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O JORNAL DO STRESS DE GUERRA 

[P. 2]  

SEDE DA APOIAR 

ENCERRADA 

DURANTE O 

CONFINAMENTO 
O atendimento presencial na APOIAR passa 
a ser realizado apenas por marcaça o 
pre via. Consulte as condiço es. 

[P. 6]  

PLANO DE ACÇÃO 

APOIAR PARA 2021 

APROVADO 
A Assembleia-geral para aprovaça o do 
Plano de Acça o do ano de 2021, decorreu a 
meio da semana por causa das restriço es 
de circulaça o e com as devidas regras de 
higiene e segurança. 

APOIAR PEDE 

PRIORIDADE NA 

VACINAÇÃO À DGS 
O peso da pandemia na sau de mental dos 
utentes da APOIAR  esta  a sentir-se cada 
vez mais. A APOIAR faz um apelo aos 
responsa veis para dar a possibilidade aos 
seus utentes de poderem sair de casa em 
segurança 

[P. 3]  

ASSEMBLEIA GERAL DIA 24 DE MARÇO 
Quarta-feira às 14:00 na sede da Associação [p.9] 

NOVOS ÓRGÃOS SOCIAIS  
DA APOIAR TOMARAM POSSE  
DIA 13 JANEIRO  [Pp. 5 e 12] 
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INFORMAÇÃO APOIAR 

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 ES-
TÁ A SER FEITO AO POSTIGO 

Em linha com as recomendações da DGS, 
a APOIAR implementou nas suas instala-
ções o seguinte plano de contingência: 

LAVAGEM DE MÃOS 

Lave as mãos à entrada e à saída da APOI-
AR, 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 pa-
pel 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 bei-
jos, 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 

APOIAR ENCERRADA AO PÚBLICO DURANTE O CONFINAMENTO 

- Atendimento presencial apenas por marcação - 

Tendo em conta as alterações às regras do Estado de 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 de consultas presenciais condicionado.  

A partir de dia 14 de Janeiro e até haver actualização das regras a APOIAR deixará de fazer 
atendimento ao público. As consultas presenciais a existirem só se realizam por marcação 
e confirmação prévia da APOIAR. CONFIRME SEMPRE PRIMEIRO COM A APOIAR  se esta 
o poderá atender pessoalmente.  

O atendimento por telefone e e-mail permanece no horário habitual. 

 Segunda a sexta feira: 09:00 às 13:00 e 14:00, 18:00. 

213 808 000 || apoiar.stressdeguerra@gmail.com 
Esteja atento ao site e facebook da APOIAR para alterações às condições de atendimento 
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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 pro-
blemática 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, psi-
cológico 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. 

FICHA TÉCNICA 
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EDITORIAL 

Passado quase um ano de pandemia 
pouco ou nada mudou. Seja pela 
responsabilidade individual, seja pela 
inanidade das acções dos responsáveis 
políticos, entramos em 2021 com mais 
um confinamento. Apesar da esperança 
das vacinas o que é facto é que algo se 
passou e a pandemia piorou. As 
consequências são evidentes.  

O esgotamento do serviço Nacional de 
Saúde que levou a que passassem a 
estar priorizados os doentes com Covid-
19 em detrimento das outras doenças.  

No meio disto há ainda aqueles que têm 
sido negligenciados desde o início.  

Quem padece de uma patologia mental 
tem sido esquecido pela nossa tão 
autoconvencida “civilização” ocidental, 

onde varremos a doença mental para 
debaixo do tapete e vivemos 
convencidos que o não se vê não nos 
magoa enquanto civilização.   

A APOIAR levou 25 anos a tentar 
recuperar para a vida activa pessoas 
cuja doença as levou a estar isoladas. 
Num ano tudo voltou à estaca zero.  

Publicamos nestas páginas um apelo à 
priorização dos ex-combatentes com 
stress de guerra no acesso às vacinas. 
Para poderem sair de casa. Para 
poderem recuperar o pouco que foi 
conquistado. Correndo o risco de os 
perdermos para sempre.  

 

Por: Humberto Silva  

(Responsável Editorial do APOIAR) 

Ex. mª Sr.ª Dr.ª 

Maria da Graça Grego rio de Freitas 

Directora-Geral da Sau de 

A APOIAR, Associaça o de Apoio aos Ex-
combatentes Ví timas do Stress de Guerra, e  
uma Instituiça o Particular de Solidariedade 
Social com estatuto de utilidade pu blica 
que trabalha na a rea da sau de mental 
dando apoio a ex-combatentes ví timas de 
stress de guerra e aos familiares desde 
1994. 

