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RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2014 DA APOIARASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS EX-COMBATENTES VÍTIMAS DO STRESS DE GUERRA

PREÂMBULO
No âmbito dos art.º 35 º dos Estatutos da APOIAR, a Direção apresenta aos Associados o Relatório de Atividades e Contas referentes ao exercício de 2014 bem
como o parecer do Conselho Fiscal.
I- RELAÇÕES EXTERNAS

da Direção e chegou-se à conclusão que, apesar do
bom trabalho, é necessário uniformizar processos.

Reivindicações Legislativas
Outras Associações e Entidades
A APOIAR esteve presente na reunião do Conselho
Consultivo dos Antigos Combatentes, onde, para
além de um resumo de um ano de Balcão Único da
Defesa e dos pedidos de contagem de tempo, foram
apresentadas as alterações à tramitação processual.
Nesta reunião foi apresentada pela APOIAR a questão das viúvas dos ex-combatentes com Stress de
Guerra poderem continuarem a ter assistência
na Rede Nacional de Apoio.
Relacionamento institucional
Ministério da Defesa Nacional
A APOIAR foi convidada de destaque. no dia 22 de
abril, na tomada de posse da Equipa de Projeto para
o Redesenho do Processo de Qualificação dos Deficientes das Forças Armadas, dada pelo Ministro da
Defesa Nacional, José Pedro Aguiar-Branco, numa
cerimónia que decorreu no Instituto Hidrográfico
Português.
No dia 30 de junho o Tesoureiro da Direção esteve
também na tomada de posse da nova Direcção do
Hospital das Forças Armadas.
O Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento da Rede Nacional de Apoio, Coronel
Norberto Carrasqueira, convocou as Associações da
Rede para perceber melhor o funcionamento de
todos os envolventes. A APOIAR fez-se representar
em Junho pelo seu corpo técnico e por um membro
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Realizaram-se no dia 8 de maio de 2014, no Forte
do Bom Sucesso, as primeiras Jornadas da Liga dos
Combatentes sobre apoio médico psicológico e
social. A APOIAR fez-se representar através do
Serviço Social.
O Presidente da Direção da APOIAR, esteve presente em representação da Associação no 40º aniversário da Associação dos Deficientes das Forças
Armadas que se realizou a 15 de maio na sede da
ADFA
A APOIAR esteve presente no seminário “Saúde
Militar: que futuro?”, organizado pela Associação
dos Oficiais das Forças Armadas, que se realizou
no Auditório da Faculdade de Farmácia nos dias 8 e
9 de Outubro.
10 de junho
Realizou-se no Forte do Bom Sucesso, em Belém, a
habitual homenagem do 10 de junho aos combatentes. A APOIAR esteve nas comemorações oficiais,
fazendo-se representar na tribuna de honra e com o
seu estandarte, colocando uma coroa de flores em
honra dos combatentes caídos.

II - ACTIVIDADES ASSOCIATIVAS

des Loureiro, apresentação integrada na homenagem
da APOIAR às mulheres que habitualmente realiza
neste dia. No âmbito destas comemorações foi feito
um vídeo de apresentação sobre as esposas dos excombatentes que foi divulgado nas redes sociais.

TODO O ANO
Grupos de Ajuda Mútua
Mantiveram-se os Grupos de Ajuda Mútua de
Homens e Mulheres que contribuíram para os eventos e funcionamento da Associação de modo voluntário, mantendo assim uma constante presença e atividade na Associação.
Ateliers de Expressão
Os ateliers de expressão foram fundamentais para
manter as atividades e recolhas de fundo que a
Associação foi organizando ao longo do ano com os
produtos produzidos nestes ateliers.

ABRIL
Aniversário
A ano de 2014 foi o ano do 20º aniversário da
APOIAR. A festa de aniversário foi realizada em
colaboração da Junta de Freguesia de Campolide
que gentilmente cedeu o seu auditório, onde se realizou a sessão solene, dia 16 de Abril, com cerca de
uma centena de convidados, entre Associações de
Combatentes, associados, fundadores da Associação
e representantes do Governo.
JUNHO

Campanha de donativos
Foi organizada no segundo semestre do ano uma
recolha de fundos para a aquisição de material informático novo para a Associação. Foi conseguido um
computador novo, três impressoras, uma delas nova,
assim como 9 computadores e monitores, ofertas de
associados e empresas.
Novos associados e utentes
Entraram em 2014 13 novos associados para a
APOIAR.
Protocolos e acordos de cooperação
Foi assinado um protocolo com o grupo de farmácias GAP em que os associados da APOIAR beneficiam de um desconto directo em factura em medicamentos adquiridos nas farmácias aderentes.
Colaboração com uma aluna da Universidade Fernando Pessoa no âmbito de uma tese de mestrado
sobre PTSD e conjugalidade.

