PÓS-URGÊNCIA, INCENDIOS EM PORTUGAL

Responsabilidade social das empresas
Ajuda humanitária - Compromisso cidadão

PORTUGAL

Solidariedade - Apoio social…

Patrocínio à reconstrução de casas destruidas
para apoiar a reabilitação interior da habitação
Ao tornar-se um patrocinador
de uma ou várias casas de uma ou várias familias
atingidas pela catátrofe está a participar na missão
pós-urgência liderada por
a ONG Partagence.

foto Joel Silva

Nos 11 munícipios de intervenção de ONG humanitária franco-portuguesa:
CASTANHEIRA DE PÊRA - FIGUEIRÓ DOS VINHOS - PEDRÓGÃO GRANDE - SANTA COMBA DÃO - SEIA - TÁBUA - TONDELA
e em breve GÓIS - PAMPILHOSA DA SERRA - PENELA - SERTÃ…

vamos ganhar o desafio da reabilitação de 600 casas
Os seis
primeiros
meses de
intervenção
da Partagence
em Portugal

Uma parceria oficial
estabelecida com
a Fundação AIP, Lisboa.

Muitas reuniões de trabalho
com as autoridades.

Visitas às famílias sinistradas
nas cidades e aldeias.

3 semi-reboques com 860 peças novas, ou seja, 28 toneladas, foram transportadas
e depositados plataformas logística em Portuagal. Trés outros camiões estão
agendados para janeiro e fevereiro de 2018, partindo da França.

Le Presidente da
República de Portugal:
uma apoia importante.

PÓS-URGÊNCIA, INCENDIOS EM PORTUGAL

O PATROCÍNO da reabilitação interior de casas após a reconstrução
A identidade do patrocinador (nome
da empresa, organização ou individuo)
aparecerão na seção « Patrocínios »
online no site da ONG (salvo solicitação,

300 € *
por casa patrocinada
por uma empresa,
uma organização ou
um particular…

em contrário), como o número de casas

patrocinadas e nomes das autarquias.

através de ajuda material com produtos
e equipmentos novos um valor
de 200 € a 2000 €
por casa

O patrocinador escolhe
o município da(s) (ou)
casa(s) que deseja
apoiar. Ser-lhe-á comunicado

o nome da aldeia ou cidade e
poderá acompanhar o processo
de reabillitação.

POR CADA
5 CASAS
PATROCINADAS
ou +
É oferecido
um diploma mural

POR CADA
10 CASAS
PATROCINADAS ou +
recebe uma diploma de parede
com menção do nome
do patrocinador para figurar
num mural visível.
Instalado na
Fundação AIP,
em Lisboa

* Reconhecido de interesse público, a associação pode
passar um recibo que permite uma dedução fiscal.

Junte-sea eles!

PARA RECEBER
UM FORMULÁRIO
DE PATROCÍNIO
OU PARA
QUALQUER
INFORMAÇÃO:

posurgencia.portugal@partagence.org
ou +33 (0)6 07 82 90 10 (francês)
(+351) 218 921 804 (Portugal)

E você?

PARTAGENCE - ONG HUMANITARIA - 57 rue de Rivoli, 75001 PARIS (FRANÇA)
PARTAGENCE-PORTUGAL, Travessa da Guarda, 3 - 1300-307 LISBOA

PORTUGAL