A nossa populaça o alvo tem idades 
compreendidas entre os 65 e os 80 anos, 
sofrem de patologias diversas do foro 
mental e fí sico tendo como suporte 
principal as suas famí lias e cuidadores. 

A Associaça o APOIAR teve um trabalho 
hercu leo nos u ltimos 25 anos para 
conseguir trazer alguma normalidade e 
bem-estar a esta populaça o. Para isso tem 
sido fundamental a presença regular desta 
populaça o nas consultas de psiquiatria, 
psicologia e clí nica geral, terapias de grupo 
e actividades lu dicas, para que os tornem o 
menos excluí dos possí vel. 

Neste u ltimo ano tem sido uma tarefa 
quase impossí vel na o fazer com que o 
trabalho realizado em 25 anos na o va  por 
a gua abaixo. 

Estas pessoas necessitam de sair de casa, 
correndo o risco de agravamento 
irreversí vel da doença de que padecem. Ha  
um ano que o acompanhamento tem sido 
feito por teleconsulta com as 
conseque ncias e limitaço es que uma 
consulta a  dista ncia acarreta. 

Esta populaça o, na o estando em lares ou 
outras unidades de apoio social, na o faz 
parte da fase inicial de vacinaça o e isso 
agrava mais ainda a sua situaça o clí nica e 
social. 

A sau de mental tem sido constantemente 
esquecida, excluí da e abandonada pelos 
responsa veis da sau de em Portugal. Uma 
pandemia de patologias mentais esta  a 
crescer ainda mais escondida pela actual 
situaça o e so  sera  revelada talvez 
demasiado tarde. 

Os utentes da APOIAR esta o numa situaça o 
insustenta vel. Corremos o risco de perder 
o trabalho conseguido ao longo de 25 anos. 
Esta gente e as suas famí lias esta  na fase 
final das suas vidas e ve -se de repente 
abandonada naquilo que ainda lhes 
conseguia dar um equilí brio emocional e 
bem estar. 

Apelamos que sejam reconsideradas as 
prioridades na vacinaça o e sejam 
considerados os ex-combatentes com 
stress de guerra nesta fase inicial para que 
consigamos ainda salvar o pouco que resta 
da sua sau de mental. 

A Associaça o APOIAR esta  disposta a 
colaborar com as autoridades de sau de no 
sentido de facilitar a identificaça o dos 
interessados. 

Sem mais assunto, pedimos a melhor 
atença o ao exposto nesta missiva. 

Lisboa, 13 de Janeiro de 2021 

Pela Direcção da APOIAR 

 

O Presidente da Direcção 

Jorge Manuel de Lemos Gouveia 

Carta Aberta da APOIAR à DGS 

A SAÚDE MENTAL E A DECADÊNCIA DA CIVILIZAÇÃO OCIDENTAL 
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No a mbito do Estatuto do Antigo 
Combatente, nos termos do n.º 1 do seu 
artigo 19.º, esta  prevista a disponibilizaça o 
gratuita da bandeira nacional a s famí lias 
dos AC falecidos, que expressamente o 
solicitem. 

Esta medida sera  operacionalizada por 
meio de um Protocolo a estabelecer entre o 
MDN, atrave s da Secretaria de Estado de 
Recursos Humanos e Antigos Combatentes, 
e a Associaça o Nacional dos Municí pios 
Portugueses. No entanto, ate  a  assinatura 
do Protocolo, os encargos com a 
disponibilizaça o da bandeira nacional a s 
famí lias dos AC falecidos sa o suportados 
pela DGRDN. 

Venho, assim, solicitar a vossa colaboraça o 
no sentido de, em caso de falecimento de 
AC, associado ou na o, cuja  famí lia 
manifeste vontade de ter a bandeira 
nacional para o velo rio, poderem as 
bandeiras ser adquiridas pelas respetivas 
Associaço es, devendo ser solicitado recibo 

passado em nome da Direça o-geral de 
Recursos da Defesa Nacional, Nu mero de 
Contribuinte: 600 086 640, para efeitos de 
ressarcimento da despesa. 

