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APOIAR REABRE AO PÚBLICO
A partir do dia 17 de Maio voltamos a reabrir ao público. Consulte as condições na página 2
[P. 12]

“Era a semente da esperança
feita de força e vontade
era ainda uma criança
mas já era a liberdade.”
(José Carlos Ary dos Santos
in: As portas que Abril abriu)

CARTÃO DO COMBATENTE
COMEÇOU A SER ENVIADO
[PP. 10 e 11]
PARA CASA
Saiba mais novidades sobre o estatuto e o cartao neste jornal

RELATÓRIO DE ACTIVIDADE
E CONTAS DA APOIAR
[P. 5]
APROVADO

CONSIGNAÇÃO DO IRS À APOIAR
Ao preencher o seu IRS ajuda-nos a ajudar. Use o NIF 503288004 [P.12]

INFORMAÇÃO APOIAR

APOIAR REABRE EM MAIO
Com o fim do Estado de Emergência, a APOIAR volta a poder abrir ao público com atendimento presencial condicionado.
A partir de dia 17 de Maio e enquanto não houver alteração do Estado de Calamidade em que nos encontramos, a sede
volta a abrir portas ao público. Apesar disso, e enquanto não houver um regresso total à normalidade, o atendimento continua
com horário condicionado e dependente das regras da Direcção Geral de Saúde.

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
pelo que deverá SEMPRE agendar a sua
visita às instalações da APOIAR.
As consultas presenciais serão sempre
marcadas PELO PROFISSIONAL DE
SAÚDE, mesmo quando a pedido do
utente. Assim, quando se deslocar à
APOIAR tenha em conta a seguinte:
É OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARA
DENTRO DAS INSTALAÇÕES
A DESINFECÇÃO DE MÃOS
É OBRIGATÓRIA À ENTRADA
A MEDIÇÃO DE TEMPERATURA
À ENTRADA É OBRIGATÓRIA
NA SALA DE ESPERA NÃO PODERÃO

ESTAR MAIS DO QUE TRÊS PESSOAS
DEVERÁ COMPARECER
O MAIS POSSÍVEL À HORA MARCADA
NÃO É PERMITIDA A PERMANÊNCIA
NAS INSTALAÇÕES APÓS A CONSULTA OU ATENDIMENTO
ACOMPANHANTES DO UTENTE DEVERÃO ESPERAR NO EXTERIOR DA
SALA DE ESPERA (Entrada do edifício)

É reconhecido o direito do acompanhante entrar nas instalações sempre
que se justifique.
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
16:00 às 18:00
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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.
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Por: Humberto Silva*

FINALMENTE, O CARTÃO

O REGRESSO À NORMALIDADE?
Passou um ano e dois meses desde que a
pandemia abalou o nosso país e toda a normalidade que tínhamos por certa. As medidas de contençao da propagaçao do vírus
afectaram o funcionamento da instituiçoes,
empresas, apoio medico e associaçoes.
Ha praticamente um ano que estamos virtualmente recolhidos, com as excepçoes
permitidas. No caso da APOIAR a impossibilidade de podermos ter a rotina normal
das consultas e eventos presenciais afectou
a associaçao e os seus utentes de forma
mais relevante.

Felizmente a vacinaçao da nossa populaçao
consegue dar um vislumbre do regresso a
uma normalidade perdida.
Por altura do encerramento desta ediçao
do Jornal Apoiar a incidencia e o índice de
transmissao do vírus estava a baixar em
todo o país e a maior parte dos nossos
utentes esta vacinada.
A reabertura de Maio pretende dar um sinal de esperança a todos. Esperemos que,
ate ao fim do ano, possamos voltar todos
sem restriçoes e retomar a ajuda total que
sempre nos caracterizou

Um ano depois e sucessivos adiamentos,
começa finalmente a chegar a casa dos antigos combatentes o Cartao que, durante
anos, muitos pediram. Desde que foi anunciado, a Associaçao APOIAR tem funcionado como uma especie de call center informal do Ministerio da Defesa Nacional. Associados e nao associados, que viam as
notícias nas nossas redes sociais, ligavam,
ansiosos de saber notícias, para a associaçao. Embora a APOIAR nao pudesse informar oficialmente acerca do estado do envio
destes cartoes, tentou ao longo destes 12
meses informar o melhor possível acerca
do Estatuto e do Cartao quem a contactou.

A ansiedade por este pequeno gesto por
parte do MDN era grande entre os Antigos
Combatentes. Apesar de na pratica o Cartao trazer poucos mais benefícios do que
aqueles que ja tinham, e muitos acharem
que a “esmola e pouca”, ha uma especie de
sentimento de reconhecimento basico que,
sem a publicaçao em Lei e o Cartao, nao
tinha existido ainda por parte do Estado.
Mas nao nos iludamos. A publicaçao do
Estatuto e a emissao do Cartao de Antigo
Combatente, apesar de simbolicos, nao sao
ainda o que muitos ex-combatentes esperam. Que isso nao chegue tarde de mais.

