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Antigos Combatentes voltam
a homenagear os seus em Belém
Dois anos depois regressou ao Forte do Bom Sucesso em Belém a
Homenagem Nacional ao Combatente no Dia 10 de Junho. A APOIAR
fez-se representar com o seu estandarte e depositando uma coroa de
flores no Monumento ao Combatente do Ultramar.
Uma tradição que se viu interrompida
por causa da pandemia que assolou o
planeta em 2020 e continuou por 2021
regressou mais uma vez, mostrando
que os últimos dois anos não fizeram
esmorecer o sentimento de dever e homenagem que os antigos combatentes
ainda têm pelos seus.
A APOIAR voltou a estar presente através do Presidente da Direcção, Jorge
Gouveia, e o Tesoureiro, Carlos Amaro,
que foi também o porta-estandarte.
As habituais comemorações da Homenagem Nacional ao Combatente que
sempre se realizaram no Forte do Bom
Sucesso em Belém voltaram mais uma
vez a juntar centenas de veteranos e as
suas famílias na tradicional deposição
de coroas de flores pelas associações de
combatentes.
Como sempre, o dia 10 de Junho foi a
data escolhida para assinalar esta ho-

“Fundamental …
reforçar os laços que
a ligam às Forças
Armadas portuguesas.”
(Marcelo Rebelo de Sousa)

menagem, que aconteceu pela 29ª vez e
contou com a cerimónia inter-religiosa,
cristã/muçulmana, assim como a leitura
da mensagem do Presidente da República, em homenagem aos homens e mulheres que fazem parte das Forças Armadas Portuguesas.
Marcelo Rebelo de Sousa lembrou que o
investimento nas forças armadas é o
investimento nas pessoas que fazem
parte delas e sem essa ideia presente no
espirito dos portugueses “perde-se o
fundamental. E o fundamental é que
cada geração tem de reforçar os laços
que a ligam às Forças Armadas portuguesas.”
O orador principal do encontro foi o
Professor Humberto Nuno de Oliveira,
que voltou a lembrar a importância do
Serviço Militar Obrigatório e a criticar o
estado actual das forças armadas.
O encontro terminou com a habitual
passagem dos estandartes das Associações pelo Monumento e um almoço convívio para os ex-combatentes e familiares que assistiram à cerimónia apesar
do dia quente que se fazia sentir.
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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 ex-combatentes 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.

Pág. 3

Editorial
Saúde mental
em pequenos passos
Se houve algo que a pandemia, que teima
em acabar, trouxe ao de cima, foi o quão
estão fragilizadas as estruturas de saúde
mental no país. Têm sido várias as notícias,
ao longo deste último ano, em que lentamente o foco na saúde se tem virado do
Covid-19 para as suas consequências. E
quando falamos em consequências não

reage-se mas é nessa reacção que reside o
nosso foco de esperança.
As evidências do aumento de casos de doença oncológica, cardiovascular e vascular cerebral não necessitam de mais destaque
nestas páginas, assim como o aumento das
depressões, distúrbios de ansiedade e stress
pós traumático.

falamos das consequências directas dos
efeitos do vírus na população portuguesa,
mas das indirectas. Neste caso, o resultado
da pandemia numa estrutura nacional de
saúde pública já de si fragilizada é o que
tem vindo a lume nos últimos doze meses.

Preferimos dar destaque à abertura dos deputados legisladores em voltarem a abordar
um apoio aos medicamentos para doenças
crónica, incluindo as mentais, que foi retirado há mais de dez anos, ou pela atenção dos
responsáveis do Serviço Nacional de Saúde
às estruturas comunitárias de saúde mental
como aqui noticiamos relativamente a Almada e Seixal.
Resta-nos esperar que estas soluções sejam
implementadas a tempo de puderem ser
usufruídas pela população e não se fiquem
pelas intenções e projectos

Apelamos aos nossos associados e amigos
um esforço no sentido de promoverem
o "APOIAR" e as actividades da Associação.
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Silva;

O inevitável, e porventura mal gerido, foco
dado à Covid-19 levou a um aumento exponencial de patologias que necessitavam de
diagnóstico precoce, assim como a uma
pandemia de doenças mentais causadas
pelos últimos dois anos de clausura forçada,
medo induzido por uma má comunicação da
pandemia e, essencialmente, má gestão dos
poucos recursos existentes.
Para não variar em Portugal não se previne,

