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1 - PROGRAMA DE ACÇÃO
1.1

VISIBILIDADE DO SERVIÇO

 Continuar a parceria com a Escola Superior de Comunicação Social, cujo
grupo de trabalho é responsável pela gestão das redes sociais da nossa
associação, com excelentes resultados até à data;
 Manter a publicação bimensal da Newsletter, com o apoio da ESCS;
incentivar maior participação, científica e testemunhal, da Equipa
SOSVOZAMIGA.
 Tornar o site da associação mais dinâmico, de modo a permitir uma melhor
interação com os utilizadores;
 Comunicar o nosso serviço em plataformas digitais de outras entidades da
área de Saúde Mental, privilegiando as nossas congéneres;
 Participar sempre que possível, nos eventos sobre Saúde Mental, cujos
convites chegam com alguma regularidade;
 Manter as boas relações já alcançadas com a comunicação social e responder
positivamente sempre que somos contactados para reportagens e entrevistas,
desde que as normas de confidencialidade das chamadas não sejam colocadas
em causa;
 Apoiar os estudantes do ensino secundário e universitário, nos projetos sobre
a temática da Saúde Mental, sempre que pedem a nossa colaboração. Para
além da divulgação do nosso serviço, é um investimento em futuros e
possíveis colaboradores;
 Pontualmente, somos contactados para ajudar a criar outras Linhas de apoio
em diferentes pontos do país. Está prevista a contratação de um técnico de
saúde mental, para dar resposta a esta e outras solicitações do exterior;
 Criar evento sobre uma temática apelativa, com convidados de reconhecido
mérito junto da sociedade civil.
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1.2

SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

 Continuar a apostar na campanha de consignação dos 0,5% do IRS Solidário;
Criar folheto de divulgação em papel, apelativo, para distribuição
generalizada.
 Captar novos sócios;
 Continuar a divulgar a Campanha de Pontos Meo, nas nossas plataformas
digitais, que desde há três anos tem contribuído para o reforço financeiro da
associação;
 Apostar na formação para o exterior será uma forma de rentabilizar o serviço
e eventualmente cobrar consultas a quem as possa pagar, utilizando o espaço
que viermos a arrendar para sede própria;
 Gerir os donativos conseguidos através da Missão Continente, criando
condições de sustentabilidade e de continuidade do nosso serviço a cinco e a
dez anos;
 Estar atentos à possibilidade de novas candidaturas de atribuição de
subsídios/donativos, nomeadamente ao site Candidaturas - Recuperar
Portugal, que vão pontualmente acrescentando áreas de apoio;
 Dotar o site da associação com o apelo aos donativos, na página inicial.
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CAPACIDADE DE RESPOSTA DO SERVIÇO

 Arrendamento de um espaço para sede própria, com gabinete de atendimento
de chamadas e salas de reuniões;
 Contratar dois técnicos de saúde mental. Um para assegurar o quarto grupo de
trabalho, após o final da formação iniciada em janeiro e o segundo para dar
resposta a solicitações do exterior;
 Aumentar o vencimento dos técnicos;
 Realizar duas formações por ano, de modo a aumentar o número de
voluntários, proporcionando mais horas de atendimento, que resultarão na
possibilidade de mais pessoas poderem recorrer ao nosso serviço;
 O aumento da estrutura (técnicos e voluntários) e a particularidade da equipa
(com exceção dos técnicos), ser composta apenas por voluntários com outros
compromissos familiares e profissionais, obriga à contratação de pessoal
administrativo, necessário para desempenhar tarefas (diárias), como o
encaminhamento de chamadas, (semanais), de supervisão dos compromissos
dos voluntários (presenças e marcação de turnos), acompanhar o processo de
candidaturas, responsabilizar-se pela contabilidade da associação, gestão dos
sócios, etc.;
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2 - ORÇAMENTO PREVISIONAL
2.1 QUADRO DEMONSTRATIVO

RECEITAS
Dinheiro em Caixa/DO (Em 31/12/2021)

34.664,08 €

Donativos, subsídios e patrocínios em 2022 (*)

92.000,00 €

Quotas dos sócios/2022

1.200,00 €

Total
(*) De 01.jan. a 22.fev., já recebemos
14.000,00€

127.864,08 €

DESPESAS
Aluguer de espaços

24.000,00 €

Despesas com pessoal

30.000,00 €

Seguro de acidentes de trabalho

600,00 €

Gabinete de Contabilidade

1.107,00 €

Despesas diversas

6.000,00 €

Quota da Ifotes

130,00 €

Total

61.837,00 €

O Presidente da Associação SOS Voz Amiga

Francisco Paulino
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