Com os melhores cumprimentos e 
consideraça o pessoal, 

ISABEL MADEIRA 

MDN DISPONIBILIZA  

BANDEIRA NACIONAL  

PARA OS FUNERAIS  

DOS EX-COMBATENTES 

HOMENAGEM NACIONAL 

Com a entrada em vigor do estatuto do combatente está previs-
ta a disponibilização gratuita da bandeira nacional por parte do 
Ministério da Defesa Nacional para quem assim desejar ter pre-
sente um dos símbolos da pátria nas cerimónias fúnebres de ex
-combatentes. Deixamos aqui o comunicado do MDN. 

[Por: Redacção/MDN] 

Tendo em conta que a pandemia por 

Covid-19 tem provocado um 

agravamento na demora na realização 

das Juntas Médicas de Avaliação de 

Incapacidade (JMAI), o que coloca 

obstáculos aos cidadãos com deficiência 

que são titulares de Atestado Médico de 

Incapacidade Multiuso (AMIM), 

designadamente aos que são detentores 

de AMIM de carater temporário, o 

Governo decidiu prorrogar até 31 de 

dezembro de 2021 a validade destes 

atestados. 

Esta prorrogação abrange os AMIM cuja 

validade tenha terminado em 2019 ou 

2020, desde que acompanhados de 

comprovativo de requerimento de 

avaliação de incapacidade para a 

correspondente reavaliação, com data 

anterior à data de validade, para permitir 

que estes cidadãos possam aceder ao 

exercício de direitos e benefícios 

previstos na legislação em vigor. Esta 

prorrogação cessa automaticamente com 

a realização da nova JMAI. 

Com esta medida extraordinária, o 

Governo pretende salvaguardar os 

direitos das pessoas com deficiência ou 

incapacidade, através da manutenção 

dos benefícios sociais, económicos e 

fiscais destes cidadãos, numa altura de 

grande exigência para os serviços de 

saúde. 

(Comunicado do Ministério do Trabalho e da 
Solidariedade e Segurança Social) 

Governo 
prorroga até 
2021 a validade 
dos Atestados 
Médicos de 
Incapacidade 
Multiusos 

AGRADECIMENTO 
No momento  do fecho desta Edição 
recebemos informação da cessação 
de funções da Dr.ª Isabel Madeira 
como Diretora de Serviços de Saúde 
Militar e Assuntos Sociais da 
DGRDN. 

A Associação APOIAR agradece 
toda a sua dedicação e empenho 
demonstrado ao longo deste tempo 
em prol das causas dos Ex-
combatentes. 

A DIRECÇÃO DA APOIAR 
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Nova Direcção  

eleita pelos associados 

No dia 16 de Dezembro de 2020, pelas 
16:00 deu-se por encerrado o acto eleitoral 
para a eleiça o do mandato 2021-2024, dos 
O rga os Sociais da Associaça o APOIAR, 
Associaça o de Apoio aos Ex-combatentes 
Ví timas do Stress de Guerra, na sua sede. 

Neste acto eleitoral votaram15 so cios.  

Apo s a contabilizaça o dos votos 

verificaram-se os seguintes resultados:  

Lista A   14 

Votos nulos   0 

Votos brancos  1 

Concluí do o trabalho de apuramento, os 
resultados foram divulgados aos so cios 

ASSOCIATIVISMO 

Findo o mandato da actual Direcção no ano de 2020 a lista única que se candidatou para os Órgãos 
Sociais da APOIAR foi a votos no passado dia 16 de Dezembro. Devido às limitações das pandemia 
foram alguns os associados que ainda assim decidiram participar neste acto democrático e associativo 
com o desejo de voltar a trazer vida à associação no ano que está prestes a começar [Por: Redacção] 

tendo sido declarada vencedora a lista 
presidida pelo associado n.º323, Sr. Jorge 
Manuel de Lemos Gouveia. Nada mais 
havendo a tratar, foi encerrada a 
Assembleia. 

 

Lisboa, 16 de Dezembro de 2020. 

 

CARGO NOME Nº ASSOCIADO 
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LINHAS GERAIS 

Durante o ano de 2020 tiverem de ser 
feitas alterações profundas ao funci-
onamento da APOIAR. Os eventos 
foram cancelados e adiados, as con-
sultas presenciais reduzidas ao míni-
mo, os encontros em grupo e activi-
dades como passeios e festas foram 
anuladas. 

O ano de 2020 foi um ano em que 
estivemos mais longe uns dos ou-
tros mas não isolados. A APOIAR viu
-se forçada a adaptar-se para que o 
seu principal objectivo se mantives-
se. Ajudar os ex-combatentes com 
stress de guerra e as suas famílias a 
terem um apoio permanente. 

