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Editorial 
 

 

Dei comigo a pensar que só eu mesma sabia que esta seria a 

minha última prestação como Voluntária, antes de um repouso 

auto-prescrito, com um desejado “até breve” como despedida. 

Temos que cuidar de nós, para cuidarmos dos outros. Diria ao 

Grupo apenas uns dias depois, agora estava a caminho do meu 

turno. Apeteceu-me parar na rua, conversar com alguém sobre 

isso, seria capaz de explicar? Sentar-me com um amigo, quem 

sabe falar com uma voz anónima do outro lado de uma linha 

daquelas que passavam antigamente entre os postes dos 

telefones, paisagem fora. Imagem forte, que retenho! Caramba, 

eu estava mesmo impregnada de solidão, nesta minha decisão, 

mesmo que já tomada... E não estamos sós, todos nós e tantas 

vezes, sob o peso de uma circunstância? Com quem 

conversamos, afinal, nestas alturas? Com quem é que você 

conversa, na encruzilhada de escolhas do rumo da sua vida? 

O telefone tocou mais uma vez perto do fim da noite:  

- “SOS Voz Amiga, boa noite!” 

- “Não sei se fiz bem em ligar para aí, não sei se este é o sítio 

certo…” 

- “Vamos ver onde chegamos?” 

O que é ajudar ao telefone? Saio de mim, de quem sou? Fico 

em mim e ao lado dele? Seguramos ambos um auscultador ou 

telemóvel, ouvimo-nos, intuímos muito ou pouco, não nos 

olhamos; interessa-nos o quê, o que é ser voz amiga ao 

telefone? Será que lhe pergunto coisas ou ouço apenas? Visão 

geral ou detalhe? Entusiasmo-me com a história do outro e dou 

troco, ou é mais adequado expressar os meus hum-huns de 

atenção verdadeira? Silêncios? Como quer este Apelante que eu 

o ajude, afinal? Como enxergar necessidades, expectativas e 

limites? Tudo converge em cada telefonema, parece que nenhuma 

chamada quer ser igual a outra. 

É muito expressivo que uma linha de atendimento telefónico de 

ajuda anónima sobreviva a sucessivas décadas, que cruze a 

passagem de dois séculos e manifeste vontade apaixonada de 

prosseguir, nas Pessoas que a levam por diante. Em 40 anos tanto  
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mudou nos comportamentos, nos desafios, tudo em nosso redor. O 

SOS Voz Amiga continua a oferecer a sua Essência: 

uma voz compreensiva de alguém que se importa, 

uma Pessoa pronta a dar emocionalmente a mão a 

outra Pessoa, cujo sofrimento aceita ouvir. É isto 

mesmo. Local onde se desenrola de forma tão 

veemente a fragilidade, mas também a fortaleza da 

vida, de um e de outro lado da linha, as duas Vozes, à 

vez-à vez, às vezes ao mesmo tempo. 

Por isso vou voltar, vou voltar a ser Voluntária deste 

lado da linha.   

Parabéns aos 40 anos do SOS VOZ AMIGA! 

 
Mafalda Pedra Soares, Voluntária 
 

 

Testemunho anónimo 
 

 

Há muitos, muitos anos (mais de 20), telefonei-vos em 
desespero.  
Quem me atendeu deu-me, ao telefone, o colo que eu 
precisava. 
  
Ainda hoje recordo algumas das palavras que essa 
boa pessoa me disse, o seu tom de voz, a sua 
respiração pausada. 
  
Chorei muito nessa noite e ainda me comovo, quando 
me lembro disso. 
  
Foi uma espécie de milagre, o que então me 
aconteceu e a bondade que recebi nessa noite já 
ninguém me tira, por muito duros que sejam os dias. 
  
Não iria suicidar-me, mas tinha perdido a vontade de 
lutar. Há um antes e um depois na minha vida - um 
antes e um depois dessa noite, desse telefonema, 
desse colo, dessa bondade. 

  
O depois é claramente melhor. Devo-vos muito do que agora sou e 
do que agora consigo fazer. 
  
Muito, muito obrigada. 
 
(Pessoa que foi ajudada) 
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FORMAÇÃO 
 
O processo de formação 
de voluntários iniciado em 
Fevereiro deste ano com 
a divulgação nos media 
para captação de 
candidatos, está 
praticamente terminado. 
De um total inicial 
próximo das 300 
candidaturas, teremos um 
resultado final de mais 
oito voluntários a juntar 
aos que já atendiam. 
É uma tarefa muito 
exigente e dentro de 
pouco tempo teremos de 
iniciar nova etapa de 
formação. 
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Como forma de assinalar o Dia Mundial de Prevenção 

do Suicídio, os voluntários do SOS Voz Amiga irão 

realizar jornadas contínuas, fazendo atendimento durante as 24 horas 

nos dias 9 e 10 de Setembro. 

Tendo em linha de conta que os horários praticados habitualmente 

cobrem apenas oito horas diárias, trata-se de um esforço assinalável. 

