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CORPOS SOCIAIS

Conselho Diretivo
Francisco Bento Paulino – Presidente
Maria da Conceição da Silva Rodrigues Azenha – Vice-presidente (1)
António João Pinto da Fonseca Ferreira - Secretário
Maria do Céu Costa da Silva - Tesoureira
Mafalda Melo Sampaio Galvão Teles - Vogal

Mesa da Assembleia Geral
Rui Carlos Bastos Santos – Presidente
Ana Isabel Barreiros Santos Sousa - Secretária
Joana Alexandre Pizarro da Silva Pereira Caimoto Duarte - Secretária (2)

Conselho Fiscal
Maria Irene São Pedro Palma Morgado - Presidente
Carma Maria da Cruz - Vogal (3)
Otília Maria Paulino - Vogal

Conselho Técnico
Professor Marco Paulino
Professor Daniel Sampaio
Professor Carlos Braz Saraiva
Professor José Carlos Santos

(1)-Substituiu Túlio Chaves Machado
(2)-Substituiu António Jacinto Guerreiro
(3)-Substituiu Maria Rodrigues Azenha
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Nos termos dos estatutos da Associação SOS Voz Amiga (Ex Liga Portuguesa de Higiene
Mental), a Direção submete à consideração da Assembleia Geral o Relatório de
Atividades e Contas do ano de 2015, onde se descrevem as principais atividades
realizadas durante o referido ano, optando por integrar ainda, no mesmo documento,
a apresentação das peças contabilísticas relativas ao período em causa.
I – INTRODUÇÃO
Este relatório contém todas as ações desencadeadas para continuar a garantir o bom
funcionamento da Associação SOS Voz Amiga.
Tendo sido entregue no início do ano nos serviços da Segurança Social, um processo de
alteração de estatutos e denominação da associação para SOS Voz Amiga, só no
passado dia 29 de Fevereiro ficou o mesmo concluído, por parte daquela entidade.
Esta situação impediu a nossa candidatura a financiamentos junto de entidades
privadas, devido ao facto dos estatutos anteriores não o permitirem.
II – SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Como já foi referido no ponto anterior, o facto de não termos os novos estatutos
registados em devido tempo, dificultou e impediu candidaturas a projetos de
financiamento por parte da LPHM/SOS VOZ AMIGA.
Continuámos parceiros da Incentive Works/Avivar, empresa direcionada para a
implementação de Fidelização de Clientes, Motivação de Colaboradores e
Incentivo de Canais de Distribuição, que com a acumulação de pontos dos seus
clientes convertíveis em doações a Instituições, resultou num depósito de
248,00 € na conta da LPHM.
Mantivemos a divulgação da Campanha “Ajude-nos a Ajudar”, através do nosso
site e página do Facebook, visando conseguir a inclusão na declaração de IRS no
Quadro 9 do Anexo H do Modelo 3 do IRS, do NIF da LPHM que rendeu 24,52€
Colocámos um projeto na plataforma PPL Crowdfunding Portugal, para
angariação de fundos destinados a financiar um spot publicitário do SOS Voz
Amiga. A verba conseguida foi 645,69€.
Entregámos uma candidatura de pedido de apoio financeiro à Câmara
Municipal de Lisboa ao abrigo do (RAAML), Regulamento de Atribuição de
Apoios do Município de Lisboa. A pontuação atribuída pelo júri ao nosso
projeto (financiamento da linha, contratação de mais um técnico e efetuação
de mais formações), não foi suficiente para sermos contemplados. Foi possível
reclamar da decisão, mas ainda não existe informação definitiva.
As quotas dos sócios traduziram-se em 750,00€.
A campanha SIBS (Sociedade Interbancária de Serviços), com a sua Operação
“Ser Solidário”, esteve ativa até meados de Fevereiro/2015. Como só podemos
beneficiar em anos intercalados, só em 2016 voltámos a ser escolhidos. Ainda
assim conseguimos uma verba de 5.114,20 €.
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III - DIVULGAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO SOS VOZ AMIGA
Sendo fundamental uma boa visibilidade para o grande público, procurámos manternos ativos o suficiente para que este projeto continue a ser divulgado em todas as
frentes.
Foram efetuadas duas reportagens televisivas sobre a Linha SOS Voz Amiga, na
SIC e no Porto Canal: http://sicnoticias.sapo.pt/pais/2015-10-31-Tempo-outonalacentua-sintomas-de-depressao
Estamos no outono, os relógios já entraram no horário de inverno,
estamos na altura do ano em que se manifestam com mais expressão
os sintomas da depressão. A linha de ajuda SOS Voz Amiga registou o
dobro das chamadas do ano passado para este ano. E por isso, a
direção lança o apelo para ver reforçada a equipa de voluntários, porque
assim poderá aumentar os turnos de atendimento.

