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I- RELAÇÕES EXTERNAS  

  
Reivindicações Legislativas 

 

Reuniões na Assembleia da República por causa dos 
Processos para qualificação como DFA por stress de 
guerra 

Após uma série de pedidos de audiência às comissões 
parlamentares dos partidos com assento na Assembleia 
da República, e à própria Comissão de Defesa Nacional, 
a APOIAR obteve resposta positiva por parte do Partido 
Comunista Português e do CDS-Partido Popular. Foi 
nos dias 10 e 21 de fevereiro que PCP e CDS recebe-
ram a direção da APOIAR, que fez questão de exigir 
uma solução política para o problema dos processos de 
qualificação como Deficiente das Forças Armadas por 
stress de guerra. No dia 3 de abril a APOIAR foi rece-
bida pela Comissão Parlamentar de Defesa Nacional 
e apresentou o resultado do encontro sobre legislação 
que realizou no dia 22 de março 

 

Queixa ao Provedor de Justiça 

Na sequência do encontro legislativo de 22 de março, a 
APOIAR deu a conhecer as conclusões dessa análise ao 
Provedor de Justiça em forma de queixa. Na resposta 
ao MDN que deu a conhecer à APOIAR, o provedor 
defende que, mais do que analisar as razões dos 
atrasos, são necessárias medidas concretas para os 
evitar.  

 

 

 

 

 

Relacionamento institucional  

  

MDN - Secretário de Estado da Defesa 

A APOIAR foi representada pelo Presidente da Direção 
João Sobral, no dia 17 de dezembro, numa reunião do 
Conselho Consultivo dos Antigos Combatentes, do 
qual faz parte. Nessa condição, João Sobral alertou para 
os problemas que ainda persistem no apoio às vítimas 
do stress de guerra. Para os 1600 processos retidos na 
CPIP e DSAJ continua a não haver solução.  
 

Federação Portuguesa das Associações de Combatentes 
(FEPAC)  

Dia 11 de junho a APOIAR recebeu uma reunião da 
Federação Portuguesa das Associações de Combatentes, 
na qual faz parte dos órgãos sociais. Foi na qualidade de 
associação federada que reuniu com o Grupo Parlamen-
tar do Partido “Os Verdes” no sentido de apresentar o 
caderno reivindicativo comum das Associações de com-
batentes, centrando a questão nos atrasos dos processos 
para qualificação como DFA e na questão dos medica-
mentos 

  
Outras Associações e Entidades 

 Parcerias e patrocínios com descontos para associa-
dos e utentes nos serviços prestados pela Óptica do 
Arco, Clínicas Dentárias Smile Up e aparelhos auditi-
vos Medsom 

Efemérides 

  

Aniversário da Batalha de Las Lys 

Dia 9 de abril a APOIAR fez-se representar por associa-

PREÂMBULO 
 
No âmbito dos art. 35 º dos Estatutos da APOIAR, a Dire-
ção apresenta aos Associados o Relatório de Atividades e 
Contas referentes ao exercício de 2012 bem como o pare-
cer do Conselho Fiscal. 
 

LINHAS GERAIS 
 

A Direção da APOIAR, no relatório que agora apresenta, 
dá realce aos eventos mais marcantes que ocorreram no 
decurso de 2012, discriminando-os de acordo com o 
esquema inserido no mesmo.   

Pela sua importância, e porque foi uma das bandeiras da 
atual direção, realçamos as reuniões havidas na Assem-
bleia da República, com deputados dos vários grupos par-

lamentares e com a Comissão de Defesa Nacional, a quem 
foi entregue um caderno reivindicativo alusivo ao tempo a 
que os processos para qualificação como Deficiente das 
Forças Armadas estão sujeitos, num labirinto de aprecia-
ção. Reuniões semelhantes ocorreram também com o 
Ministério da Defesa Nacional. 

Realçamos também o Grupo de Trabalho criado para ana-
lisar a legislação que envolve toda a tramitação proces-
sual e do qual saíram as linhas fundamentais para as rei-
vindicações apresentadas.  