OBITUÁRIO
A APOIAR lamenta informar o falecimento dos seus associados:

 Nº 4273 Gabriel Diogo Contreiras
dos Santos.
 Nº 3822 Vítor Manuel Cristóvão
Baião
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 Nº 3896 Higino Rebocho
A todos os seus familiares e amigos o
nosso mais profundo voto de pesar.
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Esperança na vacina
Por: Carlos Fiolhais

A conclusao das fases mais avançadas dos
ensaios clínicos de varias vacinas antiCOVID-19 no final do ano passado abriu o
caminho para que 2021 seja o ano da vacinaçao em todo o mundo. Assistimos a um
feito inedito da ciencia. Se o vírus surgiu no
final de 2019 e se espalhou globalmente no
início de 2020, nunca uma vacina tinha sido
feita em apenas dez meses (a mais rapida, a
da papeira, tinha demorado quatro anos).
Milhoes de pessoas ja foram inoculadas em
numerosos países. Israel tem sido o
“campeao” da vacinaçao, com o maior numero de doses por 100 habitantes. Na Europa quem vai a frente e o Reino Unido,
estando Portugal muito proximo da media
da Uniao Europeia.
A 2 de Dezembro passado o Reino Unido
aprovou a vacina da BioNTech-Pfizer, desenvolvida por um consorcio entre uma
pequena e relativamente recente empresa
biotecnologica alema e uma mais do que
centenaria multinacional farmaceutica sedeada nos EUA, tornando-se pouco depois
no primeiro país ocidental a começar o
processo de vacinaçao. A 11 de Dezembro
as autoridades dos EUA autorizavam essa
vacina. Numa decisao com impacto no nosso país, a Uniao Europeia aprovou-a a 21 de
Dezembro, tendo 27 de Dezembro sido o
dia D da vacina em Portugal, com a primeira dose dada a um medico do Hospital de S.
Joao, no Porto. Ate hoje essa e vacina a que
obteve mais autorizaçoes a escala global.
A vacina germanico-americana foi a primeira a ser desenvolvida contra um coronavírus (nao ha ainda uma vacina contra o
SARS-CoV-1, o coronavírus que originou
uma epidemia no início do seculo XXI). Esta
e tambem a primeira vacina de uma nova
geraçao, baseada em material genetico, a
ser aprovada para utilizaçao em seres hu-

manos. Ela recorre ao RNA mensageiro
(mRNA), uma molecula que leva informaçao do DNA, que esta no nucleo celular,
para os ribossomas, as fabricas de proteínas. Nesta vacina nao e introduzido nem o
vírus nem uma sua proteína, mas sim e
apenas a instruçao para produzir a proteína viral, que desencadeia a formaçao de
anticorpos e de celulas de memoria que
tem um efeito preventivo da doença. A
ideia do uso terapeutico do mRNA foi de
uma bioquímica hungara, Katalin Kariko.
Em 1990, quando trabalhava na Universidade da Pensilvania, em Filadelfia, nos EUA,
Kariko submeteu o seu primeiro projecto
de uma terapia baseada em mRNA. Nao foi
facil provar a validade das suas ideias e,
assim, obter a concordancia da comunidade
científica. Mas a investigadora hungara nao
desistiu. Apesar da nao promoçao na carreira e escassez de recursos, continuou a
trabalhar. Em 2005, apos ter estado a beira
da expatriaçao, publicou, com o imunologista norte-americano Drew Weissman, um
artigo no qual resolvia o problema de rejeiçao do mRNA modificado geneticamente.
Este trabalho chamou a atençao de um casal de medicos alemaes de origem turca,
Ugur Sahin e Ozlem Tureci, que fundaram
em 2008 a BioNTech em Mainz, na Alemanha. Na vacina que a BioNTech desenvolveu e a Pfizer fabricou sao dadas instruçoes
para os ribossomas fabricarem as proteínas
da espícula, proteínas decisivas para que o
vírus entre nas celulas humanas e provoque infecçao. Essa proteína do vírus e feita
pelas nossas celulas em resultado da vacina. Mas o nosso sistema imunitario reconhece-a como nao sendo nossa e responde
passado pouco tempo. Ao fim de duas doses separadas em regra por 21 dias, a eficacia e de 95%.
Mas ha outras vacinas para alem desta.
Concebida nos EUA com base no mesmo
princípio, existe a vacina da Moderna, uma
empresa de biotecnologia com sede em
Boston. Foi aprovada a 18 de Dezembro no
país de origem e a 6 de Janeiro na Uniao
Europeia. Baseada numa tecnologia diferente, existe a chamada “vacina de Oxford”,
por ter sido desenvolvida na Universidade
de Oxford, no Reino Unido, e que e produzida pela AstraZeneca, uma empresa anglosueca. Esta vacina utiliza um adenovírus
(vírus bastante comuns que causam constipaçoes e sintomas parecidos com os da
gripe) de um chimpanze. Esse vírus e modificado geneticamente para nao se conseguir
multiplicar nas nossas celulas, mas o gene
da proteína da espícula que la esta e lido
pelas nossas celulas e transcrito para
mRNA, sendo o resto do processo como na
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vacina da BioNTech-Pfizer. A vacina russa
Sputnik-V e muito semelhante a de Oxford,
tendo como principal diferença o uso de
dois adenovírus diferentes em cada toma.
Ou seja: o passageiro e o mesmo, sendo o
condutor diferente. A vacina da Johnson &
Johnson, uma empresa norte-americana
quase tao antiga como a Pfizer, que ainda
esta a espera de aprovaçao, pertence a
mesma família. Outras vacinas usam vírus
inactivados (como as chinesas da Sinopharm e da Sinovac) ou introduzem diretamente proteínas ou partes delas (como a
norte-americana da Novavax).
De facto, os chineses e os russos, anteciparam-se ao mundo ocidental. Em Junho a
China ja tinha aprovado algumas das suas
vacinas para usos restritos, como o militar.
E, em Agosto, a Russia tinha aprovado, para
uso de emergencia, a Sputnik V. Actualmen-