Divulgámos no nosso site, no facebook e via correio eletrónico o assinalar do
Dia Mundial da Prevenção do Suicídio (10 de Setembro de 2015), com a
realização de 48 horas de atendimento contínuo por parte dos nossos
voluntários.
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Assinalámos o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio com a realização de um
evento no Fórum Lisboa a 10 de Setembro/2015, do qual se anexa o programa.

Colaborámos com diversos parceiros da área de Saúde Mental na publicitação
de eventos sobre esta temática, acontecidos durante o ano de 2015.
Conseguimos autorização para serem colocados cartazes do SOS Voz Amiga em
algumas Universidades, Juntas de Freguesia e postos da GNR (região de Lisboa).
A PSP não respondeu à solicitação.

O Facebook continua a ser alvo de atualização quase diária, contendo várias
notícias e mensagens dentro do âmbito da Saúde Mental e também apelos
para novos candidatos a voluntários.
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IV – HORÁRIO DE ATENDIMENTO
Durante o ano de 2015 mantiveram-se em funcionamento dois turnos de atendimento
entre as 16.00 e as 20.00 e entre as 20.00 e as 24.00 horas. Atendendo ao número
total de voluntários ser reduzido, nem sempre foi possível garantir todos os turnos.
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Ainda assim o número total de chamadas atendidas foi superior ao do ano transato em
cerca de 1300.
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V – FORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO
No primeiro trimestre de 2015, a formação contribuiu para a vinda de mais oito
voluntários para o atendimento.
Iniciou-se uma segunda formação em finais de 2015, que está na sua fase final.
Pretendemos iniciar uma nova formação ainda este ano, para podermos reforçar o
grupo de modo a continuar a garantir o preenchimento dos turnos anunciados.
O número de voluntários alternou entre os 25 e os 15, durante 2015, tendo entrado
dez elementos e saído nove.
A supervisão, acompanhamento e apoio técnico continuam a ser garantidos por um
técnico de Saúde Mental, situação incontornável e necessária para que a qualidade do
serviço disponibilizado não seja afetada.

VI – OUTROS EVENTOS/AÇÕES

Realizaram-se duas Assembleias Gerais durante o ano de 2015, devidamente
registadas nas atas números dezasseis e dezassete, de 30 de Março e 18 de
Dezembro, respetivamente.
Estivemos presentes no Segundo Encontro Nacional de Linhas de Apoio,
realizado no Porto no dia 23 de Maio de 2015 e da responsabilidade do
Telefone da Amizade.
Continuámos a dar resposta a algumas solicitações de estudantes da área de
Saúde Mental, fornecendo toda a informação pretendida relativa ao nosso
serviço de atendimento. Foi prestada colaboração a um trabalho da
responsabilidade de alunos do ISPA.
Apoiámos a publicação do Livro “Mens Sana”, editado por Livros de Ontem,
através de uma campanha crowdfunding. A nossa vice presidente Doutora
Maria Azenha, colaborou na escolha dos textos.
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VII – RELATÓRIO E CONTAS
As políticas contabilísticas estão adequadas à realidade de uma estrutura sem fins
lucrativos, salientando que os procedimentos e controlos internos vigentes asseguram
os movimentos efetuados, em relação às receitas, despesas e pagamentos.
As demonstrações financeiras de 2015, traduzem as despesas e as receitas do referido
exercício económico da instituição.
As receitas realizadas tiveram
comparticipações e donativos.

origem

no

recebimento

de

quotizações,

As despesas foram baseadas em critérios definidos pela Direção, repartindo-se em
gastos de funcionamento.
Da análise comparativa com o exercício de 2014, constata-se um aumento de
proveitos e uma ligeira redução nas despesas. Contudo o resultado líquido foi ainda
desfavorável na importância de € 1.860,42.
Outros detalhes poderão ser verificados através dos mapas contabilísticos que
anexamos. Apesar do resultado desfavorável, a Direção continua a encarar o futuro da
Instituição, de uma forma positiva.

PROPOSTA
Nos termos do exposto, a Direção propõe à Assembleia Geral que:
-Sejam aprovadas as contas bem como o parecer do Conselho Fiscal;
-O Resultado Líquido desfavorável de € 1.860,42, seja transferido para a conta de
Resultados Transitados.

Seguem-se os mapas contabilísticos para consulta:
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Lisboa, 28 de Março de 2016

O Presidente da Associação SOS Voz Amiga
(Ex - Liga Portuguesa de Higiene Mental)

Francisco Paulino
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