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RELATÓRIO E CONTAS E ACTIVIDADES DO EXERCÍCIO DE 2010 DA APOIARASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS EX-COMBATENTES VÍTIMAS DE STRESS DE GUERRA
PREÂMBULO

que na segunda metade do ano ganharam um novo animo
com a criação de dois novos grupos.

No âmbito dos art. 35 º dos Estatutos da APOIAR, a Direcção
apresenta aos Associados o Relatório de Actividades e Contas referentes ao exercício de 2010 que tem a apreciação do
parecer do Conselho Fiscal.

A realização de três colóquios com a participação da Direccão e dos técnicos para divulgar a problemática do stress de
guerra com a colaboração das autarquias locais e dos órgãos
de comunicação regional revelou-se um excelente meio de
dinamização da APOIAR tanto a nível interno como externo.

LINHAS GERAIS
A Direcção da APOIAR destaca no ano de 2010 o facto de a
Associação ter sido recebida pelo Secretário de Estado da
Defesa Nacional e ter participado na cerimónias do 10 de
Junho com combatentes de várias etnias num desfile de
grande importância em Faro. Foi importante ter também
participado em programas televisivos de grande audiência
onde foi dada a conhecer a problemática do stress de guerra
sobretudo das mulheres, e de ter aumentado o seu prestígio
junto das outras organizações. Temos a realçar o facto de
termos conseguido dinamizar os grupos de ajuda mútua,

Temos de estar atentos ao facto de ter havido uma diminuição de de 16% no número de atendimentos, de 3503 para
2945: menos 558. É a primeira vez que tal acontece desde
2005. Tal fica-se a dever sobretudo à diminuição de 23% nas
consultas de Psicologia, menos 479.
Outro facto preocupante é a continuação do não aproveitamento do trabalho voluntário sobretudo ao nível do apoio
social e jurídico.
Ministério da Defesa Nacional

I- RELAÇÕES EXTERNAS

Rede Nacional de Apoio
O Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento da
RNA, solicitou uma reunião que se realizou a 9 de Fevereiro para
discutir com as associações da Rede sugestões julgadas pertinentes sobre o seu funcionamento, tendo em vista melhorar a sua
eficácia e eficiência. A APOIAR enviou algumas sugestões a ter
em conta para o bom funcionamento da RNA e fez-se representar na reunião pelos Secretário e Tesoureiro da Direcção.

a) Relacionamento institucional no âmbito da
Federação Portuguesa das Associações de Comba
tentes (FEPAC)
A APOIAR continuou a fazer parte dos órgãos sociais da FEPAC,
mantendo três associados seus enquanto membros. Participou
nas assembleias gerais e na tomada de posse do novos órgãos a
20 de Fevereiro e a 21 de Março, respectivamente, assim como
em reuniões no dia 20 de Julho e a escritura dos novos estatutos
aprovados a 13 de Setembro

No dia 18 de Fevereiro a APOIAR foi recebida em audiência
pelo Secretário de Estado da Defesa Nacional, Marcos Perestrello, que se fez acompanhar pelo Director do Departamento Geral
de Pessoal e Recrutamento Militar (DGPRM), Alberto Coelho e do
Subdirector da DGPRM Major General Aníbal Alves Flambó que
acumula também as funções de Presidente da Comissão Nacional
de Acompanhamento da Rede Nacional de Apoio dos Combatentes com Stress de Guerra (RNA). A APOIAR fez-se representar
pelo Presidente da Direcção, Armindo Roque e pelo Tesoureiro,
João Cruz.

b) Relacionamento institucional
Instituto Nacional da Reabilitação
A APOIAR foi convidada a participar na apresentação dos projectos financiados pelo INR no dia 26 de Julho, apesar de este ano o
projecto da APOIAR não ter sido aprovado por falta de verbas.
Confederação Nacional dos Organismos dos Deficientes

Conselho Consultivo dos Antigos Combatentes

No dia 27 de Novembro a APOIAR, fez acrescentar às teses do
Congresso Nacional da Confederação Nacional dos Organismos
de Deficientes (CNOD), durante o congresso realizado na Costa
da Caparica, o reconhecimento do stress de guerra como deficiência mental por ser considerada uma doença incapacitante. O
Presidente da Direcção, Armindo Roque e o Secretário da Direcção, Daniel Justino, foram os delegados da Associação.

