Exmo. (a) Senhor (a)

SUA REFERÊNCIA:

NOSSA REFERÊNCIA
N.º:
PROC. N.º:

DATA:
SERVIÇO: DSSMAS/DASADMAC

ASSUNTO: DIVULGAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO PARA APOIO AOS DEFICIENTES

MILITARES (PADM)
REFERÊNCIA (S):

O Plano de Ação para Apoio aos Deficientes Militares abreviadamente designado PADM - surge na sequência do reconhecimento da necessidade de apoiar, de modo mais
efetivo, o acesso dos deficientes militares às medidas que a legislação que se lhes aplica
prevê, no domínio da reabilitação e assistência. Tais medidas e o apoio disponibilizado pelo
Estado, através do Ministério da Defesa Nacional, são devidos pelo reconhecimento do direito
à reparação material e moral que lhes assiste, pelas deficiências adquiridas ao serviço das
forças armadas.
Este Plano surge na fase atual de vida dos deficientes militares, quando o
envelhecimento associado às deficiências e incapacidades coloca dificuldades acrescidas aos
próprios e aos seus cuidadores, particularmente no caso dos grandes deficientes
O PADM considera no seu âmbito de ação todos os deficientes militares, nos seus
diferentes enquadramentos legais, titulares, por esse efeito, de uma pensão paga pela Caixa
Geral de Aposentações, disponibilizando apoio no acesso às medidas previstas na lei. E
considera no contexto de intervenção todas as entidades que, no universo da defesa nacional,
têm competências no âmbito da reabilitação e assistência aos deficientes militares.
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O PADM tem como objetivo fundamental promover a saúde, a qualidade de vida, a
autonomia e o envelhecimento bem-sucedido dos deficientes militares, particularmente dos
grandes deficientes, prevenindo a dependência, a precariedade, o isolamento e a exclusão.
Pretende prevenir e intervir em situações de afetação da qualidade de vida dos
deficientes militares, geradas pelas suas deficiências ou com elas relacionadas.
Os cuidadores dos deficientes militares em situação de autonomia limitada ou de
dependência constituem-se também como área de preocupação e apoio do Plano, enquanto
elemento central da qualidade de vida dos próprios e do seu contexto familiar.
Com o objetivo de possibilitar a divulgação deste Plano, foi concebido um Prospeto
que informa os deficientes militares sobre o que é o PADM, a quem se destina e quais os
contactos a utilizar a fim de serem esclarecidos sobre o seu funcionamento e modo de acesso.
Neste âmbito, venho solicitar os bons ofícios de V. Exa. no sentido de divulgar pelos
vossos serviços o documento mencionado, que se envia em anexo.
Certo da colaboração de V. Exa. com esta iniciativa visando o esclarecimento dos
deficientes militares, subscrevo-me com os melhores cumprimentos,

O Diretor-geral

Alberto António Rodrigues Coelho
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