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O JORNAL DO STRESS DE GUERRA 

ELEIÇÕES APOIAR EM DEZEMBRO. FAÇA A SUA LISTA[P. 12]  

10 DE JUNHO 

Contas  

de 2019 

aprovadas 

em Assembleia 

Geral 

Estatuto  

do Combatente 

reconhece 

direitos às 

viúvas 

APOIAR 

reabre  

com horário 

condicionado 

A MEMÓRIA NUNCA SE APAGA 

Mesmo em tempo de pandemia e sem as cerimónias 
habituais  muitos foram os ex-combatentes que se 
dirigiram a Belém para deixar a sua homenagem. A 
Comissão das Comemorações também esteve 
presente. Em nome de todos. 

O projecto final do estatuto baixou a  
especialidade e deve ser votado antes do 
fim da legislatura.  Uma reivindicaça o 
antiga devera  ser finalmente  reconhecida. 

Numa Assembleia Geral limitada a s 
condiço es de segurança e finalmente 
depois de tre s meses o Relato rio de 
Actividades e Contas da APOIAR foi 
aprovado. 

A APOIAR volta a abrir ao público de 
forma gradual e com toda a segurança. 
Veja as condições e horário neste 
jornal. 

[P. 2 e 9] 

[P. 4] 

[P. 4] [P. 11] 
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UM 10 DE JUNHO DIFERENTE 

Nem a pandemia evitou que o 10 de Junho fosse assinalado. Mesmo com as comemora-
ções canceladas nos moldes habituais, a Comissão do 10 de Junho quis deixar a sua home-
nagem em nome de todas as Associações de combatentes que normalmente participam 
nesta homenagem.   

DIA DO COMBATENTE 

Exmos. Senhores Presidentes 

Caros Amigos e Camaradas 

Estamos todos a sofrer as conseque ncias 

desta invasa o de todo o mundo pela Covid-

19 atrave s da rota da seda. Esses malefí cios 

na o podiam deixar de chegar a  habituais 

cerimo nias do 10 de Junho organizadas 

pelas Comissa o Promotora e Comissa o 

Executiva para a Homenagem Nacional aos 

Combatentes. Oportunamente foi tomada a 

decisa o de cancelar as cerimo nias que 

teriam lugar este ano. Foram parados os 

trabalhos que estavam a ter o seu curso 

normal e foram avisados dessa decisa o 

todas as entidades que nos prestam apoio 

e, bem assim, os convidados institucionais 

que connosco sempre partilharam este 

dever de honrar os nossos Combatentes. 

Como na o podia deixar de ser, tambe m as 

Associaço es de Combatentes e de Militares 

foram por no s avisadas de que, muito a 

contragosto, tinham sido suspensos esses 

trabalhos. 

Entretanto a situaça o alterou-se o 

suficiente para se poder pensar que, 

naquela data, podera o existir condiço es 

para realizar uma cerimo nia simbo lica de 

homenagem aos Combatentes a qual, 

resumidamente, se limite a depor uma 

coroa de flores junto ao Monumento aos 

Combatentes do Ultramar. A força desta 

cerimo nia estara  na sua simplicidade e 

singeleza. Se quisermos inspiraça o para 

isso basta lembrar a imagem solita ria do 

Papa Francisco, durante a semana santa, na 

Praça de S. Pedro vazia, ou da Rainha de 

Inglaterra a comemorar o Dia da Vito ria. 

Por isso, depois de ouvir as opinio es dos 

Presidentes das duas comisso es atra s 

referidas e de ter em consideraça o as 

crí ticas e conselhos apresentados por 

outros elementos fundadores da Comissa o, 

foi considerado exequí vel e foi decidido 

levar avante o seguinte programa: 

Presença de elementos da Comissa o 

Promotora e da Comissa o Executiva pelas 

12H00 do dia 10 de Junho 2020 na a rea do 

Monumento; 

Toques da ordenança, por um Requinta, e 

deposiça o de uma coroa de flores junto ao 

Monumento, a s 12H15, pelos Presidentes 

das Comisso es; toque do Hino Nacional por 

um gravador de som; 

Terminada a deposiça o, os elementos das 

Comisso es presentes contornam o 

Monumento passando pelas la pides. Fim da 

cerimo nia. 

Face a  singeleza extrema da cerimo nia, que 

visa unicamente lembrar que, no Dia de 

Portugal, a Homenagem aos Combatentes 

na o pode ser esquecida, na o se 

recomenda a presença de todos aqueles 

que, ao longo dos u ltimos 26 anos, sempre 

ali foram verter uma la grima de saudade. 

Para o ano que vem as condiço es sera o 

diferentes e poderemos voltar a honrar e 

homenagear, com presença fí sica, os 

Camaradas caí dos no cumprimento do 

dever.  

Com os melhores cumprimentos 

O Secretário,  

Luís Morais Pequeno, T. Cor. 
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FICHA TÉCNICA 

ESTATUTO EDITORIAL 

O jornal "APOIAR" é o órgão de comuni-
cação oficial da APOIAR—Associação 
de Apoio aos Ex-combatentes Vítimas 
do Stress de Guerra e é distribuído aos 
seus associados e às entidades mais 
relevantes do país. Contudo, os seus 
leitores ultrapassam largamente o nú-
mero  de exemplares impressos pois o 
nosso jornal passa "de mão em mão", 
chegando a todos os pontos do país e 
ao estrangeiro e está disponível na in-
ternet para todos os que o desejem  ler.  

É  ainda a única publicação nacional 
que se dedica quase inteiramente à 
problemática do «Stress de Guerra».  

Preocupa-se principalmente em divulgar 
a problemática do stress pós traumático 
em Portugal e dá prioridade à investiga-
ção e às reivindicações dos ex-
combatentes mas é também o principal 
veículo da divulgação das actividades 
da Associação.  

Destas actividades destacamos a reali-
zação de caminhadas, festas, congres-
sos, colóquios sobre a Guerra Colonial 
e o Stress de Guerra, apoio médico, 
psicológico e social e lutamos ainda 
pela Contagem do Tempo de Serviço 
Militar.  

