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PROGRAMA DE
ACÇÃO
1.1 VISIBILIDADE DO SERVIÇO





Manter o plano de comunicação com o exterior;
Publicar trimestralmente a Newsletter da associação;
Assegurar a actualização do facebbok;
Aproveitar os projectos da ETIC e da Escola Superior de Comunicação
Social, para divulgar a Linha;
 Tentar captar bloggers ou opinion makers, para publicitarem o nossso
serviço;
 Actualizar e imprimir cartazes e flyers;
 Acção de distribuição dos materiais produzidos, junto de entidades e
locais relevantes.

1.2 SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
 Dinamizar campanha de consignação dos 0,5% do IRS Solidário;
 Captar novos sócios;
 Apresentação de candidaturas para atribuição de ajudas financeiras,
sempre que os requisitos o permitam;
 Divulgar em todas as nossas plataformas, as parcerias de renome e
outras, de modo a estimular novos acordos;
 Divulgar a possibilidade de atribuição de donativos, através da SIBS, se
nos for consignada em 2019;
 Procurar recuperar os apoios financeiros que eram atribuídos através
do Estado;
 Rentabilizar a disponibilidade da Altice Portugal, para angariação de
fundos junto de empresas suas parceiras;
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1.3 CAPACIDADE DE RESPOSTA DO SERVIÇO

 Adaptar o calendário das formações, de acordo com a flutuação dos
voluntários, de modo a garantir a cobertura total dos horários de
atendimento anunciados;
 Manter o objectivo e eventualmente aumentar o total de 4.000
chamadas/ano;
 Tentar assegurar e manter um mínimo de 30 voluntários para o
atendimento;
 Alargar o período de disponibilização da Linha Verde;
 Contratar um terceiro técnico se a situação financeira o permitir e
também se o aumento do número de voluntários o justificar.
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2
ORÇAMENTO PREVISIONAL
2.1 NOTA DA DIRECÇÃO
À semelhança dos anos anteriores e dada a ausência de financiamento
garantido, apenas nos é possível fazer uma previsão mais ou menos
aproximada, no que à entrada de dinheiros diz respeito.
Vamos continuar a envidar esforços de modo a que possamos honrar os
compromissos financeiros.
Em matéria de despesas e graças à generosidade da empresa Altice Portugal,
vamos reduzir os gastos com instalações, mas com a contratação de uma nova
técnica de saúde mental em 2018, o total de despesas fixas, sobe ligeiramente
em relação ao ano anterior.

2.2 QUADRO DEMONSTRATIVO
RECEITAS
Dinheiro em Caixa/DO (No final de 2018)

13.000,00 €

Donativos, subsídios e patrocínios

7.000,00 €

Quotas dos sócios

1.200,00 €

Total

21.200,00 €
DESPESAS

Aluguer de espaços

600,00 €

Despesas com pessoal

6.000,00 €

Telecomunicações (Meo + Net)

450,00 €

Seguro de acidentes de trabalho

250,00 €

Contabilista

885,60 €

Despesas diversas

1.000,00 €

Quota do Ifotes

130,00 €

Total

9.315,60 €

O Presidente da Associação SO Voz Amiga

26.Novembro.2018
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