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RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015 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 2015 bem
como o parecer do Conselho Fiscal.

I- RELAÇÕES EXTERNAS

Relacionamento institucional
Ministério da Defesa Nacional
Manteve-se a estreita relação com a Rede Nacional
de Apoio no sentido de suprir algumas dificuldades
relativas ao acesso de familiares à Rede, nomeadamente viúvas e uniões de facto. A prioridade tem
sido regularizar algumas situações e fazer com que
haja alterações legislativas e/ou protocolares que
permitam essas situações.
Outras Associações e Entidades
A APOIAR fez-se representar no dia 2 de Fevereiro, na tomada de posse da Direção do Clube do
Sargento da Armada para o biénio 2015/2016, na
sua sede social na Rua das Escolas Gerais em Alfama.
A Associação dos Deficientes das Forças Armadas comemorou no dia 14 de maio o seu 41º aniversário. A APOIAR fez-se representar pelo seu Presidente da Mesa da Assembleia Geral, António Pais.
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A APOIAR esteve presente, através do Presidente
da Direção, Jorge Gouveia, na Bataria da Laje, em
Oeiras onde, a convite da Associação de Comandos,
se realizou a reunião preparativa para as comemorações para o 10 de Junho/Dia do Combatente em
Belém. A APOIAR esteve depois representada na
cerimónia pelos membros dos Órgãos Sociais, Jorge
Gouveia (Presidente), Amélia Machado (Secretária)
Manuel Aldeias (Tesoureiro, que depositou a coroa
de flores), Vasco Bastos (Vogal) e Carlos Amaro
(Presidente do Conselho Fiscal que levou a Bandeira da APOIAR na deposição das flores).
A APOIAR fez-se representar no dia 11 de Novembro pelo Presidente da Direcção, Jorge Gouveia, e
pelo porta bandeira, António Ambrósio, na cerimónia de comemoração do 97.º aniversário do
Armistício, que evoca o termo da Grande Guerra, o
92.º aniversário da Liga dos Combatentes, o 41.º
aniversário do fim da Guerra do Ultramar e a Evocação do Centenário da Grande Guerra.

II - ACTIVIDADES ASSOCIATIVAS

porcionar acesso a estes serviços com vantagens
para os associados.

TODO O ANO

MARÇO

Grupos de Ajuda Mútua

Dia Internacional da Mulher

Mantiveram-se os Grupos de Ajuda Mútua de
homens e mulheres que contribuíram para os eventos e funcionamento da APOIAR de modo voluntário, mantendo assim uma constante presença e atividade na Associação.

A Associação APOIAR assinalou o Dia internacional da Mulher com uma exposição e debates com
trabalhos e textos das mulheres dos Grupos de Ajuda Mútua da APOIAR, onde se pode aprender e
saber mais sobre a vida e luta destas.

Ateliers de Expressão

ABRIL

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, exemplo do
contributo deste trabalho é a Natalis.

Aniversário
A APOIAR comemorou os 21 anos com uma festa
na sua sede onde associados, dirigentes e convidados puderam celebrar a data que assinala estas mais
de duas décadas de existência

Campanha de donativos
O associado nº 3550, Hélder Ubaldo, doou as placas de sinalização da entrada da sede da
APOIAR com o nome e o tipo de letra da APOIAR
que substituem a velha e desgastada pintura que
antes assinalava a entrada da sede
A consultora Accenture organizou uma Minimaratona Solidária, comemorativa dos 25 anos da empresa em Portugal, realizada em Algés no dia 30 de
Maio, no recinto da Volvo Ocean Race. Os participantes poderiam escolher as instituições de solidariedade social para as quais os prémios reverteriam
e o prémio do 2º lugar, 7500 euros, foi escolhido
para ser doado à APOIAR.
Novos associados
Entraram em 2015 16 novos associados para a
APOIAR.