No dia 13 de Setembro o Presidente da Direcção representou a
APOIAR no Conselho Consultivo dos Antigos Combatentes, no
Ministério da Defesa Nacional, com os Director e Sub-director da
DGPRM e as restantes associações que têm assento neste órgão.
A APOIAR reivindicou que as ONG devem ser pagas conforme o
trabalho que desenvolvem, e que as verbas que nos foram atribuídas são insuficientes. Lembrou que ainda existem problemas
por resolver no que respeita à contagem do tempo de serviço
militar e nos prazos de resolução dos processos de qualificação
DFA.

Eleições para a Presidência da República
No âmbito do convite efectuado pela APOIAR a todos os candidatos para as eleições presidenciais portuguesas, o candidato Fernando Nobre aceitou realizar uma visita às instalações da Associação e esteve presente na terça feira de manhã, dia 28 de
Dezembro, na sede no Bairro da Liberdade em Lisboa, tendo sido
recebido pelos Secretário e Vogal da Direcção. Esta visita teve a
presença da comunicação social e passou nos noticiários da SIC
Notícias.

Centro de Psicologia Aplicada do Exército
No dia 19 de Outubro, Susana Oliveira, psicóloga da APOIAR e o
Presidente da Direcção da Associação, Armindo Roque, participaram, enquanto prelectores, no seminário "A Psicologia Militar no
contexto das Operações Militares: A Guerra Colonial e as Forças
Nacionais Destacadas", organizado pelo Centro de Psicologia
Aplicada do Exército na Academia Militar na Amadora. O apoio
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Belém, no dia 20 de Outubro. Centenas de ex-combatentes e
respectivas famílias responderam à chamada e à cerimónia de
homenagem, incluindo muitos associados da APOIAR.

psicológico continuado às forças militares destacadas e aos excombatentes foi o principal destaque deste seminário.
c) Autarquias

Dia do Armistício

A APOIAR, através do Presidente e do Secretário da Direcção,
reuniu no dia 9 de Abril com o vereador da Acção Social da
Câmara Municipal de Lisboa, Manuel Brito, no seguimento de
um pedido de audiência para tentar resolver a questão de falta
de espaço da Associação e possível cedência de uma das lojas
não ocupadas adjacentes à APOIAR no Bairro da Liberdade. Essa
audiência resultou na visita do próprio vereador às instalações
da APOIAR a fim de se inteirar da situação. A promessa que a
situação seria resolvida acabou por não ser ver cumprida.

A APOIAR foi convidada para participar na cerimónia de comemoração do Dia do Armistício, que se realizou no passado dia 13
de Novembro no Monumento ao Combatente em Belém. Presentes estiveram o Presidente da Direcção e mais três associados.
II - ACTIVIDADES ASSOCIATIVAS
A Associação esforçou-se, durante o ano de 2010, em dinamizar
a presença da APOIAR pelas autarquias do país, realizando
diversos colóquios de apresentação e sessões de esclarecimento, ao mesmo tempo que as festas, excursões, passeios e acampamentos sempre levaram consigo material de divulgação da
APOIAR.

A APOIAR deixou de contar com a colaboração do autocarro normalmente cedido pela Junta de Freguesia de Campolide por esta
ter ela própria deixado de disponibilizar o transporte à população. No entanto continuou a disponibilizar outro tipo de transporte à APOIAR sempre que solicitado

FEVEREIRO
d) Participação em cerimónias

Museu de Arte Antiga.

