12 de junho de 2018
CARITAS COM PORTUGAL ABRAÇA VÍTIMAS DOS INCÊNDIOS

No dia 17 de junho de 2017 Portugal viveu aquele que ficou já marcado como um
dos piores dias do país, marcado pelo início de um conjunto de fogos florestais que
deixaram consigo um rasto profundo de sofrimento e medo.

A resposta dos portugueses a estes trágicos acontecimentos que afetaram, de forma
particular a região centro do país, foi marcadamente genuína e espontânea sem
deixar margem para dúvidas sobre a sua capacidade individual e coletiva de estar
ao lado dos que passam por momentos de sofrimento.

A Cáritas Portuguesa acionou, de imediato, como é sua missão, os meios ao seu
alcance, tentando minimizar, desde o primeiro dia, o sofrimento de todos os que
foram vítimas dos incêndios que se repetiram até outubro de 2017.

Como não poderia deixar de ser, estamos hoje a apresentar aquilo que são os
resultados da campanha de solidariedade que iniciámos no dia 17 de junho.

Reiteramos a nossa imensa gratidão aos portugueses que confiaram em nós e na
nossa forma de atuar no terreno.
CAMPANHA JUNHO/2017
Valor angariado: 2 112 933,36 €
Origem das verbas angariadas:
• Ofertórios nas missas
• Cáritas Diocesanas e Cáritas Portuguesa
• Empresas
• Particulares
• “Ser Solidário” (Multibanco)

58,54%
18,83%
8,67%
12,01%
1,95%

Valor aplicado:
Cáritas Diocesana de Coimbra – 1 300 000,00€
Cáritas Diocesana de Portalegre-Castelo Branco – 562 761,65€

O valor remanescente da verba angariada, assim como todos os donativos
recebidos posteriormente, está a ser aplicado no apoio às vitimas dos incêndios de
outubro, através dos projetos apresentados pelas Cáritas diocesanas das áreas
afetadas.
Toda a ação da Cáritas no terreno foi e está a ser feita em articulação com o gestor
do programa REVITA, onde ele superintende, e em todos os concelhos afetados,
com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro.

CONTACTOS PARA A IMPRENSA
Márcia Carvalho | marciacarvalho@caritas.pt | 911 597 497