Apelamos aos nossos associados e 
amigos um esforço no sentido de pro-
moverem o  "APOIAR"  e as actividades 
da Associação. 
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Uma realidade escondida 

O ano de 2020 caiu sobre no s como uma 
bigorna, pesada e inesperada. O primeiro 
trimestre do ano corria normal, como 
todos os anos, a cidade estava cheia de 
turistas, os nego cios iam de vento em popa 
e faziam-se planos para o ano. As notí cias 
de uma doença ouviam-se ao longe. 
Primeiro da China, depois da Ita lia, e de 
repente na Espanha. Em Portugal faziam-se 
apostas de quando chegaria a  nossa porta e 
de repente a realidade longí nqua passou a 
ser o quotidiano. Um quotidiano que se 
arrasta ha  quatro meses. O paí s fechou, os 
turistas foram-se embora e todos no s 
tivemos de ir para casa. Entre os dramas 
dos nego cios que tiveram de fechar e o 
modo como todos se tiveram de readaptar, 
ha  algo que permaneceu ta o escondido 
como antes estava mas agora com 
conseque ncias ainda desconhecidas.  

A su bita alteraça o das rotinas e o 

ATENDIMENTO PRESENCIAL PARCIAL  

NA APOIAR A PARTIR DE 13 DE JULHO 
Caros associados e utentes: a sede da APOIAR volta a abrir o 
atendimento ao público de forma limitada:  

HORÁRIO: 09:00 às 13:00 
(Entre as 14:00 e as 18:00 o atendimento continua a ser feito 

apenas por telefone.) 

Não se esqueça: Se pretender, por qualquer motivo, deslocar-se 
às instalações da APOIAR deverá SEMPRE: 

 Usar máscara (obrigatório); 

 À entrada e saída desinfectar as mãos. 

 

Na sala de espera só poderão estar duas pessoas. Contacte 
sempre que possível a APOIAR antes de se deslocar às 
instalações. 

confinamento forçado, aliado ao constante 
estado de alerta a que muita gente de 
repente se viu obrigada tem tido 
conseque ncias que podem na o ser 
imediatamente visí veis.  

A Direcça o Geral de Sau de tem tentado 
perceber como a sau de mental dos 
portugueses tem sido afectada e de que 
modo e por isso e  importante que todos 
colaborem.  Na o se deve guardar sile ncio 
daquilo que muitas vezes na o fala (ver pa g. 
10). 

Justiça, finalmente? 

Outras ví timas silenciosas, que a APOIAR 
sempre lutou para que na o permanecessem 
em sile ncio, sempre foram as viu vas dos ex-
combatentes que, uma vida inteira, 
sofreram com a doença dos maridos e que a 
partir do momento em que eles faleceram  
os benefí cios a que tinham direito podiam 
deixar de ser usufruí dos por na o estarem 
reconhecidos na lei.  

Parece que, finalmente, o novo Estatuto do 
Combatente, a ser aprovado antes do fim 
desta legislatura, passara  a reconhecer 
direitos a s viu vas e sobreviventes dos ex-
combatentes e esses direitos passam a 
estar explanados na lei e na o apenas 
subentendidos num direito que dependia 
do ex-combatente.  

Sera  desta que teremos menos uma voz 
silenciada? 

*Responsável editorial do APOIAR 

As vítimas silenciosas 
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PREÂMBULO 
No âmbito dos artigos 29º, alínea b) e 
35 º, alínea b) dos Estatutos da 
APOIAR, a Direcção apresenta aos 
Associados o Relatório de Actividades 
e Contas referentes ao exercício de 
2019 bem como o parecer do Conselho 
Fiscal. 
I- RELAÇÕES EXTERNAS  
Relacionamento institucional  
Ministe rio da Defesa Nacional 
No dia 14 de Março uma delegaça o da 
Comissão Nacional de 
Acompanhamento, composta por 
elementos do Ministério da Defesa 
Nacional, do Ministério da Saúde e das 
direcço es de sau de dos ramos das forças 
armadas, e em cumprimento da legislaça o 
que define o protocolo com as associaço es, 
visitou as instalaço es da Associaça o 
APOIAR.  
O Presidente da Direcção da APOIAR foi 
um dos oradores convidados nas jornadas 
Defesa + Saúde deste ano foram 
dedicadas ao stress em contexto militar, no 
o audito rio do Instituto de Acça o Social das 
Forças Armadas (IASFA), em Oeiras. 
Outras Associaço es e Entidades 
A APOIAR esteve presente nas cerimo nias 
fu nebres do comendador Jose  Arruda, 
Presidente da Direcça o Nacional da 
Associação dos Deficientes das Forças 
Armadas, que se realizaram na sede da 
ADFA no dia 1 de Fevereiro. 
Em Fevereiro, Susana Oliveira, psico loga 
clí nica na APOIAR, esteve presente num 
encontro organizado pela Cruz Vermelha 
Portuguesa em Vila Nova de Gaia, sobre 
a sau de mental. Susana Oliveira falou sobre 
a intervença o em stress po s trauma tico. 
No dia 21 de Março, uma delegaça o da 
Associação de Lanceiros composta pelos 
Presidente da Direcça o, Artur Ferreira, Vice
-Presidente, A ngelo Freire e o Vogal, Pessoa 
Duarte, veio fazer uma visita a  sede da 
Associaça o APOIAR, e foi recebida pelo 
Presidente da Direcça o Jorge Gouveia.  
No dia 10 de Junho a APOIAR esteve 
presente no tradicional Encontro Nacional 
de Combatentes, com centenas de ex-
combatentes que se reuniram em Bele m 
para honrar os que caí ram pela Pa tria.  
 