Aniversário da Batalha de Las Lys

No dia 16 de Fevereiro o Grupo de Ajuda Mútua das Mulheres
(GAM) da APOIAR organizou uma visita de estudo ao Museu de
Arte Antiga em Lisboa. Na manhã de sábado um grupo de associados ficou a conhecer mais acerca das relíquias deste museu
numa visita guiada.

No dia 10 de Abril comemorou-se o 92º Aniversário da Batalha
de La Lys no Mosteiro da Batalha com a presença do Presidente
da República. A APOIAR fez-se representar pelo Presidente da
Direcção, Armindo Roque, com o seu estandarte e colocou uma
coroa de flores no Túmulo do Soldado Desconhecido.

MARÇO

10 de Junho

Dia Internacional da Mulher

As comemorações do 10 de Junho foram celebradas no Algarve e
em Lisboa e a APOIAR esteve presente nos dois locais. A convite
da comissão das comemorações o Presidente da Direcção participou na reunião preparatória com o seu Presidente, António Barreto. O Presidente da Direcção foi convidado para a Tribuna de
Honra e a desfilarem pela primeira vez desde o 25 de Abril,
vários associados estiveram na cabeça do desfile oficial em Faro,
numa especial homenagem àqueles que pelo país combateram.
Em Belém, o Tesoureiro, João Cruz e outros associados assistiram
às cerimónias e colocaram a coroa de flores no monumento no
Forte do Bom Sucesso

A APOIAR comemorou mais uma vez o Dia Internacional da
Mulher, desta vez no dia 13 de Março, para assinalar a luta e as
reivindicações das mulheres dos ex-combatentes. A Iniciativa
deste evento coube mais uma vez ao Grupo de Ajuda Mútua das
Mulheres, que organizou uma festa e um colóquio, que teve
como principal prelectora, Regina Andrade, onde foram mais
uma vez apresentadas as reivindicações das mulheres dos excombatentes da APOIAR, equacionando ir à Assembleia da República, para dar a conhecer a quem de direito as dificuldades por
que passam as mulheres e famílias das vítimas de Stress de Guerra.

Aniversário da ANCU
ABRIL

A Associação Nacional dos Combatentes do Ultramar de Tondela, inaugurou em Setembro um novo gabinete de apoio médico
para ex-combatentes no dia do aniversário daquela associação. O
associado da APOIAR, André Rodrigues, esteve presente com o
estandarte da Associação e depositou uma coroa de flores no
monumento de homenagem ao Combatente do Ultramar da
cidade.

Aniversário APOIAR
A Associação realizou no domingo, dia 18 de Abril, um convívio
no pavilhão do Liberdade Futebol Clube, para comemorar o seu
16º aniversário. Estiveram presentes mais de 100 pessoas: assistiram a este evento além dos sócios e familiares, diversas entidades convidadas, entre as quais Felicidade Baptista, em representação do Secretário de Estado da Defesa e Assuntos do Mar; o
Presidente da Rede Nacional de Apoio, General Aníbal Flambó e
Ricardo Almeida, em representação do Vereador de Acção Social
da Câmara Municipal de Lisboa, Manuel Brito.

Aniversário da AOFA
A APOIAR esteve presente no dia 16 de Outubro no jantar comemorativo do 16º aniversário da Associação de Oficiais das Forças
Armadas, que se realizou na messe do IASFA. O Presidente da
Direcção, Armindo Roque agradeceu o contributo dos oficiais nos
processos militares

MAIO
Colóquio em Ourém

Dia do Veterano

No âmbito da divulgação e informação sobre PPST (Perturbação
Pós Stress Traumático), decorreu no dia 29 de Maio, no auditório
da Câmara Municipal de Ourém, um colóquio promovido pela
APOIAR em colaboração com o Serviço de Acção Social da Câmara Municipal. Em representação da APOIAR esteve presente o

A convite da Associação Portuguesa dos Veteranos de Guerra, a
APOIAR, através do seu Presidente da Direcção, Armindo Roque
esteve presente nas comemorações do Dia do Veterano de Guerra, junto ao monumento aos Combatentes do Ultramar em
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para os cerca de 40 participantes. O Secretário da Direcção,
Daniel Justino que organizou e apresentou a Associação, juntamente com a advogada Isabel Estrela, a assistente social, Sofia
Pires e a psicóloga Carla Santos