Por: Humberto Silva
(Responsável Editorial do APOIAR)

INFORMAÇÃO
Enquanto se mantiver o Estado de Alerta mantêm-se as condições de atendimento
definidas pela DGS:
PERMANECE
OBRIGATÓRIO
Uso
de máscara
no interior
em todos os
momentos

RECOMENDAMOS
Higienização
das mãos
à entrada
e à saída

Mantenha
a distância
e etiqueta
respiratória
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PS chumba propostas de aumentos
mas promete rever benefícios

Três partidos da oposição
apresentaram propostas de
aumento de pensões ou do
complemento especial de pensão
mas os deputados do partido
Socialista acabaram por
chumbar, defendendo que não
aprovam medidas avulso.
Mostraram, no entanto, abertura
para melhorar os benefícios do
Estatuto de Antigo Combatente.
Por: Redacção
Uma série de propostas do Partido
Comunista
Português,
Bloco
de
Esquerda e Chega, foram apresentadas
no Parlamento, no sentido de, ou
aumentar as pensões actuais até ao
mínimo para os ex-combatentes que
não cheguem a esse valor, ou aumentar
o complemento especial de pensão.
As propostas do PCP e do BE visavam os
ex-militares, "cujas pensões sejam
inferiores ao salário mínimo nacional,
terão as suas pensões recalculadas" até
esse valor desde que fossem já
beneficiários da Caixa Geral de

aposentações ou da Segurança Social.
Segundo a proposta de lei do Bloco de
Esquerda “O recálculo das pensões (…)
será feito faseadamente, nos termos
seguintes: a) Um ano após a entrada
em vigor da presente lei deve

garantir faseadamente que nenhum
antigo combatente aufira pensão
inferior ao salário mínimo nacional.”.
O faseamento do aumento é similar à
proposta do Bloco de Esquerda.
Já o Chega apresentou uma proposta

Bancada do governo admite acrescentar mais
benefícios ao Estatuto de Antigo Combatente
corresponder a 80% do salário mínimo
nacional; b) Por cada um dos anos
seguintes deve ter um aumento de 5%
até atingir o valor do salário mínimo
nacional.”
O
Partido
Comunista
Português
apresentou a sua versão de alteração à
Lei, propondo: “a) A atribuição de um
complemento vitalício de pensão, no
montante de 50 euros mensais, a
atribuir aos antigos combatentes
beneficiários do complemento especial
de pensão ou do acréscimo vitalício de
pensão previstos nas Leis nº 9/2002, de
11 de Fevereiro e 3/2009, de 13 de
Janeiro; b) A criação de uma pensão
mínima de dignidade no sentido de

que prevê o aumento em 300 euros
para
qualquer
ex-combatente
independentemente do tempo de
serviço.
Em declarações aos jornalistas, depois
das críticas das bancadas que viram as
suas propostas chumbadas, a bancada
do PS afirmou não aprovar medidas
avulso. No entanto, diz concordar com
medidas relacionadas com o Estatuto
do Antigo e que a hipótese de
acrescentar outras medidas e outros
benefícios ao Estatuto de Antigo
Combatente não está posta de parte.
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APOIAR recebida pelo Grupo
Parlamentar do Partido Socialista
Depois de mostrarem abertura para melhorar o Estatuto do Combatente,
um grupo de deputados do PS pertencentes à Comissão de Defesa
Nacional receberam na Assembleia da República uma delegação da
APOIAR de forma a ouvir uma série de questões relacionadas com os
benefícios previstos no Cartão de Combatente.
Por: Redacção
Uma delegação da APOIAR, composta
pelo Vice-presidente da Direcção, José
Pequeno, a Assistente Social, Sofia Pires,
a advogada Isabel Estrela e o Assessor
de Comunicação Humberto Silva, foi
recebida no dia 7 de Julho por três deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
A audiência foi pedida pela Associação
APOIAR no seguimento da abertura do
partido do governo em rever os benefícios previstos no Estatuto do Combatente (ver notícia na página anterior).
Os deputados Diogo Leão, Manuel Afonso e Maria da Luz Rosinha ouviram a
apresentação e reivindicações da APOIAR, onde se insistiu que, apesar de
avanços significativos em questões antigas, tais como o reconhecimento das
viúvas dos antigos combatentes e do
apoio dado às famílias, houve ainda
muitas questões por resolver no estatuto que não fizeram parte da sua redacção inicial.
Reconhecendo-se que os constrangimentos orçamentais serão sempre o
grande obstáculo para medidas impactantes tais como aumentos de pensões
generalizados para antigos combatentes
ou apoios directos em lares ou cuidado-

