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EDITORIAL 
 

AJUDAR, AJUDA-NOS 
 
“E por que era o entardecer e escurecia, aquele nevoeiro assustava-o tanto 
quanto aqueloutro, ali dentro, que não invadia a casa mas antes se disseminava 
espalhando-se paulatinamente por todos os cantos do seu corpo. Geralmente, 
este último tipo de nevoeiro recebe o nome de solidão.” 

Philip K. Dick in A Penúltima Verdade. 
 
Há três principais situações que podem conduzir à solidão: o isolamento físico;  o 
isolamento relacional e o sentimento de não pertença/ identificação com grupos 
sociais valorizados pela comunidade.  
A solidão é um mal que se tem vindo a agravar desde o início do século XX pela 
alteração das condições de vida, pela longevidade crescente e, mais 
recentemente, pelas condições de trabalho. 
Um dos principais motivos porque os apelantes do SOS Voz Amiga recorrem ao 
nosso serviço é a solidão. A solidão pode conduzir a problemas físicos (é 
prejudicial para o coração e aumenta fortemente o risco de morte prematura, 
segundo revela um estudo apresentado recentemente em Dublin, na Irlanda, no 
congresso anual de enfermagem da Sociedade Europeia de Cardiologia) e 
favorece a ocorrência de quadros mentais mais complicados. 
O voluntariado é um instrumento eficaz no combate à solidão. 

 
As motivações que conduzem os voluntários ao serviço do SOS Voz Amiga serão 
diversas, não havendo nenhuma mais louvável do que outra. O que não é 
discutível é a vontade de ajuda a quem se encontra em sofrimento. 
Na década de 1920, o filósofo social George Herbert Mead (1863-1931) tentou 
nomear os elementos constituintes da sociedade humana: aqueles sem os quais 
não seria possível a sociedade enquanto tal. Para Mead, são eles a vizinhança, a 
ajuda e a cooperação. “A atitude fundamental de ajudar quem está abatido, 
quem está está doente ou quem sofreu algum azar, pertence à própria estrutura 
dos indivíduos numa comunidade humana.” 

 
Mas para lá dos benefícios que o voluntariado dá à sociedade, o próprio 
voluntário recolhe benesses da sua actividade em prol dos seus concidadãos. 
Segundo um estudo recentemente encomendado pelo National Council for 
Voluntary Organisations (NCVO) do Reino Unido e realizado pelo YouGov, 
reputado Instituto de Opinião, o voluntariado contribui de forma significativa 
para o sentimento de bem-estar dos voluntários. 

 

Newsletter 
Fevereiro 2019 

Não há solidão mais 

triste do que a do 

homem sem amizades. 

A falta de amigos faz 

com que o mundo 

pareça um deserto. 

 

Francis Bacon 

https://www.pensador.com/autor/francis_bacon/
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Numa amostra de 10.103 voluntários, 96% dos inquiridos afirmaram que a 
prestação de serviço voluntário lhes transmite satisfação. 
Conforme se pode ver no gráfico, os ganhos são de índole diversa, sendo de 
realçar a melhoria quer da saúde mental, quer física, que os inquiridos dizem 
experimentar.  

 
Os voluntários dizem que a sua experiência deu-lhes... 
 
 

 
 
J F – Voluntário 
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Satisfação 

Permite fazer a diferença 

Sentimento de pertença 

Melhoria da saúde mental 

Maior confiança 

Novas capacidades e experiências 

O sentimento de estar menos isolado 

Melhoria da saúde física 

 
Desculpem eu ser eu! Quero ficar só! Grita a alma do 
tímido que só se liberta na solidão. Contraditoriamente 
quer o quente aconchego das pessoas. 
 
Clarice Lispector 

 
 
Um quarto das chamadas 
recebidas nos telefones 
do SOS Voz Amiga, têm 
com pano de fundo a 
Solidão! 

https://www.pensador.com/autor/clarice_lispector/
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FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS 
 

 

 
 

 

 

No dia 11 de Fevereiro teve início nova formação de voluntários, com uma sessão 

de boas vindas a vinte candidatos. 

 

Esperamos que a maior parte esteja preparada e disponível para iniciar o 

atendimento no final do Verão, de modo a aliviar um pouco o esforço do grupo 

de voluntários mais antigos. 

 

 

 

 

 

 

 

FAÇA PARTE DA EQUIPA SOS - VOZ 
AMIGA  
 
Como o sofrimento não tem horas 
marcadas, pretendemos alargar o 
período de atendimento diário. Para 
isso, contamos com a sua candidatura a 
voluntário do SOS Voz Amiga. 
  
