PROGRAMA OPERACIONAL DE APOIO ÁS PESSOAS MAIS CARENCIADAS (POAPMC)

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.
Assim, desde 2017, o CPBESA assume papel de entidade mediadora, juntamente com outras
cinco instituições (Santa Casa da Misericórdia de Coimbra; Centro de Acolhimento João Paulo
II; Centro Social Cultural e Recreativo de Quimbres, Centro de Apoio Social de Souselas e
CASPAE) sendo o CASPAE a entidade coordenadora da operação.
Actualmente o consórcio apoia um total de 1634 indivíduos residentes no concelho de
Coimbra. Ao CPBESA como entidade mediadora cabe apoiar 146 destinatários finais nas
freguesias de Almalaguês, Castelo-Viegas, Ceira. Torres do Mondego, UF Assafarge-Antanhol e
Cernache.
O cabaz alimentar é constituído por produtos secos, frios e congelado. De entre os quais 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, queijo, creme vegetal, frango em pedaços sem miúdos, pescada
para cozer, mistura de vegetais, espinafres, brócolos, cenoura, feijão-verde e alho francês.
Veja mais em: https://www.facebook.com/watch/?v=658305151694451
As seis entidades formam um consórcio que, conhecendo a área de atuação, têm as
estratégias e atividades desenhadas de forma a garantir a inclusão social, cientes de que a
privação alimentar coexiste com o desperdício alimentar.