Vice-presidente da Associação, Albino Sousa, que organizou.
Foram prelectores a advogada Isabel Estrela, a assistente social
Sofia Pires e a psicóloga Susana Oliveira.
JUNHO
Acampamento em Oleiros

DEZEMBRO

A APOIAR organizou, através do Presidente da Direcção Armindo
Roque que organizou o evento, o seu acampamento anual em
Oleiros de 29 de Maio a 6 de Junho e os participantes ficaram
instalados no Camping Oleiros a 60 km da Cidade de Castelo
Branco. Houve um trabalho prévio de organização feito pela nossa técnica de Serviço Social, Francisca Noronha e os técnicos do
Serviço de Turismo da Câmara Municipal de Oleiros no sentido
de proporcionar actividades durante uma semana de contacto
com a Natureza.

Natalis
Entre os dias 11 e 19 de Dezembro no Centro de Congressos de
Lisboa a Associação APOIAR teve um stand na Feira de Solidariedade NATALIS para divulgação da mesma e venda de produtos
para angariação de fundos. Foi a oportunidade para dezenas de
voluntários da APOIAR ajudarem a associação. Este evento teve a
Organização do presidente da Direcção Armindo Roque e da
Vogal, Anabela Oliveira.
Festa de Natal

Santo António

Na tarde de 17 de Dezembro, a APOIAR realizou a sua tradicional
festa de Natal anual com coordenação da Vogal da Direcção,
Anabela Oliveira. Compareceram cerca de 50 pessoas durante
todo o dia, entre associados, utentes, técnicos e Órgãos Sociais.

Dia 12 de Junho para manter a tradição do Santo António teve
lugar nas instalações da sede da Associação um Arraial com sardinhada à mistura. Este evento foi organizado pela Vogal da
Direcção Anabela Oliveira.

III - PRESENÇAS COMUNICAÇÃO SOCIAL
JULHO
Pavilhão do Conhecimento
A APOIAR organizou uma visita de estudo ao Pavilhão do Conhecimento - Ciência Viva, no passado dia 25 de Julho, por ocasião
do aniversário deste museu interactivo. O Presidente da Direcção
coordenou este evento.

Jornal “i”
O jornal “i” publicou a 26 de Janeiro uma reportagem sobre o
trabalho pioneiro que está a ser realizado na APOIAR juntamente
com a Universidade Lusófona e os psicólogos Nuno Duarte e
Susana Oliveira, no tratamento da PTSD através da realidade
virtual. O associado José Cabaço foi o entrevistado

SETEMBRO
Museu da República

Rádio Aurora

No dia 5 de Setembro no âmbito da celebração do Centenário da
República o Presidente da Direcção organizou a visita à Exposição
"Viva a República" na Cordoaria Nacional seguida de um lanche
saboroso junto ao Tejo. A visita foi guiada e foram focados pontos muitos importantes deste período da nossa história.

No dia 5 de Março o Presidente da Direcção esteve presente no
Hospital Júlio de Matos para participar no programa “A Guerra
Colonial - Ultramar e as suas feridas por sarar da Rádio Aurora.
Rádio PAL

Colóquio na Quinta do Conde

O Presidente da Direcção, Armindo Roque deu uma entrevista á
Rádio de Palmela em Setembro acerca da problemática do Stress
de Guerra e dos Ex-Combatentes

No dia 17 de Setembro, no auditório da junta de Freguesia da
Quinta do Conde, decorreu mais uma sessão de esclarecimento
promovida pela Associação. Este evento, organizado por ambas
as instituições, teve a colaboração do Presidente da Junta de
Freguesia, Vítor Antunes e a organização do Tesoureiro da
APOIAR, João Cruz. Teve como prelectores os técnicos, Sofia
Pires, (Assistentes Sociais), Nuno Duarte (Psicólogo Clínico) e
Isabel Estrela (Advogada).