Se quer: 
  
Pôr a sua capacidade de ajuda  
ao serviço dos outros;  
Contribuir para que menos pessoas 
sofram em silêncio;  
Compreender-se na compreensão dos 
outros; 
Crescer na relação de ajuda; 
Ser solidário 
  
Se tem: 
  
Tempo e disponibilidade interior para 
saber ouvir;  
Capacidade de envolvimento e entrega 
Generosidade; 
Sentido de compromisso e de 
responsabilidade;  
Espírito de abertura e capacidade de 
aceitar as diferenças; 
Respeito pelas regras (horários,  
confidencialidade, anonimato, etc.)  
 
 
Inscreva-se no nosso site: 
www.sosvozamiga.org/ 
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PROGRAMA DE PONTOS DA MEO 

https://pontos.meo.pt/portal/site/pontos/menuitem.454b8770482bac7b771bd71075105

6a0/?vgnextoid=20db13ec72b4ff00VgnVCM1000005a01650aRCRD&_gac=1.49399570.154

7650627.EAIaIQobChMIw7bp4sfy3wIVZDPTCh1JAAv2EAAYASAAEgIzCvD_BwE 

 

A empresa MEO, subsidiária da Altice Portugal, incluiu o SOS Voz Amiga no seu 

programa de pontos atribuídos pelos clientes e convertíveis em euros, no final de cada 

ano civil. O nosso Bem-haja por mais este gesto de generosidade e que vem de algum 

modo ajudar a garantir os compromissos financeiros do nosso serviço. 

 

Intervenção Social 
    

     

 

     

 
AMI 

Temos desde 1984 uma 
única missão, ajudar o 
ser Humano. Não 
importa quando, como e 
onde. Do indivíduo à 
escala global 
enfrentamos todos os 
desafios com a mesma 
atitude. 
 

 
ANEFA 

O projecto ProNatura, 
criado em 2002 pela 
ANEFA, tem como 
principal objectivo 
reflorestar zonas ardidas, 
reabilitar áreas 
degradadas, valorizar 
matas, florestas e 
parques, etc. 
 

TROQUE JÁ  TROQUE JÁ  

    
 

    
 

     

 

     

 
Associação de Mulheres 
Contra a Violência  

A Associação de Mulheres 

Contra a Violência é uma 

organização não 

governamental (ONG), de 
utilidade pública, 

independente, laica e sem 

fins lucrativos, cujo objecto 

é a promoção dos Direitos 

Humanos, nomeadamente 

ao nível dos Direitos das 

Mulheres, Jovens e 
Crianças, e o combate a 

todas as formas de 

Violência e Discriminação. 

 

 
Associação SOS Voz 
Amiga  

A Associação SOS Voz 
Amiga tem como objetivo 
a prevenção do suicídio, 
disponibilizando apoio 
emocional através do 
telefone (em anonimato e 
confidencialidade das 
chamadas), a pessoas 
em situação aguda de 
sofrimento causado por 
solidão, ansiedade ou 
depressão. 
 

TROQUE JÁ  TROQUE JÁ  

          

 
 
 
 
 
Se está em sofrimento e 
sente que seria bom falar, 
sem constrangimentos e 
em anonimato: 
 

 
LIGUE-NOS. 

NÓS LIGAMOS! 
 
 
 
 
 

800 209 899 
 
Linha gratuita com o apoio 
da Fundação PT, todos os 
dias entre as 21.00 e as 
24.00 horas, e 
 
 

213 544 545 
 

912 802 669 
 

963 524 660 
 

Diariamente  
das 16 às 24.00 horas 

 
 
 