Com tudo adiado em 2020 enfrenta-
mos 2021 ainda com mais vontade 
de retomar a actividade normal. Na 
expectativa que possamos voltar em 
força é com essa esperança que 
apresentamos um plano de acção 
que retome a actividade normal da 
Associação.  

Este plano de acção retoma o que 
não foi conseguido fazer em 2020, 
com algumas novidades e novas 
ideias e é essencialmente o espelho 
a vontade de regressar em força e de 
fazer voltar os associados a esta ca-
sa. 

Ajudem a APOIAR  a ajudar.  

 
REINVINDICAÇÔES LEGISLATIVAS 

No anto que entram em vigor os benefí-
cios do Estatuto do Antigo Combatente, 
muitos deles sendo uma resposta a mui-
tas das reivindicações da APOIAR, um 
dos principais objectivos da Associação é 

PROGRAMA DE ACÇÃO E PROPOSTA DE ORÇAMENTO  2021 
pugnar pelo efectivo cumprimento por 
parte das tutelas desses direitos.  

Reforçar os pontos e reivindicações que 
não foram cumpridas e  manter o esforço 
para que se coloquem esses direitos na 
legislação.  

 

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 

Manter a estrita colaboração com as tute-
las dos Ministérios da Defesa Nacional e 
de Trabalho e da Segurança Social no 
sentido de reforçar a importância do tra-
balho da APOIAR com uma população 
cada vez mais desprotegida; 

Manter a independência e equidistância 
entre todas as Associações de Ex-
combatentes, ao mesmo tempo que pu-
gna pela defesa dos superiores interes-
ses dos ex-combatentes procurando 
sempre o apoio e a colaboração de todos 
os envolvidos nesta causa; 

A partir do saber e experiência acumula-
da do seu trabalho especializado ao lon-
go de duas décadas e meia, procurar 
contactos, parcerias e protocolos com 
associações e organizações das restan-
tes forças de segurança e protecção civil 
no âmbito da perturbação pós stress trau-
mático. 

 

JORNAL E COMUNICAÇÃO 

A distribuição do Jornal APOIAR continu-
ará a ser feita, prioritariamente, aos asso-
ciados com a situação regularizada, 
bibliotecas, autarquias da área de actua-
ção e entidades públicas e governamen-
tais, privilegiando a divulgação nacional e 
internacional através da internet. 

O site oficial e a página de facebook 
da associação, em conjugação com as 
redes sociais onde a APOIAR tem pre-

sença, passará cada vez mais a ser o 
principal veículo de comunicação com a 
comunidade, visto ter uma abrangência 
nacional e internacional muito maior e 
com um acesso direto e permanente tan-
to às pessoas como às entidades. 

As relações com a comunicação social 
serão feitas de um modo criterioso, anun-
ciando através de press releases todas 
as actividades da associação e sempre 
que se revelar importante e relevante, 
mantendo de uma maneira regular a co-
municação social informada acerca dos 
problemas, questões e demais novidades 
sobre o stress de guerra e os ex-
combatentes e seus familiares. 

 

DIVULGAÇÃO E EVENTOS 

Encontro sobre stress de guerra e re-
presentações culturais. Pretendemos 
fazer um encontro que debata as várias 
representações dos efeitos da guerra 
colonial na memória colectiva dos portu-
gueses assim como as representações 
do trauma dos soldados em literatura, 
música, cinema e demais expressões 
culturais e artísticas; 

Sessões de esclarecimento sobre saú-
de. Pretendemos fazer uma sessão de 
esclarecimento sobre nutrição e medica-
mentos; 

Manter as campanhas de divulgação e 
distribuição de informação nos even-
tos e através do contacto directo com as 
pessoas e com as instituições. 

 

ASSOCIAÇÃO, SEDE E FUNCIONA-
MENTO 

Dar-se-á continuidade ao processo de 
pedido de regularização da quotização 
dos associados, notificando-os pesso-
almente e por carta, facilitando o paga-

PROPOSTA DE ORÇAMENTO  

E ACTIVIDADES PARA 2021 APROVADA 

Com as devidas precauço es recomendadas 
pela DGS, a Assembleia-geral para 
aprovaça o do Plano de Acça o e Orçamento 
para 2021 realizou-se dia 9 de Dezembro 
na sede. Para ale m da votaça o do 
orçamento foi aprovada uma proposta dos 
associados para que os ex-combatentes 
sejam um dos grupo priorita rios para a 
vacina da COVID-19. 

