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RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020 DA APOIARASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS EX-COMBATENTES VÍTIMAS DO STRESS DE GUERRA

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

I- RELAÇÕES EXTERNAS
Relacionamento institucional
Ministério da Défésa Nacional
A nova Sécrétaria dé Estado dos Récursos Humanos é Antigos Combaténtés, Catarina Sarménto é Castro, récébéu, no dia 3 de Fevereiro, a Associaçao APOIAR numa audiéncia qué durou mais dé duas horas. O Présidénté
da Dirécçao, Jorgé Gouvéia, é a Sécrétaria da Dirécçao, Sofia Pirés, apréséntaram as suas préocupaçoés numa audiéncia dominada pélo Estatuto do
Combaténté é as limitaçoés da Rédé
Nacional dé Apoio.

II - ACTIVIDADES ASSOCIATIVAS
TODO O ANO

Protocolos é acordos dé coopéraçao
Mantivéram-sé activos os divérsos
protocolos com farmacias, opticas é
déntistas, dé modo a podér proporcionar acésso a éstés sérviços com vantagéns para os associados.
MARÇO
Dia Intérnacional da Mulhér
No ambito das comémoraçoés do Dia
Intérnacional da Mulhér, acontécéu dia
9 de Março, o último événto público
organizado péla APOIAR do ano dé
2020.
A Associaçao récébéu a visita da Associaçao Nacional dos Cuidadorés Informais. Ondé foi débatido o éstatuto do
cuidador informal qué podéra bénéficiar muitos cuidadorés qué nao séndo
profissionais fazém da sua vida o cuidar dé quém nécéssita. Estévé présénté nésté événto a Présidénté da RNA,
Catarina Cardoso.

Novos associados
Entraram ém 2020, 7 novos associa- A actividade das comemorações do
dos para a APOIAR.
Dia Internacional da Mulher foi a
última presencial na APOIAR. Devido à Pandemia todas as actividades
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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 se realizassem durante o resto
do ano.
III - JORNAL, SITE E REDES SOCIAIS
O Jornal continua a sér a unica publicaçao éspécializada ém Stréss dé
Guérra ém Portugal é distribuído aos
séus associados é a varias éntidadés
publicas é privadas do país é do éstrangéiro.
Plataformas dé intérnét da APOIAR
Sité:
www.apoiar-stressdeguerra.com.
Esté domínio foi o principal véículo dé
informaçao é divulgaçao, aliado a pagina dé facébook, ondé ésta publicado o
arquivo fotografico dos événtos da
APOIAR.
Em ano dé ménor mobilidadé as péssoas procuraram outras formas dé conhécér é contactar a APOIAR.
O Site da APOIAR tévé no ano dé 2020,
11 728 visualizaçoés dé pagina, com
visitas do éstrangéiro (Brasil, Estados
Unidos, França, Réino Unido, Angola,
Alémanha, Espanha é Moçambiqué éntré outros) o qué corréspondéu a um
crésciménto dé 36,8% rélativaménté
ao ano passado.
Facebook: A página dé Facébook
proporciona uma intéracçao diaria
com as actividadés da Associaçao, notícias sobré o stréss dé guérra é éxcombaténtés ém géral. Términou o ano
dé 2020 com 1674 utilizadorés, crés4

céndo rélativaménté ao ano passado.
Muitas quéstoés sobré o stréss dé
guérra é outros assuntos sobré os éxcombaténtés sao féitas através das
ménsagéns diréctas désta plataforma,
séndo dévidaménté rééncaminhadas
para os contactos oficiais da associaçao dé modo a qué as suas duvidas séjam dévidaménté ésclarécidas déntro
das possibilidadés da Associaçao.
IV - PRESENÇA NOS MEDIA
O Jornal de Notícias féz uma réportagém sobré a APOIAR, qué saiu ém
papél no dia 10 de Abril de 2020, dando éco ao 25º Anivérsario é ao Congrésso da Associaçao na Fundaçao Calousté Gulbénkian, réalizados no ano
antérior.