II - ACTIVIDADES ASSOCIATIVAS 
TODO O ANO 

Grupos de Ajuda Mu tua 
Mantiveram-se os Grupos de Ajuda Mu tua 
de homens e mulheres que contribuí ram 
para os eventos e funcionamento da 
APOIAR de modo volunta rio, mantendo 
assim uma constante presença e actividade 
na Associaça o.  
Realizaram-se com regularidade 
caminhadas com membros destes 
grupos  pelo Parque Nacional de Monsanto. 
Os inu meros trilhos desta floresta no meio 
da cidade, proporcionam passeios sempre 
diferentes contribuindo assim para a sau de 
fí sica e mental de quem nelas participa.  
Ateliers de Expressa o 
Os ateliers de expressa o foram 
fundamentais para manter as actividades e 
recolhas de fundo que a Associaça o foi 
organizando ao longo do ano com os 
produtos produzidos nestes ateliers, 
exemplo do contributo deste trabalho e  a 
Natalis. 
Sau de dos Associados 
Novos associados  
Entraram em 2019, 7 novos associados 
para a APOIAR. 
Protocolos e acordos de cooperaça o 
Mantiveram-se activos os diversos 
protocolos com farma cias, o pticas e 
dentistas, de modo a poder proporcionar 
acesso a estes serviços com vantagens para 
os associados. 
MARÇO  
Dia Internacional da Mulher 
No dia 8 de Março de 2019 fez-se a 
homenagem a s mulheres que fizeram parte 
da histo ria da APOIAR. 
ABRIL  

Aniversa rio 
No dia 18 de Abril a APOIAR celebrou o seu 
25º aniversário com uma cerimónia 
realizada no audito rio da Biblioteca-Museu 
Repu blica e Resiste ncia. Esteve presente a 
Secreta ria de Estado da Defesa Nacional, 
Ana Santos Pinto entre muitos outros 
representantes dos Ramos das Forças 
Armadas e Estado e diversas associaço es de 
Ex-combatentes e demais instituiço es. 
Este evento  teve como objectivo 
fundamental prestar  homenagem ao 
fundador da Associaça o APOIAR, professor 
doutor Afonso de Albuquerque. O seu 
contributo como me dico psiquiatra foi 
imprescindí vel para o tratamento e bem 
estar das ví timas de stress de guerra, em 

Portugal. Mais uma vez o nosso bem haja.  
MAIO 
Passeio 
No fim de semana de 11 de Maio, dezenas 
de associados da APOIAR rumaram ao 
norte do paí s para visitarem um dos 
feno menos naturais mais curiosos de 
Portugal, as Pedras Parideiras. Pelo 
caminho navegaram Douro abaixo.  
NOVEMBRO 
Colo quio 
A sala 1 da zona de congressos da 
Fundação Calouste Gulbenkian recebeu 
o encontro “ Trauma e Stress de Guerra: 
uma Evoluça o multidisciplinar”, organizado 
pela APOIAR, que juntou especialistas de 
va rias a reas e de todo o paí s para falarem 
de uma maneira abrangente sobre o tema 
do stress po s trauma tico.  
Passeio 
No me s de Novembro realizou-se um 
passeio organizado pela associaça o ate  
Castelo Branco, Penacova e  Ceclavine 
em Espanha. 
DEZEMBRO 
Natalis 
No iní cio do me s de Dezembro a FIL 
recebeu mais uma feira de Natal de Lisboa. 
A maior da capital. A APOIAR como na o 
podia deixar de ser, esteve presente a 
receber os visitantes . 
Festa de Natal 
A APOIAR juntou associados, 
colaboradores e amigos na sua sede, no dia 
14 de Dezembro, para mais uma alegre 
Festa de Natal.  
III - JORNAL, SITE E REDES SOCIAIS 
O Jornal continua a ser a u nica publicaça o 
especializada em Stress de Guerra em 
Portugal e distribuí do aos seus associados 
e a va rias entidades pu blicas e privadas do 
paí s e do estrangeiro. 
Plataformas de internet da APOIAR 
Site: www.apoiar-stressdeguerra.com. 
Este domí nio foi o principal veí culo de 
informaça o e divulgaça o, aliado a  pa gina de 
facebook, onde esta  publicado o arquivo 
fotogra fico dos eventos da APOIAR.   

O Site da APOIAR teve no ano de 
2019, 8613  visualizaço es de pa gina, 
com visitas do estrangeiro (Brasil, 
Estados Unidos, França, Reino Unido, 
Angola, Alemanha, Espanha e 
Moçambique entre outros). 

Relatório de Actividades e Contas 2019 
 

Com as devidas medidas de segurança a APOIAR realizou a Assembleia Geral 
para a aprovação do relatório de actividades e contas do ano de 2019, três meses 
depois da data original.  [Por: Direcção] 

ASSEMBLEIA GERAL 
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Facebook: A página de Facebook 
proporciona uma interacça o dia ria com as 
actividades da Associaça o, notí cias sobre o 
stress de guerra e ex-combatentes em 
geral. Terminou o ano de 2019 com 1662 
utilizadores. Muitas questo es sobre o stress 
de guerra e outros assuntos sobre os ex-
combatentes sa o feitas atrave s das 
mensagens directas desta plataforma, 
sendo devidamente reencaminhadas para 
os contactos oficiais da associaça o de modo 
a que as suas du vidas sejam devidamente 
esclarecidas dentro das possibilidades da 
Associaça o. 
IV - PRESENÇA NOS MEDIA  
No fim do ano de 2018 a jornalista Graça 
Henriques, do Dia rio de Notí cias, esteve na 
APOIAR a recolher testemunhos de filhos, 
utentes, para fazer uma extensa 
reportagem sobre as sequelas da Guerra 
Colonial nos filhos dos ex-combatentes com 
Stress de Guerra. Testemunhos corajosos 
dos filhos de uma geraça o destruí da pela 
guerra. A reportagem foi publicada dia 9 de 
Março de 2019  em papel e está 
disponí vel online.  
A ra dio alema  DW, com emissa o para A frica 
em portugue s, fez uma reportagem na 
APOIAR para ouvir um dos seus associados 
sobre a sua experie ncia, no a mbito de um 
livro sobre a guerra colonial do Jornalista, 
Vasco Curado.  
No dia 24 de junho, o Presidente da 
Direcça o da APOIAR esteve presente no 
canal dedicado a  sau de, Sau de+, para falar 
sobre o apoio que a associaça o da  a s 
ví timas do stress de guerra. 
A age ncia LUSA esteve presente a cobrir o 
evento realizado em Novembro na 
Fundaça o Calouste Gulbenkian. A notí cia 
foi replicada nos principais jornais online 
portugueses: 24.sapo.pt; www.jn.pt; 
publico.pt; sabado.pt, entre outros. 
V - APOIO JURÍDICO 
O apoio jurí dico deu 100 consultas em 
2019.  Consultas relativamente aos 
processos de qualificaça o como DFA por 
stress de guerra. O apoio centrou-se no 
acompanhamento e ana lise destes 
processos assim como o iní cio do mesmo, 
visto a tramitaça o no iní cio destes 
processos ter sido alterada. 
VI- APOIO SOCIAL 
O Serviço Social, no ano de 2019, na 
APOIAR para ale m do seu cara cter 
interventivo nas questo es sociais colaborou 
na organizaça o e planificaça o das 
actividades realizadas ao longo do ano.  
Face a  necessidade de respostas do pu blico 
em geral, sobre direitos, benefí cios, du vidas 
e pedidos de apoio coube ao Serviço Social 
responder pessoalmente, por telefone, por 
escrito adequadamente a cada situaça o. 
 VII - APOIO MÉDICO  E PSICOLÓGICO 
Consultas 
 A APOIAR disponibilizou em 2019, 2443 
apoios dentro da RNA. O apoio clínico, 