res informais, para uma população
cada vez mais envelhecida, os deputados do grupo parlamentar ouviram da
APOIAR que se podem tomar pequenas
medidas que têm impacto directo na
vida quotidiana dos seus utentes.
Uma reivindicação antiga, que não foi
tida em conta na primeira redacção do
Estatuto do Antigo Combatente, foi a
reposição da portaria nº1474/2004 de
21 de Dezembro, que dava uma maior
comparticipação a medicamentos que
a maioria dos utentes da APOIAR necessitam, e que viram reduzida essa
comparticipação quando a portaria foi
revogada. A APOIAR fez questão de
destacar de novo que muitos dos seus
utentes têm de fazer uma escolha todos
os meses: ou comprar comida ou comprar medicação.
Os representantes do partido Socialista
reconhecem que ao longo dos anos o
orçamento da Defesa tem sido constantemente subfinanciado e que o que ali
de discute abrange uma grande fatia
da população portuguesa.
O Vice-presidente da Direcção da APOIAR voltou a lembrar os ainda constantes atrasos do processo para qualificação como Deficiente das Forças Arma-

das por Stress de Guerra, principalmente na parte final e o deputado Manuel
Afonso reconheceu que tem havido um
esforço para compreender as razões
pelas quais os processos se atrasam e a
Comissão de Defesa Nacional tem tentado perceber todos os passos dos processos desde o início da tramitação e que
tem sido difícil.
Diogo Leão, que reconheceu que a portaria de comparticipação dos medicamentos foi retirada pelo seu colega de
bancada, na altura secretário de estado
da Defesa Nacional, Marcos Perestrello,
admitiu ser difícil repô-la como estava
mas que é sensível a esta questão tão
delicada e que, já na discussão para o
próximo orçamento de estado, se irá ver
que possibilidades existem de acrescentar uma medida similar nos benefícios
do estatuto de Antigo Combatente.
Reconhecendo que qualquer benefício
novo previsto no Estatuto passará sempre por um aval de disponibilidade orçamental, os deputados do Partido Socialista comprometeram-se em deixar
uma porta aberta para que esses benefícios possam ainda ser usufruídos em
vida pelos antigos combatentes, através
de diálogo e compromisso.
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HORIZONTAL

VERTICAL

1. Um tipo de golfinho
4. Um calor “daqueles”
8. Serve-se aqui sopa
9. É uma cidade e um pintor
10. Não é bem uma bandeira

2. Ajudar
3. Dói mas cura
5. Aqui não há mangas
6. Fruto sem caroço
7. O planeta anão

HORIZONTAL 1. Roaz; 4. Canícula; 8. Terrina; 9. Almada; 10. Estandarte VERTICAL 2. Apoiar; 3. Vacina; 5. Colete; 6. Banana. 7. Plutão

Pág. 6

DIFERENÇAS

DESCUBRA AS DIFERENÇAS Pode parecer simples mas não é. Entre estas duas imagens existem diferenças mais ou menos
subtis. Divirta-se a tentar encontra-las. Solução na página a seguir.
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SUGESTÕES WEB

SOPA DE LETRAS

LOCALIDADES PORTUGUESAS.

encontrá-las na horizontal vertical e até
diagonal. Atenção que algumas podem
estar invertidas e têm de se ler de trás
para a frente.

Procure na sopa de letras os nomes
destas localidades portuguesas. Pode

Abelheira
Alva
Ameais
Baldoia
Bobeda
Bruscos
Cartaria
Cevide
Coleja
Espindo
Faifa
Froia
Gomeira
Guide
Jeromelo
Pimeirol
Redundo
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ENCONTRE O ELEMENTO ÚNICO

ELEMENTO
ÚNICO
Nesta imagem
quase todos os
elementos estão duplicados.

Cognifit:
Ginásio
Mental

Uma empresa de neurociência criou
uma plataforma para ajudar as pessoas
a manterem o seu cérebro activo. Com
exercícios e jogos des enhados
especificamente para a exercitar o
cérebro e a memória.
A Cognifit desenvolveu um sítio na
internet e uma aplicação para
telemóveis onde se disponibilizam estas
soluções e exercícios. Para quem quer
ter uma solução mais abrangente e
acompanham ent o profissional a
empresa disponibiliza uma série de
soluções a pagar mas podem ser
acedidos vários conteúdos gratuitos que
ajudam a exercitar o cérebro de uma
forma divertida.
Para iniciar necessita de registar-se com
o seu e-mail. A avaliação e os programas
de treino pressupõem um pagamento
mensal mas boa parte dos jogos são
gratuitos.

