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PÁGINA 02

O QUE ALCANÇÁMOS JUNTOS
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável [ODS]
1- Erradicação da Pobreza | 10 - Redução das Desigualdades
12 - Produção e Consumo Sustentáveis 17 - Parcerias e meios de implementação

A Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) apoia, por ano, cerca de 7 mil crianças fragilizadas, muitas delas
oriundas de famílias destruturadas ou em situação de extrema vulnerabilidade.
O ano de 2020 ultrapassou todas as estatísticas existentes até então e o número de pedidos de
apoio aumentou significativamene. A razão prende-se com o facto de Portugal partilhar, a par do
mundo, um momento ímpar. Muitas famílias, por razão da Pandemia, viram-se em situação de
grande vulnerabilidade, nunca antes prevista ou pensada. Na seio destas famílias, existem crianças
que, inocentemente, partilham momentos de extrema exigência.
O El Corte Inglês, sendo já um parceiro fiel no apoio a boas causas, capacitou as respostas da CVP
atavés de uma campanha de recolha de brinquedos. Mais do que sorrisos, com o apoio do ECI foi
possível promover esperança nestas crianças, com impacto, certamente, nas sociedades futuras.
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O QUE ALCANÇÁMOS JUNTOS
Jogos educativos, peluches, materiais para trabalhos manuais, legos, carros ou
bonecas fizeram parte dos kits entregues a mais de 900 crianças pelo país. Estes bens
foram distribuidos pelos Técnicos das Estruturas Locais da Cruz Vermelha Portuguesa.
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TOTAL
As crianças apoiadas estão
na sua maioria, integradas
em Estruturas da CVP como
Creches, Pré-escola, Centros
de Acolhimento, Centros de
Tempos Livres ou são
oriundas
de
famílias
vulneráveis já referenciadas
pela Instituição.
A
CVP
tem
equipas.
multidisciplinares
a
trabalhar a promoção de
competência pessoais e
sociais com estas crianças,
no sentido de capacitá-las
para um projeto de vida
futuro
de
sucesso
e
integração.

+ de 900
crianças
apoiadas

1 tonelada
e meia
brinquedos
angariados

1 000€
donativo
monetário

MAIS DE 900 SORRISOS FOI O
QUE CONSEGUIMOS JUNTOS.
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