psiquia trico e psicolo gico teve no total este 
ano 1739 consultas, incluindo consultas 
de clí nica geral, psiquiatria, psicoterapias e 
terapias de grupo. Deu-se continuidade ao 
preenchimento do Modelo 2 sempre que 
requisitado pelos utentes, conforme 
protocolo da Rede Nacional de Apoio. 
A participaça o do corpo clí nico, nas 
actividades realizadas ao longo do ano, foi 
uma presença fundamental desde a sua 
concretizaça o como para a promoça o das 
mesmas junto dos utentes.  
 

Parecer do Conselho Fiscal 
 

O Conselho Fiscal da APOIAR, Associaça o 
de Apoio aos Ex-combatentes Ví timas do 
Stress de Guerra, em cumprimento com o 
art.º 44, alí nea c) dos estatutos da APOIAR, 
vem apresentar o seu parecer 
relativamente ao Relato rio de Actividades e 

Contas do exercí cio do ano de 2019. 
O Conselho Fiscal, durante o exercí cio de 
2019, acompanhou e verificou a actividade 
financeira da Associaça o e sempre que 
solicitado pode verificar toda a 
documentaça o pedida e teve oportunidade 
de observar o cuidado colocado na 
elaboraça o das contas do exercí cio. 
O Conselho Fiscal esta  convicto do rigor 
exercido na contabilizaça o de todas as 
despesas e receitas do funcionamento da 
Associaça o. 
Pode observar que toda a actividade e 
contas estiveram de acordo com os 
preceitos da associaça o e da Lei durante o 
ano de 2019. 
Pelo exposto o Conselho Fiscal e  da opinia o 
que o relato rio de Actividades e contas da 
APOIAR devera  ser aprovado. 

Lisboa, 05 de Março de 2020 
O Presidente do Conselho Fiscal 
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NOTA EXPLICATIVA ÀS CONTAS 

As contas de 2019 reflectem o ajuste feito relativamente ao lucro do ano passado provocado pela entrada tardia da transfere ncia do 
Ministe rio da Defesa Nacional nas contas no ano seguinte. As contas finais reflectem esse acerto. 

TOTAL DE CONSULTAS 2’019 



 

- 7 - APOIAR nº 123 Mai/Jun 2020  

Recebemos do nosso associado Issofo 
Sulemane Amade, um pedido de 
esclarecimento relativamente às 
farmácias militares: 
 
Caros Senhores: 
 
Sou Deficiente das Forças Armadas e 
beneficio da portaria 1034/09. 
Tenho um receituário prescrito no dia 30 de 
Janeiro do Corrente ano pelo médico do 
Hospital das Forças Armadas- Polo de 
Lisboa de medicamentos para a minha 
vista. São medicamentos de uso constante e 
já há muito os utilizo. 
Este receituário acabou por caducar sem 
ser aviado, em virtude da Farmácia do 
Exército não os poder fornecer nem sequer 
requisitá-los para entrega posterior. Foi-me 
dito que não poderiam fornecer os referidos 
medicamentos em virtude de não terem 
autorização para isso. Sempre beneficiei 
destes medicamentos que hoje me são 
negados, embora continue a padecer do mal 
da vista até ao fim dos meus dias. 
Gostaria de pedir à Associação no sentido de 
apurar esta problema junto às autoridades 
competentes, o porque deste 
cancelamento,  que não me afecta só a mim, 
mas a muitos Deficientes como eu. 
Também saber e com alguma previsão, 
porque os farmacêuticos não sabem 
informar até quando durará esta situação, 
do fornecimento de medicamentos de venda 
livre cujos todos nós DFAs sempre 
beneficiámos, na farmácia do Exército. 
Muito Obrigado pela Vossa ajuda, fico a 
aguardar o esclarecimento desta situação. 
 

I. Amade 
 
 A APOIAR enviou um pedido de 
esclarecimento acerca desta queixa ao 

EMGFA e recebemos a seguinte 
resposta: 
 
“Relativamente ao assunto em epígrafe, 
encarrega-me Sua Excelência o 
Almirante Chefe do Estado-Maior das 
Forças Armadas de Informar que, devido 
à alteração do estatuto do Laboratório 
Militar de Produtos Químicos e 
Farmacêuticos (LMPQF), em Novembro 
de 2019 (ref. B), e consequente perda de 
autonomia administrativa / financeira, 
todas as farmácias militares, incluindo a 
do Hospital das Forças Armadas (HFAR), 
ficaram sem a possibilidade de aquisição 
direta de medicamentos junto dos 
armazenistas. 
Tal facto teve repercussão negativa na 
aquisição de medicamentos e 
dispositivos médicos, o que elevou à 
consequente ruptura de stocks, sem que 
houvesse capacidade de os repor 
atempadamente, trazendo graves 
constrangimentos de funcionamento. 
No sentido de regularizar os processos 
aquisitivos, foi elaborado um 
procedimento de Consulta Prévia para 
satisfação das necessidades urgentes 
das farmácias militares e um Concurso 
Público com vista a possibilitar o 
reabastecimento das farmácias militares 
durante o ano de 2020, o qual ficou 
concluído durante o mês de abril. Neste 
contexto considera-se que a situação se 
encontra em via de normalização, 
podendo, porém, continuar a existir 
roturas pontuais de stocks, ou rateio em 
alguns produtos específicos, face à 
situação de Pandemia COVID19, que o 
país atravessa. 
 