Não podemos também deixar de referir a participação do 
Presidente e do Secretário da Direção num seminário da 
ADFA, no qual, perante as intervenções que foram feitas, 
ficaram bem demonstradas as reivindicações  da APOIAR. 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2012 DA APOIAR-  
ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS EX-COMBATENTES VÍTIMAS DO STRESS DE GUERRA 
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dos seus na Batalha onde depositaram uma coroa de 
flores no Túmulo do Soldado Desconhecido. 

  
10 de junho  

O Presidente da Direção da APOIAR esteve na tribuna de 
honra das comemorações oficiais do 10 de junto que 
decorreram em Belém. Vários associados participaram 
no desfile de ex-combatentes que desde há três anos 
homenageia os ex-militares portugueses da guerra do 
ultramar que encabeça o habitual desfile militar 

  

II - ACTIVIDADES ASSOCIATIVAS 

  

Divulgação e eventos 

  

Espetáculo de solidariedade no São Luiz Teatro Munici-
pal 

A APOIAR, em conjunto com a Associação Portuguesa de 
Paramiloidose, Projecto Alkantara, Associação Portu-
guesa de Doentes de Parkinsou, organizou um espetácu-
lo de divulgação destas associações para recolha de fun-
dos. O espetáculo contou com a participação ds fadistas 
Marco Rodrigues, Tânia Oleiro, Vânia Duarte, João 
Sobral, assim como o grupo coral alentejano Os Amigos 
das Minas de São Domingos e o quarteto de jazz de Pau-
la Sousa. Este espetáculo teve o apoio da EGEAC, empre-
sa municipal de equipamentos culturais de Lisboa e da 
Junta de Freguesia de Santa Iria da Azóia 

 

Dia Internacional da Mulher 

Encontro na sede da Associação com a realizadora do 
filme documentário “Quem Vai à Guerra” e com o grupo 
de mulheres que participou no filme. 

  

 

Grupo de Trabalho sobre Stress de Guerra  

e Legislação 

No dia 22 de Março de 2012 realizou-se um encontro 
de Técnicos e Dirigentes para analisar e avaliar a legisla-
ção aplicada ao stress pós traumático ''PPST''. Preten-
deu-se analisar as leis, decretos-lei e despachos que 
regulamentam a doença e definem as compensações aos 
ex-militares que adquiriram perturbações psicológicas 
crónicas por exposição a acontecimentos traumáticos 
durante a sua vida militar. Foram convidados represen-
tantes das Associações que fazem parte da Rede Nacio-
nal de Apoio, assim como das estruturas que a com-
põem, nomeadamente do Ministério da Defesa Nacional. 
  

10 anos da Rede Nacional de Apoio 

A APOIAR foi convidada a participar no colóquio sobre 
os dez anos da RNA que decorreu nas instalações da 

ADFA. O Presidente da Direção fez uma alocução acerca 
do labirinto da tramitação processual para a qualifica-
ção como DFA. O secretário da Direção falou acerca das 
boas práticas da APOIAR na Rede. 

  

Encontro Nacional da Rede Nacional de Apoio 

O Presidente da Direção esteve presente no Caramulo 
para um encontro sobre a Rede Nacional de APOIO pro-
movido pela ANCU, nos dias 8 e 9 de dezembro 

  

Natalis 

Na primeira semana de dezembro a APOIAR esteve 
presente na Feira de Natal de Lisboa através da exce-
lente colaboração de dezenas de voluntários que contri-
buíram para a divulgação da Associação e recolha de 
fundos 

  

Passeios e atividades terapêuticas,  

lúdicas e desportivas 

  

TODO O ANO 

 

Grupos de Ajuda Mútua 

Mantiveram-se os Grupos de Ajuda Mútua de Homens e 
mulheres que contribuíram para os eventos e funciona-
mento da Associação de modo voluntário, mantendo 
assim uma constante presença e atividade na Associa-
ção. 