No entanto há
um que é único
e não se repete.

Experimente em:
https://www.cognifit.com/

Descubra qual
deles aparece
apenas uma
vez.
Solução diferenças

SOLUÇÃO: A chávena do lado direito da imagem só aparece uma vez.
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CONTACTOS

GERAL: Contactos relativos à
Associação, questões institucionais e
a problemática do stress de guerra:
apoiar.stressdeguerra@gmail.com

09:00 - 13:00 e 14:00 -18:00
(Ligue sempre para a APOIAR antes de se deslocar à Associação.)

Horário de almoço das 13:00 às 14:00.

DIRECÇÃO: Cartas à Direcção,
dúvidas de associados,
apoiar.direccao@gmail.com
CONSULTAS À HORA DE ALMOÇO: Se a sua consulta estiver marcada
entre as 13:00 e as 14:00 deverá esperar no átrio do edifício da
Associação até que os técnicos chamem para a consulta.

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

Já estão a pagamento as quotas de 2022

Poderá pagar as suas quotas na sede da Associação, por numerário ou cheque,
no multibanco ou homebanking, para: IBAN da Caixa Geral de Depósitos:

SECRETARIA: Tesouraria e
quotizações (envio de comprovativo
de pagamento e outras dúvidas):
apoiar.secretaria@gmail.com

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

TELEFONES:

NOTA IMPORTANTE: Seja por cheque ou transferência indique sempre o seu nº de sócio. Ex: “Quota APOIAR 1234” ou “Quota 1234”
Envie SEMPRE o comprovativo da transferência para o e-mail:
apoiar.secretaria@gmail.com, ou por correio para a sede.
Pagamentos sem número de associado não serão considerados
como pagamento de quotas. Conforme os art.ºs 10, 11 e 14 dos
Estatutos da Associação, de modo a poder continuar a usufruir dos
seus direitos de associado e utente, deverá pagar as suas quotas
anuais dentro do prazo definido. Regularize as suas quotas de
anos em atraso.

PT50 003507520000157233024

Seja solidário, ajude-nos a ajudar.

213 808 000
ATENÇÃO: A partir de Janeiro de 2019 a quota anual
passou a ter o valor de 40€.

961 953 963
RECORTA, PREENCHE E ENVIA, FAZ-TE SÓCIO DA APOIAR

Associação 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: 40€ - 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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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 CONSULTAS, RECEITAS E RELATÓRIOS - Só se aceitam pedidos de receitas
médicas através de formulário próprio na
associação ou através do e-mail próprio:

apoiar.consultas@gmail.com

(Este e-mail é usado exclusivamente para
este fim. Devemos informar que pedidos
feitos para outro e-mail da APOIAR que não
seja o acima indicado não serão considerados.)
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.
A Direcção Clínica
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.
CARTÕES DE ASSOCIADO E UTENTE: Se ainda não os tem, solicite os seus cartões na secretaria. Lembramos que deve sempre trazê-los quando vem à APOIAR.
A Direcção

Pág. 9

CORREIO DOS LEITORES

Da esposa do médico psiquiatra
Afonso de Albuquerque
recebemos esta missiva que aqui
publicamos:

sempre ao lado dele testemunhei que
foi um trabalho a que ele se dedicou
com o cérebro e o coração. A Apoiar
será sempre a memória viva do
Afonso.

À Apoiar

Bem haja a todos.

Profundamente comovida e grata muito
vos agradeço a magnífica homenagem
prestada no jornal da Apoiar. Estando

Catarina Soares

Cartão Europeu de Saúde
para Beneficiários ADM
Informação para Beneficiário da ADM (aposentados) que pretenda
solicitar ou renovar o Cartão Europeu de Seguro de Doença.
Por: Serviço Social
Ao preencher devidamente o requerimento deverá no ponto 3.2 assinalar o
subsistema protecção social de: IASFA/
ADM e indicar no número de identificação o número de beneficiário da
ADM que consta no respectivo cartão.
Poderá fazer o pedido através da internet na Segurança Social Directa ou presencialmente nos balcões de atendimento da Segurança Social e nas Lojas
de Cidadão ou Espaços Cidadão que
disponibilizam o serviço, entregando o
respectivo formulário.
Para mais esclarecimentos deverá diri-

gir-se pessoalmente aos locais acima
indicados da Segurança Social ou consultar no portal da Segurança Social
"página
"Perguntas
Frequentes" e o "Guia Prático do CESD", uma
vez que é da responsabilidade deste
organismo a emissão do cartão europeu.