“A vacina, que a ciência
proporcionou em tempo
recorde, constitui neste
momento a nossa maior
esperança para vencer a
pandemia.
te existe, nas vacinas, uma verdadeira competiçao geoestrategica. Em Portugal estao
autorizadas as vacinas da BioNTech-Pfizer,
da Moderna e da AstraZeneca. A vacina,
que a ciencia proporcionou em tempo recorde, constitui neste momento a nossa
maior esperança para vencer a pandemia.
*Professor de Física
da Universidade de Coimbra
( Texto publicado no âmbito do programa
“Cultura, Ciência e Tecnologia na Imprensa”,
promovido pela Associação Portuguesa de Imprensa.)
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Polo de Apoio aos Deficientes
Militares abre no Alentejo e Algarve
APOIO DFA
Mais um passo para a descentralização foi dado pelo MDN. Os deficientes militares já têm um ponto de apoio mais a sul.
[Por: MDN/Boletim Informativo do Antigo Combatente]
Em março de 2021, o PADM [Plano de
Acçao para Apoio aos Deficientes militares 9 passou a contar com um novo polo
nas regioes do Alentejo e Algarve, reforçando, assim, a proximidade com os deficientes militares residentes nos distritos
de Setubal, Portalegre, Evora, Beja e Faro.
O novo polo Alentejo/Algarve vem juntar
-se aos cinco polos em funcionamento,
desde 2015, nas seguintes areas geograficas: Porto, Coimbra, Lisboa, Madeira e
Açores.
No ambito do PADM ja foram apoiados
mais de 1000 deficientes militares. Com a
sua inclusao no Estatuto do Antigo Combatente (artigo 13º do Estatuto do Antigo
Combatente), imprimiu-se força de lei a
este Plano, que tem como objetivo fundamental apoiar a saude, a qualidade de

vida, a autonomia e o envelhecimento
saudavel dos deficientes militares, nos
diversos enquadramentos legais, por forma a prevenir a dependencia, a precariedade, o isolamento e a exclusao. A sinalizaçao de deficientes militares ou dos seus
cuidadores que necessitem de apoio pode
ser efetuada por qualquer pessoa ou entidade, atraves do contacto com o tecnico
responsavel, de acordo com a area de
residencia do deficiente militar, por telefone ou correio eletronico. Para a obtençao do apoio do PADM e esclarecimento
de duvidas pode tambem ser utilizado o
serviço telefonico gratuito da Linha de
Atendimento dos Deficientes Militares
(LADM) - 800 100 103 – em funcionamento de segunda a sexta-feira, entre as
09h00 e as 18h00

Maior
Acompanhado
O regime jurídico do maior acompanhado, entrou em vigor a 10 de fevereiro
de 2019, revoga os institutos da interdição e da inabilitação, pela publicação
da Lei n.º 49/2018, de 14 de agosto. Nas
situações em que a pessoa por razões de
saúde, deficiência, ou pelo seu comportamento, se encontre impossibilitada de
exercer os seus direitos e cumprir os
seus deveres, beneficia das medidas de
acompanhamento previstas no Código
Civil. Para melhor esclarecimento e informações dos procedimentos a adotar nestas situações, deverá consultar o site do
Ministério público.
O cidadão requerente desta medida de
acompanhamento, deve providenciar
declaração médica que ateste a situação
clínica do beneficiário, comprovando que
este se encontra impossibilitado de exercer os seus direitos e cumprir os seus
deveres, assim como deverá~apresentar
todos os documentos que o MP venha a
solicitar.
Os Formulários relativos a este processoalém de se encontrarem disponíveis nas
secretarias do MP territorialmente competentes, podem ser solicitados via email
ou através de agendamento para atendimento presencial, através do Portal do
MP (www.ministeriopublico.pt).

