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Reuniões de Conselhos Consultivos

A

ADFA participou na reunião do Conselho Consultivo para os Assuntos dos
Deficientes das Forças Armadas (CCADFA), realizada
no dia 21 de novembro, no Ministério
da Defesa Nacional, em Lisboa. O presidente da Direção Nacional, José Arruda, na qualidade de membro efetivo
daquele Conselho, representou a ADFA,
fazendo-se acompanhar da assessora
jurídica nacional, Helena Afonso.
Nesta reunião foi feito um ponto

de situação sobre o Plano de Ação
para Apoio aos Deficientes Militares
(PADM), tendo participado o coordenador do PADM, Jerónimo de Sousa, e
foi abordada a situação do Lar Militar,
sendo apresentada a posição da ADFA,
entre outros assuntos.
No dia 13 de novembro, a Associação esteve no Conselho Consultivo
de Apoio aos Antigos Combatentes
(CCAAC), também realizada nas instalações do MDN. O presidente José
Arruda representou a ADFA neste

Conselho Consultivo. Estiveram também presentes os representantes das
seguintes associações: APOIAR, APVG,
ANCU, ACUP, FPAC, AC (Comandos) e
AF (Fuzileiros).
A ordem de trabalhos desta reunião
constou de um ponto de situação sobre
o redesenho do processo de qualificação como DFA. Foi também feito um
ponto de situação sobre o PADM, com
a participação do seu coordenador.
Na Assembleia Anual do Conselho
Consultivo para as Pessoas com Ne-

cessidades Especiais (CCPNE) da CP,
José Pavoeiro, secretário da DN, representou a Associação, no passado dia 22
de novembro, em reunião realizada no
dia 22 de novembro, nas instalações da
CP – Comboios de Portugal.
Depois de formalizada a entrada da
Associação Nacional dos Municípios
Portugueses para o Conselho Consultivo, com a assinatura de todos os
membros, foi debatido o Serviço Integrado de Mobilidade – alargamento e
formulário online.

Dia do Comando do Pessoal do Exército

N

o dia 21 de novembro teve
lugar a comemoração do
11º aniversário da presença do Comando do Pessoal do Exército no Quartel de Santo Ovídio, no Porto.
As cerimónias iniciaram-se com a celebração de uma missa na Igreja da Lapa,
seguida de uma homenagem aos mortos e ao patrono do Exército e de uma
Sessão Solene.
Estiveram presentes o vice-chefe do
Estado-Maior do Exército, que presidiu
em representação do Chefe do Estado-Maior do Exército, general Frederico
Rovisco Duarte, autoridades civis, militares, policiais, religiosas e académicas,
tenentes generais e demais oficiais generais no ativo, reserva e reforma, comandantes, diretores, e chefes de unidades, estabelecimentos e órgãos que
integram este Comando, oficiais, sargentos, praças e funcionários civis do

Comando de Pessoal, assim como outras instituições que, tal como a ADFA,
se associaram ao evento. A Associação
esteve representada por elementos dos
Órgãos Sociais da Delegação do Porto.
O MGEN Pedro Melo, que “no momento em que não está preenchido o cargo
de Comandante do Pessoal, por razões
de ajustamento interno”, proferiu a alocução em que fez o balanço das atividades ao longo de 2017 no domínio da administração dos recursos humanos, da
formação e da saúde dos cerca de 17 mil
militares e civis que no Exército servem
Portugal, prestando serviço nas Forças
Armadas e fora destas.
Na intervenção reportou as atividades
relacionadas com a instrução de processos com vista à qualificação como
DFA, referindo “um aumento de visitas de apoio técnico, com o objetivo de
apoiar as unidades do Exército na instrução dos processos e acelerar a sua re-

solução, designadamente os processos
que denotam maior morosidade”.
Outro dos aspetos mencionados foi a
atividade desenvolvida no domínio do
apoio aos cidadãos ex-militares dos
Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, que aguardam a qualificação
como deficientes militares, bem como
aqueles já qualificados e que vêm a Portugal para consultas no Hospital das
Forças Armadas.
Na assistência na doença aos militares mereceu destaque a ocorrência da
caducidade de cerca de 11.550 cartões
de beneficiários da ADM, no mês de
abril, num total anual de 27.500, situação invulgar que disse ter ultrapassado a capacidade instalada, mas que se
encontrava em vias de normalização.
Também referiu que na área de Justiça
e Disciplina foram analisadas cerca de
1.200 processos, assim como 6.300 processos de condecorações e de louvores.

