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1
PROGRAMA DE
ACÇÃO
1.1 VISIBILIDADE DO SERVIÇO
 Aproveitar datas que assinalem eventos relacionados com a saúde
mental, associando a divulgação do serviço nos media e redes sociais;
 Manter a publicação da Newsletter;
 Utilizar o facebook como via priviligiada, sensibilizando os milhares de
seguidores, no sentido de partilharem os nossos objectivos e
dificuldades maiores;
 Utilizar os suportes dos parceiros, para informações periódicas sobre a
nossa actividade, divulgando estatísticas do atendimento;

1.2 SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
 Manter a dinâmica da campanha anual de consignação dos 0,5% do IRS
Solidário;
 Captar novos sócios;
 Divulgar a possibilidade de recebermos donativos através da SIBS
Solidária, que nos será atribuída novamente em 2018;
 Apresentação de candidaturas de atribuição de subsídios, embora a
realidade na maior parte das hipóteses surgidas e devido à
especificidade das regras de acesso aos mesmos, apontando para
demonstração de resultados palpáveis e orientada para áreas
particulares da população desfavorecida, nos impeça de sermos
considerados;
 Organizar espectáculo solidário, dividindo a receita entre os artistas e
o SOS Voz Amiga;
 Tentar obter outras instalações com renda simbólica ou gratuita, onde
nos seja possível acolher um maior número de voluntários;
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 Apresentar o nosso projecto junto de entidades oficiais e privadas, à
semelhança do que foi efectuado neste ano de 2017, tentando obter
alguma forma de ajuda.

1.3 CAPACIDADE DE RESPOSTA DO SERVIÇO
 Fazer o balanço do modelo de formação de voluntários adoptado
durante o ano de 2017 e alterar o que não deu os resultados
esperados;
 Estipular um período de tempo para fazer captação contínua de
voluntários, utilizando a nossa página do facebook e outros meios,
avançando para as entrevistas apenas quando reunirmos um número
considerável de candidatos, o que obrigará a uma nova forma de
integração, o que em si mesmo, já é uma conclusão prévia ao balanço
referido no ponto anterior;
 Tentar manter um número de voluntários, que no mínimo garanta a
realização de dois turnos diários de atendimento, não descurando o
objetivo de poder proporcionar à população, um horário mais dilatado;
 Rentabilizar a Linha Verde, para que o plafond atribuído pela Fundação
PT, permita ir além dos doze meses inicialmente previstos.
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2
ORÇAMENTO PREVISIONAL
2.1 NOTA DA DIRECÇÃO
A análise dos resultados dos últimos anos em termos previsionais, vem
confirmar a inconstância e incapacidade de uma instituição como o SOS Voz
Amiga, sem qualquer fonte de financiamento garantido, poder programar com
algum grau de rigor, os totais das receitas.
Como exemplo, em 2016 o saldo negativo foi maior que o previsto e em 2017,
já podemos afirmar que o total de receitas, será superior ao estimado.

2.2 QUADRO DEMONSTRATIVO
RECEITAS
Dinheiro em Caixa/DO (No final de 2017)

13.000,00 €

Donativos, subsídios e patrocínios

4.000,00 €

Quotas dos sócios

1.000,00 €

Total

18.000,00 €
DESPESAS

Aluguer de espaços

2.400,00 €

Despesas com pessoal

3.000,00 €

Telecomunicações (Meo + Net)

340,00 €

Seguro de acidentes de trabalho

180,00 €

Contabilista

885,60 €

Despesas diversas

1.100,00 €

Quota do Ifotes

130,00 €

Total

8.035,60 €

O Presidente da Associação SO Voz Amiga

(Francisco Paulino)
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