Relatório e Contas de 2020 aprovado
Na Assembleia Geral da APOIAR de dia 24 de Março de
2021, reuniram-se um número
limitado de associados, devido
às limitações provocadas pela
pandemia. O quórum presente
aprovou as contas que aqui se
publicam.

A nova Secretaria de Estado dos Recursos
Humanos e Antigos Combatentes, Catarina
Sarmento e Castro, recebeu, no dia 3 de
Fevereiro, a Associação APOIAR numa
audiencia que durou mais de duas horas. O
Presidente da Direcçao, Jorge Gouveia, e a
Secretaria da Direcçao, Sofia Pires, apresentaram as suas preocupaçoes numa audiencia dominada pelo Estatuto do Combatente e a limitaçoes das Rede Nacional de
Apoio.

PREÂMBULO

II - ACTIVIDADES ASSOCIATIVAS

No ambito dos artigos 29º, alínea b) e 35
º, alínea b) dos Estatutos da APOIAR, a
Direcçao apresenta aos Associados o
Relatorio de Actividades e Contas referentes ao exercício de 2019 bem como o
parecer do Conselho Fiscal.

TODO O ANO

I- RELAÇÕES EXTERNAS
Relacionamento institucional

Novos associados
Entraram em 2020, 7 novos associados
para a APOIAR.
Protocolos e acordos de cooperaçao
Mantiveram-se activos os diversos protocolos com farmacias, opticas e dentistas, de
modo a poder proporcionar acesso a estes
serviços com vantagens para os associados.
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MARÇO

Dia Internacional da Mulher
No ambito das comemoraçoes do Dia Internacional da Mulher, aconteceu dia 10 de
Março, o ultimo evento publico organizado
pela APOIAR do ano de 2020.
A Associaçao recebeu a visita da Associaçao
Nacional dos Cuidadores Informais. Onde
foi debatido o estatuto do cuidador informal que podera beneficiar muitos cuidadores que nao sendo profissionais fazem da
sua vida o cuidar de quem necessita. Esteve
presente neste evento a Presidente da RNA,
Catarina Cardoso.
A actividade das comemorações do Dia
Internacional da Mulher foi a última
presencial na APOIAR. Devido à Pandemia todas as actividades presenciais na
APOIAR estiveram suspensas a PARTIR
DE 18 DE Março de 2020, o que levou a
que os encontros, passeios, reuniões de
grupos de Ajuda Mútua, congressos e
encontros e actividades associativas não
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se realizassem durante o resto do ano.
III - JORNAL, SITE E REDES SOCIAIS
O Jornal continua a ser a unica publicaçao
especializada em Stress de Guerra em Portugal e distribuído aos seus associados e a
varias entidades publicas e privadas do
país e do estrangeiro.
Plataformas de internet da APOIAR
Site:
www.apoiar-stressdeguerra.com. Este
domínio foi o principal veículo de informaçao e divulgaçao, aliado a pagina de facebook, onde esta publicado o arquivo fotografico dos eventos da APOIAR.
Em ano de menor mobilidade as pessoas
procuraram outras formas de conhecer e
contactar a APOIAR.
O Site da APOIAR teve no ano de 2020,
11 728 visualizaçoes de pagina, com visitas do estrangeiro (Brasil, Estados Unidos,
França, Reino Unido, Angola, Alemanha,
Espanha e Moçambique entre outros) o que
correspondeu a um crescimento de 36,8%
relativamente ao ano passado.

Facebook: A página de Facebook proporciona uma interacçao diaria com as actividades da Associaçao, notícias sobre o
stress de guerra e ex-combatentes em geral. Terminou o ano de 2020 com 1674
utilizadores, crescendo relativamente ao
ano passado.
Muitas questoes sobre o stress de guerra e
outros assuntos sobre os ex-combatentes
sao feitas atraves das mensagens directas
desta plataforma, sendo devidamente reencaminhadas para os contactos oficiais da
associaçao de modo a que as suas duvidas
sejam devidamente esclarecidas dentro das
possibilidades da Associaçao.

IV - PRESENÇA NOS MEDIA
Em 2019 a APOIAR realizou o congresso
comemorativo do seu 25º Aniversario na
Calouste Gulbenkian. Muitos meios de comunicaçao social deram eco as motivaçoes
da Associaçao.
O Jornal de Notícias fez uma reportagem
durante os ultimos meses do ano de 2019 e
a reportagem saiu finalmente em papel no
dia 10 de Abril de 2020.

