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O Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC) é 

executado no âmbito do Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas Mais Carenciadas 
(FEAC). Pretende ser um instrumento de combate à pobreza e à exclusão social em 
Portugal, concentrando a sua atividade na distribuição de bens alimentares 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, visando diminuir as situações de vulnerabilidade desses agregados familiares 
economicamente mais frágeis

A Santa Casa da Misericórdia de Cantanhede, desempenha o papel de entida
coordenadora para o território de Cantanhede/Mira.
em cooperação as entidades mediadoras: Santa Casa da Misericórdia de Cantanhede, 
Município de Cantanhede, Município de Mira, Associação de Desenvolvim
Progresso e Vida da Tocha e Fundação Ferreira Freire. 
estas entidades, executa o programa desde 2017 
000049). Em 2019, fomos convidados pelos serviços centrais do Instituto da Segurança 
Social a continuar a execução física do Programa (
000048). Atualmente, neste território presta
situação de carência económica.
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A Santa Casa da Misericórdia de Cantanhede, desempenha o papel de entida
coordenadora para o território de Cantanhede/Mira. Neste território, para este fim, 

as entidades mediadoras: Santa Casa da Misericórdia de Cantanhede, 
Município de Cantanhede, Município de Mira, Associação de Desenvolvim

o e Vida da Tocha e Fundação Ferreira Freire. O consórcio constituído por 
estas entidades, executa o programa desde 2017 (Operação nº 01 – 74F2 
000049). Em 2019, fomos convidados pelos serviços centrais do Instituto da Segurança 

a execução física do Programa (Operação nº 01 - 74F7 
000048). Atualmente, neste território presta-se apoio a mais de 568 destinatários em 
situação de carência económica. 
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