Designação do projeto

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

Código do projeto

POAPMC-01-74F7-FEAC-000056

Objetivo principal

Combate à pobreza e à exclusão social

Região de intervenção

Território - 000056

Entidade beneficiária

509136915 - APAVC - ASSOCIAÇÃO PARA A PARTILHA ALIMENTAR DE VIANA DO CASTELO

Data de aprovação

01-10-2019

Data de início

16-12-2019

Data de conclusão

31-01-2023

Custo total elegível

25 664.76 €

Apoio financeiro da União Europeia

21 815.04 €

Apoio financeiro público nacional/regional

3 849.72 €

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 : 208
A candidatura é desenvolvida em parceria com:
» SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ARCOS DE
VALDEVEZ
» ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DA
FREGUESIA DE BRITELO
» MUNICÍPIO DE PONTE DA BARCA

Designação do projeto

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

Código do projeto

POAPMC-01-74F7-FEAC-000085

Objetivo principal

Combate à pobreza e à exclusão social

Região de intervenção

Território 000 - 000085

Entidade beneficiária

ASSOCIAÇÃO PARA A PARTILHA ALIMENTAR DE VIANA DO CASTELO, com NIF 509136915

Data de aprovação

00/00/0000

Data de início

00/00/0000

Data de conclusão

00/00/0000

Custo total elegível

29 860.38 €

Apoio financeiro da União Europeia

25 381.30 €

Apoio financeiro público nacional/regional

4 479.08 €

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.

N.º de Destinatários a abranger : : 242

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.

» MUNICIPIO DE MONÇÃO

Esta é uma missão que nos permitirá estar ainda mais próximos as pessoas e contribuir para
a sua inclusão e bem-estar.

A candidatura é desenvolvida em parceria com:
» SANTA CASA DA MISERICORDIA DE
MELGAÇO

» MUNICÍPIO DE VALENÇA

Designação do projeto

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

Código do projeto

POAPMC-01-74F7-FEAC- 000089

Objetivo principal

Combate à pobreza e à exclusão social

Região de intervenção

território 000089

Entidade beneficiária

ASSOCIAÇÃO PARA A PARTILHA ALIMENTAR DE VIANA DO CASTELO, com NIF 509136915

Data de aprovação

19-05-2021

Data de início

12-12-2019

Data de conclusão

31-01-2023

Custo total elegível

24 554.27 €

Apoio financeiro da União Europeia

20 871.13 €

Apoio financeiro público nacional/regional

3 683.14 €

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 : 199
A candidatura é desenvolvida em parceria com:
» MUNICÍPIO DE CAMINHA
» ORGANISMO UTILITARIO E SOCIAL
DE APOIO MUTUO-O.U.S.A.M.
» MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE
CERVEIRA

Designação do projeto

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

Código do projeto

POAPMC-01-74F7-FEAC- 000089

Objetivo principal

Combate à pobreza e à exclusão social

Região de intervenção

território 000089

Entidade beneficiária

ASSOCIAÇÃO PARA A PARTILHA ALIMENTAR DE VIANA DO CASTELO, com NIF 509136915

Data de aprovação

19-05-2021

Data de início

12-12-2019

Data de conclusão

31-01-2023

Custo total elegível

24 554.27 €

Apoio financeiro da União Europeia

20 871.13 €

Apoio financeiro público nacional/regional

3 683.14 €

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 : 199
A candidatura é desenvolvida em parceria com:
» MUNICÍPIO DE CAMINHA
» ORGANISMO UTILITARIO E SOCIAL
DE APOIO MUTUO-O.U.S.A.M.
» MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE
CERVEIRA