Com os melhores cumprimentos e 
elevada consideração, O Chefe de 
Gabinete. 
 
Lisboa, 01 Junho de 2020 

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO 

RUPTURA DE STOCK  

EM FARMÁCIAS MILITARES 

ERS emite parecer 

sobre equipamento  

de protecção individual 

cobrado por unidades 

de saúde 

Abaixo reproduzimos algumas partes 
importantes do comunicado da Entidade 
Reguladora da Saúde sobre os preços 
cobrados por alguns privados 
relativamente a equipamentos de 
protecção individual. O comunicado na 
Integra poderá ser consultado no site da 
ERS. 

 

(…) i. As entidades prestadoras de cuidados 
de sau de do setor privado, social e 
cooperativo estabelecem os preços dos 
cuidados de sau de que prestam aos seus 
utentes, desde que sejam 
escrupulosamente cumpridas as 
obrigaço es decorrentes da Lei a este 
respeito - em especial, as regras aplica veis 
aos utentes que se dirijam aos seus 
estabelecimentos na qualidade de utentes 
beneficia rios do Serviço Nacional de Sau de 
ou de subsistemas pu blicos de sau de.  

ii. (…), uma entidade prestadora de 
cuidados de sau de pode incluir os 
equipamentos de proteça o individual nos 
preços que estabelece para os cuidados de 
sau de, desde que considere a sua utilizaça o 
necessa ria para a segurança e qualidade da 
prestaça o, concreta e efetiva, de tais 
cuidados.  

iii. Os preços (…) devem constar de uma 
tabela de preços, que deve estar sempre 
disponí vel para consulta pu blica no 
estabelecimento a que diz respeito.  

iv. Qualquer utente que acede a uma 
entidade prestadora de cuidados de sau de 
tem direito a ser previamente informado 
sobre todos os elementos necessa rios ao 
seu completo e efetivo esclarecimento, para 
que possa tomar uma decisa o sobre o 
tratamento ou intervença o proposta, (…).  

v. Os prestadores de cuidados de sau de 
devem assegurar aos utentes uma previsa o 
de custos correta sobre a totalidade dos 
aspetos financeiros relacionados com a 
prestaça o de cuidados de sau de e cujo 
pagamento lhes seja exigí vel, 
designadamente, os valores associados a 
prestaço es e/ou consumos adicionais 
estimados em contexto de epidemia SARS-
CoV-2 e a  infeça o epidemiolo gica por 
COVID-19, garantindo uma total liberdade 
de escolha do utente no momento da 
contrataça o.  

In: https://www.ers.pt/media/3234/

https://www.ers.pt/media/3234/comunicado200507.pdf
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INFORMAÇÃO APOIAR 
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CONTACTOS 
GERAL: Contactos relativos à Associ-
ação, questões institucionais e a proble-
mática do stress de guerra:  

apoiar.stressdeguerra@gmail.com 

 

DIRECÇÃO:  Cartas à Direcção, dúvi-
das de associados,  

apoiar.direccao@gmail.com 

 

JORNAL: Questões editoriais do jor-
nal. Cartas ao director, textos para publi-
cação, críticas, sugestões e comentários: 

apoiar.jornal@gmail.com 

 

SECRETARIA: Tesouraria e quotiza-
ções (envio de comprovativo de paga-
mento e outras dúvidas): 

apoiar.secretaria@gmail.com 

 

CONSULTAS. Pedidos de consultas e 
receitas médicas: 

apoiar.consultas@gmail.com 

 

MORADA: Rua C,Lt. 10, Lj. 1.10. Piso 1 
B.º  da Liberdade   1070-023 Lisboa 

TELEFONES:  
213 808 000 || 961 953 963 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO (2ª A 6ª) 

09:00 a s 13:00 e 14:00 a s 18:00  
ATENÇÃO: Durante as medidas de contingência do COVID-19, o atendi-
mento presencial só será feito entre as 09:00 e as 13:00 e em condi-
ções específicas.  Entre as 14:00 e as 18:00 o atendimento será apenas 

feito por telefone ou e-mail.  
Com medidas mais restritivas, o atendimento será apenas por telefo-
ne e e-mail. Consulte o site da APOIAR para se manter actualizado. 

PAGAMENTO DE QUOTAS 

A quota mí nima anual (30€ ate  Dezembro de 2018, 40€ a partir de Janeiro 
de 2019) poderá ser paga na sede da Associação, por cheque ou vale 

postal, ou no multibanco ou homebanking, para: 
IBAN da Caixa Geral de Depósitos:  

PT50 003507520000157233024  
Seja por cheque, vale postal ou transfere ncia indique sempre o seu nº de 

so cio. Ex: “Quota APOIAR 1234” ou “Quota 1234”  

NOTA IMPORTANTE: Envie SEMPRE o comprovativo da transferência, 
para o e-mail apoiar.secretaria@gmail.com, ou por correio para a sede. 

Pagamentos sem nu mero de associado na o sera o considerados como paga-

CARTÕES DE ASSOCIADO E UTENTE 

Se ainda na o os tem, solicite os seus carto es na secretaria. Lembra-
mos que deve sempre traze -los quando vem a  APOIAR. 
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EQUIPA TÉCNICA  
Direcção Clínica 

Dr.ª Lucília Bravo 
Clínica Geral: 

Dr. Manuel Vicente Cruz 
(quintas feiras  

das 09:00 às 13:00) 

Psiquiatria: 
Dr.ª Lucília Bravo  

Psicologia: 

Dr.ª Carla Santos  

Dr.ª Susana Oliveira 

Dr. Afonso Paixão 

Serviço Social: 

Dr.ª Sofia Pires  

Gabinete Jurídico 
Dr.ª Isabel Estrela   

(quintas feiras  
das 09:00 às 13:00) 

 

NOTA: Todas as consultas na APOIAR 
são efectuadas única e exclusivamente  

mediante marcação prévia. 

 

AVISOS 
PEDIDO DE RECEITAS - Só se aceitam 
pedidos de receitas médicas através de 
formulário próprio na associação ou 
através do e-mail próprio.  