 AG APOIAR 

Foi aprovada a proposta de or-
çamento para 2021 com a espe-
rança que o ano permita a reali-
zação de todos os projectos. 

[Por: Redacção] 
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mento das quotas em atraso. Assim que 
seja possível o regresso em pleno dos 
associados à sede, fazer melhoramentos 
no espaço da associação para que se 
voltem a sentir em casa outra vez. 

 

APOIO JURÍDICO 

1. Continuaremos a dar o apoio jurídico 
necessário aos associados só relativa-
mente  aos assuntos inerentes aos pro-
cessos da sua doença – problemas psi-
cológicos adquiridos no âmbito da presta-
ção do serviço militar, nomeadamente 
com o requerimento para inicio de pro-
cesso DFA por stress de guerra. 

 

APOIO MÉDICO, SOCIAL  

E PSICOLÓGICO 

Assim como está previsto nos estatutos e 
nos protocolos assinados, a Associação 
continuará a fazer da sua principal activi-
dade o apoio Médico, Psicológico e Soci-
al a associados e familiares que necessi-
tem e sejam clinicamente elegíveis e de-
vidamente encaminhados para esse 
apoio, de acordo com o seu objecto, de 
modo a poder gerir os seus recursos de 
maneira a que todos os seus utentes e 
associados possam ser devidamente 
atendidos.  

Fazer um esforço para que o regresso 
dos utentes às consultas presenciais 
seja feito da maneira mais rápida, segura 
e eficaz 

Dar-se-á continuidade às relações estrei-
tas com os centros de saúde e os depar-
tamentos de psiquiatria e saúde mental 
dos hospitais, de modo a dar o melhor 
encaminhamento aos utentes que dese-
jem ser acompanhados clinicamente e/ou 
ver o seu Modelo 2 preenchido. 

Reforçaremos os nossos apoios com a 
contribuição dos : 

Banco de Voluntariado; 

Banco de Alimentos e Vestuário;  

Sessões Psico-educativas; 

Dinamização de sessões de esclareci-
mento por parte das instituições (Polícia, 
Bombeiros, Outras associações). 

 

ACTIVIDADES LÚDICAS,  

LAZER E SAÚDE 

Assim que possível e segura a prioridade 
da APOIAR para 2021 é a de voltar em 
força com:  

Passeios; Ateliers;  

Caminhadas; Rastreios. 

 

COMEMORAÇÕES 

Dia Internacional da Mulher; 

27º Aniversário da APOIAR; 

Festa de Natal. 

 

GRUPOS DE AJUDA MÚTUA 

Os GAM de homens e mulheres continu-
arão a desenvolver as suas atividades 
uma vez que são os principais dinamiza-
dores da Associação com participação 
activa em:  

NATALIS, Feira de Natal de Lisboa 
(Venda de produtos de produção pró-

pria); 

Participação no Jornal. 

 PARCERIAS E PROTOCOLOS 

No âmbito dos protocolos celebrados, 
continuaremos a colaborar com: 

APDPk - Associação Portuguesa dos 
Doentes de Parkinson; 

APAV - Associação Portuguesa de Apoio 
à Vítima; 

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa; 

Grupo de farmácias GAP; 

Grupo de Farmácias Progresso 

Grupo Comunitário promovido pela JF 
Campolide e Fundação Aga Khan. 

 

PROTOCOLOS 

Continuaremos a procurar novas parceri-
as com empresas de modo a facilitar e 
oferecer condições vantajosas de acesso 
a vários serviços. 

 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 

A Associação APOIAR tem, ao longo dos 
anos, tido a colaboração de várias em-
presas que, ofereceram e doaram um 

sem número de bens e serviços que têm 
sido fundamentais para o funcionamento. 
Continuar-se-á a procurar novas parceri-
as e apoios no âmbito da responsabili-
dade social. 

 

INVESTIGAÇÃO CIENTIFÍCA 

Sempre que solicitado, a APOIAR conti-
nuará, tal como no passado, e sempre 
que se justifique, a dar todas as condi-
ções à investigação científica na área do 
Stress de Guerra. 

 

EVENTOS  DA APOIAR PARA 2021 

Dia Internacional da Mulher - Março; 

Aniversário da APOIAR - Abril; 

Encontro Divulgação APOIAR - Outubro; 

Natalis - Dezembro; 

Festa de Natal - Dezembro; 

Passeios/excursões. 



