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APOIAR-RELATÓRIO E CONTAS E ACTIVIDADES DO EXERCÍCIO DE 2011 DA APOIAR
ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS EXEX-COMBATENTES VÍTIMAS DO STRESS DE GUERRA
PREÂMBULO

dades aos associados nomeadamente com os novos espaços do ginásio e da biblioteca com um espaço de informática.

No âmbito dos art. 35 º dos Estatutos da APOIAR, a Direção apresenta aos Associados o Relatório de Atividades e
Contas referentes ao exercício de 2011.

No que concerne às reivindicações legislativas temos a
destacar as reuniões com os Secretários de Estado da Defesa e a entrega de uma análise profunda ao estado dos processos de qualificação como Deficiente das Forças Armadas por stress de guerra, assim como propostas de reformulação para acabar com os 14 anos de tempo média de
espera em que os ex-combatentes acabam envolvidos.

LINHAS GERAIS
O ano de 2011 na APOIAR teve como destaque o ciclo de
colóquios pela capital portuguesa que levou a informação
acerca do stress de guerra virtualmente a todas as freguesias de Lisboa. As obras de beneficiação do espaço da
APOIAR maioritariamente efetuadas por voluntários e
financiadas por donativos de empresas e particulares,
foram o grande destaque na atividade associativa este ano.
Como consequência teve o alargamento da oferta de ativi-

No apoio clínico temos a destacar o aumento das consultas
de psicologia e clínica geral relativamente ao ano passado.
A diminuição global do número de apoios deve-se a uma
gestão das prioridades dos atendimentos.

I- RELAÇÕES EXTERNAS

Aniversário da APVG
Dia 27 de Março a APOIAR fez-se representar no Aniversário desta Associação.

Reivindicações Legislativas
Processos para qualificação como DFA por stress de guerra

Aniversário da AOFA

Levantamento da situação geral dos processos passo a passo. Média
12/14 anos espera; Levantamento do tempo e número de processos
iniciados e concluídos; Análise dos processos a que demos o nome de
Labirinto. Foi entregue aos governo de José Sócrates e Pedro Passos
Coelho em audiência com os dois Secretários de Estado da Defesa; Propostas de reformulação dos processos entregues no Ministério da Defesa
Nacional do anterior e atual governo, em duas reuniões com os Secretários de Estado; Pedidos de Audiência às comissões parlamentares e partidos com assento na Assembleia da República; Manifestação no Rossio
com desfile pelas ruas até ao Ministério das Finanças.

Esteve presente o Presidente da Direção.
Outras Associações e Entidades
Início de parcerias e protocolos com outras associações: APDPk - Associação Portuguesa dos Doentes de Parkison; APP - Associação Portuguesa
Paramiloidose; ARPIB - Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos
da Buraca; Projecto Alkantara – Associação de Luta Contra a Exclusão
Social. Parceria com a Comissão Social de Freguesia de Campolide.

Relacionamento institucional

Efemérides

MDN - Secretário de Estado da Defesa

Aniversário da Batalha de Las Lys

A Direção da APOIAR entregou propostas de reformulação dos processos
de qualificação como Deficiente das Forças Armadas (DFA) por stress de
guerra no Ministério da Defesa Nacional do anterior e atual governo, em
duas reuniões com os Secretários de Estado Marcos Perestrello (PS) e
Paulo Braga Lino (PSD).

Dia 9 de Abril a APOIAR fez-se representar por associados seus na Batalha onde depositaram uma coroa de flores no Túmulo do Soldado Desconhecido.
Comemorações do 25 de Abril e 50º Aniversário do início
da Guerra Colonial

Rede Nacional de Apoio (RNA)

O Presidente da direção esteve presente em cerimónias na Associação
dos Deficientes das Forças Armadas (19 de Abril) e foi convidado para um
colóquio organizado pela Junta de Freguesia da Bobadela acerca da
Memória Comum da Guerra Colonial (25 de Abril).

