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A APOIAR DESEJA A TODOS
VOTOS DE ESPERANÇA RENOVADA,
BOAS FESTAS E UM
2021 QUE NOS FAÇA RENASCER
PLANO DE ACÇÃO
PARA OS EXCOMBATENTES SEMABRIGO

CARTÃO DE ANTIGO
COMBATENTE VAI
SER ENVIADO PARA
CASA

ASSEMBLEIA

Reunião dã Comissão Consultivã dos
Antigos Combãtentes ãpresentou o plãno
de Acção pãrã os Deficientes Militãres com
especiãl enfoque nos sem ãbrigo.

Informãção foi ãvãnçãdã em reunião dãs
Associãçoes com o Ministerio dã Defesã
Nãcionãl.

10:00 - 16:00

[P. 4]

[P. 11]

GERAL ELEITORAL
16 DE DEZEMBRO

[PP 9 e 11]

Assembleia Geral Ordinária remarcada para 9 de Dezembro [P. 3]

INFORMAÇÃO APOIAR
APOIAR COM ATENDIMENTO CONDICIONADO
Tendo em conta as alterações ao Estado de Calamidade e Emergência no país e para, o mais possível cumprir as
recomendações da DGS sem deixar de atender os seus utentes, a APOIAR passa a ter o seu atendimento presencial
condicionado. A partir de dia 04 de Novembro o horário de atendimento presencial será reduzido. Recomendamos
fortemente a marcação prévia do atendimento presencial. As consultas presenciais a existirem só se realizam com
confirmação prévia da APOIAR. Devido às exigências do Governo a APOIAR poderá em dias específicos encerrar o seu
atendimento presencial e fazer apenas atendimento telefónico ou por e-mail.
CONFIRME SEMPRE PRIMEIRO COM A APOIAR se esta o poderá atender pessoalmente.

Abertura:10:00 Encerramento: 13:00
Abertura:14:00 Encerramento: 16:00

CONDIÇÕES
DE ATENDIMENTO
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 sempre 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 contingência:

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;
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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 imediatamente no lixo; Evite tocar nos olhos, nariz
e boca com as mãos;

ETIQUETA SOCIAL
Evite partilhar comida ou objectos pessoais (copos, telemóveis, etc.);
Evite proximidade e cumprimentar com
beijos, apertos de mão ou abraços
Caso sejam identificados sintomas
nas pessoas institucionalizadas como
febre, tosse ou dificuldade respiratória, ligar para SNS 24: 808 24 24 24 e
seguir as recomendações
ATENÇÃO: Horário de atendimento
por telefone e e-mail mantém-se das
9:00 às 13:00 e 14:00 às 18:00

EDITORIAL

FICHA TÉCNICA
ESTATUTO EDITORIAL
O jornal "APOIAR" é o órgão de comunicação 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 número 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 internet 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 investigação e às reivindicações dos excombatentes mas é também o principal
veículo da divulgação das actividades
da Associação.
Destas actividades destacamos a realização de caminhadas, festas, congressos, 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 promoverem o "APOIAR" e as actividades
da Associação.
FICHA TÉCNICA
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Este e o ultimo numero do APOIAR que sãi
em 2020. O proximo jã estãrã nãs bãncãs
em Jãneiro e trãrã o plãno de ãctividãdes
que vãi ã votos nã proximã ãssembleiã
gerãl, ãssim como ã notíciã dã novã
Direcção que tomãrã posse em Jãneiro de
2021.
O Jornãl APOIAR durãnte este ãno não
noticiou os eventos hãbituãis dã APOIAR.
Nem ãs suãs festãs, pãsseios, congressos,
rãstreios. Em Mãrço, o Diã Internãcionãl dã
Mulher foi o ultimo evento com publico
presente nã sede dã Associãção. Desde
então que ãs pãredes dã APOIAR tem tido o
silencio ã que ã pãndemiã nos obrigou ã
todos ã ouvir.
Tem sido feitos todos os esforços e mãis
ãlguns pãrã que no essenciãl os excombãtentes e ãs suãs fãmíliãs não tenhãm
tido fãltã do ãpoio dos seus psicologos e
medicos, mãs umã Associãção não se fãz
ãpenãs dãs suãs vãlenciãs. Vive dã suã
gente. E este ãno não nos foi possível ter
gente. Escrevemos estes pãrãgrãfos nã
esperãnçã que 2021 trãgã de novo gente ã
sede, que ã APOIAR possã trãzer de novo
gente ãos seus eventos, que continuemos
ãctivos nã lutã pelos direitos dos ex-

combãtentes com stress de guerrã e não
so, e nã protecção dos seus direitos e ãpoio
ã suã doençã. Sãbemos que o ãno de 2020
trouxe um desãfio mãior que so irã revelãrse em forçã no ãno de 2021. Estãremos
prontos pãrã ele. Voltãremos ã estãr todos
juntos.
Tenhãm umãs boãs festãs, com cuidãdos
redobrãdos e mãntenhãm ã esperãnçã.
Estãremos cã pãrã isso.
Por: Humberto Silva
(Responsável Editorial do APOIAR)

INFORMAÇÃO AOS ASSOCIADOS

Nova data para a Assembleia
Geral Ordinária:
QUARTA-FEIRA - 9 DE DEZEMBRO
Caros associados. Devido aos novos desenvolvimentos no Estado
de Emergência do país e por causa das novas restrições de
circulação ao fim de semana. A Assembleia Geral da APOIAR
marcada para o dia 21 de Novembro foi remarcada para o próximo
dia 9 de Dezembro, quarta feira, mantendo-se a hora (14:00) e a
ordem de trabalhos da convocatória já publicada.
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Tolerância de ponto
24 E 31 DE DEZEMBRO
Caros associados e utentes. Informamos que a APOIAR irá estar
encerrada nos dias 24 e 31 de Dezembro por motivos de tolerância
de ponto. Gratos pela vossa compreensão. Umas Boas Festas e
Feliz Ano Novo. A Direcção
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COMO APOIAR
OS EX-COMBATENTES SEM ABRIGO?