Ligações úteis:
https://eportugal.gov.pt/servicos/requerer-ocartao-europeu-de-seguro-de-doenca-daseguranca-social
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INFORMAÇÕES ÚTEIS

REVISTA DE IMPRENSA

BUD - BALCÃO
ÚNICO DA DEFESA
Morada:
Av. Infante Santo, nº 49
1399-056 Lisboa
Telefone: 213 804 200
Email: antigos.combatentes
@defesa.pt
Site: 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

Hospital Garcia de Orta
investe na Saúde Mental
O Hospital Garcia de Orta (HGO), em Almada, vai investir 2,3 milhões
de euros na expansão e requalificação da sua resposta à população na
área da saúde mental.
Por: Agência Lusa
Em comunicado, a unidade hospitalar
de Almada, no distrito de Setúbal,
explica que o HGO desenvolveu uma
estratégia de expansão e requalificação
das atuais instalações dos Serviços de
Psiquiatria com o objetivo de melhorar
o acesso e qualificar as respostas em
saúde à população na área da saúde
mental. (…)
Segundo a vogal do Conselho de
Administração do HGO Ana Sofia
Ferreira, o financiamento através
do PRR vai permitir concretizar a
estratégia
de
expansão
e
de
requalificação de resposta do HGO no
domínio da saúde mental de crianças,
adolescentes e adultos, que já estava a
ser preparada com os profissionais nos
últimos anos. (…)
Está também prevista a abertura de um
novo Hospital de Dia de Psiquiatria na
Comunidade — Cuidados Integrados
Reabilitativos de Almada (CIRA), tendo

para o efeito a Câmara Municipal de
Almada cedido o espaço ao HGO.
Também a Câmara Municipal do Seixal
cedeu ao HGO um edifício, onde vai ser
reinstalada e expandida a Unidade de
Intervenção Comunitária para adultos,
a funcionar atualmente na Cruz de
Pau. (…)
Por forma a aumentar a resposta em
proximidade às crianças e adolescentes
no concelho do Seixal, o serviço
pretende ainda constituir em 2023 uma
Equipa Comunitária de Saúde Mental
da Infância e Adolescência, caso a
mesma mereça autorização superior.

(Excerto da notícia da lusa publicada em
vários órgãos de comunicação social.)

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

ADM
Validade dos cartões:
Tenha atenção à validade do seu
cartão ADM. Solicite a sua
revalidação com a maior
antecedência possível (pelo menos 6
meses). Saiba como no site da ADM.
Renovação. Impressos e
informações no site da APOIAR.
Pode consultar estas informações
assim como 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:
O Cartão de Antigo Combatente
(CAC) já começou a ser enviado
directamente para a morada dos exmilitares e respectivas/os viúvas/os.
Se não recebeu deve contactar o
Balcão Único da Defesa

https://bud.gov.pt/ac/
esclarecimentos/eac.html
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DIIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Cartão de Combatente
dá descontos na MEO e NOWO
O Estatuto do Antigo Combatente
prevê a celebração de protocolos
com entidades externas de modo
a oferecer benefícios aos Antigos
Combatentes e às suas famílias.
A pedido da Direcção Geral de
Recursos da Defesa Nacional, divulgamos aqui os protocolos celebrados com duas operadoras de
telecomunicações.
Por: DGRDN