No fim-de-semana de 7 e 8 de Junho a APOIAR e
um grupo de associados, familiares e amigos foram
conhecer a cidade de Toledo.
No dia 18 de Junho, realizou-se na sede da
APAV— Associação de apoio á Vítima uma Palestra sobre a APOIAR-Associação de Apoio a ExCombatentes Vítimas do Stress de Guerra”, com a
duração de cerca de 20/30 minutos e posterior debate. A referida comunicação, apresentada pela Dra.
Susana Oliveira, enquadrou-se na iniciativa da
APAV designada por "Passa Palavra – Ciclo de
Palestras APAV".
SETEMBRO
Passeio organizado nos dias 13 e 14 de Setembro
até à Galiza onde se visitou Santiago de Compostela e a ilha de La Toja.
NOVEMBRO

MARÇO
Dia Internacional da Mulher
Na comemorações do DIM deste ano fez-se apresentação do livro MULHER COMBATENTE—
Estilhaços Silenciosos da Guerra Colonial, de Lur-
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Dia 18 de novembro o associado Mário Vitorino
Gaspar apresentou o livro “O Corredor da Morte”
na sede da Associação.
No dia 21 de Novembro, a APOIAR deslocou-se à

Margem Sul do Tejo onde realizou uma sessão de
esclarecimento sobre o stress de guerra. Esta sessão
contou com o apoio da Câmara Municipal do Seixal
e levou muitos ex-combatentes ao Centro de Recursos do Movimento Associativo, na Torre da Marinha, Seixal para saberem mais sobre a doença, a
Associação e os apoios que disponibiliza.
DEZEMBRO
Festa de Natal
A festa que se realizou no dia 13 de Dezembro contou com a presença de muitos associados e seus
familiares.
Natalis
Em parceria com a Associação Portuguesa dos
Doentes de Parkinson, delegação de Lisboa, pudemos partilhar, informar e divulgar ambas as Associações e todas as problemáticas subjacentes ao longo dos cinco dias de permanência na feira do Parque
das Nações, entre os dias 3 e 7 de dezembro.

III - PRESENÇAS NA COMUNICAÇÃO
SOCIAL

com stress de guerra. Esta reportagem emitida a 7
de Julho teve como protagonistas quatro das
mulheres que procuraram na APOIAR ajuda para os
seus maridos, vítimas de traumas da guerra do ultramar, e também para si.
TVI: A APOIAR foi o principal destaque de uma
das mais completas reportagens realizadas na televisão Portuguesa sobre o stress de guerra, emitida no
dia 17 de novembro. Vítor Bandarra foi o autor de
“Mulheres de Guerra”, realizada com excombatentes e familiares, utentes da Associação.
Nota: Todas estas presenças e de anos anteriores
estão disponíveis no site da APOIAR na secção
“Arquivo de Imprensa e Audiovisual.”
IV - JORNAL, SITE E REDES SOCIAIS
O Jornal
Manteve a sua tiragem bimestral, permanecendo a
opção de imprimir o jornal na própria sede, continuando com os custos mais baixos. Manteve os
princípios editoriais, divulgando as iniciativas e reivindicações da Associação e o Stress de Guerra por
todos os sócios e instituições do país inteiro.
Plataformas de internet da APOIAR

Imprensa escrita e online
O Correio da Manhã Online publicou uma reportagem em conjunto com a emissão da reportagem
“Stress de Guerra das Mulheres do Ultramar”.
Televisão
As mulheres dos Grupos de Ajuda Mútua foram
convidadas do programa da TVI “A Tarde é sua”
de Fátima Lopes, dia 7 de março com o tema “As
mulheres dos veteranos de guerra”.
O presidente da Direção da APOIAR foi convidado
do programa da TVI “A Tarde é sua” de dia 5 de
junho para falar da sua experiência na Associação e
como ex-combatente.
A Correio da Manhã TV realizou na APOIAR
uma reportagem com as esposas de ex-combatentes
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Site: O domínio www.apoiar-stressdeguerra.com foi
o principal veículo de informação e divulgação,
aliado à página de facebook, onde está publicado o
arquivo fotográfico dos eventos da APOIAR.
O Site da APOIAR teve no ano de 2014, 7.884 visitas (16.713 visualizações de páginas), das quais
1.117 visitas do estrangeiro (Brasil, Estados Unidos, França, Reino Unido, Angola, Alemanha,
Espanha e Moçambique), o que corresponde a um
aumento de 4% relativamente ao ano passado.
Facebook: 2014 foi o ano de consolidação da página de facebook que subiu de 853 membros em
janeiro de 2014 para 1422 em 31 de Dezembro, o
que corresponde a um aumento de 67%.

V - APOIO JURÍDICO

VII - APOIO MÉDICO E PSICOLÓGICO

O apoio jurídico deu 113 consultas em 2014, centrando-se no acompanhamento e análise dos processos como DFA por stress de guerra dos seus associados. Acompanhou a Direcção sempre que solicitado às reuniões no Ministério da Defesa que têm
acompanhado as alterações à tramitação dos processos de qualificação como DFA por stress de guerra.
VI - APOIO SOCIAL
O trabalho realizado na resposta social da APOIAR,
no ano de 2014 teve como princípio desenvolver um
programa de intervenção, de iniciativas e atividades
organizadas e promovidas pelos e para os próprios
utentes, especialmente as mulheres de excombatentes.
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Consultas
A APOIAR disponibilizou em 2014, 2557 apoios.
O apoio clínico, psiquiátrico e psicológico teve no
total este ano 1609 consultas, incluindo consultas de
clínica geral, psiquiatria, psicoterapias e terapias de
grupo. Deu-se continuidade ao preenchimento do
Modelos 2 sempre que requisitado pelos hospitais,
conforme protocolo da Rede Nacional de Apoio.
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Total de consultas do ano de 2014
Apoios

N.º Consultas

Clinica Geral

280

Psiquiatria

261

Psicologia

1068

Serviço Social

835

Jurídico

113

Total

2557
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