
Linda-a-Velha, 1.10.2013 
 
 
Exmo  Sr Director dos Serviços de ADM  
  
1.Em 24.6.2013, enviei a esse serviço, para efeitos de comparticipação  
(regime livre):  
  
a) Recibo/factura respeitante a aquisição de óculos + consulta da  
especialidade.  
  
b) Recibo/factura respeitante a aquisição de prótese acrílica com 12 dentes  
+ recibo/factura de 5 deslocações do dentista ao domicílio,em virtude de não  
 me poder deslocar, o que foi referido em NOTA do doc enviado à ADM  
  
c) 11 recibos doa Bombeiros respeitantes ao transporte : domicílio/Hospital  
de Santa Cruz, e vice-versa, para efeitos de hemodialise  
  
2. Em 2.8.2013, e para os mesmos efeitos, enviei mais 12 recibos dos mesmos  
Bombeiros e 4 Declarações médicas (1 sobre a situação e 3 sobre os dias de  
tratamento)  
  
3. Em data de Agosto que não consigo precisar, mas que julgo ter sido em 20  
ou 21, recebi da ADM ,  13 dos recibos de transporte emitidos  
pelos Bombeiros, que JULGO serem os enviados em 2.8, referidos  
erróneamente, por mim como 12, para proceder a correções consideradas  
indispensáveis , em ordem a  poderem ter valor fiscal. Os mesmos foram enviados aos  
Bombeiros, para a necessária correção, após o que, foram reenviados à ADM.  
  
4. Tomo agora conhecimento, ter-me sido abonada a importância de 83,89 €,  
sem qualquer referência que me permita saber a que respeita, ( o que seria facilmente 
ultrapassado se as solicitações fossem adequadamente referenciadas, comunicando-se a 
referência ao beneficiário, a qual seria devidamente indicada aquando do pagamento).  
  
5. Solicita-se um esclarecimento da situação.  
  
6. Aproveito para esclarecer, mais uma vez, que as deslocações feitas em  
ambulâcia, se devem em exclusivo à deslocação do signatário se ter de fazer, em cadeira 
de rodas, ou lateralmente amparado, por não lhe ser possivel deslocar-se por outro meio, 
e até manter-se sozinho em pé.  
Umas vezes a cadeira era subida para a viatura, em plataforma, outras vezes  
em que a ambulância não a tinha, o signatário era manualmente levantado (e baixado) 
pelos tripulantes da ambulância.   
Da ambulâcia ao local de tratamento, e vice-versa, o percurso era novamente  
feito em cadeira de rodas, ou amparado lateralmente.  
Quem sabe isto, por assistir á situação, são os tripulantes da ambulância e  
os enfermeiros da hemodialise e não qualquer médico que me assistia,  
que se limitava ao contacto durante o tratamento,em que estava deitado.. 
Também são os enfermeiros do piso 4 que assistiram a quedas que dei, ao tentar pôr-me 
de pé e deslocar-me.  



E não me parece necessário justificar, por demasiado óbvio, a problemática  
que seria deslocar a dita cadeira em taxi ou outro qualquer transporte,que não 
ambulância.  
Meio amplamente usado pelos hemodialisados, tanto em Santa Cruz como na clínica 
DIAVERUM,  sem qualquer incómodo para os mesmos, sendo o problema do 
transporte tratado entre os Bombeiros e o Hospital.  
Seria bastante útil e desejável, que a ADM se inteirasse do entendimento existente, em 
ordem a libertar os seus beneficiários de problemas escusados. 
Estar a solicitar uma declaração médica - como a ADM pretende - justificativa da 
necessidade do uso de ambulância, nesta situação, é ridículo (até pode ser passada por 
médico dentista ...) a não ser que a ADM ache não dever acreditar nas informações 
prestadas pelo signatário,, colocando-o ao nivel de um qualquer político aldrabão.  
E assim, fará com entender, aplicando à despesa a percentagem de 95% ou 80%  
ou 60%.  
Não posso deixar de lamentar, que a organização a quem compete - hoje - assistir os 
militares na doença, arrede factores, como, discernimento, bom senso e ética, 
colocando-os em segundo plano, sob o domínio de uma contabilidade mesquinha, 
reflexo de uma austeridade que não vai conduzir a bom porto, que  esquece - ou faz por 
isso - de que, na vida,  cada caso, é o seu caso. 
  
Com os meus melhores cumprimentos 

  
  
Eduardo Matos Guerra  
Cor.ref. - EQ50278811T0002 
 