 

- 8 - APOIAR nº 126 Nov/Dez 2020 - Jan 2021  

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 PRESENCIAL 2ª A 6ª.  

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

10:00 a s 13:00 e 14:00 a s 16:00  

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

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 solidário, ajude-nos a ajudar. 

CONVOCATÓRIA 

80ª ASSEMBLEIA Geral Ordinária 

 

QUARTA FEIRA, 24 DE MARÇO 2021,  

ÀS 14:00 

 

Relatório de Actividades e Contas do Exercício de 2020 

Nos termos do Artigo 29º, n.º 2, alí nea b), dos Estatutos da APOIAR – 
Associaça o de Apoio aos Ex-combatentes Ví timas do Stress de Guerra, 
convocam-se todos os Associados para a Assembleia Geral Ordina ria a 
realizar no dia 24 de Março de 2021, quarta-feira, a s 14H00 horas, na 
sede da Associaça o, com a seguinte Ordem de Trabalhos:  

1. Discussa o e Votaça o do Relato rio de Actividades e Contas do 
Exercí cio de 2020, bem como do Parecer do Conselho Fiscal;  

2. Assuntos e informaço es diversas de interesse para a Associaça o.  

Nos termos do Art.º 31, n.º 1, dos Estatutos da APOIAR, a Assembleia Geral reunira  
a  hora marcada na Convocato ria se estiverem presentes ou representados mais de 
metade dos associados com direito a voto, ou meia hora mais tarde com qualquer 
nu mero de presentes.  

Nota: Antes do perí odo da ordem do dia sera  lida e posta a votaça o a Acta da 
Assembleia Geral realizada anteriormente.  

A realizaça o desta Assembleia Geral estara  dependente das permisso es da Direcça o 
Geral de Sau de e da situaça o de Estado de Emerge ncia do Paí s. Esteja atento ao site 
da APOIAR ou ao seu telemo vel caso exista algum impedimento ou adiamento  

Lisboa, 13 de Janeiro de 2021 

O Presidente da Mesa de Assembleia Geral 

 

João da Conceição António 
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REVISTA DE IMPRENSA 

ATENÇÃO: NOVA  

MORADA DO BALCÃO  

ÚNICO DA DEFESA 

Morada:  
Av. Infante Santo, nº 49 
1399-056 Lisboa 

Telefone: 213 804 200   

Email: antigos.combatentes 

@defesa.pt 

https://bud.gov.pt/ 

Horário de Atendimento: 

Segunda-Feira a Sexta-Feira: 
10h00 às 17h00 

SEGURANÇA SOCIAL 
Novo número para atendimento telefó-
nico  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 

Aplicação para “smartwatch”  

ajuda a controlar pesadelos em 

doentes com stress pós traumático 

A NightWare pretende ser uma ajuda para 
a "reduça o tempora ria das perturbaço es 
do sono relacionadas com pesadelos em 
adultos",  
 
Segundo o site Apple Insider: “A aplicaça o 
utiliza os sensores do Apple Watch para 
monitorizar os movimentos corporais e o 
ritmo cardí aco durante o sono, que sa o 
analisados e utilizados para criar um per-
fil de sono para o paciente. Se for detecta-
do que o paciente esta  a experimentar um 
pesadelo, ao comparar movimentos e pul-
saço es contra o perfil de sono, o Apple 
Watch vibra para perturbar o sono do 
utilizador e para os tirar do pesadelo.” 
 
Os testes da aplicaça o foram considerados 
bem sucedidos  na melhoria da qualidade 
do sono dos pacientes.  

No entanto esta aplicaça o na o esta  disponí -
vel ao pu blico em geral. E  necessa rio uma 
prescriça o me dica e uma supervisa o espe-
cializada e esta  prevista a sua utilizaça o 
em complemento a outra medicaça o para o 
stress po s trauma tico 
Este tipo de aplicaça o de monitorizaça o do 
sono na o e  novidade. Ja  existem dezenas 
de aplicaço es similares nos smartwatches 
e pulseiras de exercí cio no mercado mas 
esta e  a primeira especifica para monitori-
zar os pesadelos e controla -los. E  conside-
rado um dispositivo revoluciona rio 
 

https://appleinsider.com/articles/20/11/09/fda-
approves-apple-watch-app-nightware-to-treat-

ptsd-nightmares 

TECNOLOGIA E PPST 

A autoridade farmacêutica norte-americana (FDA) acabou de dar 
autorização para a comercialização de uma aplicação para relógio 
inteligente (smartwatch) da Apple, a companhia que fabrica o Ipho-
ne, que ajuda a controlar os pesadelos. Esta aplicação só pode ser 
instalada mediante receita médica. [Por: Redacção] 

INFORMAÇÃO CARTÃO 

DO COMBATENTE: 

O Cartão de Antigo Combatente é 
enviado diretamente para a morada 
dos AC e respetivas/os viúvas/os, 
não sendo necessário qualquer 
requerimento. Estão a ser 
desenvolvidas todas as diligências 
para que lhes possa chegar o mais 
brevemente possível. 