V - APOIO JURÍDICO
O apoio jurídico, limitado pela pandemia,
deu 67 consultas em 2020. Consultas relativamente aos processos de qualificaçao
como DFA por stress de guerra. O apoio
centrou-se no acompanhamento e analise
destes processos assim como o início do
mesmo, visto a tramitaçao no início destes
processos ter sido alterada.

VI- APOIO SOCIAL
Em 2020, houve grandes alteraçoes nas
nossas vidas. Adaptamos o nosso dia a dia
de forma a conseguirmos sobreviver a uma
pandemia. A esta mudança, o Serviço Social
teve de se adaptar tambem para que os
nossos associados nao deixassem de ter o
seu devido apoio. Por tele consulta foram
realizados a maioria dos atendimentos e
acompanhamentos, as presenciais sem
contacto directo, as actividades ludicas e de
lazer ficaram suspensas. Em suma, o uso do
teletrabalho, das novas tecnologias e alguma criatividade foram instrumentos essenciais para a intervençao do Serviço Social
de forma a responder as necessidades dos
nossos associados em 2020.

APOIOS - 2020
Clínica Geral
Psicologia
Psiquiatria
Jurídico
Serviço Social

180
1012
189
67
705

TOTAIS

2153
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VII - APOIO MÉDICO E PSICOLÓGICO
Consultas
Num ano sem precedentes, as consultas
presenciais na APOIAR so se puderam realizar ate dia 18 de Março. A partir daí, a
larga maioria das consultas e apoios foram
dadas em tele consulta, num esforço feito
quer pelos tecnicos de saude quer pela
APOIAR para que nenhum dos seus utentes
ficassem sem uma estrutura de apoio. As
consultas presenciais existiram, sempre
dentro das limitaçoes causadas pela pandemia. Ainda assim foi possível manter as
estruturas de saude mental a funcionar na
APOIAR. A Clínica Geral e a Psiquiatria tentaram ao longo do ano receber as pessoas
pessoalmente, sempre a cumprir as regras
definidas pela DGS, com a consciencia que
nao ha nada que substitua uma consulta
presencial
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Parecer do Conselho Fiscal

BALANCETE 2020

O Conselho Fiscal da APOIAR, Associação de
Apoio aos Ex-combatentes Vítimas do Stress de
Guerra, em cumprimento com o art.º 44, alínea c)
dos estatutos da APOIAR, vem apresentar o seu
parecer relativamente ao Relatório de Actividades
e Contas do exercício do ano de 2020

DESCRIÇÃO

DÉBITO

CAIXA

1 661,67

DEPÓSITOS

90 768,02

A Ordem

15 768,02

A Prazo
O Conselho Fiscal verificou a actividade financeira
ESTADO E ENTES PÚBLICOS
do ano de 2020 da Associação e sempre que
solicitado pode verificar toda a documentação OUTRAS CONTAS E RECEBER/PAGAR
pedida e teve oportunidade de observar o cuidado DEFERIMENTOS
colocado na elaboração das contas do exercício.
IMOBILIZADO
O Conselho Fiscal está convicto do rigor exercido
CAPITAL/RESULTADOS
na contabilização de todas as despesas e receitas
do funcionamento da Associação.
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
Pode observar que toda a actividade e contas Subcontratos
estiveram de acordo com os preceitos da associa- Serviços Especializados
ção e da Lei durante o ano de 2020.
Segurança
Pelo exposto o Conselho Fiscal é da opinião que o Honorarios
relatório de Actividades e contas da APOIAR deveConservaçao e Reparaçao
rá ser aprovado.
Utensílios

2020
Quotas e
Outros
Subsídios a
TOTAL

2019

9 234,00

10 310,00

330,00

2322,76

139 473,94

75 000,00
4 576,20
76,58

77 520,33
74 210,63
951,72
1 398,21
491,81
57 690,70
915,69
91,84

Escritorio

682,81

Cafe e ofertas

101,04

Electricidade

932,77

Combustíveis
Agua

518,10

Deslocaçoes e Transportes
131 403,79 Outros serviços

149 037,94 144 036,55

1 358,26

Rendas

2 169,27

Comunicaçao

3 545,62

Seguros

576,21

Fornecimentos
e serviços

-74 210,63

-76 509,16

Gastos com o

-59 153,66

-65 552,84 Ordenados

42 298,16

S. Refeiçao

4 123,68

Diuturnidades

2 247,00

Outros gastos e
Resultado

Juros e
rendimentos

-5 418,00
10 255,65

-9 457,69

Administrativos: Limpeza e Representaçao
PESSOAL

2 786,58
59 153,66

-7 483,14 Segurança Social
Seguros

10 132,86
351,96

OUTROS GASTOS E PERDAS
1,83

5 418,90

0,88 GANHOS

149 039,77

Subsídios

139 473,94

Juros e custos

Quotas e donativos
Resultado

10 255,65

CRÉDITO

-7 483,14

9 234,00

Outros

330,00

Juros
TOTAIS >
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1,83
231 212,88

O atendimento presencial está ainda condicionado.

