APOIAR - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS EX-COMBATENTES VÍTIMAS DO STRESS DE GUERRA

PROGRAMA DE AÇÃO E PROPOSTA
DE ORÇAMENTO PARA 2015

Consolidar o apoio
Consolidar o futuro
LINHAS GERAIS
Pretende-se que o ano de 2015 seja um ano de
recuperação e consolidação do apoio médico,
social, psicológico e jurídico que sempre pautou a
Associação.

É dever da associação criar as condições necessárias para que nada falhe no apoio dado aos
utentes e associados.

Mais fundamental ainda é a participação constante
Quem procura a Associação procura um porto de dos associados nas suas atividades. Uma assoabrigo e ajuda para os problemas que resultaram ciação sem pessoas é uma associação sem vida.
da vivência na guerra. O mesmo se aplica às Propomos, neste plano de atividades para o ano
mulheres e filhos, suporte para muitos dos ex- que se aproxima, uma série de eventos e reivindimilitares.
cações que convidam os associados a participar
Parte fundamental nesse apoio são as consultas ativamente na vida da associação.
dadas por uma equipa multidisciplinar.
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REINVINDICAÇÔES LEGISLATIVAS
1.

A APOIAR dará continuidade ao acompanhamento
da reforma do processo de qualificação como DFA
por perturbação pós stress traumático de guerra e
outras patologias, para que os tempos de espera
sejam efetivamente reduzidos.

2.

A revogação da Portaria n.º 1474/2004, de 21 de
Dezembro (revogado pela Portaria n.º 924-A/2010,
de 17 de Setembro) levou a que muitos excombatentes deixassem de ter comparticipação nos
medicamentos. A crise económica atual potenciou a
que muitos dos nossos utentes deixassem de os
poder comprar. É urgente que o cartão RNA tenha
também outros benefícios para além do acompanhamento gratuito nas ONG A APOIAR reivindica a
criação de uma portaria específica para a comparticipação de medicamentos para os excombatentes que sejam portadores do cartão
RNA.

3.

É imperativo uma alteração legislativa que permita que as viúvas e filhos possam continuar a ser
tratados e acompanhados nas ONG após a morte
dos ex-militares. Neste momento não existe legislação que proteja essa possibilidade.
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

A APOIAR continuará, como sempre, a pugnar pela melhor
relação com todas as instituições que fazem parte da Rede
Nacional de Apoio, Federação Portuguesa das Associações de Combatentes e restantes associações de combatentes, ex-combatentes e militares.

de alguma forma estejam envolvidas direta ou indiretamente com a problemática do stress de guerra.
2.

Continuaremos a privilegiar as relações com a
comunicação social, com um contacto constante
com jornais, rádios e televisões, através de comunicados de imprensa regulares de modo a dar a
conhecer as reivindicações da Associação e dos
seus associados.

3.

Promoveremos a angariação de novos associados, tão necessários à Associação, contando com a
preciosa colaboração dos que já fazem parte da
associação.

4.

Pretende-se fazer uma grande campanha de divulgação e distribuição de informação presencial,
nas ruas, através do contacto direto com as pessoas.
JORNAL E COMUNICAÇÃO

De modo a otimizar os custos, a divulgação do Jornal
APOIAR será feita, prioritariamente, aos associados com
a situação regularizada, bibliotecas, autarquias e entidades públicas e governamentais, privilegiando a divulgação
nacional através da internet, com principal destaque no site
oficial e presença nas redes sociais. O Jornal APOIAR
convida em 2015 à participação dos sócios na sua elaboração. Um jornal dos sócios, para os sócios.
O site oficial da associação, em conjugação com as redes
sociais onde a APOIAR tem presença, passará cada vez
mais a ser o principal veículo de comunicação com a
comunidade, visto ter uma abrangência nacional e internacional muito maior e com um acesso direto e permanente
tanto às pessoas como às entidades.

Sempre que possível far-se-á representar nas comemorações e eventos oficiais e não oficiais de todas as associações e instituições.
Especial atenção será dada às relações com o Governo,
Autarquias e forças políticas representadas na Assembleia
da República, no sentido de fazer ouvir as suas reivindicações e valer os direitos dos seus associados e vítimas do
stress de guerra.

SEDE E FUNCIONAMENTO
Manutenção e melhoramento do espaço da APOIAR, de
modo a dar cumprimento às obrigações exigidas por lei.
APOIO MÉDICO, SOCIAL E PSICOLÓGICO
1.

Continuaremos a prestar todo o apoio aos exmilitares e familiares, assim como está previsto nos
estatutos da Associação e nos protocolos assinados.

2.

O preenchimento do Modelo 2 continuará a ser efetuado no cumprimento do protocolo estabelecido.

DIVULGAÇÃO E EVENTOS
1.

Pretendemos realizar debates e sessões de esclarecimento abertos à comunidade, sociedade civil,
técnicos de saúde pública e demais instituições que
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Dar-se-á continuidade às relações estreitas com os
centros de saúde e os departamentos de psiquiatria
e saúde mental dos hospitais, de modo a dar o
melhor encaminhamento aos utentes que desejem
ver o seu Modelo 2 preenchido.