 

RELATÓRIOS E INFORMAÇÕES CLÍ-
NICAS - Devem ser sempre solicita-
dos pelo próprio com antecedência míni-
ma de 15 dias, antes da data limite. Este 
aviso não se aplica nos casos em que o 
atraso do pedido se deva a terceiros. 
Deverá preencher um impresso para 
fazer o pedido, anexando sempre um 
documento justificativo desse pedido. 

 

QUOTAS E CONSULTAS - Informa-
mos os utentes associados que deverão 
ter a sua situação de quotas regulariza-
da com a APOIAR para terem direito às 
consultas. Saiba como pagar as suas 
quotas na página anterior. 

 

CARTÃO RNA - Se lhe tiver sido atri-
buído um cartão da Rede Nacional de 
Apoio deverá sempre trazê-lo às consul-
tas, assim como informar a Associação 
do seu número. 

 

CONSULTAS À HORA DE ALMOÇO: 
Se a sua consulta estiver marcada entre 
as 13:00 e as 14:00 deverá esperar no 
hall de entrada da Associação até que 
os técnicos  chamem para a consulta. 

 

A Direcção Clínica 

E-MAIL PARA PEDIDO DE RECEITAS E MARCAÇÃO 

DE CONSULTAS 

A APOIAR informa os seus utentes que o e-mail s utilizar para fazer pedidos de recei-
tas e consultas deve ser o   

apoiar.consultas@gmail.com  

que e  usado exclusivamente para este fim. Devemos informar que pedidos feitos para 
outro e-mail da APOIAR que na o seja o acima indicado na o sera o considerados. 

PAGUE AS SUAS QUOTAS 

Estão a pagamento as quotas de 2019 e 2020 

De modo a poder continuar a usufruir dos seus direitos de associado e utente, devera  
pagar as suas quotas anuais, no prazo de um ano, a contar da sua data de inscriça o, 

caso contra rio a sua inscriça o sera  suspensa e posteriormente eliminada.  

Seja solida rio, ajude-nos a ajudar. 

INFORMAÇÃO APOIAR 

DESCONFINAMENTO  

NA APOIAR: 
ATENÇÃO: Sem outro motivo que não 

seja consulta, antes de se deslocar  
à Associação, deverá sempre contactar a 

APOIAR primeiro.  

O atendimento ao público  
continua a estar condicionado. 

Até novas indicações,  

as consultas na APOIAR continuarão  
a ser feitas por telefone.   

A haver consulta presencial ela será sem-
pre marcada PELO PROFISSIONAL  

DE SAÚDE.  

 

Se for mesmo necessário deslocar-se à 
APOIAR tenha em conta a seguinte: 

É OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARA 
DENTRO DAS INSTALAÇÕES 

A DESINFECÇÃO DE MÃOS  
É OBRIGATÓRIA À ENTRADA 

NA SALA DE ESPERA NÃO PODERÃO 
ESTAR MAIS DO QUE DUAS PESSOAS 

DEVERÁ COMPARECER  
O MAIS POSSÍVEL À HORA MARCADA 

NÃO É PERMITIDA A PERMANÊNCIA 
NAS INSTALAÇÕES  
APÓS A CONSULTA 

 

O ATENDIMENTO DA SECRETARIA 
ESTÁ A SER FEITO AO POSTIGO 

Em linha com as recomendações da 
DGS, a APOIAR implementou nas suas 
instalações o seguinte plano de contin-

gência: 

LAVAGEM DE MÃOS 
Lave as mãos à entrada e à saída da 

APOIAR, antes e depois da sua consulta 
e de idas à casa de banho. 

ETIQUETA RESPIRATÓRIA 
Ao espirrar ou tossir deve tapar o nariz e 
a boca com o braço ou com um lenço de 
papel que deverá ser colocado imediata-

mente no lixo; 

Evite tocar nos olhos, nariz e boca com as 
mãos. 

ETIQUETA SOCIAL 
Evite partilhar comida ou objectos pessoa 

(copos, telemóveis, etc.); 

Evite proximidade e cumprimentar com 
beijos, apertos de mão ou abraços.  

Caso sejam identificados sintomas nas 
pessoas institucionalizadas como fe-
bre, tosse ou dificuldade respiratória, 
ligar para  SNS 24: 808 24 24 24 e se-

guir as recomendações. 
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REVISTA DE IMPRENSA 

BALCÃO ÚNICO  

DA DEFESA 

Morada:  
Estrada da Luz, n.º 153 

1600-153  Lisboa. 

Telefone: 213 804 200   

Fax: 213 027 221 

 

Email: ddn@defesa.pt 

 

Horário de Atendimento: 

Segunda-Feira a Sexta-
Feira: 10h00 às 16h00 

 

SEGURANÇA  

SOCIAL 

Novo número para  

atendimento telefónico  

Ligue:  

300 502 502 
Horário: dias úteis das 
9h00 às 17h00.  
Custo: Valor de uma chamada para a 
rede fixa, de acordo com o seu plano 
tarifário. 

 

ADM 

Pode consultar as moradas 
e contactos de todos os 
postos de atendimento ADM 
no nosso site em: 

www.apoiar-
stressdeguerra.com/pt/
contactos/ligacoes-
externas/ 

 

 

INFORMAÇÕES  

ÚTEIS 

Participe no Estudo sobre a Saúde 

Mental e a pandemia do INSA 

O Instituto Nacional de Sau de Doutor 
Ricardo Jorge (INSA) esta  a promover um 
estudo para avaliar o impacto da COVID-19 
na sau de mental e bem-estar dos 
profissionais de sau de e de outros 
profissionais que esta o na primeira linha de 
combate a  pandemia, assim como da 
populaça o em geral. Os dados obtidos 
permitira o produzir recomendaço es que 
contribuam para a melhoria de respostas 
dos serviços de sau de aos problemas de 
sau de mental das populaço es. 

Coordenado pelo Departamento de 
Promoça o da Sau de e Prevença o de 
Doenças Na o Transmissí veis do INSA, o 
projeto “Sau de Mental em Tempos de 
Pandemia (SM-COVID19)” pretende 
avaliar dimenso es consideradas 
relevantes em sau de mental, tais como 
bem-estar geral, auto-percepça o do 
estado de sau de, stress, ansiedade, 
depressa o, stress po s-trauma tico, 
consumos e adiço es, resilie ncia, 
presentismo, burnout e acesso aos 
serviços. 