TVI
Em Abril o Psicólogo Nuno Duarte e o casal de associados Samouqueiro estiveram no programa “Você na TV”, programa da
manhã da TVI, dedicado ao stress de guerra nos ex-combatentes.
Em Março de 2010 uma equipa de reportagem da TVI fez, juntamente com as mulheres da APOIAR, uma peça sobre a vivência
das famílias com as vítimas de stress de guerra. Essa reportagem
foi para o ar no dia 8 de Junho

Excursão a Mérida
No Fim-de-semana de 25 e 26 de Setembro a Associação APOIAR
partiu em excursão com destino a Mérida, passando por Elvas e
Badajoz. A excursão foi organizada pelo Vice-presidente da Direcção, Albino Sousa.

(todas estas presenças e de anos anteriores estão disponíveis no
site da APOIAR na secção “Arquivo de Imprensa e Audiovisual)

NOVEMBRO
Colóquio na Charneca de Caparica

IV - JORNAL E SITE

No dia 5 de Novembro realizou-se um colóquio no auditório da
Junta de Freguesia da Charneca de Caparica, em colaboração
com a própria Junta de Freguesia, principalmente com a disponibilidade e apoio da vogal do executivo, Alda Fidalgo, decorreu
mais uma sessão de esclarecimento e sobretudo de informação

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 da Associação e o Stress de Guerra por todos os
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associadas e que passaram a sê-lo. O Departamento Jurídico
criou e informatizou, ainda, uma base de dados.

sócios e instituições do país inteiro.
O Site da APOIAR foi sendo actualizado com mais ferramentas
interactivas, nomeadamente o catálogo da Biblioteca e um calendário de eventos.

VI - APOIO SOCIAL
O Serviço Social em 2010 deu 603 consultas. Contribuiu para a
criação e desenvolvimento de novos grupos e Ajuda Mútua,
estando a decorrer neste momento 4 grupos, dois de senhoras e
dois de homens. Contratou-se uma estagiária de serviço social
que deu apoio às actividades lúdicas. Iniciou-se um projecto de
Banco de Alimentos, a transitar para o corrente ano. No seguimento de um projecto efectuado pelo Ministério da Defesa, ajudou a assinalar alguns casos de ex-combatentes sem abrigo.

A APOIAR criou uma página oficial na rede social Facebook, conseguindo assim uma nova solução de divulgação mais eficaz e
imediata.
V - APOIO JURÍDICO
O Departamento Jurídico da APOIAR concentrou a sua actividade
na assessoria jurídica à Direcção e no apoio jurídico aos seus
associados, através da elaboração de contratos, pareceres e propostas de protocolos. Relativamente aos processos militares
intensificou as suas diligências junto dos diversos organismos,
concretamente o acompanhamento dos utentes às diversas entidades por onde passam os processos de acidente/doença para
reconhecimento dos utentes como Deficiente das Forças Armadas, como na reclamação de direitos, elaboração de requerimento e pedidos de informação junto da segurança social.

VII - APOIO MÉDICO E PSICOLÓGICO
Consultas
O apoio clínico, psiquiátrico e psicológico teve no total este ano
2213 consultas, o que representa um abaixamento de cerca de
20% relativamente ao ano passado, mas que no entanto continua acima do que é protocolado e financiado pelo Ministério da
Defesa, pelo que corpo clínico continua a trabalhar dentro do
que é expectável para as possibilidades da Associação.

Entraram 13 (treze) novos processos no Departamento Jurídico
sendo a pendência actual de 100 (cem) processos. Dos 12 (doze)
recursos interpostos, encontram-se 10 (dez) ainda por decidir,
tendo 2 (dois) sido indeferidos.
Em 2010 nenhum associado foi considerado como DFA, que seja
do nosso conhecimento, mas a 3 (três) foram atribuídas pensões
pela Caixa Geral de Aposentação por incapacidades devidas a
acidentes em serviço inferiores a 30%.