JUNHO
Passeio a Espanha
A APOIAR organizou um passeio até Espanha, em
Salamanca, Alba de Tormes e Ciudad Rodrigo nos
dias 20 e 21 de Junho. Participaram mais de quatro
dezenas de associados

DEZEMBRO
Festa de Natal
Foi no dia 12 de dezembro que a APOIAR reuniu
associados, colaboradores e amigos no seu convívio
de Natal, onde todos puderam conviver e festejar a
época festiva entre a família da APOIAR.
Natalis

Protocolos e acordos de cooperação
Mantiveram-se activos os diversos protocolos com
farmácias, ópticas e dentistas, de modo a pode pro-
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Um grupo de voluntários e voluntárias dos Grupos
de Ajuda Mútua estiveram presentes na maior Feira
de Natal da Cidade de Lisboa com um stand que

para além de mostrar e vender os vários trabalhos
efetuados nos ateliers de expressão da APOIAR,
também pode esclarecer os visitantes acerca da
Associação, das suas actividades, apoios e informar
acerca da doença, através da distribuição de informação e troca de experiências. De 4 a 8 de dezembro.

a algum aumento de juntas médicas e aceleramento
por parte do Ministério da Defesa, relativamente aos
processos de qualificação como DFA por stress de
guerra. O apoio centrou-se no acompanhamento e
análise destes processos.

III - JORNAL, SITE E REDES SOCIAIS

O trabalho realizado na resposta social da APOIAR,
no ano de 2015 teve como princípio desenvolver um
programa de intervenção, onde a participação fundamental é a do utente para com o outro. O incentivo e a importância do apoio na vida de uma pessoa
e a partilha desse beneficio para quem necessita.
Articulação de saberes e conhecimentos entre utentes e a divulgação para o exterior.

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.

V - APOIO SOCIAL

VII - APOIO MÉDICO E PSICOLÓGICO
Plataformas de internet da APOIAR
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 2015, 9028 visitas (16454 visualizações de páginas), das quais
2236 visitas do estrangeiro (Brasil, Estados Unidos,
França, Reino Unido, Angola, Alemanha, Espanha e
Moçambique), o que corresponde a um aumento de
14% relativamente ao ano passado.
Facebook: A página de facebook proporciona uma
interacção diária com as actividades da Associação,
notícias sobre o stress de guerra e ex-combatentes
em geral com os seus 1515 utilizadores, um crescimento de 6% nos gostos da página durante o ano de
2015
IV - APOIO JURÍDICO
O apoio jurídico deu 129 consultas em 2015, uma
subida de 14% relativamente ao ano anterior, devido
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Consultas
A APOIAR disponibilizou em 2015, 2675 apoios
dentro da RNA, um aumento de 8% relativamente a
2014. O apoio clínico, psiquiátrico e psicológico
teve no total este ano 1259 consultas, incluindo consultas de clínica geral, psiquiatria, psicoterapias e
terapias de grupo. Um aumento de 13% (22% em
psicologia) relativamente a 2014, o quer se deveu a
ter finalmente um ano inteiro com mais um psicólogo. Deu-se continuidade ao preenchimento do
Modelos 2 sempre que requisitado pelos hospitais,
conforme protocolo da Rede Nacional de Apoio.

5

6

7

Apoios
Apoio Juridico
Clínica Geral
Psicologia
Psiquiatria

Serviço Social
Total

Fevereiro
11
22
123
23
68
247

Março
9
11
132
22
67
241
Abril
16
30
111
24
58
239

Maio
7
19
97
18
74
215

Junho
9
17
110
23
66
225

Julho
6
12
72
36
83
209

Agosto
9
12
99
0
31
151

Setembro
11
9
90
23
73
206

Total de consultas do ano de 2015
Janeiro
11
23
130
28
79
271

Outubro
21
25
120
27
84
277

Novembro
10
20
112
20
62
224

Dezembro
9
19
62
12
67
169

Total
129
219
1258
256
812
2674
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