Responda ao inque rito aqui: 

https://sm-covid19.pt/  

A situação de pandemia tem afectado especialmente a saúde men-
tal dos portugueses. O Instituto Nacional Ricardo Jorge pede a cola-
boração do máximo de pessoas de modo a poder fazer um levanta-
mento da saúde mental de todos [Por: INSA] 

SAÚDE MENTAL 

A pandemia causara  stress po s-trauma tico 
- uma perturbaça o psicolo gica causada por 
eventos dolorosos - para alguns. Quem o 
diz e   a psiquiatra Shaili Jain a  healthline, 
onde antecipa que 
o PTSD ira  afetar principalmente: 

Aqueles que perderam um ente 
querido: “Na o poder estar ao lado dos 
entes queridos no leito da morte e  difí cil. 
Os funerais na o esta o a acontecer. Todas as 
coisas que fazemos para superar o luto na o 
esta o la  ”, disse Shaili Jain. 

Sobreviventes da Covid-19: Pesquisas 
mostram que existe muito PTSD em 
sobreviventes dos cuidados intensivos, 
porque muitos chegaram a pensar que iam 

morrer. 
Pessoas afetadas economicamente: "Sabem
os que quando estamos em recessa o e ha  
desemprego, muitos traumas aparecem e, 
infelizmente, vemos taxas mais altas de 
viole ncia familiar que tambe m pode 
contribuir para o stress po s-
trauma tico", explicou a psiquiatra. 

Trabalhadores da linha de frente: Os 
profissionais de sau de esta o mais expostos 
a  morte e a  ameaça de morrer. 

In: https://www.noticiasaominuto.com/
lifestyle/1507230/stress-pos-traumatico-quem

-serao-os-mais-afetados-no-pos-pandemia  

Quem serão os mais afetados no 

pós-pandemia? 

É provável que, no pós-pandemia, algumas pessoas sofram de 
stress pós-traumático. Psiquiatra explica quem serão os mais afeta-
dos. [Por: Notícias ao Minuto] 

TRAUMA 

https://sm-covid19.pt/
https://sm-covid19.pt/
https://sm-covid19.pt/
https://www.noticiasaominuto.com/lifestyle/1507230/stress-pos-traumatico-quem-serao-os-mais-afetados-no-pos-pandemia
https://www.noticiasaominuto.com/lifestyle/1507230/stress-pos-traumatico-quem-serao-os-mais-afetados-no-pos-pandemia
https://www.noticiasaominuto.com/lifestyle/1507230/stress-pos-traumatico-quem-serao-os-mais-afetados-no-pos-pandemia
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ESTATUTO DO COMBATENTE  

RECONHECE FINALMENTE VIÚVAS  

Apo s ouvidas as associaço es e revistas as 
suas propostas e a dos partidos o texto 
final foi votado na Comissa o de Defesa 
Nacional no dia 15 de Julho e devera  ser 
votado ate  ao fim da legislatura, embora 
entre em vigor apenas no iní cio de 2021.   

Finalmente, e como tem sido sempre 
defendido pela APOIAR, o estatuto preve  o 
alargamento dos benefí cios a s viu vas/os 
ou co njuges sobrevivos, atrave s de apoio 
especial na sau de, como por exemplo, a 
isença o total das taxas moderadoras ou um 
aumento do complemento especial de 
pensa o. O texto final que reconhece estes 
benefí cios ja  tem formato final e quando 
for a aprovaça o em plena rio 
disponibilizaremos essa informaça o. 

Abaixo, transcrevemos as propostas finais 
da APOIAR, enviadas a  Comissa o 
Parlamentar de Defesa que foram 
discutidas antes da aprovaça o final do 
texto que vai ser aprovado antes de Agosto. 

 

“A APOIAR, Associação de Apoio aos Ex-
Combatentes Vítimas do Stress de Guerra, 
tendo conhecimento dos Projectos para a 
Proposta de Lei sobre o Estatuto do Antigo 
Combatente vem-se pronunciar sobre o 
projecto apresentado pelo governo: 

1º. Saúda a iniciativa de compilar um 
conjunto de direitos e benefícios 
consagrados pela Lei aos ex-militares, ao 
longo do tempo, incluindo os direitos dos 
deficientes militares. 

2º. Concorda o estabelecimento do dia 11 de 

Novembro como o “Dia do Antigo 
Combatente” e propõe, desde já, que esse dia 
seja considerado como Feriado Nacional de 
modo a que todos os portugueses os honrem 
e reconheçam. 

3º. O artigo 3º sobre a epígrafe “Direitos dos 
Antigos Combatentes” remete para o anexo 
II que mais não é uma compilação da 
legislação aplicada aos Ex - combatentes. Ao 

mesmo tempo, esvazia de conteúdo o n.º 2 
do artigo 7º do Estatuto uma vez que os 
familiares, cônjuges e unidos de facto 
sobrevivos dos Ex- combatentes não são 
contemplados naquela legislação. 

4º. O “Balcão Único da Defesa”, previsto no 
artigo 5º e que já existe deverá ser 
descentralizado e ter vários postos de 
atendimento, no mínimo um por região. O 
atendimento telefónico deverá ser mais 
efectivo e também descentralizado. 
Necessidade esta, que em tempo de 
pandemia se tem mostrado mais premente. 

5º. Artigo 6º “Unidade Técnica para os 
Antigos Combatentes”, a APOIAR considera 
que ao em vez de se criar um novo 
organismo seria mais útil aproveitar os 
conhecimentos e experiência da Comissão 
Nacional de Acompanhamento e incluir na 
mesma os representantes das organizações 

não-governamentais representativas dos ex-
combatentes, o que seria uma mais-valia 
para aquela comissão. 

6º. O n.º 1 do artigo 7º está incompleto, uma 
vez que exclui as perturbações psicológicas 
crónicas resultante da exposição a factores 
traumáticos de stress durante a vida 
militar. 

