COMUNICAÇÃO – 21 JUNHO 2017

Comunicado
O incêndio que deflagrou no passado dia 17 de junho, no concelho de Pedrógão Grande fez pelo
menos 64 mortos e mais de 200 feridos, tornando-se num dos mais mortíferos das últimas décadas.
A Cruz Vermelha Portuguesa está, desde as 18h30 deste sábado, a prestar apoio a esta situação de
emergência através do transporte de vítimas, da colaboração com o INEM, do apoio psicossocial, da
distribuição de máscaras e do apoio à mortuária, com o envolvimento de 37 estruturas locais e mais
de 300 voluntários.
A instituição continua a ativar o seu apoio logístico à sobrevivência (com a distribuição de água,
alimentos, camas e mantas), bem como com a montagem de PMAs - Postos Médicos Avançados,
alguns com capacidade de internamento temporário.
Também já foi oferecido à Proteção Civil a prestação do serviço de Restabelecimento de Laços
Familiares junto das pessoas que foram separadas das suas famílias durante a evacuação ou fuga
dos fogos.
Atualização sobre as operações CVP até esta hora:
Mobilização:
 Início da ação no dia 17 junho às 18h30
 37 estruturas locais envolvidas
 73 ambulâncias
 3 carros logísticos
 2 carros para gestão mortuária + 200 sacos mortuários

 1 Posto Médico Avançado
 313 voluntários e funcionários (socorristas, médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes
sociais, entre outros).
Ação:
 116 emergências médicas
 235 transportes e evacuações
 334 pessoas assistidas com apoio psicossocial.
(Estes dados serão atualizados no site e facebook da CVP).

……………………………………………………………………………………………………………………...

Angariação de fundos – Apelo para o Fundo de Emergência
Para que a resposta de emergência da CVP seja rápida e eficiente, apela-se à solidariedade da
sociedade em geral para o reforço do nosso Fundo de Emergência de resposta a catástrofes.
Os donativos poderão ser efetuados através de transferência bancária para a conta do Fundo
de Emergência no Bankinter, com os seguintes dados:

IBAN PT50 0269 0117 0020102246490
CÓDIGO SWIFT BKBKPTPL

Nota sobre o Fundo de Emergência:
O Fundo de Emergência da CVP é uma reserva de dinheiro sem afetação especial que está
disponível para financiar a resposta de emergência a catástrofes, desastres e a outras situações
excecionais, permitindo levar os recursos e a ajuda necessária, de forma rápida e eficiente, junto das
pessoas que têm a sua a vida, saúde ou dignidade ameaçadas.
Desta forma, a CVP pode estar apta a distribuir alimentação adequada, fornecer água potável,
instalar sistemas de higiene e saneamento básico e abrigo temporário, bem como prestar cuidados
médicos, incluindo apoio psicológico, nas horas imediatamente a seguir à ocorrência de uma
catástrofe. E, depois de a ameaça passar, dar o apoio necessário na reabilitação das pessoas e
comunidades afetadas.
Da disponibilidade e da capacidade deste fundo podem depender milhares de vidas.
É, assim, vital que este dispositivo de urgência esteja disponível de forma permanente.
Desta forma, apelamos a todos: “Ajude-nos antes, para ajudarmos depois!
……………………………………………………………………………………………………………………..
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