Designação do projeto

TO 1.2.1 Distribuição de Géneros Alimentares e/ou Bens de Primeira Necessidade

Código do projeto

POAPMC-01-74F7-FEAC-000104

Objetivo principal

Combate à pobreza e à exclusão social

Região de intervenção

Território: Póvoa de Lanhoso / Vieira do Minho / Amares

Entidade beneficiária

BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME DE BRAGA

Data de aprovação

17/01/2020

Data de início

17/01/2020

Data de conclusão

31/01/2023

Custo total elegível

37 929,60€

Apoio financeiro da União Europeia

32 240,14€

Apoio financeiro público nacional/regional

5 689,46€

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
O POAPMC pretende ser um instrumento de combate à pobreza e à exclusão social em
Portugal. Considerando que as principais causas são estruturais, mas agravadas por fatores
conjunturais, o Programa foi desenhado (tendo como foco os referidos objetivos) numa
lógica de intervenção mediante apoio alimentar e outros bens de consumo básico, assim
como no desenvolvimento de medidas de acompanhamento que capacitem as pessoas mais
carenciadas a vários níveis, promovendo assim a sua inclusão.
O Programa visa, com a sua atividade, diminuir as situações de vulnerabilidade que
colocam em risco a integração das pessoas e dos agregados familiares mais frágeis,
reforçando as respostas das políticas públicas existentes.
Esta é uma missão que nos permitirá estar ainda mais próximos as pessoas e contribuir para
a sua inclusão e bem-estar.

N.º de Destinatários a abranger : 304
A candidatura é desenvolvida em parceria com:
» Santa Casa da Misericórdia de Amares
» Santa Casa da Misericórdia Vieira do Minho
» Santa Casa da Misericórdia de Póvoa de Lanhoso
» Em Diálogo - Associação para o desenvolvimento Social
da Póvoa de Lanhoso

Designação do projeto

TO 1.2.1 Distribuição de Géneros Alimentares e/ou Bens de Primeira Necessidade

Código do projeto

POAPMC-01-74F7-FEAC-000112

Objetivo principal

Combate à pobreza e à exclusão social

Região de intervenção

Território: Braga

Entidade beneficiária

BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME DE BRAGA

Data de aprovação

17/01/2020

Data de início

17/01/2020

Data de conclusão

31/01/2023

Custo total elegível

129 934,98€

Apoio financeiro da União Europeia

110 444,79€

Apoio financeiro público nacional/regional

19 490,19€

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
O POAPMC pretende ser um instrumento de combate à pobreza e à exclusão social em
Portugal. Considerando que as principais causas são estruturais, mas agravadas por fatores
conjunturais, o Programa foi desenhado (tendo como foco os referidos objetivos) numa
lógica de intervenção mediante apoio alimentar e outros bens de consumo básico, assim
como no desenvolvimento de medidas de acompanhamento que capacitem as pessoas mais
carenciadas a vários níveis, promovendo assim a sua inclusão.
O Programa visa, com a sua atividade, diminuir as situações de vulnerabilidade que
colocam em risco a integração das pessoas e dos agregados familiares mais frágeis,
reforçando as respostas das políticas públicas existentes.
Esta é uma missão que nos permitirá estar ainda mais próximos as pessoas e contribuir para
a sua inclusão e bem-estar.

N.º de Destinatários a abranger : 1053
A candidatura é desenvolvida em parceria com:
» Cruz Vermelha Portuguesa
» Casa do Povo de Tadim
» Cáritas Arquidiocesana de Braga
» Centro Cultural e Social de Santo Adrião
» Centro Paroquial de Fraternidade Cristã e de
Solidariedade Social de S. Lázaro
» Associação de Pais e Amigos de Cunha
» A.S.C.R.E.N.O. - Associação Social Cultural Recreativa
e Desportiva de Nogueiró
» Centro Comunitário de S. Martinho de Dume.

Designação do projeto

TO 1.2.1 Distribuição de Géneros Alimentares e/ou Bens de Primeira Necessidade

Código do projeto

POAPMC-01-74F7-FEAC-000117

Objetivo principal

Combate à pobreza e à exclusão social

Região de intervenção

Território - Barcelos

Entidade beneficiária

BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME DE BRAGA

Data de aprovação

17/01/2020

Data de início

17/01/2020

Data de conclusão

31/01/2023

Custo total elegível

71 175,62€

Apoio financeiro da União Europeia

60 499,29€

Apoio financeiro público nacional/regional

10 676,33€

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
O POAPMC pretende ser um instrumento de combate à pobreza e à exclusão social em
Portugal. Considerando que as principais causas são estruturais, mas agravadas por fatores
conjunturais, o Programa foi desenhado (tendo como foco os referidos objetivos) numa
lógica de intervenção mediante apoio alimentar e outros bens de consumo básico, assim
como no desenvolvimento de medidas de acompanhamento que capacitem as pessoas mais
carenciadas a vários níveis, promovendo assim a sua inclusão.
O Programa visa, com a sua atividade, diminuir as situações de vulnerabilidade que
colocam em risco a integração das pessoas e dos agregados familiares mais frágeis,
reforçando as respostas das políticas públicas existentes.
Esta é uma missão que nos permitirá estar ainda mais próximos as pessoas e contribuir para
a sua inclusão e bem-estar.