09:00 as 13:00 e 14:00 as 16:00
Ligue sempre primeiro
antes de vir à APOIAR

apoiar.stressdeguerra@gmail.com

PAGAMENTO DE QUOTAS

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

TELEFONES:
213 808 000 || 961 953 963

Se ainda nao os tem, solicite os seus cartoes na secretaria. Lembramos que deve sempre traze-los quando vem a APOIAR.

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

CARTÕES DE ASSOCIADO E UTENTE

CONSULTAS. Pedidos de consultas e
receitas médicas:
NOTA IMPORTANTE: Envie SEMPRE o comprovativo da transferência,
para o e-mail apoiar.secretaria@gmail.com, ou por correio para a sede.
Pagamentos sem numero de associado nao serao considerados como paga-

apoiar.secretaria@gmail.com

Seja por cheque, vale postal ou transferencia indique sempre o seu nº de
socio. Ex: “Quota APOIAR 1234” ou “Quota 1234”

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

PT50 003507520000157233024

apoiar.jornal@gmail.com

A quota mínima 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:

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

HORÁRIO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL 2ª A 6ª.

Associaçao de Apoio aos Ex-combatentes Vítimas do Stress de Guerra

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.

Mar/Abr/Mai 2021
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CONTACTOS
INFORMAÇÃO APOIAR

DIRECÇÃO: Cartas à Direcção, dúvidas de associados,

apoiar.direccao@gmail.com

apoiar.consultas@gmail.com

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

INFORMAÇÃO AOS ASSOCIADOS

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 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

INFORMAÇÃO IMPORTANTE:
PEDIDO DE RELATÓRIO CLÍNICO
Os pedidos de relatórios com informação clinica dos doentes,
deverão ser solicitados pelo próprio doente. Deverá ser presencial
feito por escrito e assinado pelo próprio.
Não serão aceites pedidos feitos por terceiros, mesmo que
sejam familiares do doente, para elaboração de relatórios ou outra
informação acerca dos doentes.

São excepção casos com estado de Maior acompanhado, em que
a pessoa que solicita o relatório ou outra informação seja o
representante legal.

E-MAIL PARA PEDIDO DE RECEITAS
E MARCAÇÃO DE CONSULTAS
A APOIAR informa os seus utentes que o e-mail a utilizar para fazer pedidos
de receitas 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 nao seja o acima indicado nao serao
considerados.

PAGUE AS SUAS QUOTAS
Estão a pagamento as quotas de 2020 e 2021
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 inscriçao, caso contrario a sua inscriçao sera suspensa e posteriormente
eliminada.

Seja solidário, ajude-nos a ajudar.
ATENÇÃO: A partir de Janeiro de 2019 a quota anual passou
a ter o valor de 40€.

APOIAR nº 128
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INFORMAÇÕES

REVISTA DE IMPRENSA
Stress Pós-Traumático: Os
que a Guerra não matou
O Jornal I publicou um artigo onde
dá destaque à Associação APOIAR e
à ajuda que disponibiliza numa peça
sobre o stress de Guerra. Transcrevemos alguns trechos de um artigo
que pode ser consultado online
Perceber que se precisa de ajuda e de
uma capacidade notavel e mover esforços no sentido de recorrer a ela, de uma
coragem e resiliencia imensuraveis.
(…) Segundo a Dra. Susana Oliveira, Psicologa Clínica da APOIAR, quem priva com
antigos militares que sofram de PSPT deve
estar disposto a ouvir quando a pessoa
quiser partilhar algo sobre o que sucedeu
ou as emoçoes que isso lhe provoca; nao
lhe dizer que esqueça e ponha para tras das
costas, porque alem de ser humanamente
impossível, so vai contribuir para que se
sinta incompreendido e recorra cada vez
mais ao isolamento. E tambem importante
dar espaço a pessoa para que regresse de
forma gradual ao convívio.
(…) Sobretudo, nao catalogar de loucura
comportamentos cujas causas nao conhe-

cemos por dentro. Os veteranos nao estao
loucos; eles sao os sobreviventes que a
Guerra nao matou e que trazem consigo
uma batalha para a vida. Ler mais no ionline.pt em https://bit.ly/3tXXOuM

Caminhar na natureza pode ser a fuga ideal para
aliviar stress da Covid-19,
aponta estudo
O Sapo noticia um estudo britânico
que chegou à conclusão que caminhar na natureza aliviou os sintomas
de stress causados pelo Covid 19
em mais de 62:
Adicionalmente, quase metade dos inquiridos sentiu que passar algum tempo em
espaços verdes foi benefico, ajudando-os a
lidar com o aumento da ansiedade relacionada com a pandemia. Mesmo que a distancia percorrida nao seja muito grande, sair
de casa tem um impacto positivo no bemestar mental da populaçao, mostrou a pesquisa.
Leia mais no Executivo Digest do Sapo.pt. Em https://bit.ly/2Qtqhv1