A APOIAR reuniu com a Comissão Nacional de Acompanhamento da Rede
Nacional de Apoio, onde analisou o estado da RNA e entregou também
as propostas de reformulação dos processos DFA por stress de guerra.
Federação Portuguesa das Associações de Combatentes (FEPAC)

10 de Junho

Insistência, enquanto membros dos órgãos sociais da FEPAC, na aprovação de resoluções por parte desta federação no sentido de interpelar o
governo para resolver as questões dos processos de qualificação como
DFA por stress de guerra.

A APOIAR esteve presente na tribuna de honra nas comemorações oficiais em Castelo Branco, onde também participou no desfile dos excombatentes que encabeçou o desfile militar oficial. Em Belém também
esteve presente através de associados seus que empunharam o estandarte da Associação.
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Dia do Armistício

Ginásio e Fisioterapia

Estiveram presentes associados em representação da APOIAR depositando uma coroa de flores em honra do Soldado Desconhecido.

Com o reaproveitamento do espaço inferior da entrada da sede, criou-se
um ginásio que se equipou com a generosidade de donativos recolhidos
através de associados, empresas e eventos. Deu-se início a sessões de
fisioterapia e movimento coordenadas por uma fisioterapeuta licenciada.

II - ACTIVIDADES ASSOCIATIVAS

Informática

Obras de Beneficiação na APOIAR:

Com a criação do novo espaço da biblioteca e internet, equipada por
computadores doados pela Soares da Costa, deu-se início em Outubro
uma série de sessões experimentais de alfabetização informática.

Compra e colocação de um servidor central para organizar informaticamente os ficheiros de trabalho da APOIAR; Fecho dos portões do r/c, 1º e
2º piso; Limpeza e pintura do espaço físico interior e exterior da APOIAR
com ajuda de voluntários; Criação de um novo espaço para a biblioteca;
Espaço para informática com computadores comprados e doados; Inicio
de Cursos de Informática - Novembro 2011; Criação de um Ginásio totalmente equipado; Inicio de aulas de movimento e fisioterapia; O nº sócios
aumentou; Aumento do apoio social e voluntariado; Reorganização geral
dos serviços.

MARÇO
Dia Mundial da Água:
A convite da Junta de Freguesia de Campolide, os grupos de Ajuda Mútua
da APOIAR estiveram presentes na reabertura ao público do Aqueduto
das Águas Livres em Lisboa, numa iniciativa da Câmara Municipal de
Lisboa que assinalou o Dia Mundial da Água, no passado dia 22 de
Março.

Colóquios
Dia Internacional da Mulher

ABRIL

A APOIAR comemorou o Dia Internacional da Mulher num colóquio
realizado no salão do Liberdade Atlético Clube, no dia 12 de Março. O
mote destas comemorações foi o Ano Internacional do Voluntariado que
se comemorou em 2011 e que deu início ao projecto de voluntariado da
APOIAR. Maria João Silva, da FAÚMA, foi prelectora no debate.

Aniversário APOIAR
Na tarde de sábado de 16, a APOIAR recebeu os seus associados,
colaboradores e convidados, no salão do Liberdade Atlético Clube para
comemorar o seu aniversário.

Ciclo de colóquios “A Ferida Encoberta” em Lisboa

MAIO

Divulgação do stress de guerra com a presença dos técnicos e dirigentes
da APOIAR por todas as freguesias de Lisboa em locais emblemáticos da
cidade. Santiago Alquimista (Castelo e Alfama) - Abril; Chapitô (Alfama e
Baixa) - Maio; Braço de Prata (Chelas) - Junho; A Barraca (Santos) - Outubro. Foram informadas e envolvidas todas as Juntas de Freguesia de
Lisboa, Bombeiros, Polícia, e Centros de Saúde. O colóquio de encerramento teve destaque no jornal Público Online e Correio da Manhã.

Passeio ao Alqueva
No fim de semana de 7 e 8, a APOIAR organizou uma excursão que levou
cerca de cinquenta associados da APOIAR à Barragem do Alqueva,
Reguengos de Monsaraz e Badajoz com passagem por Elvas.
JUNHO
Convívio Santos Populares

Passeios e atividades terapêuticas, lúdicas e desportivas

No dia 25, de modo a celebrar o início das parcerias interassociativas,
com a Associação Portuguesa de Paramiloidose e a Associação
Portuguesa de Doentes de Parkinson, fez-se um almoço convívio.

