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A Medida 1 do PO APMC visa apoiar a aquisição de géneros

alimentares e/ou de bens de primeira necessidade por entidades

públicas, com vista à sua distribuição às pessoas mais carenciadas

Em consonância com a “Estratégia Europa 2020” a presente

operação, surge como medida de resposta social e cooperativa,

entre entidades representativas da sociedade civil (Consórcio) e

entre autoridades locais e regionais (parceiros informais), no

Concelho de Coimbra, a indivíduos que, não obstante, de se

encontrarem em situação de pobreza e exclusão social, sofrem de

privação material grave e de baixa participação no mercado de

trabalho. Para atingir estes objetivos prevemos o apoio alimentar e

a realização de ações de acompanhamento junto dos agregados

familiares. Estas ações de acompanhamento pretendem contribuir

para que o agregado familiar faça uma melhor gestão dos recursos

alimentícios e financeiros. Desde 2017, seis entidades assumiram o

papel de entidades mediadoras, sendo que o CASPAE assume em

simultâneo a modalidade de coordenadora da operação. As

instituições que integram o consórcio foram estrategicamente

selecionadas para garantir a capacidade de executar cada plano de

distribuição na sua área geográfica de atuação. Foram distribuídas

áreas de intervenção pelas 6 entidades mediadoras, cujo processo

teve por princípios subjacentes a área em que cada entidade

desenvolve a sua atividade regular de intervenção e a cobertura

total do concelho: CASPAE (Eiras); Santa Casa da Misericórdia de

Coimbra (S.Martinho do Bispo, Ribeira de Frades, Santa Clara,

Antanhol, Cernache, Assafarge, Almedina, Sé Nova, S.Bartolomeu),

Centro de Acolhimento João Paulo II (Santo António dos Olivais),

Centro Social Cultural e Recreativo de Quimbres (Lamarosa,

S.Silvestre, S.João do Campo, Antuzede, Vil de Matos, S. Martinho de

Árvore, Arzila, Ameal e Taveiro), Centro de Apoio Social de Souselas

(Botão, Souselas, Torre de Vilela, Trouxemil, Brasfemes, S.Paulo de

Frades) e Centro Paroquial de Bem Estar Social de Almalaguês

(Torres de Mondego, Ceira, Castelo de Viegas e Almalaguês).

MEDIDA 1 – AQUISIÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DE GÉNEROS
ALIMENTARES E OU BENS DE
PRIMEIRA NECESSIDADE

http://poapmc.portugal2020.pt/inicio


O CASPAE garante a afetação de um responsável a quem compete a gestão do Pólo de

Receção, em articulação permanente com a entidade parceira (GELCENTRO) que fará a receção

e armazenamento dos produtos alimentares e posterior distribuição pelas entidades

mediadoras, garantindo o cumprimento de todas as normas de Higiene e Segurança Alimentar.

Desta forma, as seis entidades formam um consórcio que, conhecendo a área de atuação, têm

as estratégias e atividades adequadas para promover a inclusão social dos destinatários do

programa, cientes de que a privação alimentar coexiste com o desperdício alimentar.

O Consórcio, ciente de que a privação alimentar coexiste com o desperdício alimentar, garante

que toda a área do Concelho de Coimbra será abrangida, alcançando 817 destinatários finais,

promovendo a coesão social e prevenindo a discriminação, assegurando a igualdade de

oportunidades e a coerente integração da perspetiva de género em todas as fases da

operação.

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Centro de Apoio Social de Pais e Amigos da Escola nº 10

PROGRAMA OPERACIONAL: Programa Operacional de Apoio às Pessoas mais Carenciadas –

PO APMC

FUNDO: Fundo Europeu de Apoio a Carenciados (FEAC)

EIXO PRIORITÁRIO: Aquisição e distribuição de géneros alimentares e/ou de bens de primeira

necessidade

OBJETIVO TEMÁTICO: Apoiar a distribuição de géneros alimentares às pessoas mais

carenciadas, por organizações parceiras, públicas ou privadas, bem como o desenvolvimento

de medidas de acompanhamento com vista à inclusão social daquelas, nos termos definidos no

n.º 1 do artigo 60.º do Regulamento Específico do PO APMC.

