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PADM – Plano de Ação para Apoio aos Deficientes 

Militares, que concretize operacionalmente o pre-

visto no DL 43/76, de 20JAN;

b) A ADFA propôs, como entidade a mobilizar para 

organizar, implementar e gerir o dispositivo de 

apoio e de reabilitação aos deficientes militares, o 

CRPG, dadas as suas competências especializa-

das nos domínios em causa, a sua relação com os 

deficientes militares e a sua ligação à ADFA;

c) Reforçar a garantia da qualidade e dignidade 

do atendimento, tratamento e acompanhamento 

dos deficientes militares no HFAR – Hospital das 

Forças Armadas, polos de Lisboa e Porto, bem 

como no Centro de Saúde Militar de Coimbra;

d) Propor ao Diretor do HFAR e aos subdiretores 

dos polos de Lisboa e Porto a realização de ações 

de sensibilização e formação para a temática da 

condição específica de deficiente militar;

e) Reforçar e fortalecer, na área da reabilitação, 

todas as medidas que visem o melhoramento do 

processo de fornecimento e/ou substituição de 

produtos de apoio e dispositivos médicos, salva-

guardando-se o princípio da livre escolha;

f) Foi celebrado Protocolo entre o MDN e a ADFA, 

no âmbito do PADM, em 11SET2015; 

g) Que o Plano se materialize em diploma a adotar 

pela Assembleia da República.

LAR MILITAR DA CRUZ VERMELHA PORTU-

GUESA 

a) Garantir que o Lar Militar da Cruz Vermelha 

Portuguesa (LMCVP) seja um equipamento so-

cial, a funcionar num contexto de residência as-

sistida para os grandes deficientes, no âmbito do 

DL 43/76, de 20JAN (n.º 5, do art.º 15.º), Despa-

cho homologatório do Secretário de Estado da 

Defesa Nacional, de 29NOV1996 (Regulamento 

do LMCVP) e Despachos do Secretário de Esta-

do da Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar, de 

18JUL2006 e 30MAI2007;

b) No exercício do direito de participação como 

membro do Conselho Consultivo do LMCVP, a 

ADFA deve acompanhar e exigir o estrito cumpri-

mento das competências do Conselho;

c) De acordo com a decisão do Conselho Consul-

tivo para os Assuntos dos Deficientes das Forças 

Armadas de 11DEZ2014, a ADFA deve analisar e 

propor alterações ao Regulamento do LMCVP 

face ao agravamento das deficiências, envelheci-

mento e desestruturação familiar.

d) Face à implementação e desenvolvimento do 

PADM e ao agravamento das incapacidades / de-

ficiências, a ADFA considera ser premente a revi-

são do Protocolo de Cooperação assinado no dia 

12 de maio de 2015 entre o HFAR, o Lar Militar / 

CVP e o IASFA / ADM quanto alojamento, trans-

porte e alimentação para adaptação protésica e 

tratamento ambulatório.

DEFICIENTES MILITARES RESIDENTES NO 

ESTRANGEIRO 

Pugnar pela regulamentação da legislação aplicá-

vel aos deficientes militares oriundos e residentes 

nos PALOP – Países Africanos de Língua Oficial 

Portuguesa e outros países estrangeiros para 

efeitos de acesso à assistência médica, medica-

mentosa e protésica e também de acolhimento 

em Portugal.

Foram celebrados acordos com duas entida-

des prestadoras de cuidados de saúde (ICOR e 

CLINICARE), em Moçambique, em vigor desde 

01JUL2015.

Acompanhar e monitorizar a implementação do 

Protocolo celebrado com a ANDA – Associação 

Nacional de Deficientes Angolanos, no dia 27 de 

novembro de 2015.