No seguimento da Sessão Solene, foi
lida pelo vice-CEME, a mensagem do
Chefe do Estado-Maior do Exército, tenente-general Frederico Rovisco Duarte, que realçou “o apoio aos deficientes
das Forças Armadas, assunto que tem
merecido a maior atenção do Comando
do Exército, através da manutenção de
uma estreita ligação com a Associação
dos Deficientes das Forças Armadas,
postura que vamos continuar a ter”.
“Neste sentido está em fase de conclusão, no Regimento de Transportes, um
projeto para apoio, em alojamento e
alimentação, aos deficientes para efetuarem os seus tratamentos na área de
Lisboa”, acrescentou.
O dia festivo do Comando do Pessoal
foi ainda assinalado com um almoço
no Quartel da Serra do Pilar e um concerto na Casa da Música, no Porto, que
teve a participação da Banda Militar
do Exército.

Dia Internacional da Pessoa com Deficiência

O

Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, 3
de dezembro, é celebrado
por todo o País e a ADFA
participou, no âmbito do
Núcleo de Deficiência da Câmara Municipal de Lisboa, nas reuniões de planeamento das iniciativas desportivas
e lúdicas que o Instituto Nacional para

a Reabilitação anunciou para o Centro
Comercial Colombo e para Complexo
Desportivo Municipal do Casal Vistoso
(Areeiro).
As atividades do Dia Internacional das
Pessoas com Deficiência foram promovidas pela CML e pelo INR, em parceria
com a ACAPO, a ADFA, a APD, a APPACDM Lisboa, a AFID, a CERCI Lisboa, a

CNAD, a FPDA, a Fundação Liga, a LEQUE, a SPEM e o Centro Colombo.
As atividades lúdicas e de sensibilização
à temática da deficiência, para miúdos
e graúdos, vão ter lugar na Praça Central do Colombo, junto à Árvore de Natal, onde crianças e famílias interagiram
com o sistema Braille através de um
jogo, cantaram as tradicionais canções
da época em Língua Gestual Portuguesa
e aprenderam Origami com Paula Varela Reis. A parte desportiva realizou-se
no Complexo Desportivo Municipal do
Casal Vistoso, com Desporto Adaptado,
durante toda a manhã, logo após a cerimónia de abertura.
Em simultâneo, pelas 10h00, teve lugar
a cerimónia de abertura das actividades no Colombo. Dadas as boas festas
em Braille, também houve canções de
Natal em Língua Gestual Portuguesa,
Origami de Natal, estórias de inclusão e
uma mensagem de Natal com Recurso
ao Jogo EKUI, durante a manhã.
Pela tarde, tiveram lugar a exibição dos
bastidores da peça de teatro “Todos em

Palco”, o espetáculo de dança “Pé de
Dança”, a peça de teatro “A Quinta do
Bonifácio”, o espetáculo de dança “AFID
Dance”, a performance “Banda de Música”, o espetáculo de dança “Dueto”, seguidos da cerimónia de encerramento.
O Dia Internacional das Pessoas com
Deficiência é promovido pela Organização das Nações Unidas (ONU) desde
1992, para promover uma maior compreensão dos assuntos relativos à deficiência e de mobilizar a defesa pela dignidade, direitos e bem-estar das pessoas
com deficiência. Procura aumentar-se a
consciência dos benefícios trazidos pela
integração das pessoas com deficiência
em cada aspeto da vida política, social,
económica e cultural.
Neste ano de 2017 o tema do dia 3 de
dezembro foi: “Transformação para
uma Sociedade Sustentável e Resiliente
para Todos”.
O secretário da Direção Nacional, José
Pavoeiro, foi o representante da ADFA
no planeamento das ações com as outras instituições.