 

Para saber mais sobre o Estatuto 
do Combatente use a seguinte 
ligação 

https://bud.gov.pt/ac/
esclarecimentos/eac.html 
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PLANO NACIONAL DE VACINAÇÃO  

PARA O SARS-COV2 (COVID-19) 

Até 31  
de Março 
2021 

A vacinaça o contra a COVID-19 e : 

Universal, ou seja, destina-se a qualquer 
pessoa presente em Portugal, desde que a 
vacina esteja clinicamente indicada para 
essa pessoa;  

Gratuita para o utilizador, isto é, a 
vacina na o tera  custos para a pessoa 
vacinada;  

Acessível, qualquer pessoa para quem a 
vacina esteja clinicamente indicada tera  
acesso aos pontos de vacinaça o, de acordo 
com o seu grau de necessidade / benefí cio 
com a vacinaça o / prioridade;  

Equitativa, os critérios de acesso à 
vacina sa o equitativos dentro do mesmo 
grupo de necessidade / benefí cio da 
vacina;  

Planeada de acordo com a alocação das 
vacinas contratadas para Portugal; 

Administrada faseadamente a grupos 
priorita rios, ate  que a populaça o elegí vel 
esteja toda vacinada; 

Administrada no Serviço Nacional de 
Saúde (SNS) através de pontos de 
vacinaça o, expansí veis num momento 
posterior a  primeira fase.  

As pessoas sera o contactadas pelo Serviço 
Nacional de Sau de a  medida que seja a sua 
vez de serem vacinadas. 

Tenha atença o que se na o tiver me dico de 
famí lia ou na o estiver inscrito num centro 
de sau de tera  de ser o pro prio a contactar 
o Centro de Sau de da sua a rea. Mais 
informaça o oficial em: 

https://covid19estamoson.gov.pt/plano-
vacinacao-covid-19/ 

Com a aprovação de 
emergência da vacina da Pfizer 
em 29 de Dezembro pela União 
Europeia, espera-se que a 
vacinação massiva em Portugal 
comece nas primeiras semanas 
de Janeiro. Outras vacinas se 
seguirão. Entretanto este é o 
resumo do plano geral de 
vacinação que entrará em vigor 
assim que as primeira vacinas 
comecem a ser distribuídas. 
[Info: DGS] 

INFORMAÇÃO VACINAS 

QUE TIPO DE VACINAS ESTÃO DISPONÍVEIS EM PORTUGAL? 

Um número record de vacinas foi criada 
num tempo record de modo a poder ser 
ultrapassada o mais rapidamente possível 
a pandemia de Covid-19.  

Neste momento Portugal está já a rece-
ber doses da vacina da Pfizer mas as 
vacina da Moderna e da Astra Zeneca 
estão prestes a ser aprovadas pela Agen-
cia Europeia do Medicamento também.  

E que vacinas são estas? As da Pfizer e 
Moderna são vacinas criadas com uma 
tecnologia revolucionária, que já existe há 
alguns anos, que se denomina RNA men-
sageiro (MRNA). Em vez da vacina 

clássica feita com vírus desactivado, esta 
vacina insere no corpo do doente uma 
mensagem que ensina as células do in-
fectado a criar anticorpos específicos 
para o vírus para o poder combater.  

A vacina da Astra Zeneca é mais tradicio-
nal mas ainda assim diferente. Em vez do 
vírus desactivado, usa um adenovírus do 
macaco, enfraquecido, de modo a que 
faça o corpo reagir. Essa reacção ao 
adenovírus mostra-se depois eficaz tam-
bém quando o corpo é infectado pelo 
SARS-Cov 2. Todas estas vacinas foram 
consideradas seguras após os respecti-
vos ensaios clínicos. 



