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''

Estou seriamente preocupado com a segurança das comunidades na
Ucrânia. A nossa mensagem para as partes em conflito é clara: respeitar
o direito internacional humanitário, proteger civis e serviços essenciais.
– Peter Maurer, presidente do CICV

Situação no terreno:
Medo, incerteza e necessidades urgentes
As pessoas na Ucrânia estão aterrorizadas. As equipas do CICV em todo o país estão a testemunhar as
consequências imediatas da intensificação do conflito – com potencial para um grande número de vítimas,
desalojados, traumas, separação de famílias e destruição de infraestrutura civis essenciais.

As pessoas na Ucrânia estão exaustas. Esta nova violência vem somar a oito anos de dor, perda e turbulência
queviram centenas de milhares de pessoasa perder entes queridos, casas e acesso a serviços essenciais básicos de
que precisam para manter as suas famílias.

Na semana passada, na região de Donetsk, por exemplo, pelo menos duas grandes estações de bombeamento
foram desativadas por combates ao longo da linha de contacto, deixando hospitais, e mais de um milhão de
pessoas, sem água potável. Em alguns lugares, alimentos, gás e eletricidade são escassos e os serviços de saúde
também foram impactados.

A combinação de conflito ativo, frio extremo e COVID-19 significa que para crianças, mulheres e
homens em toda a região, hoje e os próximos dias são agora uma luta pela sobrevivência.

''

As pessoas estão a dizer-nos que a sua prioridade é passar um inverno seguro e quente.
O inverno é rigoroso aqui, especialmente para as pessoas mais velhas.

– Daniel Bunnskog, vice-chefe da delegação do CICV na Ucrânia

As necessidades das famílias mais jovens são igualmente urgentes. Durante quase 8 anos de conflito, muitos
prédios escolares em ambos os lados da linha de contacto foram danificados por artilharia e as crianças tiveram
que ser evacuadas por causa das hostilidades em curso. Mas mesmo em zonas próximas dos combates, a vida
continua e as crianças precisam de frequentar as aulas. E isso deve acontecer com a maior segurança possível.

Em toda a região, o CICV tem fornecido comida, água e condições sanitárias de longa duração para escolas que
funcionam como zonas de apoio a população e abrigos de emergência. Também sensibilizamos alunos e professores
para os perigos de armas não detonadas e abandonadas e como agir em caso de bombardeamento, o que inclui
identificar o perigo, escapar dele e abrigar-se em local o mais seguro possível.

Agora, mais do que nunca, as pessoas afetadas por este conflito precisam do seu apoio.

As crianças aprendem a procurar
abrigo em na escola, na região de
Luhansk.

Legenda: As crianças
praticam a procura de abrigo no seu
escola em Luhansk
região.

''

A situação na Ucrânia é desesperadamente desafiadora para muitas pessoas e famílias.
O CICV está empenhado em trabalhar ao lado deles e ajudar de todas as formas que pudermos.

– Florence Gillette, chefe da delegação do CICV na Ucrânia

Como pode ajudar agora
O CICV está comprometido em ajudar e proteger as pessoas na Ucrânia, mas precisamos da sua ajuda para continuar esse
trabalho. Com o seu gesto de solidariedade, poderá ajudar as pessoas a sobreviverem a esses tempos difíceis e assustadores.

Neste momento, se a situação de segurança permitir, estamos a responder às necessidades das pessoas:
• Reparar infra-estruturas vitais como estações de abastecimento de água potável;
• Apoiar hospitais com medicamentos e equipamentos médicos para lidar com emergências
materiais de preparação e a pandemia de COVID-19;
• Apoiar as famílias e agregados familiares com fornecimento regular de alimentos e artigos de higiene;
• Ajudar a reparar casas, centros de saúde, escolas e centros comunitários danificados durante a
brigando;
• Aumentar a conscientização sobre minas por meio de treino e sessões educacionais realizadas com a Cruz Vermelha
Ucraniana e disponibilizando sinais de alerta para marcação de áreas perigosas, nomeadamente minas.

Todo o financiamento do CICV é voluntário e atualmente temos necessidades financeiras significativas para manter as
operações essenciais na Ucrânia. Alguns exemplos do que pode ajudar a tornar possível:
Conjuntos de anestesia para tratar

Combustível para aquecer 500

1.000 pessoas por um mês

25.000 pessoas no hospital

casas por um mês

CHF 19.830

CHF 23.190

CHF 65.245

Alimentos para sustentar

As doações podem ser feitas online em icrc.org ou por transferência bancária, selecionando a conta da sua moeda
preferida.

Endereço do banco: UBS SA, PO BOX 2600, 1211 GENEVA 2, Suíça Código Swift (BIC):
UBSWCH ZH80A
CONTA BANCÁRIA

IBAN

CHF

240-FP100883.2

CH97 0024 0240 FP10 0883 2

USD

240-C0129986.4

CH52 0024 0240 C012 9986 4

EUR

240-C0129986.5

CH25 0024 0240 C012 9986 5

GBP

240-C0183929.1

CH73 0024 0240 C018 3929 1

Também a Cruz Vermelha Portuguesa está envolvida nesta operação e disponibiliza uma conta nacional para
possibilidade de donativos.

Transferência Bancária: PT50 0010 0000 3631 9110 0017 4
MBway: Através da opção “Ser Solidário” ou para 918391794

A situação na Ucrânia está e evoluir rapidamente. O mesmo acontecerá com a resposta do CICV às necessidades
humanitárias. Para obter as informações mais recentes, entre em contato com Ben Paine via bpaine@icrc.org ou
Gabinete de Comunicação da CVP comunicacao@cruzvermelha.org.pt

O CICV é uma organização neutra, independente e imparcial, que opera em mais de 100 países em todo o mundo,
para ajudaras pessoas afetadas por conflitos e violência armada e promover as leis que protegem as vítimas da
guerra. O seu mandato tem origem nas Convenções de Genebra de 1949. Na Ucrânia, o CICV trabalha em estreita
colaboração com a Cruz Vermelha Ucraniana e outros parceiros do Movimento da Cruz Vermelha e do Crescente
Vermelho.

Comitê Internacional da Cruz Vermelha
19 Avenue de la paix

1202 Genebra
Suíça
www.icrc.org
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