
PARTAGENCE-PORTUGAL 
a única ONG a operar na área da pós-urgência em 

situação de catástrofe natural, em Portugal

Solidariedade Portugal

a partilha solidária em ação

Partagence, é uma ONG francesa, 
especializada na ajuda pós-urgência a 
populações sinistradas na sequência 

de catástrofes naturais. Decidiu levar a cabo 
um programa de apoio material a favor 
das vítimas dos terríveis incêndios que 
assolaram o centro de Portugal, em Junho 
de 2017. A sua presença recente antecipa 
a assistência às famílias em sofrimento, 
durante os próximos meses. 

   Graças a parceiros públicos e particulares, 
em Portugal e em França, pretende 
responder a uma outra necessidade: a de 
conceber, com as autoridades nacionais, 
um dispositivo sustentável de pós-urgência 
em situações de incêndio ou inundações 
causadoras de desespero e sofrimento 
humano.

   A Partagence-Portugal ao participar no 
REVITA – Fundo de Apoio à Populações 
e Áreas Afetadas pelos Incêndios – como 
importante doador de bens, dá já um passo 
importante nesta ação solidária.

   Porque a solidariedade não tem 
fronteiras, queremos levar o nosso auxílio 
e ajudar na reconstrução das zonas 
sinistradas.

Claude Frégeac
Fundador, delegado geral

Com parceria



Criada em Abril de 2014, Partagence é uma associação francesa de interesse geral. Age no quadro da 
pós-urgência e procura promover o desenvolvimento internacional, de uma cultura de neste domínio. 

Animada por uma equipa de voluntários e financiada por doadores privados, a associação apoia-se no 
compromisso com empresas que lhe fornecem equipamentos novos a serem distribuídos pelos sinistrados.   
 
É a única associação em França especializada na ajuda de material de grande porte quando ocorrem 
catástrofes naturais.

Partagence, história breve

• Identificar as necessidades das 
populações em causa, em colabo-
ração com os poderes públicos e 
associativos.

• Angariar produtos e equipamen-
tos junto das empresas.

• Assegurar a gestão e a logística 
para levar a cabo, com sucesso, os 
programas.

• Distribuir os bens doados.

• Acompanhar os diferentes atores 
implicados : empresas solidárias, 
coletividades locais, sinistrados.

A Partagence liderou dois programas de pós-urgência nos Alpes-
Maritimes (região de Nice) e a sul de Paris, em Seine-et-Marne, 
distritos gravemente atingidos por inundações. 

Durante vários meses, forneceu ajuda material essencial a 180 famílias.

 5 MISSÕES PRINCIPAIS

PARTAGENCE, ENVOLVIDA JUNTO 
DE SINISTRADOS EM FRANÇA

 VALORES

A Partilha : 
entre empresas e populações ne-
cessitadas

Respeito pelas pessoas apoiadas : 
doação de produtos novos unica-
mente

Duraçao da ação : 
um compromisso por vários meses.



PRIMEIRA MISSÃO 
NO TERRENO

Olhar sobre os primeiros 
dias da missão em Portugal : 
contactos e avaliação

A parceria iniciada com a Fundação 
AIP (Associação industrial Portuguesa) 
extensível à REDE RSO.pt (Rede 
de Responsabilidade Social das 
Organizações) concretizou-se com 
a assinatura de um protocolo de 
cooperação na presença do Dr. Nelson 
de Souza, Secretário de Estado do 
Desenvolvimento e Coesão, no dia 28 
de Julho 2017, em Lisboa.

Uma parceria com 
a Fundação AIP

 COM FAMÍLIAS SINISTRADAS

 COM PRESIDENTES DE CÂMARAS DOS 
 CONCELHOS SINISTRADOS

 COM BOMBEIROS Partagence-Portugal é 
membro da rede REVITA

Encontros enriquecedores e produtivos

Fundo de apoia às populações e 
revitalização das áreas afetadas 
pelos incêndios ocorridos nos 
concelhos de Castanheira de 
Pêra, Figueiró dos Vinhos e 
Pedrógão Grande, criado pelo 
Decreto-Lei n° 81-A/2017, de 7 
de julho.

De 24 a 28 de julho, uma delegação 
da associação deslocou-se aos 
concelhos de Pedrogão Grande, 
Castanheira de Pêra e Figueiró dos 
Vinhos. Foi recebida por várias 
autoridades locais e encontrou-
se vitimas dos incêndios e com 
pessoas implicadas na resolução de 
situações resultantes da catástrofe 
(ver abaixo). Encontrou-se ainda 
com, elementos da União das 
Misericórdias. 
Esta partilha permitiu, aos 
membros da delegação, ter a 
noção dos prejuízos materiais e 
psicológicos sofridos, bem como 
perceber a logística necessária e 
quais as parcerias indispensáveis 
para a execução do seu programa. 



Programma pós-urgência 
no quadro REVITA 

(incêndios de 17 julho)
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A ONG, presente em Portugal, age simultaneamente em dois eixos: o programa de ajuda material destinado 
aos sinistrados de Pedrógão Grande e arredores e o dispositivo nacional de pós-urgência proposto às 
autoridades e outras partes interessadas do país.

ANTENA DA ASSOCIAÇÃO 
PARTAGENCE EM FRANÇA

Partagence-Portugal
Travessa da Guarda, 3 - 1300-307 LISBOA
posturgence.portugal@partagence.org

Comta bancária : MONTEPIO GERAL
www.partagence.org
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Instalação do dispositivo 
de pós-urgência em Portugal 

para novas situações de catástrofes

Avaliação da situação pós- catástrofe 
( já estabelecida).

Recolha de materiais e equipamentos junto 
das empresas em França.

Preparação do encaminhamento a partir das 
plataformas logísticas francesas.

Organização dos transportes e da logística 
para as zonas sinistradas, em Portugal.

Coordenação das ações em conjunto com as 
Câmaras envolvidas e com o REVITA.

Identicação em conjunto com as autoridade 
portugueses das famílias necessitadas 
(priorizando as de primeira habitação).

Encontro com os beneficiários e diligências 
administrativas.

Distribuição aos sinistrados, após a 
reconstrução das habitações.

Constituição de uma rede de voluntários por 
todo o país.

Contacto com as autoridades públicas 
Portuguesas.

Implementação de plataformas logísticas no 
país.

Criação de parcerias públicas e privadas. 

Estratégia de comunicação e relações com a 
imprensa.

Contacto com as autarquias dos concelhos 
atingidos por catástrofes naturais  (incêndios, 
inundações, sismos…)

Acompanhamento dos serviços municipais 
quanto à estratégia de pós-urgência em 
período de crise.

Procura de materiais e produtos junto de 
empresas e outras organizações no país.

Desenvolvimento de outras redes 
de intervenção de pós-urgência 
(aconselhamento e assistência às familias 
sinistradas)




