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Dados estatísticos de 2017
Durante o último ano, não foi possível assegurar todos os TURNOS
de atendimento programados, devido ao insuficiente número de
voluntários.
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Evolução do total de chamadas.

______________________
Percentagem das chamadas, por sexo do apelante

Quem liga mais?
Feminino

Masculino
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67%
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Formação de Voluntários
No passado mês de Fevereiro demos início a uma campanha de
captação de voluntários, recorrendo aos media (via Lusa), redes
sociais e participação de todos os voluntários no activo.



A importância de
uma voz amiga

“Tenho testemunho pessoal de várias
pessoas que ligaram o 213 544 545 e,
após longa conversa, adiaram o
suicídio,
permitindo
um
encaminhamento
e
tratamento
posterior.
Penso ser essencial aumentar o
número de horas de disponibilidade do
atendimento telefónico e criar linhas
noutras
regiões
do
país,
particularmente no Alentejo e Algarve.
O problema do suicídio tem de
ultrapassar as fronteiras da Saúde
Mental, através de uma maior
participação da comunidade e de um
progressivo interesse de cada um.
O interesse que o tema desperta em
muitos colóquios, organizados por
jovens estudantes e em que tenho
participado, mostra que estamos no
caminho certo - a prevenção e o
debate.
É assim que penso ser essencial
várias vozes amigas...”
Daniel Sampaio

https://www.rtp.pt/noticias/pais/sos-voz-amiga-precisa-de-voluntarios-paraassegurar-atendimento_a1059242
https://www.publico.pt/2018/02/20/sociedade/noticia/linha-de-prevencao-dosucidio-precisa-de-voluntarios-para-assegurar-atendimento-1803789

Inscreveram-se cerca de 180 candidatos. Depois de informados
sobre os compromissos horários e normas de conduta impostas
pela IFOTES (www.ifotes.org), este total ficou reduzido a cerca de
40, com os quais efectuámos uma abordagem geral sobre o que é
ser voluntário do SOS Voz Amiga, numa sessão de informação
(19/Março).
Houve uma resposta positiva por parte de 23 candidatos que
passam à fase da entrevista.
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IV Encontro Nacional de Linhas
Telefónicas de Apoio Emocional

Organizado pelo SOS Estudante, decorreu em Coimbra a 24 de
Fevereiro, na Faculdade de Direito, onde fomos representados
pela equipa de Coordenação do SOS Voz Amiga , acompanhados
de uma das nossas voluntárias.

Programa





Apresentação das Linhas
Debate sobre o funcionamento das Linhas
Exposição de um tema: O SOS Voz Amiga apresentou o
procedimento das reuniões semanais e o processo de
recrutamento de voluntários
Conclusões
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Aprovação de Contas
No dia 26 de Março, foi aprovado em assembleia geral, o
Relatório e Contas de 2017, do qual juntamos a demonstração
de resultados
RENDIMENTOS E GASTOS

DATAS

31/12/2017

Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à
exploração
Se Quiser Conceder-nos Um
Donativo, Pode Fazê-lo Por
Transferência
Bancária,
Para a Conta SOS Voz
Amiga, Cujo IBAN é:

PT50 0035 0697
0021 5459 6325 4

Rendimentos e ganhos…..
Fornecimentos e serviços externos
Outros gastos e perdas
Gastos e perdas
Resultado antes de
depreciações
Gastos/Reversões de depreciações e de
amortizações
Resultado líquido do
período

31/12/2016

970,00 €

760,00 €

9 014,50 €

6 481,16 €

9 984,50 €

7 241,16 €

-9 110,46 €

-12 441,27 €

-130,06 €

-180,00 €

-9 240,52 €

-12 621,27 €

743,98 €

-5 380,11 €

-117,25 €

0,00 €

626,73 €

-5 380,11 €

Link para o Relatório e Contas de 2017:
http://www.sosvozamiga.org/pt/publicacoes/relatorio-de-atividades/

05

Dia Mundial da Prevenção do
Suicídio

O TEMA EM 2018
SERÁ:
“WORKING
TOGETHER TO
PREVENT
SUICIDE”
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Eleições
Link para o Regulamento Eleitoral
http://www.sosvozamiga.org/pt/sobrenos/estatutos/

O mandato desta Direcção
e
restantes
Órgãos
Sociais, termina neste
final de Março/2018.
Brevemente e através dos
mecanismos
legais,
anunciaremos a data das
próximas eleições.

Link para o Regulamento Eleitoral:
http://www.sosvozamiga.org/pt/sobre-nos/estatutos/

___________________________
Consignar 0,5% do IRS
Os contribuintes podem consignar
0,5% do IRS liquidado a uma
instituição que faça parte da listagem
publicada pelo
Ministério
das
Finanças. Esta ação não implica
qualquer perda, porque o montante
afetado é o imposto que é receita do
Estado e não o valor que
eventualmente pode vir a ser
devolvido ao contribuinte.
Uma segunda possibilidade passa por
atribuir o benefício fiscal em sede de
IVA a que o contribuinte tem direito
por pedir fatura de despesas com
restauração,
alojamento,
cabeleireiros,
reparação
de
automóveis
e
motociclos
e
veterinários. Neste caso, pode reaver
15% do IVA pago neste tipo de
despesas ou, em alternativa, atribuílo a uma instituição.

Ao preencher a declaração de IRS
Escolha

Como Destinatário dos 0,5% Solidário
Quadro 11, do Modelo 3, IPSS

NIF: 501 395 547
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Parcerias

SAÚDE MENTAL PT
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Av. Júlio Dinis, 23, 1.º Esq.
Campo Pequeno
1050-130 Lisboa, Portugal

www.sosvozamiga.org