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

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

O Ministro da Defesa Nacional, Joa o Gomes 
Cravinho, lembrou que «Este Balca o U nico 
permite agilizar procedimentos, 
assegurar proximidade, racionalizar 
estruturas, bem como centralizar o 
atendimento, simplificar os processos, 
aumentar a transpare ncia, incentivar a 
utilizaça o de Tecnologias de Informaça o 
e reduzir custos».  

O governante espera que ainda durante o 
ano de 2021 possa ser inaugurado um 
espaço semelhante na cidade do Porto 

O novo espaço passa a ter integrado 
tambe m um Espaço Cidada o e um espaço 
Antigo Combatente, exclusivo para o 
assuntos relativos aos ex-combatentes. 

No mesmo evento foi apresentado tambe m 
novidades sobre o  Bilhete de Identidade 
Militar, que passa a ter uma versa o digital 
similar ao Carta o de Cidada o com aplicaça o 
pro pria de modo a integrar digitalmente 
tudo o que e  relativo a  vida militar. 

Tomada de posse dos novos 

Órgãos Sociais da APOIAR 

BALCÃO ÚNICO DA DEFESA 

João Gomes Cravinho inaugu-
rou, dia 4 de Janeiro,  as novas 
instalações do Balcão Único da 
Defesa, que deixam a Estrada 
da Luz e passam a estar locali-
zadas na Avenida Infante Santo, 
no Edifício Ceuta. 

[Por: Redacção] 

SUGESTÕES 

Se ainda não experimentou nenhuma das 
plataformas de streaming (tecnologia que 
permite ver séries e filmes à escolha de um 
catálogo a qualquer hora ou dia) disponí-
veis aproveite. As principais (Netflix; HBO; 
Amazon Prime ou Disney+) fazem parte 
dos pacotes de televisão que tem em casa 
(NOS, Vodafone, MEO ou Nowo) bastando 
para isso subscrever o serviço. O primeiro 
mês é quase sempre grátis e pode cancelar 
ao fim desse mês. Os preços variam entre 
os 5 e 14 euros por mês.  
Aqui ficam algumas séries premiadas que 
vale mesmo a pena experimentar ver: 
THE CROWN (Netflix) A galardoada série 
britânica retrata a vida da mais famosa mo-
narca do século XX, a Rainha D. Isabel II 
de Inglaterra. 
CHERNOBYL (HBO) Um retrato ficciona-
do mas bastante real dos acontecimentos 
que levaram ao maior acidente com uma 
central nuclear no planeta. Saiba como erro 
humano e pressões politicas levaram a uma 
tragédia sem precedentes 
O HOMEM DO CASTELO ALTO (Amazon 
Prime) . E se os Aliados tivesse perdido 
a II Grande Guerra para o Eixo? Esta é a 
versão imaginada de uma América ocupada 
pela Alemanha Nazi e pelo Japão num ce-
nário de ficção do que teria acontecido se 
os Nazis tivesse ganho a Guerra. Baseado 
num livro de Philip K. Dick. 

ASSOCIATIVISMO 

Com as limitações exigidas pela 
DGS, os principais membros dos 
novos Órgãos Sociais da APOI-
AR vieram à sede para tomar 
posse. [Por: Redacção] 

NOVAS INSTALAÇÕES DO 

BALCÃO ÚNICO DA DEFESA 

No dia 16 de Dezembro a APOIAR foi a 
votos numas eleiço es que legitimaram a 
lista u nica para os novos O rga os Sociais da 
APOIAR, pra o quadrie nio 2021/2024.  

A tomada de posse realizou-se dia 13 de 
Janeiro numa cerimo nia formal limitada 
onde so  estiveram os novos membros para 
tomar posse. O actual Presidente da 
Direcça o foi reconduzido assim como a 
maior parte da anterior direcça o, tomando 
posse o novo Presidente da Mesa da 

Assembleia Geral, Joa o da Conceiça o 
Anto nio, o novo tesoureiro, Carlos Amaro, 
e o novo Presidente do Conselho Fiscal, 
Manuel Aldeias. 

O QUE VER NAS 

PLATAFORMAS  

DE STREAMING 

AGRADECIMENTO 

DONATIVO 

A Associação APOIAR agradece 
o donativo no valor de 500 euros 
realizado por uma associada que 
pediu anonimato. Este valor foi 
utilizado na compra de bens 
alimentares para os cabazes de 
Natal distribuídos aos associados 
mais carenciados.  

À associada o nosso mais 
profundo agradecimento. 

A APOIAR 

 


