Ligue-nos. Nós Escutamos.

PROGRAMA DE
ACÇÃO E ORÇAMENTO
2020

1

1

INDICE

PROGRAMA DE ACÇÃO E
ORÇAMENTO - 2020

ÍNDICE
1 PROGRAMA DE ACÇÃO
1.1 VISIBILIDADE DO SERVIÇO …………………………..página 4
1.2 SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA ……….…….…..página 5
1.3 CAPACIDADE DE RESPOSTA DO SERVIÇO …….…página 6

2 ORÇAMENTO PREVISIONAL
2.1 NOTA DA DIRECÇÃO ………………………………...…página 8
2.2 QUADRO DEMONSTRATIVO ………………………….página 9

2

Ligue-nos. Nós Escutamos.

1
PROGRAMA DE
ACÇÃO

3

PROGRAMA
DE ACÇÃO

PROGRAMA DE ACÇÃO E
ORÇAMENTO - 2020

1 - PROGRAMA DE ACÇÃO
1.1

VISIBILIDADE DO SERVIÇO

 Dinamização do projecto “Pedras pintadas”, que contêm o logotipo e contacto da
associação.
Foi proposto um desafio aos voluntários, criando um concurso para o efeito e que
tem como objectivo divulgar o SOS Voz Amiga em pontos remotos do nosso
território, na espectativa de chegarmos ao maior número possível de pessoas.
 Prolongamento do projecto “Bookcrossing”, que tem como meta espalhar 500
livros pela cidade de Lisboa, anunciando a nossa Linha de Apoio e sensibilizando
para a campanha dos 0,5% do IRS Solidário.
Até ao momento ficaram “esquecidas” em locais estratégicos, cerca de 250 obras
literárias.
 Continuar a desenvolver acções no âmbito do protocolo com a Escola Superior de
Comunicação Social:
1) Realização de conferências sobre o tema #DarVozÀSaúdeMental , contactando
algumas autarquias próximas, com o propósito de combater o estigma à volta
da saúde mental;
2) Renovar a imagem e imprimir marcadores de sensibilização à captação dos
0,5% do IRS Solidário.
 Lançar um desafio nacional às escolas secundárias, para a realização de um
concurso com o propósito de criar cartazes, posters, vídeos ou outro tipo de
suporte que fale sobre a nossa associação ou que aborde os temas de combate ao
estigma da saúde mental.
 Manter a publicação bimensal da Newsletter, com o apoio da ESCS.
 Distribuir cartazes e flyers em locais relevantes.
 Publicitar o nosso serviço em plataformas digitais de outras entidades afins.
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 Participar com materiais gráficos, em eventos organizados por entidades da Rede
Social.

1.2

SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

 Continuar a apostar na campanha de consignação dos 0,5% do IRS Solidário;
 Captar novos sócios;
 Aproveitar as ideias do projecto inicial do grupo de trabalho da ESCS e procurar
apoios para a realização de um evento desportivo tipo meia maratona temática e
em que as receitas reverterão para a nossa associação;
 Recuperar a ideia de edição probono, do livro “A Duas Mãos”, com textos de vários
autores (Urbano Tavares Rodrigues, António Lobo Antunes, Albano Estrela, Amélia
Vieira e outros), e também com participação de pessoas ligadas ao SOS Voz Amiga.
Os ganhos com as vendas, serão canalizados para o nosso serviço;
 Estabelecer outras parcerias que nos tragam proventos em numerário ou em
espécie;
 Concorrer a prémios sociais, sempre que os regulamentos das candidaturas o
permitam.
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CAPACIDADE DE RESPOSTA DO SERVIÇO

1.3

 Continuar com o calendário anual de formação, de modo a garantir a
média actual de 30 voluntários;
 Rentabilizar os turnos de atendimento, colocando dois voluntários em
simultâneo, ou se for viável, abrir um terceiro turno;
 Se se verificar um aumento significativo no número de voluntários,
contratar mais um técnico ou conseguir que um dos actuais se
desdobre para um terceiro grupo, com os devidos ajustes no contrato;
 Solicitar à Fundação Altice, novo plafond para suporte da Linha Verde;
 Apostar na parceria com a APPR, Associação de Protecção de Pessoas
em Risco (Viseu), apoiando a criação e acompanhando esta nova Linha
de Apoio, para onde será possível encaminhar chamadas, sempre que
os nossos telefones estejam ocupados;
 Ter como objectivo de chamadas atendidas, número igual ou superior
ao de 2019, cuja estimativa ultrapassa as 6.000.
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2 - ORÇAMENTO PREVISIONAL
2.1 NOTA DA DIRECÇÃO
Tratando-se de uma previsão e atendendo à não existência de financiamento
assegurado, apenas o quadro demonstrativo relativo às despesas, estará
próximo da realidade.
Ainda assim e porque dependemos sempre de factores aleatórios, no que às
despesas com pessoal diz respeito, a verba prevista de 9.000,00€, poderá ser
inferior, caso não aconteça nenhuma das opções:
-A contratação de um terceiro técnico ou
-O alargamento de funções de um dos actuais.
Quanto ao aluguer de espaços, apesar do custo zero de que beneficiamos nas
instalações disponibilizadas pela Altice, existe a necessidade de utilizarmos
salas noutro local (MDV), sempre que ocorrerem assembleias ou tenhamos de
fazer entrevistas a candidatos.
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2.2 QUADRO DEMONSTRATIVO

RECEITAS
Dinheiro em Caixa/DO (No final de 2019)

13.000,00 €

Donativos, subsídios e patrocínios

8.000,00 €

Quotas dos sócios

1.200,00 €

Total

22.200,00 €

DESPESAS
Aluguer de espaços

300,00 €

Despesas com pessoal

9.000,00 €

Seguro de acidentes de trabalho

300,00 €

Contabilista

885,60 €

Despesas diversas

2.000,00 €

Quota da Ifotes

130,00 €

Total

12.615,60 €

O Presidente da Associação SOS Voz Amiga

Francisco Paulino
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