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Apoio financeiro da União Europeia

Apoio financeiro público nacional/regional
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	Name 4: Programa Operacional de Apoio ás Pessoas mais Carenciadas
	Name 5: POAPMC-01-74F7-FEAC-000003 
	Name 6: Distribuir ás pessoas mais carenciadas do território da Trofa, géneros alimentares
	Name 7: Trofa
	Name 8: Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação da Trofa
	Name 9: 04-12-2019
	Name 10: 04-12-2019
	Name 11: 31-01-2023
	Name 12:  27 763.96€
	Name 13: 23 599,38€
	Name 14: 4 164,58€
	Name 17: A grave conjuntura socioeconómica actual que atravessou e atravessa o nosso país, na qual o concelho da Trofa não é excepção, faz com que o apoio alimentar seja prioritário, para suprir a necessidade básica de alimentação da população trofense. 
Queremos com este programa continuar a implementar uma resposta tão positiva quanto possível para colmatar o problema da falta de alimentação vivenciada por muitas famílias deste Concelho.
Deste modo, e dado que a CVP Trofa se encontra atenta às problemáticas da comunidade  e por percebermos que é de extrema necessidade dar resposta às situações quando estas se revelam de extrema importância e elevada carência, consideramos que ao implementarmos este programa, estamos a combater e atenuar as necessidades identificadas, para deste modo promover a alimentação saudável da população mais vulnerável.
Para complemento iremos realizar para os agregados apoiados workshops alusivos a diferentes temáticas relacionadas com alimentação, nomeadamente, lavagem de alimentos, como realizar uma refeição económica e equilibrada, como realizar refeições saudáveis, regras de higiene, entre outras.
Com esta resposta que consideramos ser resposta urgente e premente,  desejamos apoiar  adequadamente os agregados em situação de vulnerabilidade devidamente comprovada e fundamentada pela sua técnica de acompanhamento social ou da área da saúde familiar e comunitária. 
	Name 18: Conseguir incluir todas as famílias encaminhadas - 225 pessoas e 450 em período de pandemia.
Desejamos ultrapassar o valor contratualizado.