Exclusão Social.
APAV - Associação Portuguesa de Apoio à Vítima
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
Grupo de farmácias GAP
Farmácias HOLON

Reforçaremos os nossos apoios com a contribuição dos :
1.

Banco de Voluntariado;

2.

Banco de Alimentos e Vestuário

3.

Criação do Banco de trocas (de bens);

4.

Sessões Psico-educativas.

PROTOCOLOS
Continuaremos a procurar novas parcerias com empresas
modo a facilitar e oferecer condições vantajosas de acesso
a vários serviços
RESPONSABILIDADE SOCIAL

ACTIVIDADES LÚDICAS E DE LAZER

A Associação APOIAR tem, ao longo dos anos, tido a colaboração de várias empresas que, ofereceram e doaram um
sem número de bens e serviços que têm sido fundamentais para o funcionamento. Continuar-se-á a procurar
novas parcerias e apoios no âmbito da responsabilidade social.

Passeios;
Ateliers.
COMEMORAÇÕES
Dia Internacional da Mulher;

INVESTIGAÇÃO CIENTIFÍCA

21º Aniversário da APOIAR

Sempre que solicitado, a APOIAR continuará, tal como no
passado, e sempre que se justifique, a dar todas as condições à investigação científica na área do Stress de Guerra.

Festa de Natal.
GRUPOS DE AJUDA MÚTUA
Os GAM continuarão a desenvolver as suas atividades
uma vez que são os principais dinamizadores das atividades da Associação, nomeadamente:
NATALIS, Feira de Natal de Lisboa;
Participação no Jornal.
PARCERIAS E PROTOCOLOS
No âmbito dos protocolos celebrados, continuaremos a
colaborar com:
Comissão Social de Freguesia de Campolide;
APDPk - Associação Portuguesa dos Doentes de
Parkison;

DEPARTAMENTO JURÍDICO
Continuaremos a dar o apoio jurídico necessário aos associados relativamente aos assuntos inerentes aos processos militares resultantes da prestação do serviço militar,
segurança social, assim como às questões relacionadas
com a contagem de tempo do serviço militar.
EVENTOS DA APOIAR PARA 2015
Workshops sobre PPST e PSST abertos à comunidade, cientistas e técnicos de saúde pública;
Dia Internacional da Mulher - março;
Aniversário da APOIAR - abril;
Natalis - dezembro;

APP - Associação Portuguesa Paramiloidose;
ARPIB - Associação de Reformados, Pensionistas e
Idosos da Buraca;
Projecto Alkantara – Associação de Luta Contra a

3

Festa de Natal - dezembro;
Passeios/excursões;
Exposição “As minhas mãos”.
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FORNECIMENTOS E SERVIÇOS

CÓDIGO DE
CONTAS

PROPOSTA DE ORÇAMENTO 2015

62
Electricidade
250,00 €
1.100,00 €

EUROS

11
Combustíveis
Água (Rede + Nestlé Águas)
Ferramentas e Utensílios de Desgaste
Rápido

DESPESAS

12
13

Livros e Documentação Técnica
Material de Escritório
Rendas e Alugueres de Instalações
Despesas de Representação
Comunicações
Seguros
Transportes e mercadorias
55.000,00 €

CÓDIGO DE
CONTAS

15

Deslocações e estadias

PROVEITOS

EUROS

Alienação de imobiliDonativos
Juros e Aplicações
Vendas Várias

Quotizações

2.500,00 €
3.500,00 €
200,00 €
600,00 €

9.500,00 €

100,00 €
50,00 €
1.500,00 €
1.400,00 €
1.500,00 €
5.000,00 €
425,17 €
100,00 €

144.231,52 €

10.690,65 €

10.690,65 €

TOTAL DE PROVEITOS
500,00 €

SALDO DO EXERCÍCIO

RESULTADO LÍQUIDO
PREVISÍVEL

500,00 €

127.931,52 €

16
17
19
21
22
23
25
Honorários (inclui retenções)

SUBSIDIOS Á EXPLO-

27

-

74

29

2.000,00 €

481,00 €

57.500,00 €

100,00 €

4.766,00 €
14.000,00 €
200,00 €
154.922,17 €

88

78.356,17 €

32

Conservação e Reparação
Publicidade e propaganda (Jornal e panfletos)

3.000,00 €

-

1.500,00 €

33
Limpeza, Higiene e Conforto

1.300,00 €

DESPESAS COM PESSOAL (Inclui retenções e TSU)
OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS
AMORTIZAÇÕES

114.000,00 €
13.931,52 €
16.300,00 €

34
Transportes públicos

CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS

Comparticipação protocolada do MDN
Comparticipação Segurança Social
OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS

62

65
66

11
13
76

62

2.200,00 €
450,00 €

17

Segurança e Vigilância
Manutenção Informática e licenças de
software
Café

68

CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS
TOTAL DE DESPESAS

64

69
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