N.º de Destinatários a abranger : 608
A candidatura é desenvolvida em parceria com:
» Cruz Vermelha Portuguesa
» Instituto S. João de Deus
» Grupo de Acção Social Cristã
» Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de
Viatodos
» Centro Social, Cultural e Recreativo Abel Varzim
» Centro Comunitário Moínhos de Vento

Designação do projeto

TO 1.2.1 Distribuição de Géneros Alimentares e/ou Bens de Primeira Necessidade

Código do projeto

POAPMC-01-74F7-FEAC-000119

Objetivo principal

Combate à pobreza e à exclusão social

Região de intervenção

Território: Vila Nova de Famalicão

Entidade beneficiária

BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME DE BRAGA

Data de aprovação

17/01/2020

Data de início

17/01/2020

Data de conclusão

31/01/2023

Custo total elegível

85 223,83€

Apoio financeiro da União Europeia

72 440,27€

Apoio financeiro público nacional/regional

12 783,56€

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
O POAPMC pretende ser um instrumento de combate à pobreza e à exclusão social em
Portugal. Considerando que as principais causas são estruturais, mas agravadas por fatores
conjunturais, o Programa foi desenhado (tendo como foco os referidos objetivos) numa
lógica de intervenção mediante apoio alimentar e outros bens de consumo básico, assim
como no desenvolvimento de medidas de acompanhamento que capacitem as pessoas mais
carenciadas a vários níveis, promovendo assim a sua inclusão.
O Programa visa, com a sua atividade, diminuir as situações de vulnerabilidade que
colocam em risco a integração das pessoas e dos agregados familiares mais frágeis,
reforçando as respostas das políticas públicas existentes.
Esta é uma missão que nos permitirá estar ainda mais próximos as pessoas e contribuir para
a sua inclusão e bem-estar.

N.º de Destinatários a abranger : 728
A candidatura é desenvolvida em parceria com:
» Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Riba D'Ave
» Creche Mãe e Patronato da Sagrada Família
» Centro Social da Paróquia de Castelões
» Centro Social e Cultural de S. Pedro de Bairro
» Centro Social Paroquial de Ribeirão
» Engenho - Associação de Desenvolvimento Local do
Vale do Este
» Centro Social Paroquial de São Martinho de Brufe

Designação do projeto

TO 1.2.1 Distribuição de Géneros Alimentares e/ou Bens de Primeira Necessidade

Código do projeto

POAPMC-01-74F7-FEAC-000129

Objetivo principal

Combate à pobreza e à exclusão social

Região de intervenção

Território: Guimarães / Vizela

Entidade beneficiária

BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME DE BRAGA

Data de aprovação

17/01/2020

Data de início

17/01/2020

Data de conclusão

31/01/2023

Custo total elegível

118 354,93€

Apoio financeiro da União Europeia

100 601,73€

Apoio financeiro público nacional/regional

17 753,20€

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
O POAPMC pretende ser um instrumento de combate à pobreza e à exclusão social em
Portugal. Considerando que as principais causas são estruturais, mas agravadas por fatores
conjunturais, o Programa foi desenhado (tendo como foco os referidos objetivos) numa
lógica de intervenção mediante apoio alimentar e outros bens de consumo básico, assim
como no desenvolvimento de medidas de acompanhamento que capacitem as pessoas mais
carenciadas a vários níveis, promovendo assim a sua inclusão.
O Programa visa, com a sua atividade, diminuir as situações de vulnerabilidade que
colocam em risco a integração das pessoas e dos agregados familiares mais frágeis,
reforçando as respostas das políticas públicas existentes.
Esta é uma missão que nos permitirá estar ainda mais próximos as pessoas e contribuir para
a sua inclusão e bem-estar.

N.º de Destinatários a abranger : 1011
A candidatura é desenvolvida em parceria com:
» Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Riba D'Ave
» Santa Casa da Misericórdia Vizela
» Casa do Povo de Fermentões
» Centro Social Paroquial de Ronfe
» Centro Social Padre Manuel Joaquim de Sousa
» Centro Social da Paróquia de Santa Eulália de
Nespereira
» Associação para o Desenvolvimento das Comunidades
Locais.
» Centro Social D. Manuel Monteiro de Castro
» Fraterna - Centro Comunitário de Solidariedade e
Integração Social, CIPRL

