
Designação do projeto
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Região de intervenção
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Data de aprovação

Data de início

Data de conclusão

Custo total elegível

Apoio financeiro da União Europeia

Apoio financeiro público nacional/regional

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos


	Name 4: Distribuição de Géneros Alimentares e/ou de Bens de Primeira Necessidade  do PO APMC - Continente
	Name 5: POAPMC-01-74F7-FEAC-000026
	Name 6: Proceder à distribuição de bens de primeira necessidade (termos definidos no nº 1, art.60º , Reg. Esp. POAPMC)
	Name 7: Território/Concelho de Águeda no Distrito de Aveiro
	Name 8: 500745749 - CRUZ VERMELHA PORTUGUESA
	Name 9: 02/09/2019 (submissão)
	Name 10: 01/11/2019
	Name 11: 31/01/2023
	Name 12: 47 370,73 €
	Name 13: 40 265,12 €
	Name 14: 7 105,61 €
	Name 17: FUNÇÃO: ENTIDADE COORDENADORATodos os objetivos, atividades e resultados têm sido atingidos, com a previsão de serem mantidos.Destinatários elegíveis a abranger (260) - máximo atingido- 260 até abril 2020;- 390 até julho 2020 (acréscimo de 50%);- 520 desde agosto2020 (acréscimo de 100%).Mesmo com a duplicação de destinatários foram assegurados, com esforço redobrado da Delegação de Águeda, os meios técnicos, físicos e financeiros e os recursos humanos necessários ao desenvolvimento da operação.Requisitos assegurados do polo de receção (armazenagem, acondicionamento e transporte de cerca de 13 toneladas de alimentos/mensais - congelados, frios e secos).Capacidade para transporte adequado garantido (refrigerado e seco), na entrega à mediadora.Capacidade para execução do plano de distribuição, na área geográfica de atuação, garantida.
	Name 18: FUNÇÃO:  ENTIDADE MEDIADORA:Todos os objetivos, atividades e resultados têm sido atingidos, com a previsão de serem mantidos.Destinatários elegíveis a abranger - máximo atingido- 170 até abril 2020- 255 até julho 2020 (acréscimo de 50%);- 340 até dezembro 2020 (acréscimo de 100%);- 396 desde janeiro 2021 (transferência de 10 destinatários entre mediadoras + 10% de acréscimo permitido);São efetuadas regularmente ações de atendimento e acompanhamento social.É executado plano de distribuição, segundo  o número de alimentos e destinatários.As condições específicas de armazenagem são asseguradas, consoante as caraterísticas dos produtos.Em casos específicos são asseguradas entregas ao domicílio.