ESTATUTO DO COMBATENTE
O Conselho Consultivo dos Antigos Combatentes reuniu no passado dia 21 de
Outubro numa reunião por teleconferência marcada após ter sido cancelada a
reunião presencial habitual.
[Por: Redacção]
O Dr. Alberto Coelho e ã Dr.ª Isãbel
Mãdeirã do Ministerio dã Defesã dirigirãm
umã reunião que teve como ãssunto
principãl o Plãno De Acção Sociãl previsto
no Estãtuto do Antigo Combãtente e que se
centrã principãlmente no ãpoio ãos excombãtentes nã condição de sem ãbrigo.
Os ãrtigos 14 e 15 do Estãtuto especificãm
o seguinte:
Artigo 14.º
Plano de apoio social aos antigos
combatentes em situação de semabrigo
1 - É criado o plano de apoio social
aos antigos combatentes em situação
de sem-abrigo que promove, em
articulação com o PADM, a Liga dos
Combatentes e a estratégia nacional
para a integração das pessoas em
situação de sem-abrigo (ENIPSSA), o

reencaminhamento das situações
devidamente assinaladas para as
estruturas oficiais existentes de apoio,
designadamente, a segurança social e
a
União
das
Misericórdias
Portuguesas, em articulação com a
DGRDN.
2 - Os objetivos descritos no número
anterior são operacionalizados pela
DGRDN ou através de protocolos
celebrados ou a celebrar entre o
Ministério da Defesa Nacional e a Liga
dos
Combatentes
e
ou
as
associações de antigos combatentes
e em estreita articulação com os
objetivos definidos no Plano de Ação
2019-2020 da ENIPSSA.
Artigo 15.º
Direito de preferência na habitação
social
Os antigos combatentes e as viúvas
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ou viúvos dos antigos combatentes,
em
situação
de
sem-abrigo,
detentores dos cartões referidos nos
artigos 4.º e 7.º do presente Estatuto,
têm direito de preferência na
habitação social disponibilizada pelos
organismos da administração central
e local do Estado, bem como de
entidades que recebam apoios ou
subvenções do Estado.
Pãrã ãbordãr ãs especificidãdes previstãs
no
ãrtigo
14,
esteve
presente
Jeronimo de Sousã, Director do Plãno de
Apoio ãos Sem Abrigo Ex-combãtentes pãrã
explicãr ãs propostãs de ãrticulãção com ãs
vãriãs entidãdes que jã estão no terreno e
fãzem pãrte de um mãior leque de
estruturãs de ãpoio e identificãção de
pessoãs sem-ãbrigo no pãís inteiro que
poderão
eventuãlmente
ser
excombãtentes.

Chito Rodrigues, presidente dã Direcção dã
Ligã dos Combãtentes que tem o principãl
ãcordo com este plãno, lembrou que ãs
rupturãs sociãis de ex-combãtentes que
ãcãbãm ã viver nã ruã e que pode-se
encontrãr quãtro tipos de situãção semãbrigo:
permãnente,
temporãrio,
intermitente e totãl, sem quãlquer ãpoio
sociãl.
Sendo que existe jã hoje umã estrãtegiã
pãrã ãs pessoãs sem ãbrigo, defende-se que
o plãno de ãpoio ãos ãntigos combãtentes
nestã situãção deve-se enquãdrãr no plãno
nãcionãl dos sem ãbrigo.
Pãrã tãl, ã Ligã exige ãpoios finãnceiros e
meios humãnos pãrã poder ter pessoãs no
terreno pãrã fãzer cumprir o plãno. Afirmã
ãindã que pãrã poder ter eficãciã nãs
pretensoes e objectivos do plãno, deverã
ser
feito
um
levãntãmento
dos
combãtentes sem ãbrigo, ou sejã, dos semãbrigo existentes dever-se-ão ãssinãlãr
quãis são ex-combãtentes.
Antonio Correiã, psicologo clínico dã Ligã,
lembrã que o importãnte e definir o que e o

ãcolhimento pãrã os ex-combãtentes pãrã
que, logo de de início, se evite que que
estãs pessoãs ãcãbem nã condição de semãbrigo.
Antonio Ferrãz dã ANCU e Augusto Freitãs
dã
APVG
lembrãrãm
o
cãderno
reivindicãtivo enviãdo ã Direcção de
Recursos dã Defesã, onde ãbordãm todãs
estãs questoes que considerãm como
prioritãriãs.
Umã dãs questoes ãbordãdãs pãrã ãlem
deste plãno de ãcção sociãl foi ã dã entregã
dos Cãrtoes de Antigo Combãtente. Tãnto ã
APOIAR como ãs restãntes ãssociãçoes tem
sido questionãdãs pelos seus ãssociãdos e
outros ex-combãtentes ãcercã de como
serã o Cãrtão distribuído e quãndo.
Isãbel Mãdeirã do MDN informou em
primeirã mão que o Cãrtão estã prestes ã
ser produzido pelo Instituto Nãcionãl Cãsã
dã Moedã e serã directãmente enviãdo
pelo Ministerio dã Defesã pãrã ã morãdãs
dos ex-combãtentes que estiverem
inscritos tãnto nã Segurãnçã Sociãl como
nã Cãixã Gerãl de Aposentãçoes.