 

Caminhadas em Monsanto 

Durante os fins de semana do ano em que a meteorolo-
gia o permitiu manteve-se a regularidade desta impor-
tante atividade de convívio e saúde 

 

Ginásio e Fisioterapia 

As atividades de ginásio continuaram ao longo do ano 
tendo sido feitos melhoramentos significativos no espa-
ço através a atividade de voluntários e de material doa-
do, recolhido e comprado 

 

Informática 

Os cursos de informática foram sendo realizados confor-
me os pedidos e adaptados livremente à necessidade de 
cada um dos alunos 

  

 

Aulas de Alfabetização 

Com a ajuda de voluntários houve regularmente duran-
te o ano aulas de alfabetização 
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Danças de Salão 

Com a prática e conhecimento da Dr.ª Vânia Santos foi 
criado um grupo com o objetivo de se aprender a dançar 
diversos géneros de dança. 

 

JANEIRO 

 

Sporting Solidário:  Com a colaboração do Sporting Clu-
be de Portugal que ofereceu bilhetes, um grupo de asso-
ciados adeptos do Sporting e não só assistiu ao jogo 
Sporting X Beira Mar no dia 29 de janeiro 

 

FEVEREIRO 

Visitas Guiadas No âmbito do “Ano Europeu do Envelhe-
cimento Activo e da Solidariedade entre Gerações”, a 
Associação, em colaboração com a Câmara Municipal de 
Lisboa, organizou várias visitas guiadas. 29 – Museu 
Colecção Berardo. 

MARÇO  

 

Visitas Guiadas  

No âmbito do “Ano Europeu do Envelhecimento Activo e 
da Solidariedade entre Gerações”, a Associação, em cola-
boração com a Câmara Municipal de Lisboa, organizou 
várias visitas guiadas. 29 – Oceanário de Lisboa. 
 
ABRIL  

 

Media Lab no Diário de Notícias 

Dia 19 de abril, em colaboração com a Câmara Munici-
pal de Lisboa a APOIAR levou um grupo de associados a 
uma visita guiada ao laboratório de media do Diário de 
Notícias onde puderam aprender acerca da criação da 
primeira página de um jornal. 

  

Passeio ao Douro 

Nos dias 28 e 29 de abril , foi realizado um Cruzeiro no 
Douro promovido pela APOIAR, em colaboração com a 
Terranostra. Neste passeio, tivemos ainda a participa-
ção de um grupo de utentes da Associação Projecto 
Alkantara. 
  

 

MAIO  

 
Visitas Guiadas 
No âmbito do “Ano Europeu do Envelhecimento Activo e 
da Solidariedade entre Gerações”, a Associação, em cola-
boração com a Câmara Municipal de Lisboa, organizou 

várias visitas guiadas. Em maio visitou-se o Núcleo 
Arqueológico do Millenium BCP da Baixa Lisboeta e o 
Museu da Marinha 
  

JUNHO 

  

Visitas Guiadas 
No final do mês de junho visitámos ainda o Oceanário 
de Lisboa, através das Visitas Comentadas da Câmara 
Municipal de Lisboa. 
 

JULHO  

 

Jardim Zoológico 

Em julho a APOIAR fez uma visita ao Jardim Zoológico 
de Lisboa numa colaboração com o ZOO 

  

OUTUBRO 

 

Ateliers de Expressão 

Procurando dar resposta aos eventos no mês de Dezem-
bro, as mulheres que fazem parte dos Ateliers de 
Expressão ofereceram mais o seu tempo e criatividade 
para fazerem trabalhos que foram vendidos nas feiras 
de Natal.  
 

NOVEMBRO 

 
Dia das Castanhas 

Com a participação de alguns utentes e de duas ex-
estagiárias da APOIAR comemoramos o dia das Casta-
nhas. Este encontro possibilitou recordar momentos do 
passado que nos deixou algumas saudades.   
  
DEZEMBRO 

Festa de Natal 

Realizou-se na sede, dia 16 de dezembro, a Festa Anual 
de Natal que reuniu dirigentes e associados 

  

III - PRESENÇAS NA COMUNICAÇÃO SOCIAL  

  

A APOIAR apostou em 2012 em manter a imprensa 
nacional constantemente informada acerca das 
questões que mais afetam os ex-combatentes víti-
mas do stress de guerra. Para além dos atrasos dos 
processos a que já foi dado o devido destaque, exis-
tem outras preocupações que devem ser dadas a 
conhecer à sociedade.   
  