3.3.2 QUESTÕES LEGISLATIVAS

DEFICIENTES MILITARES

a) Atribuição do abono suplementar de invalidez 

aos deficientes militares em serviço com menos 

de 60% de incapacidade;

Memorando remetido à SEADN, em 22JUL2015.

b) Abertura de prazo para revisão de processo por 

agravamento das lesões aos deficientes militares 

em serviço (pensionistas de invalidez, GDFA – 

Grande Deficiente das Forças Armadas e GDSEN 

– Grande Deficiente do Serviço Efetivo Normal);

Memorando remetido à SEADN, em 22JUL2015.

c) A aplicação do n.º 1, do art.º 12.º, do CIRS – Có-

digo do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Singulares, aos deficientes em serviço abrangidos 

pelo art.º 127.º, do Estatuto da Aposentação, com 

efeitos a 01JAN2009;

Ofício remetido ao SEAF, em 23JAN2015;

E-mail remetido à SEADN c/c ao SEAF, em 

23JAN2015;

E-mail remetido ao INR, em 28ABR2015;

Contatos com o Gabinete do SEAF por cor-

reio eletrónico, em 03MAR2015, 22MAI2015 e 

26JUN2015 e vários contatos por telefone.

d) Reabertura do prazo para a qualificação como 

DCFA – Deficiente Civil das Forças Armadas, ao 

abrigo do DL 319/84, de 01OUT;

Memorando remetido à SEADN, em 22JUL2015.

e) A reposição do cálculo do abono e prestação 

suplementar de invalidez pela RMMG – Remune-

ração Mínima Mensal Garantida;

f) A não aplicação do regime do DL 503/99, de 

20NOV, aos deficientes militares do SMO – Servi-

ço Militar Obrigatório;

Memorando remetido à SEADN, em 22JUL2015.

Ofício ao Diretor da Direção de Proteção contra os 

Riscos Profissionais, em 22DEZ2015, para que os 

processos respeitantes aos deficientes militares, 

que correm pelo DPRP, tenham uma tramitação 

célere indo ao encontro das expetativas dos nos-

sos associados.

g) Não exigibilidade do título de habilitação legal 

para a condução para o DFA usufruir do ISV – Im-

posto Sobre Veículos;

Memorando remetido à SEADN, em 21ABR2015;

Memorando remetido ao SEAF, em 21ABR2015;

E-mail remetido ao INR, em 28ABR2015.

h) Pugnar para que o grau de incapacidade rele-

vante para efeitos de qualificação como GDSEN 

seja alterado para 60%;

Memorando remetido à SEADN, em 22JUL2015.

i) Exigir a aplicação do DL 233/2007, de 19JUN, 

aos DFA com o posto de furriel, com efeitos a 

01JAN2002;

Memorando remetido à SEADN, em 22JUL2015.

j) Que a CGA – Caixa Geral de Aposentações efe-

tue o cálculo do suplemento de serviço de para-

quedista aos DFA com base em 36 anos de ser-

viço;

l) Que a ADFA reivindique junto do CEME – Chefe 

do Estado-maior do Exército a indicação de um 

serviço capaz de dar resposta às dúvidas dos DFA 

sobre a aplicação do DL 296/2009, de 14OUT;

Memorando remetido ao CEME, em 27ABR2015.

m) Clarificação dos conceitos de “serviço de cam-

panha ou campanha”, “circunstâncias diretamen-

te relacionadas com o serviço de campanha” e 

“risco agravado equiparável ao definido nas situa-

ções revistas” anteriormente;

n) Acompanhar o trabalho desenvolvido pela 

equipa de projeto do MDN – Ministério da Defesa 

Nacional, para o redesenho do processo de qua-

lificação como DFA, no sentido da tramitação do 

processo nunca exceder o prazo de dois anos;

o) Região Autónoma dos Açores: que aos defi-

cientes militares, beneficiários titulares da ADM 

– Assistência na Doença aos Militares, no regime 

especial PRT 1034/2009, de 11SET, que residem 

na Região Autónoma dos Açores, não sejam res-

tringidos os seus direitos, nomeadamente no que 

concerne à realização de meios complementares 

de diagnóstico, em virtude da entrada em vigor da 

PRT 51/2014, de 30JUL.