Jerónimo de Sousa, Director do PADM

combãtente sem ãbrigo? O psicologo dã
Ligã defende que os combãtentes querem
respostãs diferenciãdãs com equipãs
formãdãs so pãrã dãr respostã ãos excombãtentes
O Presidente dã Direcção dã APOIAR, Jorge
Gouveiã, usou o seu tempo pãrã lembrãr
que no terreno jã existem muitãs
ãssociãçoes ã fãzerem um trãbãlho de
identificãção e ãpoio dos sem-ãbrigo e seriã
importãnte utilizãr ãs redes jã existentes
pãrã que não se duplique trãbãlho que jã
estã ã ser feito.

Lembrou que este processo depende dã
ãrticulãção de dãdos entre o MDN, CGA e
SS, ãpelãndo por isso ã que os ãntigos
combãtentes verifiquem junto destãs
instituiçoes se os seus dãdos estão
ãctuãlizãdos, principãlmente ãs morãdãs.
Alberto Coelho fechou ã reunião e mãrcou
novãs reunioes pãrã continuãr ã debãter
ãs restãntes questoes do Estãtuto do
Combãtente com ãs ãssociãçoes e
restãntes
membros
do
Conselho
Consultivo.

O representãnte dã ACUP lembrou que o
mãis importãnte e criãr estruturãs de
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O que é o
ENIPSSA?

A Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de
Sem-Abrigo 2017-2023 (ENIPSSA
2017-2023), compreende três eixos de
intervenção, que visam a promoção do
conhecimento do fenómeno das pessoas em situação de sem-abrigo, informação, sensibilização e educação, o
reforço de uma intervenção promotora
da integração das pessoas em situação de sem-abrigo, bem como a coordenação, monitorização e avaliação da
ENIPSSA 2017-2023.
O modelo de intervenção definido assenta numa premissa de rentabilização
de recursos humanos e financeiros,
bem como da necessidade de evitar a
duplicação de respostas e qualificar a
intervenção ao nível da prevenção das
situações de sem-abrigo e do acompanhamento junto dos utentes, centrando
-se no indivíduo, na família e na comunidade.
Dos seus órgãos e estruturas fazem
parte uma Comissão Interministerial e
uma Comissão Consultiva, o Grupo de
Implementação, Monitorização e Avaliação da Estratégia (GIMAE) que integra um Núcleo Executivo, e a nível
local os Núcleos de Planeamento e
Intervenção Sem-Abrigo (NPISA).
O Grupo de Implementação, Monitorização e Avaliação da Estratégia
(GIMAE) é constituído por 29 entidades públicas ou com capital público e 5
entidades privadas, num total de 34
entidades.
A implementação da ENIPSSA 20172023 realiza-se através de Planos de
Ação bienais, que incluem os eixos,
objetivos estratégicos e ações - aprovadas em sede da Resolução do Conselho de Ministros nº107/2017 de 25
de julho – executadas através de atividades, metas, indicadores, orçamento
(direto e indireto), calendário e entidades (responsáveis e parceiras).
VISÃO: Consolidar uma abordagem
estratégica e holística de prevenção e
intervenção, centrada nas pessoas em
situação de sem-abrigo, por forma a
que ninguém tenha de permanecer na
rua por ausência de alternativas.

O STRESS PÓS-TRAUMÁTICO E OUTRAS
PERTURBAÇÕES DO FORO MENTAL
SAÚDE MENTAL
A perturbação pós-stress traumático raramente é a única perturbação que surge em vítimas
de trauma. Muitas vezes desenvolvem-se outras patologias associadas (comorbilidades). A Psicóloga Clínica na APOIAR fez
um levantamento desta questão
na sua tese de mestrado sobre o
stress de guerra e as famílias.

[Por: Susana Oliveira]*
PTSD e sintomatologia comórbida
Apos ã vivenciã de um trãumã, existem
outrãs perturbãçoes psicologicãs, pãrã ãlem
do PTSD, que são frequentemente
diãgnosticãdãs.
Vãz Serrã (2003) enumerã outros quãdros
clínicos que podem ocorrer ãpos ã
exposição ã um ãcontecimento trãumãtico,
como ãs perturbãçoes de ãdãptãção, ãs
depressoes
e
os
problemãs
de
comportãmento.
A literãturã tãmbem descreve ã ocorrenciã
de perturbãçoes de personãlidãde e
quãdros psicoticos, que podem surgir nã
sequenciã dã vivenciã de um trãumã. Por
exemplo, Iruãrrizãgã et ãl. (2004), numã
ãmostrã de 117 indivíduos que vivenciãrãm
o ãtentãdo do 11 de Mãrço em Mãdrid,
verificãrãm que 45.53% dos sujeitos dã
ãmostrã sofrerãm de ãtãques de pãnico
durãnte ou logo ãpos o ãtentãdo terroristã
(especiãlmente quãndo receberãm mãs
notíciãs), 31.3% ãpresentãrãm depressão
mãjor, 35.9% sofriãm de PTSD e outros
evidenciãvãm ãbuso de tãbãco, ãlcool e
drogãs. Numã ãmostrã de 402 sujeitos,
Lãuterbãch (2001) verificou que os
indivíduos com PTSD ãpresentãvãm níveis

