidente da Cruz Vermelha Portuguesa para dar cumprimento ao novo
Regulamento do Lar Militar, aprovado
pelo secretário de Estado da Defesa Nacional, de 22 de fevereiro de 2017, que
ainda não foi implementado.
Relativamente às questões relacionadas com as reparações morais e materiais devidas aos deficientes militares, que aguardam desenvolvimento,
será agendada nova reunião, com data
prevista para a primeira quinzena de
dezembro deste ano, para tratamento
específico destas matérias.

Casa Militar
da Presidência
da República

O

chefe da Casa Militar do
Presidente da República,
TGEN João Cordeiro, recebeu a ADFA em audiência ocorrida
em 7 de novembro, em Lisboa.
O encontro teve como objetivo informar a Presidência da República
sobre as questões que, neste momento, mais preocupam a ADFA:
as reparações morais e materiais
dos deficientes militares que continuam a aguardar o despacho favorável do Governo; a situação do
Lar Militar; a urgência na regularização da escritura Quinta das Camélias; e as verbas não enviadas
à ADFA pelo Ministério da Defesa
Nacional, relativas ao exercício de
2017.

Aprovação
do OE 2018
A ADFA assistiu no Parlamento,
em Lisboa, no dia 10 de novembro,
à audição do ministro da Defesa
Nacional, no âmbito da apreciação na especialidade da Proposta
de Lei n.º 100/XIII/3.ª (GOV) que
Aprova o Orçamento do Estado
para 2018. O ministro José Azeredo Lopes e o secretário de Estado
da Defesa Nacional, Marcos Perestrello, responderam às questões
relativas à atribuição de produtos
de apoio aos deficientes militares
e às comparticipações do IASFA,
bem como sobre a situação no Lar
Militar.
O governante referiu que foram
asseguradas no OE2018 as verbas
para cumprimento no disposto na
Portaria 1034, que não serão objecto de cativações.

