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PROGRAMA OPERACIONAL DE APOIO  
ÀS PESSOAS MAIS CARENCIADAS 

 

O Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas pretende ser um 

instrumento de combate à pobreza e à exclusão social em Portugal. Considerando que as 

principais causas são estruturais, mas agravadas por fatores conjunturais, o Programa foi 

desenhado (tendo como foco os referidos objetivos) numa lógica de intervenção mediante 

apoio alimentar 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. 

O Programa visa, com a sua atividade, diminuir as situações de vulnerabilidade que 

colocam em risco a integração das pessoas e dos agregados familiares mais frágeis, 

reforçando as respostas das políticas públicas existentes. 

Disponível em: https://poapmc.portugal2020.pt/inicio 

A Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande entidade coordenadora da 2ª 

faze deste projeto, num período compreendido entre Novembro de 2019 e Novembro 

2023. 

Contando com a parceria de duas entidades mediadoras, como sejam: 

o Centro Social e Paroquial Vieira de Leiria; 

o Associação Cultural e Desportiva de Casal Galego; 
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