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O QUE ALCANÇÁMOS JUNTOS

O ano de 2020 ultrapassou todas as estatísticas existentes até então e o número de pedidos de apoio
aumentou significativamente. A razão prendeu-se com o facto de Portugal partilhar, a par com o mundo, um
momento ímpar de instabilidade. Muitas famílias, por razão da Pandemia, viram-se em situação de grande
vulnerabilidade, nunca antes prevista ou pensada. Os Portugueses viveram, ao longo do último ano,
momentos de extrema exigência emocional e socioeconómica.
A Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) apoia, por ano, cerca de 55 mil famílias, número este que aumentou em
mais de 40% em 2020, Mais de 7 mil crianças são apoiadas pela Instituição, muitas delas oriundas de famílias
destruturadas e sem autonomia financeira.
O El Corte Inglês (ECI), sendo já um parceiro fiel no apoio a boas causas, juntou-se ao movimento #eu ajudo
quem ajuda e capacitou as respostas da CVP, numa primeira fase, através de uma campanha de recolha de
brinquedos no Natal de 2020. Mais do que sorrisos, com o apoio do ECI foi possível promover esperança nas
crianças que os receberam, com impacto, certamente, nas sociedades futuras.
Não obstante, um donativo monetário e a promoção e venda de merchandising da CVP nas Lojas ECI, com o
foco na angariação de fundos, foi imprescindível para aumentar a capacidade de resposta no terreno.
Com o início do desconfinamento a exigir dos portugueses uma grande adaptação à nova realidade, o El
Corte Inglés juntou-se, novamente, à Cruz Vermelha Portuguesa com um donativo em espécie, para apoiar,
não só as famílias que diariamente procuram ajuda, bem como alguns dos colaboradores e voluntários da
CVP através da entrega de fardas de serviço.
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Campanha de brinquedos
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 entregues às crianças apoiadas, através dos Técnicos das Estruturas
Locais da CVP.
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Donativos em espécie
A CVP tem representatividade em todo o País através das suas Estruturas Locais,
estando assim muito próximo das famílias vulneráveis. Feita a gestão dos bens em
armazém, os produtos são entregues nas respetivas Estruturas da CVP que, por sua
vez, os fazem chegar às casas dos seus beneficiários.

Mapa geral de bens
em espécie doados

Fardas adulto
13 199,29 euros
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76 328,00 euros
27.970,95 euros

Donativo de 10 computadores
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Donativo em espécie | 118.094,62 euros
[campanha de brinquedos, donativo de Fardas de adulto e
cirança, venda de produtos CVP, donativo de computadores]
Donativo monetário
Apoio monetário ao movimento #eu ajudo quem ajuda.

Apoio total do El Corte Inglés Portugal

120.430,73 euros
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MILHARES DE PESSOAS FORAM
APOIADAS COM ESTA PARCERIA
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