PRIORIDADE DO INVESTIMENTO: Privação Alimentar

TIPOLOGIA DA OPERAÇÃO: 1.2.1 Distribuição de Géneros Alimentares e/ou Bens de Primeira

Necessidade – Continente

TÍTULO DA OPERAÇÃO: Distribuição de Géneros Alimentares e/ou de Bens de Primeira

Necessidade



Início do programa: 15/10/2017

Nº de destinatários do distrito de Coimbra: 817

Nº de entregas previstas: 24 entregas

Sessões de acompanhamento com vista à seleção de
géneros alimentares, prevenção do desperdício e
otimização da gestão do orçamento familiar:
 1 – Semana a semana

 2 – Economia e saúde: como evitar desperdícios

 3 – ShowCooking (a realizar)

 4 – A nossa voz

 5 – Para uma gestão familiar: Saber viver em tempos de

crise

2 . ª  F A S E
O Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas

(POAPMC) é executado no âmbito do Fundo de Auxílio Europeu às

Pessoas Mais Carenciadas (FEAC). Este programa é uma medida

estratégica de combate à pobreza e à exclusão social através da

distribuição de bens alimentares suprindo 50% das suas necessidades

nutricionais, assim como no desenvolvimento de ações de

acompanhamento que capacitem os agregados familiares na seleção

de géneros alimentares, na otimização dos seus recursos familiares e

na prevenção do desperdício. As situações de carência económica são

referenciadas pelos técnicos gestores de processos que pertencem ao

Instituto da Segurança Social e à restante rede social de Coimbra. O

consórcio constituído por 6 IPSS do concelho de Coimbra (Centro de

Acolhimento João Paulo-II, Santa Casa da Misericórdia, Centro de Apoio

Social de Souselas, Centro Paroquial de Bem-Estar Social de

Almalaguês, CASPAE e Centro Social Cultural e Recreativo de Quimbres)

executa este programa desde 2017 (Operação nº 01-74F2-FEAC-

000089). Em 2019 foi convidado pelos serviços centrais do Instituto da

Segurança Social a continuar a execução física do programa com a

operação nº 01-74-F7-FEAC-000021. A segunda fase deste programa

tem duração até dia 31 de janeiro de 2023.



O CASPAE assume a função de entidade coordenadora e, tal como as outras instituições, o

papel de entidade mediadora.  O cabaz alimentar é constituído por produtos secos, frios e

congelados que são entregues pela entidade coordenadora à entidade mediadora e desta aos

destinatários finais. Dos produtos secos fazem parte: leite de vaca, arroz médio carolino, massa

simples do tipo esparguete, feijão encarnado enlatado, grão-de-bico enlatado, ervilha enlatada,

atum, cavala e sardinha enlatados, bolacha maria, tostas integrais, cereais de pequeno-almoço

tipo flocos de milho, tomate pelado enlatado, marmelada e azeite. Dos produtos frios fazem

parte o queijo e o creme vegetal. Dos congelados fazem parte: frango em pedaços sem miúdos,

pescada para cozer, mistura de vegetais, espinafres, brócolos, cenoura, feijão verde e alho

francês. As entregas ocorrem mensalmente. O consórcio iniciou a candidatura com o apoio um

total de 817 indivíduos residentes no concelho de Coimbra (). Ao CASPAE como entidade

mediadora cabe apoiar 210 destinatários, à SCM 215, ao CAJP-II 172, ao CASS 107, ao CPBESA

73 e ao CSCRQ 40 destinatários finais. Atualmente, devido ao contexto de pandemia por

COVID-19, são apoiados mensalmente 1634 destinatários. Ao CASPAE como entidade

mediadora cabe apoiar 842 destinatários, à SCM 217, ao CAJP-II 189, ao CASS 161, ao CPBESA

146 e ao CSCRQ 80 destinatários finais.
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