
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assinatura da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

Recebemos do Capitão-de-mar-e-guerra na reforma Henrique Lopes de Mendonça, uma

informação acerca de uma exposição enviada por este militar, deficiente das Forças Armadas,

ao General Chefe do Estado Maior General das Forças Armadas, dando conta de uma situação

relacionada com uma prótese, que se nos afigura preocupante e merecedora de atenção.

O Capitão-de-mar-e-guerra Henrique Lopes de Mendonça sofreu a amputação do terço inferior

da perna direita em consequência do rebentamento de uma mina na Guiné em 1968. Em 1969

foi-lhe manufaturada a primeira prótese na República Federal Alemã.

Desde há 30 anos que a prótese tem sido feita por um único técnico, da empresa

ORTODUQUE, o único que, segundo o militar em causa, tem sensibilidade suficiente para

manufaturar a prótese de marcha. Nunca houve do Hospital da Marinha qualquer objeção a este

procedimento.

Porém, em novembro do ano passado, o Capitão-de-mar-e-guerra Henrique Mendonça solicitou

ao Hospital das Forças Armadas um copo novo para a prótese. Trata-se de uma parte essencial

da prótese, que implica a feitura de um molde, sendo a intervenção do técnico essencial.

Contactado o HFAR, o interessado foi informado que tinha sido indicada para fornecer a prótese

a empresa “Ortopedia Moderna”, apesar de se tratar da retificação de uma prótese feita pela

ORTODUQUE. Mais foi informado que seria a empresa a contactar o interessado, o que, tanto

quanto sabemos, ainda não aconteceu.

Esta situação afigura-se inaceitável. Não apenas pela demora, o que só por si é muito grave,

tratando-se de cidadãos com deficiência, mas também pelo facto de uma questão tão sensível

ser tratada administrativamente, como se uma prótese fosse material de escritório ou qualquer

outro equipamento feito em série.

Nestes termos, ao abrigo da alínea d) do artigo 156.º da Constituição e da alínea d) do artigo 4.º

do Regimento da Assembleia da República, pergunto ao Governo, através do Ministério da

Defesa Nacional, se tem conhecimento de situações como a acima descrita, envolvendo o

fornecimento de próteses a deficientes das Forças Armadas e que medidas vão ser tomadas no

âmbito do HFAR para resolver a presente situação de forma satisfatória para o militar em causa,

e para evitar que situações como esta se verifiquem e que, quando ocorram, sejam resolvidas

de forma digna e respeitadora dos direitos dos cidadãos deficientes das Forças Armadas.



Palácio de São Bento,  quarta-feira, 9 de Abril de 2014

Deputado(a)s

ANTÓNIO FILIPE(PCP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-Presidentes da
Assembleia da República.
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