COMUNICADO MDN

ÚTEIS
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 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

Antigos Combatentes isentos
do pagamento de taxas moderadoras
Já se encontra em vigor a isenção do
pagamento de taxas moderadoras no
acesso ao Serviço Nacional de Saúde
(SNS) para os antigos combatentes,
bastando apenas a apresentação do
cartão de utente ou do cartão de cidadão, em qualquer deslocação a uma
unidade de saúde.
Esta isenção, inserida num conjunto de
outras medidas de natureza social e económica, consagradas no Estatuto do Antigo Combatente na Lei n.º 46/2020, de
20 de agosto, estende-se a viúvas ou
viúvos dos antigos combatentes, bem
como àqueles que se encontrassem a
residir em união de facto reconhecida
judicialmente, à data do falecimento do
antigo combatente.
Num trabalho de articulação entre o Ministério da Defesa Nacional e o Ministério
da Saúde para operacionalizar esta medida, foi recentemente assinado um protocolo, entre a Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional (DGRDN), a Administração Central do Sistema de Saú-

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/

INFORMAÇÃO CARTÃO
DO COMBATENTE:

de, I.P. (ACSS) e os Serviços Partilhados
do Ministério da Saúde, E. P.E (SPMS),
que permite garantir a isenção de pagamento de taxas moderadoras nas consultas, exames complementares de diagnóstico e nos serviços de urgência do SNS,
bastando aos beneficiários, de forma
simplificada, apresentar o cartão de
utente do SNS ou o Cartão de Cidadão,
onde consta o número de utente de
Saúde.
(Comunicado conjunto dos Ministérios da
Saúde e da Defesa Nacional de dia 6 de Abril
de 2021)
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Foi confirmado na Comissão de
Defesa Nacional que o Cartão de
Antigo Combatente já começou a
ser enviado diretamente para a
morada
dos
ex-militares
e
respetivas/os viúvas/os, não sendo
necessário qualquer requerimento.
Para saber mais sobre o Estatuto
do Combatente use a seguinte
ligação.

https://bud.gov.pt/ac/
esclarecimentos/eac.html
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DIVULGAÇÃO ANTIGOS COMBATENTES

Informação:
Cartão
do Antigo
Combatente

O MAC (Movimento Associativo dos Combatentes ) vai realizar um congresso em
carcavelos em Julho próximo onde diversas associações de combatentes irão
participar de modo a tentarem encontrar um caderno reivindicativo comum.

ENTRADA GRATUITA NOS
MUSEUS E MONUMENTOS
NACIONAIS E MUSEUS
MILITARES
A entrada nos museus e monumentos
nacionais prevista no Estatuto do
Antigo Combatente já se encontra
operacionalizada
através
da
celebração
de
protocolos
de
cooperação entre a Direção-Geral de
Recursos
da
Defesa
Nacional
(DGRDN) e a Direção-Geral do
Património Cultural e entre a DGRDN
e as direções regionais de cultura.
Passou ainda a ser facultada aos
Antigos Combatentes a entrada
gratuita
nos
museus
militares,
estendendo-se este direito às viúvas
ou viúvos dos Antigos Combatentes,
bem
como
àqueles
que
se
encontrassem a residir em união de
facto reconhecida judicialmente, à
data do falecimento do Antigo
Combatente.

INSÍGNIA NACIONAL
DO ANTIGO COMBATENTE
De acordo com
o Estatuto do
Antigo
Combatente,
aos
Antigos
Combatentes
que
se
enquadrem no
âmbito do referido Estatuto é permitido
o uso da “Insígnia Nacional do Antigo
Combatente”.
Para o efeito, os Antigos Combatentes
deverão submeter um formulário
eletrónico para validação do direito e
posterior envio da insígnia, podendo
aceder ao formulário do pedido
carregando AQUI.
Se
preferirem,
os
Antigos
Combatentes poderão também enviar
o pedido por carta para a morada:
SG/
DSCRP
Av. Ilha da Madeira n. º1 3º Piso
1400-204 Lisboa
INFO: BUD.GOV.PT

