Relatório de Actividades e Contas

Assembleia Geral 17 de Março de 2018

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017 DA APOIARASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS EX-COMBATENTES VÍTIMAS DO STRESS DE GUERRA

PREÂMBULO
No âmbito dos artigos 29º, alínea b) e 35 º, alínea b) dos Estatutos da APOIAR, a
Direção apresenta aos Associados o Relatório de Actividades e Contas referentes
ao exercício de 2017 bem como o parecer do Conselho Fiscal.

I- RELAÇÕES EXTERNAS

Outras Associações e Entidades

Relacionamento institucional

A APOIAR manteve-se membro com presença regular nas reuniões e actividades do Grupo Comunitário dos Bairro da Liberdade/Serafina, um
grupo que engloba todas as associações da zona, a
Junta de Freguesia de Campolide e a Polícia de Segurança Pública, criando assim laços fortes na comunidade que tem dado frutos em actividades e
colaboração interinstitucional.

Assembleia da República
A Direcção da APOIAR que tomou posse em Janeiro deste ano pediu a todos os grupos parlamentares
para ser recebida em audiência para apresentar as
preocupações com as mulheres, filhos e viúvas dos
ex-combatentes com Stress de Guerra. No dia 2 de
junho a APOIAR foi r ecebida por um a delegação do Partido Socialista. No dia 7 de Junho foi a
vez do Bloco de Esquerda receber a APOIAR e o
Partido Comunista Português r ecebeu um a
delegação da Associação no dia 14 de Junho. No dia
26 de Outubro, o Partido “Os Verdes” recebeu
a APOIAR.
Ministério da Defesa Nacional
No dia 30 de Março, a APOIAR esteve presente numa reunião com a APVG e a ANCU para discutir o
actual estado da Rede Nacional de Apoio, assim como a preocupações das associações relativamente
às necessidades dos ex-combatentes com stress de
guerra, com o novo, recém empossado, Presidente
da RNA, Mj. Gen. Henr ique Macedo.
No dia 13 de Novembro, A APOIAR esteve presente
na reunião do Conselho Consultivo dos Antigos
Combatentes (CCAC) que r euniu a tutela e
Associações de todos os pontos do país.
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O Presidente da Direcção esteve presente no 43º
aniversário da ADFA, no dia 15 de Maio.
A APOIAR este mais uma vez presente nas comemorações do 10 de junho em Belém, onde,
no Forte do Bom Sucesso, se realizam as cerimónias
militares paralelas às comemorações oficiais.
No dia 19 de junho a APOIAR participou, no Instituto de Ciências do Trabalho e da Empresa
(ISCTE), num seminários sobre IPSS promotoras
da saúde.
A APOIAR recebeu, no dia 23 de Junho, através o
Conselho de Intercâmbio Educacional Internacional da Universidade Nova de Lisboa, CIEE
Lisbon Study Center um grupo de investigadores estadunidenses de várias univer sidades,
que visitam o nosso país.
Pelo segundo ano consecutivo a APOIAR esteve no
congresso “Portugal: Economia Social” que

decorreu nas instalações da Associação Industrial
Portuguesa nos dias 17 e 18 de Novembro.
A APOIAR, a convite do Clube do Sargento da Armada que se associou à Mar inh a Por tuguesa
neste evento, esteve presente na comemoração dos
700 da Marinha Portuguesa, no dia 26 de
Novembro.
Em Dezembro, na sua habitual recolha de roupa
entre os seus associados, a APOIAR conseguiu juntar centenas de peças de roupa que foram encaminhadas, para a vítimas dos incêndios de Junho e
Outubro, em colabor ação com a Junta de
Freguesia dos Olivais que tr atou de toda a
logística.

II - ACTIVIDADES ASSOCIATIVAS
No dia 17 de Janeiro, tomaram posse os novos Órgãos Sociais da APOIAR para o quadriénio de 20172021, que se destacam por serem maioritariamente
compostos por mulheres.

Novos associados
Entraram em 2017 10 novos associados para a
APOIAR.
Protocolos e acordos de cooperação
Mantiveram-se activos os diversos protocolos com
farmácias, ópticas e dentistas, de modo a pode proporcionar acesso a estes serviços com vantagens
para os associados.
MARÇO
Colóquio: (Dia Internacional da Mulher)
No dia 8 de Março, mais uma vez a APOIAR primou
pela diferença nas comemorações do Dia Internacional da Mulher. Este ano organizou um debate sobre a sexualidade nas idades mais avançadas e a sua
relação com o stress de guerra e outras doenças
mentais.
ABRIL
Aniversário
No dia 18 de Abril A APOIAR fez 23 anos. Para comemorar juntou na sua sede associados, amigos e
parceiros.

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 APOIAR de modo voluntário,
mantendo assim uma constante presença e atividade na Associação.
Realizaram-se com regularidade caminhadas com
membros destes grupos pelo Parque Nacional de
Monsanto. Os inúmeros trilhos desta floresta no
meio da cidade, proporcionam passeios sempre diferentes contribuindo assim para a saúde física e
mental de quem nelas participa.