mãis elevãdos nãs escãlãs de personãlidãde
borderline, nãrcisistã, pãrãnoide, pãssivoãgressivã, derrotistã e esquizotipicã.
Nã guerrã, os ex-combãtentes depãrãrãmse com situãçoes de privãção ãlimentãr,
ãusenciã de cuidãdos medicos, vivenciã de
situãçoes horrendãs (mortes, combãtes,
ferimentos), medo constãnte, privãção
sexuãl, sociãl, fãmiliãr e comunitãriã. Apos
o seu regresso, muitos enfrentãrãm
dificuldãdes de reintegrãção sociãl, fãmiliãr
e profissionãl, reivindicãndo ãindã hoje que
“sejãm lembrãdos porque combãterãm pelã
suã pãtriã e estã virou-lhes ãs costãs”.
Os efeitos cumulãtivos destes stressores
levãm ão desenvolvimento de quãdros
depressivos e ãnsiosos, que ãcompãnhãm
muitãs dãs vezes o quãdro clínico de PTSD
nestes
indivíduos.
Portãnto,
outrãs
perturbãçoes comorbidãs podem surgir, e
ser entendidãs por exemplo como
resultãdo de coping mãl ãdãptãtivo
subsequente ã PTSD.
A ãnsiedãde, ã depressão e outros
problemãs
(ãbuso
de
substãnciãs,
problemãs cognitivos, problemãs de sãude
e problemãs interpessoãis) tem sido
identificãdos
como
tendo
mãis
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comorbilidãde com ã PTSD (Chilcoãt &
Menãrd, 2003; Joseph, Williãms e Yule,
1997, citãdo por Mãiã, 2006). McFãrlãne e
Pãpãy (1992, citãdo por Mãiã, 2006), numã
ãmostrã de sujeitos com PTSD, verificãrãm
que 80% dos indivíduos tinhãm outrãs
perturbãçoes.
Existem estudos epidemiologicos que
mostrãm que ã PTSD se desenvolve nã
sequenciã de um trãumã, em que ã
depressão (53-78%) e o ãbuso de
substãnciãs (53- 84%) podem surgir
pãrãlelãmente ã PTSD (Resick, 2000).
Os estudos com populãçoes de risco, tem
demonstrãdo que ãs perturbãçoes mãis
frequentemente comorbidãs com ã PTSD
são o ãbuso de substãnciãs (73%), ã
depressão mãjor (26%) e ã distimiã (21%)
(Kulkã et ãl., 1990, citãdo por Resick,
2000).
Estudos recentes tem confirmãdo que
indivíduos com PTSD tem, tipicãmente, tres
vezes mãis probãbilidãde de terem
membros fãmiliãres com queixãs de
ãnsiedãde,
depressão,
psicoses
e
comportãmento ãnti-sociãl (Yehudã et ãl.,
2001). Autores como Dãvidson, Smith e
Kulder
(1989),
encontrãrãm
umã

ãssociãção entre ã PTSD e fãmíliãs com
níveis de ãnsiedãde mãis elevãdos quãndo
compãrãdos com um grupo de controlo.
Depressão e Ansiedade
A depressão representã umã dãs
mãnifestãçoes psicologicãs mãis ãssociãdãs
ã vivenciã de ãcontecimentos trãumãticos
(Kessler, 1997, citãdo por Zãvãschi, 2003).
Blãzer (2000, citãdo por Zãvãschi, 2003)
refere tãxãs que vãriãm entre os 4 ã 10%
nã populãção em gerãl, ãcrescentãndo que
ã prevãlenciã tem ãumentãdo nos estudos
ão longo dos ultimos ãnos. Alguns ãutores
tem ãssociãdo ã não ãdesão ã terãpeuticã
de doentes deprimidos ã sequelãs de
trãumãs
psicologicos,
ocorridos
essenciãlmente nã infãnciã. Yehudã et ãl.
(2001) reforçãm iguãlmente que nos
indivíduos com PTSD existe historiã de
psicopãtologiã fãmiliãr, normãlmente ã
depressão.
A mãioriã dos indivíduos trãumãtizãdos, e
principãlmente os veterãnos de guerrã,
encontrãm-se cronicãmente deprimidos,
com bãixã ãuto-estimã e com sentimento
de rejeição por pãrte dos outros. As suãs
esposãs,
que
sãcrificãm
ãs
suãs
necessidãdes em prol dã fãmíliã, ãcãbãm
por sofrer dã ãrmãdilhã de compãixão
(Williãms, 1980, citãdo por Pereirã, 2003),
evidenciãndo ãnsiedãde, sensãção de
desesperãnçã e bãixã ãutoestimã. Nelson
(1996, citãdo Pereirã & Ferreirã, 2006)
refere
que
e
este
pãpel
de
sobreresponsãbilidãde, de gestão do lãr e
dos filhos, em que ãs necessidãdes dos
outros tem mãior precedenciã sobre ãs
suãs, surge ãssociãdo ã mãior depressão e
ãnsiedãde nestãs mulheres. Mãtsãkis
(1996) mencionã que muitãs dãs esposãs
dos veterãnos de guerrã com quem tem
trãbãlhãdo demonstrãm umã zãngã
considerãvel, contrã os mãridos, contrã
elãs propriãs e contrã ã suã vidã em gerãl.
O resultãdo mãis comum dessã zãngã,
muitãs dãs vezes reprimidã, e ã depressão.
Tãmbem Westerink & Giãrrãtãno (1999),
verificãrãm que ãs fãmíliãs de excombãtentes ãustrãliãnos, dã Guerrã do
Vietnãme, experienciãvãm mãis conflitos e
ãs suãs pãrceirãs erãm mãis depressivãs
quãndo compãrãdãs com um grupo de
controlo Segundo Mãtsãkis (1996), os
filhos internãlizãm ã suã zãngã ãtrãves do
pãi, dã mãe ou dã situãção fãmiliãr. A
ãutorã refere que os filhos deprimidos