TODO O ANO
Grupos de Ajuda Mútua

JULHO

Durante o ano transato os GAM mantiveram em funcionamento os quatro
grupos, dois de senhores e dois de senhoras, tendo se verificado uma
maior rotatividade dos elementos dos grupos.

Terapias Expressivas
Workshop de danças expressivas durante este mês, em conjunto com a
Vivenciarte para implementação de um projeto de intervenção em Educação ou Terapia Expressiva.

Os GAM tiveram um papel mais ativo, dinâmico e decisivo, participando e
colaborando nas inúmeras atividades que a Associação desenvolveu ao
longo do ano.

OUTUBRO

Caminhadas em Monsanto

Do Museu ao Bairro: Visitas Guiadas

A APOIAR deu início em 2011 a passeios regulares, semanais, pelos
percursos pedestres do Parque Florestal de Monsanto, numa iniciativa
organizada por voluntários e que teve uma adesão acima de todas as
expetativas, repetindo-se praticamente todos os fins de semana do ano.

No dia 29 a APOIAR participou no projeto “Do Museu ao Bairro da Madragoa”, promovido pela Comissão Social de Freguesia de Santos-o-Velho.
Esta viagem "do bairro" e "para o bairro", foi o fio condutor para a apresentação, no espaço do Museu, de objectos, palavras, lugares e memórias
da Madragoa antiga.
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NOVEMBRO

IV - JORNAL E SITE

Vila de Rei

O Jornal

No dia 9 foi realizado um passeio a Vila de Rei. Foi visitado a Serra da
Melriça – local que indica o Centro Geodésico de Portugal, e o Museu da
Geodésia.

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 sócios e instituições do país inteiro.

Dia das Castanhas

O Site da APOIAR

No dia 11 realizamos um convívio para assinalar o São Martinho, tendo
participado a Associação Projecto Alkantara e a Associação Portuguesa
de Doentes de Parkinson. Este convívio permitiu o interassociativismo
entre os vários associados.

Manteve-se como principal veículo de informação e divulgação, aliado á
página de facebook, onde está publicado o arquivo fotográfico dos eventos da APOIAR. Instituiu-se o Banco de Voluntariado Online
V - APOIO JURÍDICO

BTT Solidária

O apoio jurídico deu 131 consultas em 2011, centrando-se no acompanhamento e análise dos processos como DFA por stress de guerra dos
seus associados.

Passeio de BTT e a pé ao ar livre organizado pelo Clube BTT Alvaladense
dia 27 de Novembro, com uma recolha de fundos em favor para as
Associações APOIAR, APDPk, APP e Projecto Alkantara. Teve o apoio da
Câmara Municipal de Santiago do Cacém, da Junta de Freguesia de
Azinheira dos Barros, da Escola EB+2 de Alvalade Sado e os patrocínios
da Central de Cervejas e da Avibom - Herdade da Daroeira.

VI - APOIO SOCIAL
Criação do Banco de Voluntariado Online

DEZEMBRO

Aberto a qualquer pessoa a voluntariar-se na APOIAR. Neste banco online já se inscreveram 20 pessoas.

Natalis

Campanha de recolha de vestuário e calçado usado

Mais um ano a APOIAR esteve presente na NATALIS: Feira de Natal de
Lisboa, que realizou-se de 3 a 11 deste mês, na FIL, no Parque das
Nações. Sem a colaboração e participação dos voluntários da APOIAR não
teria sido possível a concretização desta atividade.

Recolha na associação de roupa usada durante os meses de Novembro e
Dezembro para distribuição no período natalício.
Projeto Ajude-nos a Ajudar

Festa de Natal

Pelo segundo ano apelamos à solidariedade de todos para a doação de
alimentos com o objetivo de entregar cabazes aos associados mais
carenciados.

No dia 17, foi realizada na APOIAR mais uma Festa de Natal, que juntou
muitos dos seus associados e familiares.