HONRAS FÚNEBRES

Em 7 de Abril de 2021, foi celebrado um
protocolo de colaboraçao entre o
Ministerio da Defesa Nacional e a
Associaçao Nacional dos Municípios
Portugueses, representados por Suas
Excelencias a Secretaria de Estado de
Recursos Humanos e Antigos Combatentes
e o Presidente da Associaçao Nacional dos
Municípios Portugueses.
No ambito do protocolo, as Camaras
Municipais comprometem-se a: Divulgar o
direito dos Antigos Combatentes
APOIAR nº 128
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a serem velados com a bandeira nacional;
Disponibilizar, a título gratuito, a bandeira
nacional a família;
Prestar aos Antigos Combatentes ou as
viuvas e viuvos e ascendentes e
descendentes, os esclarecimentos que
forem solicitados sobre a materia.
Fica assim operacionalizada mais uma das
medidas contempladas no Estatuto do
Antigo Combatente, em concreto, no que
concerne a prestaçao de honras funebres.
INFO: BUD.GOV.PT
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SUGESTÕES

Salinas
do Samouco

CONSIGNAÇÃO DO IRS À APOIAR
Ajudar a APOIAR quando entrega a sua declaração seus impostos é fácil e sem custos. Este ano, antes de confirmar a entrega
do seu IRS não se esqueça:
No quadro 11, na folha de rosto, na opção “Instituições particulares de solidariedade social ou pessoas colectivas de
utilidade pública” Coloque o NIPC da
APOIAR: 503288004
Como em todos os anos, poderá consignar 0,5% do que terá de pagar no
seu IRS ou IVA a uma instituição de
solidariedade social.

SOBRE AS SALINAS DO SAMOUCO
Em 1994 o Estado Português escolheu
o corredor Montijo–Sacavém para a
construção da segunda travessia sobre
o rio Tejo em Lisboa, cujo traçado da
ponte atravessou as salinas do Samouco. Como medida de minimização ambiental associada à construção e à exploração da Ponte Vasco da Gama, foram
expropriados 360 ha das salinas do Samouco com o objectivo de aqui criar
uma área protegida de conservação da
natureza.
Tendo em vista promover a conservação e a manutenção das salinas do Samouco, bem como estudar, implementar
e gerir a aplicação prática de um modelo
socioeconómico do desenvolvimento
sustentável para o Complexo das Salinas, o Estado instituiu por DL nº
306/2000, de 28 de Novembro, uma
fundação que denominou “Fundação
para a Protecção de Gestão Ambiental
das Salinas do Samouco”.
VISITAS
Pode visitar as Salinas do Samouco
com ou sem guia. As visitas guiadas são
ao fim de semana. Contacte sempre
primeiro as salinas se decidir ir sem guia
ao fim de semana pois a prioridade é
para os grupos. HORÁRIO: Semana:
08:00-17:00. Fins de Semana de Março
a Setembro: 10:00-19:00
MAIS INFO
EMAIL:contacto@salinasdosamouco.pt
(Atenção!!!muitas vezes nas contas de gmail
a nossa resposta entra no spam confirme
sempre)

TELEFONE: 212348070 de Segundafeira a Sexta-feira (excepto feriados)
das 08:00 às 17:00
MORADA: Complexo das Salinas do
Samouco, 2890-532 Alcochete

No site das Finanças entre com o seu
NIF

Escolha a opção entrega do IRS e siga
o passo seguinte:

Ajudar a APOIAR quando entrega a sua
declaração seus impostos é fácil e sem
custos. Nos últimos dois anos a APOIAR
conseguiu angariar valores que ajudaram a manter a ajuda aos excombatentes, graças a este simples gesto.
Este ano pode confirmar previamente a
entidade a quem consignar. Basta que
entre no seu portal das finanças e na
entrega do IRS deverá ir ao Quadro 11,
na
consignação IRS, escolher
“Instituições Particulares de Solidariedade Social: Coloque o NIPC da APOIAR e
o Estado consigna 0,5% do que pagar à
Associação APOIAR.

AJUDE-NOS A AJUDAR

503 288 004

Comemorações
do Dia do Combatente
HOMENAGEM
Celebrou-se no dia 9 de Abril o Dia do Combatente. A tradicional
data de evocação da Batalha de Las Lys assinalou também este
ano a primeira vez que foi comemorado oficialmente, após a publicação do Estatuto do Combatente que reconhece este dia no seu
art.º 3. [Por: Redacção]
A data foi assinalada pelo Presidente da
Republica na Batalha. As comemoraçoes
assinalaram o 103º Aniversario da Batalha de La Lys, os 100 anos da Liga dos
Combatentes, condecorada por Rebelo
de Sousa e pela primeira vez o Dia do
Antigo Combatente tal como esta reconhecido na lei que regula o Estatuto do
Antigo Combatente. Na Batalha esteve
tambem a Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Antigos Combatentes,
Catarina Sarmento e Castro, e o Chefe do
Estado-Maior-General das Forças Armadas, Almirante Silva Ribeiro, entre outras

entidades. O Tesoureiro da Direcçao Carlos Amaro esteve presente na habitual
deposiçao de flores no monumento ao
soldado desconhecido da Avenida da
Liberdade em Lisboa.

Presidente da República na Batalha (Foto defesa.gov.pt)

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

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

