Caros associados,
A APMVEAC no sentido de levar ajuda às vitimas dos incêndios recentes na região centro, e no
seguimento das ações e donativos que coordenámos a 7 de Julho no município de Pedrogão
Grande, após várias acções de mobilização e apoio que temos seguido com atenção, informam-nos
os colegas da região que, neste momento, o mais crítico é a falta de alimentação para os animais de
produção sobreviventes, nomeadamente ovinos, decidiu actuar de forma a permitir às populações
manterem os seus meios de subsistência, o que é fundamental para a revitalização da zona e para a
esperança das populações afectadas.
A APMVEAC vem deste modo disponibilizar uma conta de apoio solidária com vista a criar um fundo
exclusivo para a compra de alimentos (palha, feno e rações). Todo o processo será claro e
transparente, sendo que todo o dinheiro angariado e aquisições feitas pela APMVEAC serão
devidamente comunicadas através dos meios sociais.
O donativo é 100% dedutível nos custos de uma empresa ou empresário em nome individual com
contabilidade organizada e está isento de IVA. Para todos os donativos recebidos a APMVEAC irá
emitir o respectivo recibo com os dados fiscais fornecidos.
A APMVEAC já depositou um donativo inicial de 250€ na conta solidária.
Esperamos em breve dar noticias do primeiro camião de alimentos a seguir em nome da APMVEAC,
Médicos Veterinários Portugueses e de todos as pessoas que queiram colaborar com esta acção.
Para ao efeito deverá enviar-nos o comprovativo da transferência para o email abaixo
descriminado, em conjunto com a informação fiscal para a emissão do recibo, nomeadamente:
Nome, NIF e morada. No caso de desejar permanecer anonimo na sua doação indique-nos também.

OBJECTIVOS A ANGARIAR :
Alimentos
Camião de ≈ 14,4 toneladas feno
1 Fardo de ≈ 200kg de Feno
3 sacas Ração Borregos de 30 Kg
3 sacas Ração Ovelhas 30 Kg

Valor Estimado
2700,00€
38,00€
30,00€
30,00€

APMVEAC – CONTA SOLIDÁRIA
IBAN:PT50.0033.0000.45435532157.05
SWIFT/BIC: BCOMPTPL
Email: donativos@apmveac.pt
Dados para emissão do recibo:
Nome

Email

Valor
donativo Nome Recibo

NIF

Morada