Saúde dos Associados
No dia 20 de Abril, em parceria com a Rastrisaúde,
a APOIAR recebeu um importante rastreio de densitometria óssea.
Passeio:
No último fim de semana, a 29 e 30 de Abril, a
APOIAR rumou ao Minho e descobriu como Viana
do Castelo e Braga têm das paisagens e monumentos mais belos do país.
OUTUBRO

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, exemplo do
contributo deste trabalho é a Natalis.
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Passeio
A APOIAR realizou, nos dias 21 e 22 de Outubro, mais um
passeio para os seus associados e não só. O destino foi o
Rio Douro e a cidade de Aveiro.
DEZEMBRO

Festa de Natal

V - APOIO SOCIAL

A APOIAR juntou associados, colaboradores e amigos na sua sede, no dia 16 de Dezembro, para mais
uma concorrida Festa de Natal.
Natalis
Entre os dias 6 e 10 de Dezembro, APOIAR voltou à
maior feira de Natal da capital. Presente na Feira
Internacional de Lisboa, para divulgar as suas actividades e promover os trabalhos dos seus GAM.

As actividades desenvolvidas, pelo Serviço Social
para além das consultas, elaboração de planos e intervenções que foram realizadas no âmbito do bem
estar dos nossos utentes, foi da sua competência
criar laços de solidariedade com a comunidade com
o objectivo de promover a participação de todos para todos.
VII - APOIO MÉDICO
E PSICOLÓGICO

III - JORNAL, SITE E REDES SOCIAIS
Consultas
O Jornal continua a ser a única publicação especializada em Stress de Guerra em Portugal e distribuído aos seus associados e a várias entidades públicas
e privadas do país e do estrangeiro.
Plataformas de internet da APOIAR
Site: www.apoiar-stressdeguerra.com. Este
domínio 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 2017 4143 visitas
(8333 visualizações de páginas), com visitas do estrangeiro (Brasil, Estados Unidos, França, Reino
Unido, Angola, Alemanha, Espanha e Moçambique
entre outros).
Facebook: A página de facebook pr opor ciona uma interacção diária com as actividades da Associação, notícias sobre o stress de guerra e excombatentes em geral. Terminou o ano de 2017
com 1576 utilizadores, um crescimento de 2,3% nos
gostos da página durante o ano de 2017.

IV - APOIO JURÍDICO
O apoio jurídico deu consultas em 2017, 139 consultas relativamente aos processos de qualificação como DFA por stress de guerra. O apoio centrou-se no
acompanhamento e análise destes processos.
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A APOIAR disponibilizou em 2017, 2522 apoios
dentro da RNA. O apoio clínico, psiquiátrico e psicológico teve no total este ano 1702 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.
A participação do corpo clínico, nas actividades realizadas ao longo do ano, foi uma presença fundamental desde a sua concretização como para a promoção das mesmas junto dos utentes.

NOTA EXPLICATIVA ÀS CONTAS
O resultado negativo deve-se ao facto da tranche
final da subvenção do Ministério da Defesa Nacional relativa ao ano de 2017 ter entrado apenas no
ano de 2018, pelo que esse valor não pode ser incluído no resultado do exercício de 2017.

Parecer do Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal da APOIAR, Associação de Apoio aos Ex-combatentes Vítimas do
Stress de Guerra, em cumprimento com o art.º 44, alínea c) dos estatutos da APOIAR, vem apresentar o seu parecer relativamente ao Relatório de Actividades e Contas do exercício do ano de 2017.
O Conselho Fiscal durante o exercício de 2017 acompanhou e verificou a actividade
financeira da Associação e sempre que solicitado pode verificar toda a documentação pedida e teve oportunidade de observar o cuidado colocado na elaboração das
contas do exercício.
O Conselho Fiscal está convicto do rigor exercido na contabilização de todas as despesas e receitas do funcionamento da Associação.
Pode observar que toda a actividade e contas estiveram de acordo com os preceitos
da associação e da Lei durante o ano de 2017.

Pelo exposto o Conselho Fiscal é da opinião que o relatório de Actividades e contas
da APOIAR deverá ser aprovado.

Lisboa, 2 de Março de 2018

O Conselho Fiscal
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A Direcção

O Técnico Oficial

de Contas
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A Direcção

O Técnico Oficial de Contas
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Apoios
Apoio Jurídico
Clínica Geral
Psicologia
Psiquiatria
Serviço Social
Total

Fevereiro
15
17
102
23
80
237

Março
11
16
133
24
104
288

Clínica Geral

Abril
17
20
97
17
55
206

Psicologia

Maio
12
20
133
23
91
279

Julho
5
14
70
20
77
186

Serviço Social

Serviço Social; 850; 16%

Psiquiatria

Total

Psiquiatria; 254; 5%

Psicologia; 1228; 23%

Clínica Geral; 220; 4%

Junho
9
18
100
35
68
230

Agosto
9
14
94
0
30
147

Setembro
14
22
88
30
90
244

Total de consultas do ano de 2017
Janeiro
12
16
120
29
97
274

Apoio Jurídico; 139; 2%

Total; 2691 (100%)

Consultas - 2017
Apoio Jurídico

Outubro
9
21
108
21
65
224

Novembro
17
29
114
16
60
236

Dezembro
9
13
69
16
33
140

Total
139
220
1228
254
850
2691
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