 

 

 
 
 
Espaço de Atendimento 
 
 
No próximo dia 9 de 
Outubro o SOS Voz 
Amiga irá completar 40 
anos de existência. 
São quatro décadas ao 
serviço da população, em 
que foram atendidos mais 
de 250 000 apelos. 
Fizemos a diferença pela 
positiva em muitos deles e 
queremos continuar com 
a mesma disponibilidade 
e empenho. 
Precisamos de um espaço 
para atendimento, pois o 
actual deixará de estar 
disponível no final do ano. 
Temos feito pedidos ao 
governo, autarquia e a 
diversas instituições mas 
sem qualquer resultado. 
Corremos o risco de ter 
de interromper esta ajuda 
tão necessária a quem 
nos procura como última 
hipótese. 
Agradecemos qualquer 
informação que possa 
ajudar-nos nesta 
dificuldade! 
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Calor intenso associado a um maior número de 
suicídios 

Estudo mostra que nos Estados Unidos e no México as taxas de 

suicídio aumentam em períodos de altas temperaturas. Em 2050, 

esse efeito do calor será comparável, ou poderá superar, ao de uma 

recessão económica 

 
© Gonçalo Villaverde/Arquivo Global Imagens 
Filomena Naves 

 

 Onda de calor atingiu a Sibéria e bate recordes em Inglaterra 

O calor em excesso, com as temperaturas acima da média durante os 
meses estivais, está associado a um aumento das taxas de suicídio. O 
alerta é de um grupo internacional de cientistas que analisou mais de 
quatro décadas de dados para os Estados Unidos e algumas regiões do 
México, e encontrou um aumento de suicídios de 0,7% nos Estados 
Unidos, e de 2,1% no México, sempre que a temperatura foi superior 
em um grau à média mensal. 

Um mundo mais quente aí vem, por causa das alterações climáticas, o 
aumento de suicídios associado a este fenómeno poderá mesmo superar 
o que é tradicionalmente causado por uma recessão económica, adverte 
a equipa liderada por Marshall Burke, da universidade de Stanford, nos 
Estados Unidos. 

No estudo que publicam hoje na revista Nature Climate Change, os autores 
estimam que em 2050, se as emissões de gases com efeito de estufa se 

 

https://www.dn.pt/i/9618792.html
http://www.dn.pt/sociedade/interior/clima-do-futuro-pode-trazer-ate-mais-50-dias-de-calor-extremo-8584704.html
http://www.nature.com/articles/s41558-018-0222-x
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mantiverem como até aqui, a temperatura média do planeta sofrerá um 
aumento de, pelo menos, mais dois graus. Nesse cenário, avisam, o 
aumento anual de suicídios pode ser de quase 22 mil, na soma nos dois 
países considerados no estudo. 

Calor e twitts 

Há muito que se sabe que nos meses quentes, e especialmente em 
períodos de ondas de calor, se observa um aumento de violência e 
também de suicídios, mas estudar estes fenómenos, nomeadamente o 
último, não é propriamente fácil. 

Para além do calor intenso propriamente dito, existem vários fatores de 
risco, como o aumento do desemprego, as recessões económicas ou até o 
número de horas de sol, que não são fácil descartar num estudo deste 
género. 

Para isolar o fator calor de todos os outros e tentar perceber 
concretamente a sua influência nesta questão, a equipa de Marshall Burke 
comparou os dados históricos, das últimas quatro décadas, das 
temperaturas e dos suicídios nos Estados Unidos e de algumas regiões do 
México. 

Surpreendentemente, este efeito varia muito pouco com os níveis de 
riqueza ou de pobreza, ou com a habituação ao calor das populações 
Paralelamente os investigadores analisaram cerca de 600 milhões de 
mensagens do Twitter, para avaliar se o calor em excesso afeta a saúde 
mental, contabilizando para isso o uso de expressões relacionadas com 
solidão, desespero ou ideias de suicídio, ao longo de todo o ano. E, ao 
analisar todos estes dados, o que os autores verificaram, até com alguma 
surpresa, foi que nas épocas de calor intenso, o suicídio tende a aumentar, 
independentemente de todos os outros fatores. 

"Surpreendentemente, este efeito varia muito pouco de acordo com os 
níveis de riqueza ou de pobreza, ou mesmo com a habituação ao calor das 
respetivas populações ", sublinha Marshall Burke. 

Um mundo mais quente 

Segundo a equipa, os novos dados permitem agora apreender melhor o 
fenómeno do suicídio, mas, sobretudo, abrem a possibilidade de avaliar o 
impacto que as alterações climáticas poderão ter nessa questão."O 
suicídio", sublinha o líder do estudo, "é uma das principais causa de morte 
no mundo e, nos Estados Unidos aumentou de forma dramática nos 
últimos 15 anos, por isso, perceber melhor as suas causas é uma prioridade 
de saúde pública". 
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Não é que os dados mostrem que o calor é uma motivação direta para o 
suicídio, nada disso, notam os autores. O que sucede é que os dois 
fenómenos estão associados, como o trabalho agora demonstra, pelo que 
importa antever cenários futuros no contexto das alterações climáticas, 
sublinham. 

 
© Global Imagens 
 
 
 

Numa primeira estimativa, com base nas observações e em modelos 
computacionais, o grupo de Marshall Burke já avança, aliás, alguns 
números. De acordo com os seus cálculos, o aumento da temperatura em 
2050, no pior dos cenários climáticos, poderá aumentar as taxas de suicídio 
em 1,4% nos Estados Unidos e em 2,3% no México. Números redondos, 
serão cerca de 22 mil suicídios mais anualmente, na soma de ambos os 
países. 

"Há anos que se estuda os efeitos do aumento da temperatura nos 
conflitos e na violência e já percebemos que as pessoas entram mais em 
conflito quando está calor", explica Solomon Hsiang, da universidade da 
Califórnia, e coautor do estudo. "Agora verificamos que essa violência em 
algumas pessoas também é auto-dirigida", conclui. 

(DIÁRIO DE NOTÍCIAS- 23.07.2018 – Filomena Naves) 
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