V - APOIO JURÍDICO
O apoio jurídico, limitado péla pandémia, déu 67 consultas ém 2020. Consultas rélativaménté aos procéssos dé
qualificaçao como DFA por stréss dé
guérra. O apoio céntrou-sé no acompanhaménto é analisé déstés procéssos
assim como o início do mésmo, visto a
tramitaçao no início déstés procéssos
tér sido altérada.
VI- APOIO SOCIAL
Em 2020, houvé grandés altéraçoés
nas nossas vidas. Adaptamos o nosso
dia a dia dé forma a conséguirmos sobrévivér a uma pandémia. A ésta mudança, o Sérviço Social tévé dé sé
adaptar também para qué os nossos
associados nao déixassém dé tér o séu
dévido apoio. Por télé consulta foram
réalizados a maioria dos aténdiméntos
é acompanhaméntos, as présénciais

sém contacto dirécto, as actividadés
ludicas é dé lazér ficaram suspénsas.
Em suma, o uso do télétrabalho, das
novas técnologias é alguma criatividadé foram instruméntos éssénciais para
a intérvénçao do Sérviço Social dé forma a réspondér as nécéssidadés dos
nossos associados ém 2020.

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

VII - APOIO MÉDICO E PSICOLÓGICO O Conselho Fiscal verificou a actividade financeira do ano de 2020 da Associação e
sempre que solicitado pode verificar toda a
Consultas
Num ano sém précédéntés, as consul- documentação pedida e teve oportunidade
tas présénciais na APOIAR so sé pudé- de observar o cuidado colocado na elaboraram réalizar até dia 18 dé março. A ção das contas do exercício.
partir daí, a larga maioria das consulO Conselho Fiscal está convicto do rigor
tas é apoios foram dadas ém télé consulta, num ésforço féito quér pélos exercido na contabilização de todas as desprofissionais dé saudé, quér péla pesas e receitas do funcionamento da AssoAPOIAR para qué nénhum dos séus ciação.
uténtés ficassém sém uma éstrutura
dé apoio. As consultas présénciais Pode observar que toda a actividade e conéxistiram, sémpré déntro das limita- tas estiveram de acordo com os preceitos da
çoés causadas péla pandémia. Ainda associação e da Lei durante o ano de 2020.
assim foi possívél mantér as éstrutuPelo exposto o Conselho Fiscal é da opinião
ras dé saudé méntal a funcionar na
APOIAR. A Clínica Géral é a Psiquiatria que o relatório de Actividades e contas da
téntaram ao longo do ano récébér as APOIAR deverá ser aprovado.
péssoas péssoalménté, sémpré a cumprir as régras définidas péla DGS, com
a consciéncia qué nao ha nada qué
substitua uma consulta préséncial.
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BALANCETE 2020
DESCRIÇÃO
CAIXA
DEPÓSITOS
À Ordem
A Prazo
ESTADO E ENTES PÚBLICOS
OUTRAS CONTAS E RECEBER/PAGAR
DEFERIMENTOS
IMOBILIZADO
CAPITAL/RESULTADOS
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

DÉBITO
1 661,67
90 768,02
15 768,02
75 000,00

CRÉDITO

4 576,20
76,58

77 520,33
74 210,63

Subcontratos
Serviços Especializados
Segurança
Honorários
Conservação e Reparação
Utensílios
Escritório
Café e ofertas
Electricidade
Combustíveis
Água
Deslocações e Transportes
Outros serviços
Rendas
Comunicação
Seguros
Administrativos: Limpeza e Representação
PESSOAL
Ordenados
S. Refeiçao
Diuturnidades
Segurança Social
Seguros
OUTROS GASTOS E PERDAS

951,72
1 398,21
491,81
57 690,70
915,69
91,84
682,81
101,04
932,77
518,10
1 358,26
2 169,27
3 545,62
576,21
2 786,58
59 153,66
42 298,16
4 123,68
2 247,00
10 132,86
351,96
5 418,90

GANHOS
Subsídios
Quotas e donativos
Outros
Juros
TOTAIS >
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231 212,88

149 039,77
139 473,94
9 234,00
330,00
1,83
231 212,88

ANO DE 2020
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
2020
Quotas e donativos
Outros
Subsídios à exploração
TOTAL
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal
Outros gastos e perdas

Resultado
Juros e rendimentos similares
Juros e custos similares
Resultado líquido
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2019

9 234,00
330,00
139 473,94

10 310,00
2322,76
131 403,79

149 037,94

144 036,55

-74 210,63
-59 153,66
-5 418,00

-76 509,16
-65 552,84
-9 457,69

10 255,65

-7 483,14

1,83

0,88

10 255,65

-7 483,14

TOTAL DE CONSULTAS E APOIOS

2020
180
1012
2153

189

67

705
Clínica Geral

Psicologia

Psiquiatria

Jurídico

Serviço Social

APOIOS - 2020
Clínica Geral

180

Psicologia

1012

Psiquiatria

189

Jurídico

67

Serviço Social

705

TOTAIS

2153
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TOTAIS