https://pontos.meo.pt/portal/site/pontos/menuitem.454b8770482bac7b771bd710751056a0/?vgnextoid=20db13ec72b4ff00VgnVCM1000005a01650aRCRD&_gac=1.49399570.1547650627.EAIaIQobChMIw7bp4sfy3wIVZDPTCh1JAAv2EAAYASAAEgIzCvD_BwE
https://pontos.meo.pt/portal/site/pontos/menuitem.454b8770482bac7b771bd710751056a0/?vgnextoid=20db13ec72b4ff00VgnVCM1000005a01650aRCRD&_gac=1.49399570.1547650627.EAIaIQobChMIw7bp4sfy3wIVZDPTCh1JAAv2EAAYASAAEgIzCvD_BwE
https://pontos.meo.pt/portal/site/pontos/menuitem.454b8770482bac7b771bd710751056a0/?vgnextoid=20db13ec72b4ff00VgnVCM1000005a01650aRCRD&_gac=1.49399570.1547650627.EAIaIQobChMIw7bp4sfy3wIVZDPTCh1JAAv2EAAYASAAEgIzCvD_BwE
https://pontos.meo.pt/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=82a774d7d0544410VgnVCM1000005401650aRCRD
https://pontos.meo.pt/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=cbbbed6bdb544410VgnVCM1000005401650aRCRD
https://pontos.meo.pt/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=82a774d7d0544410VgnVCM1000005401650aRCRD
https://pontos.meo.pt/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=cbbbed6bdb544410VgnVCM1000005401650aRCRD
https://pontos.meo.pt/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=13a869de933a3310VgnVCM1000005401650aRCRD
https://pontos.meo.pt/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=13a869de933a3310VgnVCM1000005401650aRCRD
https://pontos.meo.pt/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=c5e19a68ec168610VgnVCM1000005401650aRCRD
https://pontos.meo.pt/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=c5e19a68ec168610VgnVCM1000005401650aRCRD
https://pontos.meo.pt/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=13a869de933a3310VgnVCM1000005401650aRCRD
https://pontos.meo.pt/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=c5e19a68ec168610VgnVCM1000005401650aRCRD
https://pontos.meo.pt/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=82a774d7d0544410VgnVCM1000005401650aRCRD
https://pontos.meo.pt/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=cbbbed6bdb544410VgnVCM1000005401650aRCRD
https://pontos.meo.pt/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=13a869de933a3310VgnVCM1000005401650aRCRD
https://pontos.meo.pt/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=c5e19a68ec168610VgnVCM1000005401650aRCRD
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Quando a depressão e a ansiedade tramam vida 
aos adolescentes 

http://visao.sapo.pt/actualidade/sociedade/2018-10-29-Quando-a-depressao-e-

a-ansiedade-tramam-vida-aos-

adolescentes?fbclid=IwAR3JlIueEAxscdhDyibP1CuLIYt5i82H9ukhHlAbKVcoJBMsh_

PsYIcK7dw 

 

A Escola Superior de Comunicação Social, https://www.escs.ipl.pt/,  está a 

desenvolver um projecto de divulgação da nossa Linha de Apoio, tendo como 

tema “Dar Voz à Saúde Mental” e como público alvo os jovens entre os 15 e os 30 

anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite-nos na nossa página de facebook 
 
https://www.facebook.com/SOS-VOZ-
AMIGA-321088290699/ 
 
e tenha acesso a vários artigos de 
interesse com a Saúde Mental como 
denominador comum. 
 
Leia e partilhe! 
 
Queremos atingir os 10.000 seguidores. 
 
Quanto maior for a divulgação do nosso 
serviço, mais oportunidades teremos de 
ajudar quem está em sofrimento. 
 
 

 
 

http://visao.sapo.pt/actualidade/sociedade/2018-10-29-Quando-a-depressao-e-a-ansiedade-tramam-vida-aos-adolescentes?fbclid=IwAR3JlIueEAxscdhDyibP1CuLIYt5i82H9ukhHlAbKVcoJBMsh_PsYIcK7dw
http://visao.sapo.pt/actualidade/sociedade/2018-10-29-Quando-a-depressao-e-a-ansiedade-tramam-vida-aos-adolescentes?fbclid=IwAR3JlIueEAxscdhDyibP1CuLIYt5i82H9ukhHlAbKVcoJBMsh_PsYIcK7dw
http://visao.sapo.pt/actualidade/sociedade/2018-10-29-Quando-a-depressao-e-a-ansiedade-tramam-vida-aos-adolescentes?fbclid=IwAR3JlIueEAxscdhDyibP1CuLIYt5i82H9ukhHlAbKVcoJBMsh_PsYIcK7dw
http://visao.sapo.pt/actualidade/sociedade/2018-10-29-Quando-a-depressao-e-a-ansiedade-tramam-vida-aos-adolescentes?fbclid=IwAR3JlIueEAxscdhDyibP1CuLIYt5i82H9ukhHlAbKVcoJBMsh_PsYIcK7dw
https://www.escs.ipl.pt/
https://www.facebook.com/SOS-VOZ-AMIGA-321088290699/
https://www.facebook.com/SOS-VOZ-AMIGA-321088290699/
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Eventos sobre Saúde Mental em 2019 

 

https://justnews.pt/eventos/saude-mental 

https://www.justnews.pt/eventos/saude-mental/2 

 

 

 

 

 

 

 

https://justnews.pt/eventos/saude-mental
https://www.justnews.pt/eventos/saude-mental/2


 

 

 

direccaolphm@gmail.com 

 

www.sosvozamiga.org 