Ofício remetido ao IASFA, em 17MAR2015.

CÔNJUGE/UNIDOS DE FACTO OU VIÚVA DE 

DEFICIENTE MILITAR 

a) Pugnar para que a PPS – Pensão de Preço de 

Sangue não esteja sujeita ao controlo de rendi-

mentos;

Ofício remetido à SEADN, em 01AGO2014;

Correio eletrónico do chefe do Gabinete da 

SEADN, em 13NOV2015, equacionada a apresen-

tação de proposta pelo MDN de uma norma em 

sede de projeto de Orçamento de Estado para 

2016 que salvaguarde o pretendido pela ADFA.

b) Que a aplicação do n.º 1, do art.º 12.º, do CIRS, 

quanto à transmissibilidade de pensão, tenha 

efeitos pelo menos a 15MAR2014 (data em que a 

transmissibilidade de pensão ficou excecionada 

da CES – Contribuição Extraordinária de Solida-

riedade);

Ofício remetido ao SEAF, em 23JAN2015;

E-mail remetido à SEADN c/c ao SEAF, em 

28JAN2015;

E-mail remetido ao INR, em 28ABR2015;

Contatos com o Gabinete do SEAF por correio 

eletrónico, em 03MAR2015 e 22MAI2015 e vários 

contatos por telefone.

c) Manutenção na ADM – Assistência na Doença 

aos Militares dos cônjuges/unidos de facto quan-

do no exercício de funções com descontos para a 

Segurança Social (anterior Regime Protocolado).

E-mail remetido à SEADN, em 28JAN2015.

d) Pugnar para que a CGA, no caso de morte de 

pensionistas de invalidez no exercício de funções 

públicas, proceda ao cálculo das pensões, a que 

a viúva/unido facto tem direito, em separado 

(transmissibilidade de pensão + pensão de sobre-

vivência).

Ofício remetido à CGA, em 22JUL2015.

e) Que as pensões das viúvas/unidas de facto 

atribuídas por morte do deficiente militar e que se 

encontram degradadas devem ser revistas.

IASFA – INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS 

FORÇAS ARMADAS 

a) Pugnar pela inscrição dos pensionistas de inva-

lidez como beneficiários do IASFA;

b) A ADFA deve continuar a reivindicar para que 

seja aceite como membro efetivo do Conselho 

Consultivo do IASFA.

c) A ADFA considera que o Plano Estratégico para 

o Apoio Social do IASFA deve observar e integrar 

o que venha a ser delineado no âmbito do PADM.

PARTICIPAÇÃO

a) Potenciar as competências do CCADFA – Con-

selho Consultivo para os Assuntos dos Deficientes 

das Forças Armadas, a quem incumbe as políticas 

de reabilitação dos deficientes das Forças Arma-

das;

b) Que a DGRDN – Direção-Geral de Recursos da 

Defesa Nacional monitorize o processo de reabili-

tação dos deficientes militares;

PRT 183/2015, de 15SET;

Despacho 10971/2015, de 02OUT.

c) Potenciar a participação da ADFA enquanto 

membro do Conselho Consultivo do Observató-

rio da Deficiência e Direitos Humanos que visa a 

monotorização da aplicação da Convenção dos 

Direitos das Pessoas com Deficiência;

d) Manter e reforçar a participação da ADFA, em 

colaboração solidária com o Movimento das Pes-

soas com Deficiência, na definição e implementa-

ção da Política Nacional de Reabilitação.

Nas grandes decisões da ADFA, a DN pretende 

manter consultas permanentes às Delegações e 

efetuar reuniões com os SAJ – Serviços de Apoio 

Jurídicos, três a quatro vezes ao ano, via skype.

A ADFA irá também pugnar para que os direitos 

dos Deficientes Militares residentes no estran-

geiro, nomeadamente nos PALOP, lhes sejam ga-

rantidos em igualdade de circunstâncias com os 

demais, no cumprimento das leis em vigor.