PROTOCOLO MEO
Foi celebrado um protocolo entre o Ministério da Defesa Nacional, através da
Direção-Geral de Recursos da Defesa
Nacional, e a MEO, na sequência do disposto no artigo 22.º do Estatuto do Antigo Combatente, aprovado pela Lei
n.º46/2020, de 20 de agosto, que prevê a
possibilidade de serem celebrados protocolos e parcerias com outras entidades, públicas ou privadas, que proponham conceder benefícios na aquisição
e utilização de bens e serviços aos Antigos Combatentes. Ao abrigo deste protocolo, a DGRDN compromete-se a proceder à sua divulgação nos canais de comunicação próprios e a promover a sua
divulgação e a MEO disponibiliza benefícios exclusivos para os Antigos Combatentes e respetivos familiares (cônjuges,
ascendentes e descendentes).
Na sequência do protocolo em apreço,
os referidos beneficiários podem aderir
ao MEO com as seguintes vantagens
exclusivas: desconto até €9/mês nos pacotes MEO, com ou sem telemóvel; oferta de 1 mensalidade MEO; e desconto de
50% na mensalidade da Internet Móvel.
A adesão ao serviço com estes benefícios será efetuada, exclusivamente
através do número grátis

800 207 918,
dias úteis das 9h às 21h. Para além da
poupança nas telecomunicações, a MEO

coloca também à disposição dos Antigos Combatentes, um atendimento personalizado, antes e depois da instalação
do serviço.

PROTOCOLO NOWO
NOWO e DGRDN celebram protocolocom benefícios para Antigos Combatentes Foi celebrado um protocolo entre o
Ministério da Defesa Nacional, através
da Direção-Geral de Recursos da DefesaNacional, e a NOWO, na sequência do
disposto no artigo 22.º do Estatuto do
Antigo Combatente, aprovado pela
Lein.º 46/2020, de 20 de agosto, que
prevê a possibilidade de serem celebrados protocolos e parcerias com outras
entidades, públicas ou privadas, que
proponham conceder benefícios na
aquisição e utilização de bens e serviços aos Antigos Combatentes. Ao abrigo
deste protocolo, a DGRDN comprometese a proceder à sua divulgação nos canais de comunicação próprios e a promover a sua divulgação. Por sua vez, a
NOWO disponibiliza aos Antigos Combatentes e às viúvas/os de Antigos Combatentes os serviços de NET, TV, VOZ e
MÓVEL com condições especiais para

novas adesões. Todos os Antigos Combatentes podem, através deste protocolo, ter acesso a 50% de desconto durante 9 meses empacotes NET TV VOZ, sendo esta uma vantagem especial com um
prolongamento de mais 3 meses de desconto face à oferta atual. Está igualmente disponível um plano Móvel Pós-Pago
por apenas 5€/mês com 500MB e
500min/sms com oferta da primeira
mensalidade, cartão e portabilidade. O
protocolo celebrado com a DGRDN permite à NOWO chegar a um novo público, oferecendo um serviço de qualidade
e ao preço mais ajustado do mercado a
cada vez mais famílias portuguesas.
Mais informações através do contacto

(+351) 210 850 086
2ª a 6ª feira das 10h às 21h, sábados e
domingos das10h às 19h ou do email
contratos.protocolos@nowo.pt.
ATENÇÃO: A APOIAR não é responsável por
este protocolo nem faz a sua gestão.
Para qualquer dúvida sobre este assunto
deverá contactar os números de telefone
disponibilizados neste artigo.

AGENDA E SUGESTÕES

ACTIVIDADES APOIAR

NOVA DATA
PARA O PASSEIO
Água:
Uma exposição
sem filtro
Abrir a torneira e ter água potável é um
gesto banal. Mas para mais de dois mil
milhões de pessoas em todo o mundo é
apenas um desejo impossível. É urgente
torná-lo realidade!
ÁGUA - uma exposição sem filtro dá voz ao
direito básico a água potável com a ajuda
da ciência, da tecnologia e com o
compromisso de todos nós. Num registo
positivo, cativante e acima de tudo
consciente, convida-nos a experimentar e
a descobrir as múltiplas facetas da
disponibilidade e uso deste bem
essencial. Produzida pelo Pavilhão do
Conhecimento, esta exposição surge no
contexto da Década Internacional para a
Ação - Água para o Desenvolvimento
Sustentável e enquadra-se no Objetivo 6
das Nações Unidas para o
Desenvolvimento Sustentável: água e
saneamento para todos até 2030.
O futuro com água depende de cada um
de nós!
ONDE: Pavilhão do Conhecimento.
(Parque das Nações, Lisboa)
Até ao fim de Setembro 2022
Preço: Entre os 8 e os 11 euros
Horário: 2ª a 6ª 10:00-18:00.
Fins de semana: 10:00-19:00

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

www.apoiarstressdeguerra.com
facebook.com/
stressdeguerraapoiar

Para mais informações ligue

213 808 000