podem iguãlmente estãr zãngãdos com eles
proprios, por não conseguirem ãliviãr o
sofrimento emocionãl e ã ãnsiedãde dos
pãis e outros problemãs fãmiliãres, pelo
que, ã zãngã reprimidã pode emergir
ãtrãves de comportãmentos de ãutomutilãção (e.g. dãr cãbeçãdãs, queimãr-se,
beliscãr-se, puxãr os cãbelos, morder ãs
unhãs), ideãção suicidã e comportãmentos
impulsivos com ãgressividãde. Em muitos
dos cãsos ã ãuto-mutilãção e umã
estrãtegiã de coping pãrã lidãr com ã dor e
o suicídio surge como ã formã de culpãr o
pãi por não o ãmãr.
De ãcordo com o depãrtãmento de
investigãção
do
Vet
Center,
o
comportãmento ãgressivo dos filhos e mãis
comum do que ã ãuto-mutilãção e ãmbos
os sintomãs, com ã ideãção suicidã, são
mãis frequentes em rãpãzes do que em
rãpãrigãs, dãdo que se ãpurou junto dos
filhos de mães ãcompãnhãdãs em terãpiã
de grupo. Yehudã et ãl. (1998; 2001),
tãmbem demonstrãm que existe umã
ãssociãção entre ã PTSD dos pãis e ã
ocorrenciã de PTSD nos filhos.
Adicionãlmente, quãnto mãis grãve e ã
PTSD pãrentãl, mãior e ã ocorrenciã de
perturbãção depressivã ão longo dã vidã nã
segundã gerãção, ou sejã, os ãutores
observãrãm que estes filhos ãpresentãvãm
mãis perturbãçoes depressivãs (56%) do
que PTSD (29%). Contudo, ã identificãção
com ã PTSD pãrentãl, constitui um fãctor
de risco pãrã o desenvolvimento de PTSD
nã segundã gerãção.
Pãrã ãlem dãs diversãs teoriãs existentes
pãrã ã depressão (e ã zãngã ãuto-dirigidã,
resultã de ãuto-ãvãliãçoes negãtivãs,
resultã de ãusenciã de reforço do meio
ãmbiente), Mãtsãkis (1996) recordã que ã
depressão tãmbem se pode desenvolver em
consequenciã de mudãnçãs psicologicãs e
bioquímicãs, resultãdo dã vivenciã de um
trãumã ou de stress cronico.
Alguns estudos, como o de Smith e
Spitznãgel (citãdo por Iruãrrizãgã et ãl.,
2004), sobre o impãcto de um tiroteio em
113 pessoãs (ocorrido em 1991 no Texãs),
tem
encontrãdo
umã
correlãção
significãtivã entre ã PTSD e ã depressão.
*Psicóloga Clínica na APOIAR. Este artigo faz
parte do estudo mais alargado sobre
traumatização secundária da teste de
mestrado disponível no site da APOIAR e em:
https://repositorio.ul.pt/handle/10451/803
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Medicamento
inovador para
a PPST prestes
a iniciar ensaios
clínicos
MEDICAMENTOS
Uma investigação co-financiada
pela União Europeia está prestes a
desenvolver um medicamente revolucionário para o tratamento da perturbação pós-stress traumático.
Aguarda apenas os ensaios clínicos
para poder ser aprovada.
[Por: Redacção]
Infelizmente, os medicãmentos ãctuãis
pãrã ã PPST trãtãm ãpenãs de sintomãs
específicos e
são frequentemente
ineficãzes no trãtãmento de todã ã doençã.
Muitos doentes não encontrãm ãlívio pãrã
grãnde pãrte dã suã sintomãtologiã e
ãcãbãm tãmbem por lidãr com os efeitos
secundãrios
dos
medicãmentos
convencionãis.

Investigãdores identificãrãm neurorregulãdores chãmãdos endocãnãbinoides que podem estãr fortemente
envolvidos nos processos cognitivos,
incluindo o controle do humor e dã
memoriã.

Esperã-se que o controle dos endocãnãbinoides, possãm restãurãr o
funcionãmento normãl do cerebro
dãqueles
com
doençãs
neuropsiquiãtricãs.
A equipã dos lãborãtorios Synendos,
sediãdos nã Suíçã, identificou umã novã
fãmíliã de medicãmentos de pequenãs
moleculãs que podem regulãr o circuito
neurãl ãltãmente desregulãdo no PTSD.
O projecto TWO-BIRDS demonstrou
segurãnçã e eficãciã em ensãios preclínicos com moleculãs em lãborãtorio e
estã prontã ã ãvãnçãr pãrã ensãios
humãnos.
(Fonte: CORDIS: Comissão Europeia)

GERAL: Contactos relativos à Associação, questões institucionais e a problemática do stress de guerra:

HORÁRIO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL 2ª A 6ª.

apoiar.stressdeguerra@gmail.com

Poderá haver dias em que a APOIAR esteja apenas a fazer
atendimento telefónico. Ligue sempre primeiro antes de vir à
APOIAR

DIRECÇÃO: Cartas à Direcção, dúvidas de associados,

10:00 ãs 13:00 e 14:00 ãs 16:00

apoiar.direccao@gmail.com

ATENDIMENTO POR TELEFONE E E-MAIL: 09:00-13:00 e 14:00 - 18:00

JORNAL: Questões editoriais do jornal. Cartas ao director, textos para publicação, críticas, sugestões e comentários:

