Designação do projeto

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

Código do projeto

POAPMC-01-74F7-FEAC-000022

Objetivo principal

Combate à pobreza e à exclusão social

Região de intervenção

Território - Aveiro

Entidade beneficiária

504200305 Banco Alimentar Contra a Fome de Aveiro

Data de aprovação

02/12/2019

Data de início

04/12/2019

Data de conclusão

31/01/2023

Custo total elegível

81.442,20€

Apoio financeiro da União Europeia

69.225,89

Apoio financeiro público nacional/regional

12.216,31€

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 das pessoas e contribuir
para a sua inclusão e bem-estar.

N.º de Destinatários a abranger : 447
A candidatura é desenvolvida em parceria com:
- Centro Social e Paroquial da Vera Cruz
- Fundação Padre Felix
- Florinhas do Vouga
- Associação de Solidariedade Social de Santa Joana
(ASAS)
- Centro Comunitário da Vera Cruz (CCVC)
- Santa Casa da Misericórdia de Aveiro (SCMA)
- Centro Social do Distrito de Aveiro (CESDA)
- Associação dos Melhoramentos de Eixo (AME)
- Cáritas Diocesana de Aveiro

Designação do projeto

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

Código do projeto

POAPMC-01-74F7-FEAC-000068

Objetivo principal

Combate à pobreza e à exclusão social

Região de intervenção

Território - Anadia/Mealhada/Oliveira do Bairro

Entidade beneficiária

504200305 Banco Alimentar Contra a Fome de Aveiro

Data de aprovação

02/12/2019

Data de início

04/12/2019

Data de conclusão

31/01/2023

Custo total elegível

73.606,42€

Apoio financeiro da União Europeia

62.565,48

Apoio financeiro público nacional/regional

11.040,94€

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 das pessoas e contribuir
para a sua inclusão e bem-estar.

N.º de Destinatários a abranger : 404
A candidatura é desenvolvida em parceria com:
- Santa Casa da Misericordia de Oliveira do Bairro
- Misericordia de Sangalhos
- Associação de Desenvolvimento Local da Bairrada e
Mondego (AD ELO)
- Associação Adventista para o Desenvolvimento
Recursos e Assistência (ADRA)

