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NA
HORA

PU2022

NOVOS PRAZOS DE 
CANDIDATURA

AÇÃO SOLIDÁRIA: 
COOPERATIVAS 
AGRÍCOLAS ENTREGAM 
BENS ALIMENTARES À 
CÁRITAS

Informamos que, no âmbito da Comissão de 
Acompanhamento realizada ontem, dia 20 de abril, foram 
estabelecidos os seguintes novos prazos para a 
submissão das candidaturas:

Na mesma reunião foi transmitido que se aguarda a 
assinatura do despacho de operacionalização do Apoio 
excecional de crise (antecipação das ajudas). Só depois 
ficará disponível o formulário de candidatura. Nesta 
situação, o pagamento da antecipação do apoio deverá 
ocorrer apenas durante a 1.ª quinzena de junho.

A FENACAM / Crédito Agrícola, em conjunto com a 
CONFAGRI / Cooperativas Agrícolas e a Cáritas 
Portuguesa, promoveram esta quarta-feira, dia 20 de 
abril, uma cerimónia de entrega de produtos alimentares 
do sector cooperativo agrícola português à Cáritas 
Portuguesa.

A Cerimónia contou com a presença da 
Ministra da Agricultura e Alimentação, 
Maria do Céu Antunes, da Ministra do 
Trabalho, Solidariedade e Segurança 
Social, Ana Mendes Godinho, do 
Presidente da FENACAM, Jorge Volante, 
do Presidente da CONFAGRI, Manuel 
dos Santos Gomes, da Presidente da 
Cáritas Portuguesa, Rita Valadas e da 
Intervenção Virtual do Presidente da 
República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Esta foi a cerimónia de encerramento do 
projeto solidário “O Meu Gesto, Pelo 
Nosso Portugal”, onde foi efetuado um 
balanço dos donativos que foram 
recolh idos para apoiar  famí l ias 
carenciadas ao longo desta corrente 
solidária do sector cooperativo, que soma 
mais de 18 toneladas só no que diz 
respeito aos bens alimentares.

A cerimónia decorreu no Complexo 
Industrial BI – Estrada da Lapa, 1 – Venda 
do Pinheiro.
Com o alto patrocínio do Exmo. Sr. 
Presidente da República, o projeto 
solidário “O Meu Gesto, Pelo Nosso 
Portugal” ajudou a mitigar os efeitos 
económicos e sociais causados pela 
pandemia de Covid-19 em Portugal.
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Pedido Único de Ajudas (Sem 

penalização)
 15 de maio de 2022

 

·  Pedido de Alterações (ao PU)  31 de maio de 2022  
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