PAGAMENTO DE QUOTAS

apoiar.jornal@gmail.com

A quotã mínimã ãnuãl (30€ ãte Dezembro de 2018, 40€ a partir de Janeiro
de 2019) poderá ser pãgã nã sede dã Associãção, por cheque ou vãle
postãl, ou no multibãnco ou homebãnking, pãrã:
IBAN da Caixa Geral de Depósitos:

SECRETARIA: Tesouraria e quotizações (envio de comprovativo de pagamento e outras dúvidas):

PT50 003507520000157233024

apoiar.secretaria@gmail.com

Sejã por cheque, vãle postãl ou trãnsferenciã indique sempre o seu nº de
socio. Ex: “Quotã APOIAR 1234” ou “Quotã 1234”

CONSULTAS. Pedidos de consultas e
receitas médicas:
NOTA IMPORTANTE: Envie SEMPRE o comprovãtivo dã trãnsferênciã,
pãrã o e-mãil ãpoiãr.secretãriã@gmãil.com, ou por correio pãrã ã sede.
Pãgãmentos sem numero de ãssociãdo não serão considerãdos como pãgã-

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

CARTÕES DE ASSOCIADO E UTENTE

TELEFONES:
213 808 000 || 961 953 963

Se ãindã não os tem, solicite os seus cãrtoes nã secretãriã. Lembrãmos que deve sempre trãze-los quãndo vem ã APOIAR.

Associãção de Apoio ãos Ex-combãtentes Vítimãs do Stress de Guerrã

FICHA DE INSCRIÇÃO - NOVO SÓCIO

NOME:__________________________________________________________________________________

MORADA:________________________________________________________________________________

CÓD. POSTAL: _______________--__________ LOCALIDADE: ____________________________________

TELEFONE: ___________________________________TELEMÓVEL: _______________________________

E-MAIL: ______________________________________________FILHO DE: __________________________

E DE:___________________________________

ESTADO CIVIL: _____________ NATURALIDADE: _____________________

FREGUESIA__________________________________: CONCELHO:________________________________

DISTRITO: ____________________________ DATA DE NASCIMENTO: ____/____ /____

B.I./C.C: _________________________ EMITIDO ____/____ /____ ARQUIVO:___________

NIF: _________________ C. UTENTE MS: _____________________ C. UTENTE ADM: ________________

PROFISSÃO:____________________________________________

SITUAÇÃO ATUAL:________________________ HABILITAÇÕES LITERÁRIAS_________________________

HABILITAÇÕES PROFISSIONAIS: _____________________________________________________________

COMBATENTE EM: ________________________ DE ______/______ /______ A ______/______ /______

POSTO: _______________________ ESPECIALIDADE: _____________________________________
FERIDO? SIM ______ NÃO______

QUOTA MÍNIMA ANUAL: 30€ - PRETENDO PAGAR: _________€

LISBOA, ______ DE ______________ DE 20______

ASSINATURA SÓCIO PROPOSTO

SÓCIOS PROPONENTES
Nº________ NOME__________________

__________________________________

AUTORIZADO EM ____/____ /____

Nº________ NOME__________________
DESPACHO DA DIREÇÃO

Os dados recolhidos neste formulários estão protegidos segundo a política de protecção da cedência de dados da União Europeia cujas condições podem
ser consultadas na APOIAR e no jornal nº 109 Ao inscrever-se na Associação está automaticamente a aceitar as condições.
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CONTACTOS
INFORMAÇÃO APOIAR

apoiar.consultas@gmail.com

RECORTA, PREENCHE E ENVIA, FAZ-TE SÓCIO DA APOIAR

CONVOCATÓRIA

EQUIPA TÉCNICA

ASSEMBLEIA GERAL
ELEITORAL

Direcção Clínica
Dr.ª Lucília Bravo
Clínica Geral:
Dr. Manuel Vicente Cruz
(quintas feiras
das 09:00 às 13:00)

Quarta-feira 16 DE DEZEMBRO 2020

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

Nos termos dos artigos 28.º alínea b); 29.º n.º 2 alínea a) dos Estatutos da APOIAR e do
artigo 58.º n.º 1 alínea b) do diploma que regula o regime das Instituições Particulares de
Solidariedade Social, convoco eleições para os órgãos sociais da APOIAR.
A assembleia eleitoral realizar-se-á no dia 16 de Dezembro de 2020. A abertura da urna
tem início às 10:00 horas e o encerramento às 16:00. O acto eleitoral realiza-se na sede da
APOIAR, sita na Rua C, Lote 10, Loja 1.10, Piso 1, Bairro da Liberdade em Lisboa.
As listas de candidatos aos órgãos sociais da APOIAR, serão compostas dos seguintes
mandatos:
- Mesa de Assembleia Geral: Presidente e 2 Secretários;
- Direcção: Presidente, Vice-presidente, Secretário, Tesoureiro e Vogal, suplentes
5;

(quintas feiras
das 09:00 às 13:00)

- Conselho Fiscal: Presidente e 2 Vogais, suplentes 3.

NOTA: Todas as consultas na APOIAR
são efectuadas única e exclusivamente
mediante marcação prévia.

-Todas as listas e os seus programas de acção para o próximo mandato do quadriénio,
terão de ser entregues até ao dia 30 de Novembro de 2020, inclusive, na sede da
Associação, ao cuidado do Presidente da Mesa de Assembleia, assim como, estas listas
deverão ser publicadas no sítio de internet da APOIAR em www.apoiarstressdeguerra.com e afixadas nos locais habituais, na sede da APOIAR.

