
 

1.º Trimestre 2020 – Fundação ACSantos 

 

A União das Freguesias de Almargem do Bispo, Pêro Pinheiro e Montelavar, com a 

experiência e o saber-fazer dos anos anteriores, realizou este Trimestre esforços, 

desenvolvidos no terreno por vários intervenientes, com o intuito de ir ao encontro das 

reais necessidades da população mais carenciada, através da concretização de projetos 

estruturantes, inovadores e integrantes. 

 Contudo, apesar da intervenção psicossocial realizada e dos esforços acima 

mencionados, a UFAPM continua a carecer de respostas que colmatem as necessidades 

dos muitos que agora carecem de apoio, face ao impacto socioeconómico da pandemia 

que nos encontramos a atravessar. 

Consideramos que só agindo de forma conjunta, conseguiremos mitigar as dificuldades 

crescentes e proteger a população mais vulnerável. 

Os grupos que acompanhamos e apoiamos a nível psicossocial encontram-se mais 

expostos e desprotegidos no que concerne aos cortes no rendimento familiar, às 

situações de desemprego, desigualdades no acesso à saúde e/ou outros recursos, 

ficando numa situação de carência e pobreza severa. 

Assim e com base neste contexto, torna-se imperativo intensificar a nossa atuação, 

envolvendo os nossos diversos parceiros e/ou Instituições de carácter social, com vista 

a uma efetiva promoção de ações de intervenção em rede, por forma a se conseguir 

implementar respostas estruturantes tendo como público-alvo as famílias em situação 

maior carência e vulnerabilidade. 

Apraz-nos dizer que a parceria existente entre a União de Freguesias e a 

FundaçãoACSantos tem proporcionado desenvolver estratégias de intervenção e 

concretizar metas de apoio social que ajudam não só a colmatar as necessidades mais 

prementes, bem como a prevenir comportamentos de risco e de exclusão social.  

Deste modo, neste 1.º Trimestre, conseguimos entregar 114 cabazes de géneros 

alimentares diversificados, correspondendo a um total de 316 pessoas, sendo que 

destas 97 são crianças e 54 são idosos, dando uma resposta concreta e direta às 

mesmas. 

Com base no exposto, consideramos uma mais valia, dar continuidade ao 

desenvolvimento de trabalho em parceria, permitindo ganhos não só para as 

populações, como para as próprias instituições, assistindo a um reforçar de laços de 

solidariedade e de humanidade estabelecidos até esta data. 
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