Apoio a crianças guineenses
III - PRESENÇAS COMUNICAÇÃO SOCIAL

Criação de um projeto de recolha de vestuário, calçado e material didático.

Rádio
Em Abril, o Presidente da Direção da APOIAR deu entrevistas à Rádio
Aurora e Rádio Horizonte pela ocasião dos 37 anos do 25 de Abril e dos
50 anos do início da Guerra Colonial onde se fez alusão também ao problema dos processos DFA por stress de guerra.

Pedido de Material
Pedidos de doação a várias empresas que ajudaram a equipar os espaços
e eventos da APOIAR: Robbialac; Central de Cervejas; Fildesign; Soares
da Costa.
Parcerias

Jornais

Com o objetivo de dar respostas sociais, iniciamos o projeto de desenvolver parcerias com outras instituições de cariz social.

Em Abril, associados da APOIAR deram os seus testemunhos à revista NS
do Diário de Notícias, por ocasião dos 50 anos do início da Guerra Colonial. Em Outubro a APOIAR teve presença no Correio da Manhã e no
Público Online por ocasião do encerramento do ciclo de colóquios “A
Ferida Encoberta”, a partir das declarações recolhidas pela Agência Lusa
ao Presidente da Direção.

VII - APOIO MÉDICO E PSICOLÓGICO
Consultas
O apoio clínico, psiquiátrico e psicológico teve no total este ano 2315
consultas. Como sempre estes apoios continuam a ultrapassar o protocolado pelo Ministério da Defesa. A APOIAR continua no entanto a dar
apoio a estes utentes e seus familiares.

Televisão
Em Novembro, presença de dois associados no programa “A Tarde é
Sua”, apresentado por Fátima Lopes, na TVI para testemunhar acerca do
stress de guerra.

Modelo 2
O grande objetivo e prioridade da clínica no ano de 2011 foi o preenchimento de modelos 2, de modo a agilizar o encaminhamento deste relatório para o início dos processos de qualificação como DFA por stress de
guerra aos utentes. Foram despachados por esta Associação 27 “Modelo
2”, quase o dobro do ano passado.

Nota: Todas estas presenças e de anos anteriores estão disponíveis no site da
APOIAR na secção “Arquivo de Imprensa e Audiovisual.”
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NOTA EXPLICATIVA ÀS CONTAS DE 2011
O exercício de 2011 teve que proceder ao ajustamento de algumas rubricas das contas de acordo com as novas normas instituídas pela Administração Fiscal.

140.893,18 euros em 2010 para 117.338,71 em 2011 e os Fundos Patrimoniais de 138.158,81 para 114.094,30 no mesmo período. O Passivo,
quase insignificante, passou de 2.734,37 euros em 2010 para 3.244,41
em 2011.

Em conformidade com os elementos apresentados, os Custos Totais em
2011, sem contar com as Amortizações, foram inferiores em 2.102,66
euros em relação ao exercício de 2010 e os Proveitos diminuíram
1.523,45 euros no mesmo período.
Os Resultados Líquidos que em 2010 foram de 41.147,45 euros negativos ascenderam em 2011 a 40.568,24 euros, também negativos, dos
quais 15.984,42 euros respeitam às Amortizações.
No que respeita ao Balanço, verifica-se que o Ativo passou de

Não obstante ter havido uma boa gestão quanto à contenção de custos,
verificamos que importa aumentar o nível de receitas através das quotizações ou de donativos já que os subsídios à exploração não poderão
aumentar em função da crise instalada.
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APOIAR - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS EX-COMBATENTES VÍTIMAS DO STRESS DE GUERRA

Balanço Indivídual (IES) em 31 de Dezembro de 2011 - Unidade monetária (EUR)
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APOIAR - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS EX-COMBATENTES VÍTIMAS DO STRESS DE GUERRA

Demonstração individual dos resultados por natureza em 31 de Dezembro de 2011
Unidade monetária (EUR)

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS
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A DIREÇÃO

Total
de apoios
e consultas
do ano
de 2011
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