Como prioridade das prioridades, a ADFA irá pug-

nar para que o PADM seja objeto duma lei especial 

aprovada pela Assembleia da República e que a 

Carta Magna mereça a aprovação do nosso Par-

lamento, tendo em conta o reconhecimento espe-

cífico dos Deficientes Militares transversal a todos 

os partidos políticos. 

3.4. ORGANIZAÇÃO INTERNA/REESTRUTU-

RAÇÃO DOS SERVIÇOS

O historial da ADFA diz-nos que ela soube e foi ca-

paz de, ao longo dos muitos anos da sua existên-

cia, estruturar-se por forma a poder corresponder 

às expetativas e exigências dos seus associados 

em geral. Contou ao longo desses muitos anos 

com órgãos nacionais muito atuantes e bem-

-sucedidos do ponto de vista representativo e rei-

vindicativo, dotou-se dos serviços essenciais aos 

apoios a esses mesmos órgãos e às delegações e 

descentralizou-se através destas com implanta-

ção em todas as regiões do País, numa lógica de 

maior proximidade aos seus associados.

Embora muito do que a ADFA se propôs com a 

sua fundação não tenha sido ainda alcançado, os 

41 anos que leva de existência foram francamente 

positivos quando vistos à luz do reconhecimento 

dos direitos dos deficientes, do apoio aos seus 

associados e da sua própria afirmação e imagem 

junto da sociedade em geral e das Instituições 

governamentais em particular. Feito o balanço, 

dir-se-á que a ADFA cumpriu de forma muito sa-

tisfatória os seus propósitos, contudo, parece-nos 

ser razoável reconhecer que em alguns aspetos a 

política seguida não terá acautelado convenien-

temente as condições necessárias para os novos 

desafios que se adivinham. Referimo-nos concre-

tamente e, sobretudo, à política que deveria nor-

tear a necessária e desejável coesão e à política 

que se impunha para que a ADFA, fosse, hoje, bem 

mais coesa e solidária.

Porque reconhecemos ter a ADFA algumas fragi-

lidades ao nível da gestão mas também porque 

prevemos um futuro desafiante e muito exigente, 

com o número de associados a diminuir natural-

mente mas a necessitar e a exigir novos e diferen-

tes apoios. Urge repensar, se não propriamente o 

modelo de gestão até aqui seguido pelo menos 

alguns dos aspetos e procedimentos que têm 

obviado a melhores níveis de eficiência, tanto de 

alguns serviços como da ADFA no seu todo. É para 

esta linha de raciocínio que apontam também as 

conclusões retiradas pelo Grupo de Missão do 

estudo que levou a cabo recentemente sobre a 

ADFA, conclusões em que, em grande parte nos 

revemos.

O novo mandato que agora se avizinha e que se 

pretende que seja um mandato que acrescente 

mais-valia à ADFA, do ponto de vista da gestão dos 

seus recursos, sejam eles patrimoniais, humanos 

ou financeiros, deverá pautar-se, a este nível, pela 

discussão interna entre todos os seus dirigentes 

com responsabilidade na área, a fim de se identi-

ficar, a breve trecho, o que possa constituir, neste 

momento, pontos fracos para uma gestão mais 

eficiente e racional. Para o efeito, pode-se contar 

não só com as conclusões a que o Grupo de Mis-

são chegou e a que já nos referimos, como tam-

bém, e sobretudo, com os fatores críticos por ele 

identificados e as sugestões e recomendações 

por ele feitas, sem prejuízo de outros e outras con-

sideradas pertinentes e oportunas.

Essa discussão deverá centrar-se em aspetos de 

natureza organizativa no que se refere aos ser-

viços oferecidos e a oferecer pela ADFA no seu 

conjunto e aos que são disponibilizados e a dis-

ponibilizar por cada uma das partes da sua estru-

tura (Sede Nacional e Delegações). Este diagnós-

tico deverá ser complementado com a avaliação 