Modelo 2
Em 2010 deram início nesta associação 14 preenchimentos de
Modelo 2, estando em curso 49, sendo que foram tramitados
para os respectivos serviços de saúde dos ramos 11 Modelos 2.
Foram completados por esta associação 40 modelos 2 desde o
início do protocolo
VII - REUNIÕES DE DIRECÇÃO E ASSEMBLEIAS GERAIS

Contratou-se uma jurista estagiária no âmbito do programa INOV
Social do IEFP.
No total foram dadas cerca de 140 (cento e quarenta) consultas
nos dias de consulta e mais de 50 (cinquenta) nos outros dias
pela estagiária, abrangendo uma média de 130 (centro e trinta)
utentes, tendo sido atendidas algumas pessoas que não eram

A Direcção reuniu 17 vezes ao longo do ano de 2010, fazendo
uma média de mais de uma reunião por mês. Realizaram-se duas
assembleias Gerais ordinárias em Janeiro e Novembro.

NOTA EXPLICATIVA ÀS CONTAS DE 2010
dos sócios também se destacam na subida tendo se cifrado em
4.558 euros.

Conforme consta da Demonstração de Resultados apresentada a
esta Assembleia Geral, os Custos Totais em 2010 aumentaram
36.555,26 euros de 2009 para 2010.

Pelas razões atrás expostas, o resultado líquido do exercício de
2010 foi negativo no valor de 41.147, 45 euros.

A rubrica Fornecimentos e Serviços Externos que representa
54,4% do total dos custos de 2010, sofreu um acréscimo significativo de 14.421,61 euros, a reflector o aumento das actividades
da APOIAR.

Relativamente ao balanço, verifica-se que o Imobilizado Líquido
diminuiu 15.984,42 euros de 2009 para 2010 correspondendo às
amortizações técnicas criadas.

Por outro lado, os custos com o Pessoal cresceram cerca de 27%
de 2009 para 2010 o que se deve á contratação das duas estagiárias, Assistente Social e Jurista, no âmbito do programa INOV
Social do IEFP.

Os valores em caixa e bancos também registaram um decréscimo
de 23.649,36 euros.
Por estas razões o valor do activo líquido foi em 2010 de
140.893,18 contra 180.484,96 euros em 2009 - decréscimo de
39.591,78 euros.

Sem por em causa o normal funcionamento da Associação, verifica-se que houve uma boa gestão quanto á contenção de custos.

O Capital Próprio - Património - sofreu um decréscimo de
42.023,66 euros por força, fundamentalmente, dos resultados
líquidos negativos

Ao nível dos Proveitos e Ganhos, houve uma diminuição de
22.650,92 euros de 2009 para 2010 o que se deveu ao facto de
no ano de 2009 terem sido recebidas verbas de anos anteriores
no montante de 29.138,47 euros e não ter havido qualquer comparticipação do INR, a qual em 2009 tinha sido de 7.600 euros.

Qualquer esclarecimento adicional que esta Assembleia Geral
entender solicitar será aqui prestado.

Contrariando no entanto esta tendência negativa, as quotas dos
associados sofreram um acréscimo de 2.255 euros. Os donativos
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PARECER DO CONSELHO FISCAL
O exercício de 2010, terminou com um resultado líquido negativo de 41 147,45€. Esta situação resultou especialmente de uma
diminuição dos subsídios auferidos das entidades públicas.

- Procedido às necessárias recolhas de informações e esclarecimentos junto do Técnico Oficial de Contas “Virgílio Ginja Duarte”.

A reacção a estas diminuições de subsídios, a Direcção tentou
arranjar novas formas de réditos para minimizar tais reduções.

Declara que

No essencial as valências aos nossos associados mantiveram-se
a um ritmo satisfatório, o que demonstra que nunca a Direcção
baixou os braços.

Não se constatou quaisquer inexactidões ou omissões, que apresentem restrições ao bom desempenho económico e de gestão
da actual Direcção em relação ao exercício findo.

