DIREITOS E APOIOS PARA VÍTIMAS DE INCÊNDIOS
• As catástrofes, como os incêndios, são uma ameaça que pode afetar a perda de bens dos cidadãos, causando inúmeros prejuízos.
• As diversas entidades públicas e privadas do Concelho de Penacova juntaram-se para poder apoiar e dar resposta aos cidadãos afetados pelos incêndios.
• No caso de ter sido afetado pelos incêndios de 15 de Outubro é muito importante que saiba onde se dirigir e como solicitar apoio.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
• Apoio económico – poderá solicitar apoio económico através do Fundo de Emergência
Social da Câmara Municipal de Penacova e subsídios de carater eventual através do Serviço
Local de Segurança Social da sua área de residência;
• Bens de Primeira Necessidade - caso necessite de bens alimentares, calçado, vestuário,
eletrodomésticos, algum mobiliário, entre outros, poderá recorrer ao Ponto de Entrega de
bens destinado às vítimas de incêndios nas antigas instalações da FerroAlva, sito na Rua
Vale da Ribeira em S. Pedro de Alva;
• Prejuízos Habitacionais - se tiver a possibilidade de obter orçamentos, poderá juntá-los ao
processo e se tiver seguro multirriscos deverá informar dessa situação;
• Perdas Agrícolas - no caso de perdas de árvores, ferramentas, máquinas agrícolas,
barracões, colmeias, animais, etc, poderá consultar a plataforma de registo de prejuízos
agrícolas e preencher a declaração, através do site:
http://www.drapc.min-agricultura.pt/base/especial/form_incendios_102017_drapc_nova.php
ou dirigir-se ao gabinete de apoio para o efeito, em funcionamento na sede da Junta de
Freguesia de S. Pedro de Alva e S. Paio de Mondego entre as 09:00h e as 12:30h;
• Alimentação Animal - no caso de necessidade de apoio de emergência, poderá solicitar
junto da Câmara Municipal e das Juntas de Freguesia.

ATENÇÃO !
• Dirija-se apenas a uma entidade para que o seu processo seja tratado de
forma mais célere, evitando a duplicação dos pedidos;
• Não perca a esperança, pois aos poucos vai conseguir obter respostas
adequadas para a recuperação dos seus bens e na reorganização da sua
vida.
Informação recolhida através das várias entidades públicas e privadas do Concelho de Penacova e
elaborado pelo Gabinete do Cidadão do Centro de Saúde de Penacova

ONDE RECORRER
• Camara Municipal de Penacova
- Balcão Único de Atendimento – 2ª a 6ª feira das 9h às 17h
- Gabinete de Acão Social e de Psicologia – 239 470318
- Linha de Apoio – 915669854
- Email – apoio@cm-penacova.pt
• União de Freguesias de S. Pedro de Alva e S. Paio do Mondego
- Atendimento – 2ª a 6ª feira das 9h às 12h30 e das 14h às 16h30
- Email – uf-spa.spm@sapo.pt
• União de Freguesias de Friúmes e Paradela
- Tm: 93 5410917 / Email – freguesia.friumeseparadela@gmail.pt
• União de Freguesias de Oliveira do Mondego e Travanca do Mondego
• - Tl: 239 456064 / 239 456844 / Email – uf.otmondego@gmail.pt
• Serviço Local de Segurança Social de Penacova
• Fundação Mário da Cunha Brito em S. Pedro de Alva
- Atendimento Social – 239 450140
• Santa Casa da Misericórdia de Penacova / RLIS
- Atendimento Social – 239 470070
- Email: rlis.penacova@scmpenacova.pt
• Cruz Vermelha Portuguesa - Centro Humanitário do Baixo Mondego
- Laborins - Apoio Psicossocial – 91 3370934
- Email: ch.baixomondego-as3@cruzvermelha.org.pt
• Outros contactos úteis: Centro de Saúde de Penacova
Apoio Médico, de Enfermagem, de Serviço Social e de Psicologia
•
•
•
•
•

Telefone: 239 470 040 / 239 456 441
Email: gcidadao.penacova@arscentro.min-saude.pt
Médica - Isabel Espírito Santo
Assistente Social - Ana Marisa Rente
Enfermeiro - Asdrúbal Flórido