7.º Lamentamos que em nenhum dos 
projectos de Lei é proposta uma alteração 
ao artigo 2.º “Interpretação de conceitos 
contidos no artigo 1.º” alínea b, do decreto – 
Lei 43/76 em que para ser qualificado como 
Deficientes das Forças Armadas para além 
de outros requisitos é exigida a atribuição 
de 30% de incapacidade de ganho. Situação 
que é considerada injustiça pelos restantes 
Ex- combatentes e tendo a APOIAR 
manifestado o seu desacordo por escrito em 
2012. Ainda, de acordo com a nova tabela 
de Incapacidades, exemplo capitulo X – 
Psiquiatria o Grau III considerada -
 perturbações importantes, com acentuada 
modificação dos padrões da actividade 
diária a percentagem de 0,20 a 0,39 

Por último, a expressão Antigo Combatente 
não nos é familiar e o termo antigo 
culturalmente está associado ao que já não 
se usa, arcaico, obsoleto porque somos de 
parecer que se deverá manter a expressão 
“Ex- Combatente”. 

 

O Presidente da Direcção da APOIAR 

Jorge Gouveia” 

 

EX-COMBATENTES 

A Comissão Parlamentar de Defesa ultimou o texto final do Estatuto do Combatente após 
ter auscultado as associações, de modo a proporem alterações à Lei antes da aprovação 
ocorrida dia 15 de Julho. A APOIAR tem informado, quer a Secretária de Estado quer a Co-
missão Parlamentar, acerca do que entende ser relevante para alterar ou adicionar ao Esta-
tuto. Aqui deixamos as propostas da Associação enviadas à Comissão Parlamentar da De-
fesa. Após deixar a Comissão de Especialidade, a votação final do texto deverá ser feita  
antes do fim desta legislatura, no fim de Julho : [Por Direcção] 

O Estatuto deverá entrar 
em vigor apenas em 2021 



VÁ COM CUIDADO 

OCEANÁRIO 
Embora a pandemia ainda esteja bem 
activa e o risco de conta gio na o tenha 
diminuí do, e  possí vel sair de casa com as 
devidas precauço es e permanecer em 
relativa segurança. Sa o muitos os 
equipamentos pu blicos que reabriram com 
medidas de segurança para que os utentes 
possam usufruir d momentos de lazer sem 
preocupaço es de sau de.  

O Oceana rio de Lisboa foi considerado o 
melhor do mundo em 2017 e 2018. 
Provavelmente, com o boom do turismo 
tem sido difí cil visita -lo de forma 
conforta vel. Infelizmente a pandemia 
reduziu drasticamente o fluxo de pessoas a  
capital mas aproveite para visitar  os sete 
mares como nunca foi possí vel. 

A entrada no Oceana rio tem de ser feita 
obrigatoriamente com reserva pre via 

Acompanhe todas as informações acerca da APOIAR no nosso site e página de facebook: 

www.apoiar-stressdeguerra.com  || facebook.com/stressdeguerraapoiar 

 

De acordo com a alí nea a) do Art.º 29 dos 
estatutos da APOIAR, Associaça o de Apoio 
aos Ex-combatentes, Ví timas do Stress de 
Guerra, as eleiço es para os O rga os Sociais 
devem-se realizar em Dezembro, em 
Assembleia Geral Eleitoral Ordina ria.  

Para tal, e de modo a que sejam 
apresentadas e comunicadas 
atempadamente aos associados as listas 
para os O rga os Sociais da APOIAR para 
eleger, os associados interessados devera o 
apresentar ao Presidente da Mesa da 
Assembleia Geral, em ma o ou correio 
registado dirigido a  APOIAR, a  respectiva 
composiça o de cada lista, ate  ao dia 30 de 
Outubro inclusive. 

A APOIAR, como sempre, disponibiliza as 
instalaço es para reunio es de listas de 
associados, desde que o pedido seja feito 
previamente. 

As listas devem ser compostas pelos 
seguintes cargos: 

MESA  DA ASSEMBLEIA GERAL 

Um (1) Presidente e  

dois (2) Secreta rios. 

CONSELHO FISCAL 

Um (1) Presidente e  

dois (2) Vogais. 

DIRECÇÃO 

Um (1) Presidente; 

Um (1) Vice-Presidente: 

Um (1) Secreta rio; 

Um(1) Tesoureiro; 

Um (1)Vogal. 

SUPLENTES 

Cinco (5) suplentes da Direcça o mais tre s
(3) suplentes do Conselho Fiscal. 

 

AS PRÓXIMAS ELEIÇÕES 

APOIAR SÃO EM DEZEMBRO  

A actual direcção entrou, em 2020, no último ano do mandato 
quadrienal para o qual foi eleita.  A Associação APOIAR apela 
aos seus associados para se mobilizarem de modo a que exis-
tam listas candidatas aos órgãos sociais a serem eleitos para o 
quadriénio 2021-2024. [Por: Direcção] 

FAÇA A SUA LISTA 

A APOIAR necessita dos seus associados. Seja solidário.  

Protocolo APOIAR  
e Farmácias Progresso 

A Associação APOIAR 

assinou um protocolo entre 

o Grupo de Farmácias 

Progresso para descontos e 

outras condições vantajosas 

aos seus associados. O 

protocolo aplica-se apenas 

aos associados com as 

quotas em dia.   

Resumo das condições 

- 15% DESCONTO sobre o valor total 

da factura (excepto medicamentos 

sujeitos a receita médica com PVP 

unitário superior a 50€, produtos 

protocolo diabetes, alimentação infantil 

e fraldas), em todas as farmácias da 

rede (www.grupoprogressosaude.pt) 

- Entregas Gratuitas usufruindo das 

mesmas condições de desconto na 

área geográfica da farmácia do grupo 

mais próxima (durante a tarde, pedidos 

até às 13h via Tel. ou e-mail) a partir 

da Farmácia Jardim Real, no Príncipe 

Real em Lisboa:  Rua D. Pedro V, 123-

125, Santa Catarina. Tel. 213240419. 

 

Veja as condições completas e lista de 

farmácias no nosso site: 

 

https://apoiar-stressdeguerra.com/

pt/a-apoiar/protocolos/  

 

online. Desconto para maiores de 65 anos. 

https://www.oceanario.pt/visita/
bilhetes/  

Na o se esqueça de usar ma scara e manter a 
dista ncia. 
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