As contas mostram-se equilibradas e a nossa casa é governável,
mas é preciso trabalho. Então mãos à obra.

Sobre o Relatório de Actividades, oferece-nos dizer que o mesmo
se apresenta limiarmente esclarecedor da evolução da actividade da Associação, das suas dificuldades em conseguir das autoridades públicas os subsídios necessários ao bom andamento das
várias valências e evidencia com clareza os aspectos mais relevantes e significativos.

Breve apontamento histórico

Agradecimentos

I - A APOIAR foi legalmente constituída como IPSS – Instituição
Particular de Solidariedade Social, no ano de 1994, com o sentido
de servir o povo português que tinha sido levado coercivamente
a servir a clique militar fascista que durante mais de quatro décadas governou Portugal, impondo ao povo português uma guerra
injusta, cujo fim seria inevitavelmente a derrota das Forças
Armadas, a sua humilhação e a implosão do próprio regime militar.

IV - O Conselho fiscal, tem a honra de manifestar o reconhecimento, pelos apoios recebidos:

O resultado negativo não é desmotivante para entidades como
a nossa, cujo objectivo não é o lucro, mas sim servir com espírito de missão.

Está claro que bastantes dos nossos camaradas militares que
serviram coercivamente o regime, tiveram no futuro um prémio
muito amargo, ou seja sequelas que se encaixam sem sombra de
dúvida na “Perturbação Pós-Stress Traumático”. Aliás, os soldados norte-americanos também foram atingidos por tal maleita,
depois de terem lutado na guerra do Vietname.
No nosso país, destaca-se no meio científico o médico psiquiatra
Dr. Afonso de Albuquerque que segundo a nossa pesquisa foi
oficial miliciano na Guerra Colonial em Moçambique e que na
verdade mostrou-se um verdadeiro pioneiro a quem o país muito deve e, de forma especial, os ex-combatentes afectados com
o “Stress pós traumático de guerra”.
Transparência
II - Não podemos deixar de lembrar, que a equipa directiva que
geriu a nossa associação até 31/12/2010, sempre se pautou pela
transparência, apesar de a mesma não resultar de qualquer
imposição legal, mas sim de uma imposição moral que a Direcção entendeu reforçar, que reputamos a todos os títulos louvável, através de prestação adicional da sua actividade a todos os
associados sem excepção.
Nomeadamente nas seguintes áreas:
Subsídios e subvenções recebidas no exercício de 2010;

Ministério da Defesa Nacional;
Segurança Social
Câmara Municipal de Lisboa;
Junta de Freguesia de Campolide;
Todos os associados, colaboradores e voluntários;
Aprovação
V - Assim:
Que seja aprovado o relatório de Actividades.
Que sejam aprovados o Relatório e Contas e respectivas
demonstrações financeiras.
Apontamento final
VI - Os órgãos sociais Direcção e Assembleia Geral, devem receber um voto de louvor pelo seu desempenho, pela persistência e
pelo sacrifício que têm demonstrado ao longo do presente mandato.
Bem hajam!
Lisboa, 19 de Fevereiro de 2011

O Conselho Fiscal
____________________

Exploração orçamental:

(Álvaro Manuel Martins Santinho Coelho)

- Réditos (receitas auferidas);
Gastos (custos) com o pessoal, amortizações, fornecimentos e
serviços externos, outros custos operacionais.

____________________
(Maria da Conceição Cristino)

Resultados
III - Constatamos que foram observados pela actual direcção em
exercício, tanto a lei como os estatutos. Nestes termos, o Conselho Fiscal em sessão conjunta e depois de:
- Analisar as Contas e o Relatório de Actividades, apresentadas
pela Direcção da APOIAR - Associação de Apoio aos ExCombatentes Vítimas do Stress de Guerra.
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____________________
(José Marques Correia)

Balanço APOIAR 2010
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Balanço APOIAR 2010
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Balanço APOIAR 2010
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Apoios e Consultas 2010
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