Imprensa escrita 

A edição do Jornal de Notícias de 26 de abril publicou 
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o press release da APOIAR, que saiu na Agência LUSA, 
relativamente à demora dos processos para qualificação 
como DFA por perturbação psicológica crónica (stress 
de guerra). Nesse comunicado a APOIAR divulgou os 
resultados do grupo de trabalho sobre legislação e 
stress de guerra, realizado no dia 22 de março. 
  
Dia 28 de setembro a Agência Lusa publicou as decla-
rações de Afonso de Albuquerque, Presidente da Mesa 
da Assembleia Geral da APOIAR, que participou no 
seminário da ADFA sobre os 10 anos da Rede Nacional 
de Apoio. Esta notícia foi publicada no jornal Público  
  
Dia 10 de outubro o site de divulgação científica Ciên-
cia 2.0 da Universidade do Porto, publicou uma 
reportagem sobre o stress pós-traumático no dia mun-
dial da Saúde Mental com a Participação do Presidente 
da direção 
  
Dias 10 e 11 de outubro os jornais “i” e Destak divul-
garam a nota da Agência Lusa acerca do comunicado de 
imprensa da APOIAR sobre a carta do Provedor de Justi-
ça a condenar os atrasos dos processos para qualifica-
ção como DFA por stress de guerra 
  
Dia 19 de novembro, no seguimento da publicação da 
Agência Lusa do comunicado de imprensa da APOIAR, 
o jornal Público Online divulgou a notícia acerca de 
como os cortes das pensões e nos medicamentos estão a 
piorar as condições dos ex-combatentes com stress de 
guerra assim como declarações do Presidente da Dire-
ção da APOIAR 
  
Dia 9 de dezembro o Correio da Manhã publica as 
declarações do Presidente da Direção recolhidas no 
seguimento do comunicado de imprensa da APOIAR 
sobre as vítimas de stress de guerra poderem ser víti-
mas duas vezes nos casos de violência doméstica em 
que hajam ex-combatentes envolvidos 
  
Televisão 

 O Presidente da Direção foi um dos convidados no pro-
grama  Testemunho Direto do Porto Canal, no dia 25 
de outubro, onde teve a oportunidade de falar sobre o 
stress de guerra e os processos para qualificação como 
DFA. 

  

Nota: Todas estas presenças e de anos anteriores estão 
disponíveis no site da APOIAR na secção “Arquivo de 
Imprensa e Audiovisual.” 

 

 

 

 

IV - JORNAL E  SITE 

 

O Jornal  

Manteve a sua tiragem bimestral, permanecendo a 
opção de imprimir o jornal na própria sede, continuan-
do 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. 

 

O Site da APOIAR  

Manteve-se como principal veículo de informação e 
divulgação, aliado à página de facebook, onde está publi-
cado o arquivo fotográfico dos eventos da APOIAR.  O 
Site da APOIAR teve no ano de 2012, 2805 visitas, 307 
das quais do estrangeiro (Brasil, Estados Unidos, Fran-
ça, Reino Unido, Angola, Alemanha, Canadá e Moçambi-
que) 

  

V - APOIO JURÍDICO 

O apoio jurídico deu 135 consultas em 2012, centrando-
se no acompanhamento e análise dos processos como 
DFA por stress de guerra dos seus associados. 

  
VI - APOIO SOCIAL 

 O Parlamento Europeu aprovou que 2012 seria o Ano 
Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade 
entre Gerações. Neste âmbito o Serviço Social procurou 
desenvolver um conjunto de atividades em parceria e 
colaboração com instituições públicas/ privadas e par-
ceiros, com o objetivo de sensibilizar as pessoas a pro-
curarem diferentes formas e práticas de responder aos 
desafios do envelhecimento promovendo a sua integra-
ção social e a sua participação ativa na sociedade. 

É importante realçar que as actividades na APOIAR tam-
bém se realizam com o apoio dos nossos voluntários, o 
seu empenho é prova de que a idade não é impedimento 
para colaborar connosco.  

 

VII - APOIO MÉDICO E PSICOLÓGICO 

Consultas 

O apoio clínico, psiquiátrico e psicológico teve no total 
este ano 2206 consultas. Os valores conseguidos este 
ano estão acima do protocolado com o Ministério da 
Defesa Nacional 
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Total  
de apoios  
e consultas 
do ano  
de 2012 