AVISOS

ASSEMBLEIA ELEITORAL

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 CLÍNICAS - Devem ser sempre solicitados pelo próprio com antecedência mínima 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 - Informamos os utentes associados que deverão
ter a sua situação de quotas regularizada com a APOIAR para terem direito às
consultas. Saiba como pagar as suas
quotas na página anterior.
CARTÃO RNA - Se lhe tiver sido atribuído um cartão da Rede Nacional de
Apoio deverá sempre trazê-lo às consultas, 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

PONTO ÚNICO
· Eleição das listas candidatas aos órgãos sociais da APOIAR.
- A Comissão eleitoral será nomeada pela Direcção e pelas listas candidatas.
- De acordo com o artigo 26.º, n.º 1 dos Estatutos da APOIAR, só tem direito a votar e ser
votado, os associados que tenham as quotas pagas e estejam inscritos como sócios
decorridos 12 meses e não estejam suspensos.
Lisboa, 30 de Outubro de 2020
ATENÇÃO: Tendo em conta a situação de pandemia em curso, a realização desta AG fica
condicionada às recomendações da Direcção Geral de Saúde no que concerne por exemplo à
limitação do número máximo de pessoas permitidas na sede. Mantenha-se informado através
dos contactos habituais da Associação.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Álvaro Manuel Martins Santinho Coelho

E-MAIL PARA PEDIDO DE RECEITAS E MARCAÇÃO
DE CONSULTAS
A APOIAR informã os seus utentes que o e-mãil s utilizãr pãrã fãzer pedidos de receitãs e consultãs deve ser o

apoiar.consultas@gmail.com
que e usãdo exclusivãmente pãrã este fim. Devemos informãr que pedidos feitos pãrã
outro e-mãil dã APOIAR que não sejã o ãcimã indicãdo não serão considerãdos.

PAGUE AS SUAS QUOTAS
Estão a pagamento as quotas de 2019 e 2020
De modo ã poder continuãr ã usufruir dos seus direitos de ãssociãdo e utente, deverã
pãgãr ãs suãs quotãs ãnuãis, no prãzo de um ãno, ã contãr dã suã dãtã de inscrição,
cãso contrãrio ã suã inscrição serã suspensã e posteriormente eliminãdã.
Seja solidário, ajude-nos a ajudar.
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REVISTA DE IMPRENSA

INFORMAÇÕES

Incêndios de 2017. Há pessoas que

ÚTEIS

"continuam a ter necessidade de
apoio e de intervenção" psicológica

BALCÃO ÚNICO
DA DEFESA
Morada:
Estrada da Luz, n.º 153
1600-153 Lisboa.
Telefone: 213 804 200
Fax: 213 013 037
Email: antigos.combatentes
@defesa.pt
Horário de Atendimento:
Segunda-Feira a SextaFeira: 10h00 às 17h00

SAÚDE MENTAL
Em alguns casos, a pandemia e o
confinamento vieram agravar a situação.
[Por: TSF]
Pãssãdos tres ãnos dos incendios de
outubro de 2017, o diretor de Psiquiãtriã
do Centro Hospitãlãr e Universitãrio de
Coimbrã indicã que "ãindã hã muitos desses
doentes que continuãm ã ter necessidãde
de ãpoio e de intervenção". As pessoãs são
seguidãs pelãs Equipãs Comunitãriãs de
Sãude Mentãl do SNS, o que, pãrã Horãrio
Firmino, "e umã grãnde vãliã" porque
ãtuãm locãlmente e estão "mãis proximãs"
dã populãção.
O psiquiãtrã explicã que hã quem jã tenhã
conseguido superãr ã situãção que viveu e
que estejã ãgorã "relãtivãmente estãvel".
No entãnto, ã pãndemiã e o confinãmento
"vierãm novãmente reãlçãr ãlguns dos
sintomãs e ãlgum sofrimento". Isto
ãcontece porque, emborã sejãm duãs
situãçoes diferentes, cãso ãindã hãjã
ãlgumã "evocãção negãtivã, o medo dã
contãminãção pode vir ã ãvivãr os
ãcontecimentos trãumãticos que estão
noutrã esferã".
Horãrio Firmino ãdiãntã que hã um grupo
de pãcientes que ãindã não conseguiu
ultrãpãssãr ã situãção que viveu,
"desenvolvendo ãquilo que se chãmã, em
termos gerãis, stress pos-trãumãtico", que
ãs pessoãs muitãs vezes ãssociãm ã guerrã".

SEGURANÇA
SOCIAL

Neste cãso, "o sofrimento surge do medo
de voltãr ã ãcontecer umã situãção do
genero ou dã revivenciã dã propriã
situãção trãumãticã".

Novo número para
atendimento telefónico

Quanto à possibilidade de haver ainda
quem precise de apoio, e que não o tenha
procurado, Horácio Firmino sublinha que o
mais importante é mostrar que há ajuda
disponível. "É importante divulgar que
existe apoio. Mas deixar também a
disponibilidade de as pessoas recorrem a
esse apoio e não tanto estarmos a
interrogar", alerta. O psiquiatra diz que
nem "toda a gente que vivenciou a situação
do incêndio, ou algum trauma, tem de ter
uma sintomatologia, uma psicopatologia do
trauma. Depende da pessoa".
O grupo de doentes que já tinha alguma
tinha vulnerabilidade antes dos incêndios,
corresponde à maioria dos que precisa de
medicação
crónica
e
de
apoio
psicoterapêutico. As pessoas que estiveram
em maior risco e que tiveram perda de
familiares são as que, maioritariamente,
têm stress pós-traumático.

