
Caras sócias e caros sócios. 
Neste final de mandato venho dar-vos conta do privilégio que foi servir esta causa. 
Foram quatro anos em que o conjunto dos elementos dos Órgãos Sociais, se esforçou 
para que o nosso projecto continuasse a dar resposta a todos aqueles que nos 
procuraram pedindo ajuda. 
Um dos propósitos desta Direcção, era o aumento do número total de voluntários.  
Em termos comparativos com a realidade existente no início do nosso mandato, isso 
foi possível, embora ainda assim nem sempre tenhamos conseguido garantir a 
totalidade dos turnos. 
Neste momento e graças à última campanha de captação de voluntários, tudo leva a 
crer que vamos conseguir ter um mínimo de 25 voluntários a breve prazo, o que será 
suficiente para garantir os turnos anunciados, com alguma folga. 
Alterámos os estatutos de acordo com o que está previsto para as IPSS, tornando-os 
simultaneamente mais eficazes, eliminando o que era obsoleto e impeditivo de 
realizarmos alguns objectivos. 
O que era um desejo com cerca de duas décadas, registar e oficializar a “marca” SOS 
Voz Amiga, foi feito. 
Finalizámos o processo de auditoria que transitou do anterior mandato, de uma forma 
tranquila e mais positiva da que era inicialmente exigida no relatório emanado pela 
Direcção Geral de Saúde. 
Também nos propusemos a aumentar o número de sócios. Foram cerca de vinte 
aqueles que se inscreveram, mas durante este período de quatro anos, um número 
semelhante deixou de pagar quotas. Alguns informaram das suas razões (dificuldades), 
outros nem por isso. 
Em termos financeiros conseguimos assegurar uma almofada que nos tem permitido 
sempre alguma tranquilidade para um período mínimo de dois anos para diante. 
Remodelámos a nossa imagem (site e página de Facebook). 
Voltámos a implementar a Linha Verde. 
Criámos mais algumas parcerias, com nítido benefício para a nossa Linha de Apoio. 
Esta tarefa é gratificante, mas nunca está concluída e deixa sempre a vontade de 
querer fazer mais qualquer “coisa”. 
Deixo então expressa a minha vontade de me recandidatar e continuar a ter o 
privilégio que referi no início, de continuar a fazer parte desta tão nobre causa. 
Para isso irei apresentar uma lista de candidatos às próximas eleições, que irão ocorrer 
no próximo dia 21 de Maio. 
O meu Bem-Haja a todos, 
Francisco Paulino 
 

 

 

 

 


