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Apoio financeiro da União Europeia
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	Name 4: TO 1.2.1 Distribuição de Géneros Alimentares e/ou Bens de Primeira Necessidade 
	Name 5: POAPMC-01-74F7-FEAC-000104
	Name 6: Combate à pobreza e à exclusão social
	Name 7: Território: Póvoa de Lanhoso / Vieira do Minho / Amares
	Name 8: Centro Social Cultural e Recreativo Abel Varzim
	Name 9: 17/01/2020
	Name 10: 17/01/2020
	Name 11: 31/01/2023
	Name 12: 6 996.35€
	Name 13: 5 275.26€
	Name 14: 1 090.46€
	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 as pessoas e contribuir para a sua inclusão e bem-estar.
	Name 18: N.º de Destinatários a abranger : 64 no território de Cristelo - Barcelos, com vista a combater a pobreza e a exclusão social, apoiando as familias em comprovada situação de carencia economica para suprir até 50% das suas necessidades nutricionais mensais. 

Iniciou em 2019 com 64 beneficiários. Em Agosto de 2020, devido á situação pandémica e aumento de beneficiários mais carenciados passamos a apoiar 128 beneficiários, ou seja um aumento de 100%.