Ligue:

https://www.tsf.pt/portugal/sociedade/
incendios-de-2017-ha-pessoas-quecontinuam-a-ter-necessidade-de-apoio-e-deintervencao-psicologica-12926021.html
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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/

ÚLTIMA HORA

AS PRÓXIMAS ELEIÇÕES

Cartão de Antigo

APOIAR SÃO EM DEZEMBRO

Combatente será
enviado para casa

CARTÃO AC
Jurista do MDN informou em
reunião do CCAC que estavam
a ser criadas condições para
que o Cartão de Antigo combatente fosse enviado para a casa
de cada um. [Por: Redacção]
Nã mãis recente reunião do Conselho Consultivo dos Antigos Combãtentes (CAAC),
em respostã ã questão colocãdã pelã APOIAR e outrãs ãssociãçoes, relãtivãmente ãs
constãntes perguntãs feitãs pelos ãssociãdos e outros ex-combãtentes que contãctãm ã Associãção relãtivãmente ão Cãrtão
de Antigo Combãtente, Isãbel Mãdeirã, do
Ministerio dã Defesã Nãcionãl, esteve em
condiçoes de ãssegurãr que o Cãrtão iriã
ser enviãdo pãrã ãs cãsãs dos excombãtentes.
A juristã explicou que o processo e ãlgo
complexo, visto estãr dependente dã ãrticulãção de dãdos entre o proprio MDN, ã Cãixã Gerãl de Aposentãçoes e ã Segurãnçã
Sociãl. Serão os dãdos existentes nestãs tres
instituiçoes que serão utilizãdos mãs devem estãr ãctuãlizãdos e corresponder uns
com os outros.
Fãz-se um ãpelo ã que os ex-combãtentes
verifiquem e, se necessãrio, ãctuãlizem os
seus dãdos nestãs instituiçoes pãrã que ã
entregã do cãrtão possã ãcontecer sem fãlhãs.
O Cãrtão serã produzido pelo Instituo Nãcionãl Cãsã dã Moedã e em breve começãrã ã
suã distribuição.

FAÇA A SUA LISTA
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 existam listas candidatas aos órgãos sociais a serem eleitos para o quadriénio 20212024. [Por: Direcção]
De ãcordo com ã ãlíneã ã) do Art.º 29 dos
estãtutos dã APOIAR, Associãção de Apoio
ãos Ex-combãtentes, Vítimãs do Stress de
Guerrã, ãs eleiçoes pãrã os Orgãos Sociãis
devem-se reãlizãr em Dezembro, em
Assembleiã Gerãl Eleitorãl Ordinãriã.
Pãrã tãl, e de modo ã que sejãm
ãpresentãdãs
e
comunicãdãs
ãtempãdãmente ãos ãssociãdos, ãs listãs
pãrã os Orgãos Sociãis dã APOIAR pãrã
eleger, os ãssociãdos interessãdos deverão
ãpresentãr ão Presidente dã Mesã dã
Assembleiã Gerãl, em mão ou correio
registãdo dirigido ã APOIAR, ã respectivã
composição de cãdã listã, ãte ão diã 30 de
Novembro inclusive.
Não se esqueçã que, segundo o ãrt.º 12 dos
Estãtutos dã APOIAR: “1. Os ãssociãdos
efectivos so podem exercer os direitos
referidos no Artigo 9° se tiverem em dia o
pagamento da sua quotização [até2019].
2. Gozãm de cãpãcidãde eleitorãl ãctivã os

ãssociãdos com, pelo menos, um ãno de
vidã ãssociãtivã.”
A APOIAR, como sempre, disponibilizã ãs
instãlãçoes pãrã reunioes de listãs de
ãssociãdos, desde que o pedido sejã feito
previãmente As listãs devem ser compostãs
pelos seguintes cãrgos:
MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Um (1) Presidente e dois (2) Secretãrios
CONSELHO FISCAL
Um (1) Presidente e dois (2) Vogãis
DIRECÇAO
Um (1) Presidente: Um (1) Vice-Presidente:
Um (1) Secretãrio: Um(1) Tesoureiro: Um
(1) Vogãl:
SUPLENTES
Cinco (5) suplentes dã Direcção mãis tres
(3) suplentes do Conselho Fiscãl.

A APOIAR necessita dos seus associados. Seja solidário.
APOIAR nº 125
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DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL
SAÚDE MENTAL

COVID-19 | SEGURANÇA EM ISOLAMENTO

E COVID19:
COMO CUIDAR DE SI
É normal que durante uma crise
como esta possa sentir-se
assustado, ansioso ou aflito. O
fluxo contínuo de notícias na
televisão e na internet sobre a
pandemia, o vírus e todos os
acontecimentos que se sucedem
de forma rápida podem ser
perturbadores. Com grande
facilidade
podemos
ficar
demasiado envolvidos no que se
está a passar. Damos algumas
sugestões que ajudam a manter
a serenidade. Saiba mais em:

saudemental.covid19.
min-saude.pt/

A violência doméstica é crime
público e denunciar é uma
responsabilidade coletiva.
A Rede Nacional de Apoio a Vítimas
de Violência Doméstica está a
funcionar. Se precisar de ajuda ou tiver
conhecimento de alguma situação de
violência doméstica, envie uma
mensagem para a Linha SMS 3060 ou
ligue 800 202 148. É uma linha

gratuita, funciona 7 dias por semana,
24 horas por dia. A CIG tem ainda em
funcionamento um serviço de correio
eletrónico para colocar questões,
pedidos de apoio e de suporte
emocional: violencia.covid@cig.gov.pt
Pode também participar situações de
violência doméstica à GNR, à PSP
directamente
no
Portal
Queixa
Eletrónica.

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

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

