
Designação do projeto
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Apoio financeiro da União Europeia

Apoio financeiro público nacional/regional

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos


	Name 4: TO 1.2.1 Distribuição de Géneros Alimentares e/ou Bens de Primeira Necessidade- Continente
	Name 5: POAPMC-01-74F7-FEAC-000044
	Name 6: Combate à pobreza e à exclusão social
	Name 7: VILA NOVA DE GAIA
	Name 8: 503223395- Banco alimentar contra a Fome- Porto
	Name 9: 10/12/2019
	Name 10: 12/12/2019
	Name 11: 31/03/2023
	Name 12: 366 944.40€
	Name 13: 311 902.75€
	Name 14: 55 041.65€
	Name 17: 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.
	Name 18: N.º de Destinatários a abranger : 2.014A candidatura é desenvolvida em parceria com:1) C. S. da Paroquia de Gulpilhares: 167 destinatários2) C. S. P. de S. Salvador de Grijo: 313 destinatários3) A. S. M. Nª. Sra. da Esperança de Sandim: 293 destinatários4) A. de Escolas do Torne do Prado: 220 destinatários5) Fundação de Assistência Médica Internacional (CPA Gaia): 110 destinatários6) A. dos Propr. da Urb. Vila D Este: 316 destinatários7) Olival Social: 310 destinatários8) Abrigo Seguro: 285 destinatários


