SETOR COOPERATIVO RENOVA COMPROMISSO SOLIDÁRIO
“O MEU GESTO, PELO NOSSO PORTUGAL”
PARA APOIAR FAMÍLIAS CARENCIADAS

A corrente solidária “O Meu Gesto, Pelo Nosso Portugal”, que teve o seu início em
novembro de 2020, angariou 24.431,00€ euros e doou cerca de 1 tonelada de bens
alimentares, através da rede nacional Cáritas. Esta iniciativa resulta da união de esforço
da FENACAM/Crédito Agrícola, em conjunto com a CONFAGRI/Cooperativas Agrícolas e
a Cáritas Portuguesa, com o alto patrocínio da Presidência da República, e teve como
objetivo reforçar a resposta da rede Cáritas que apoiou mais de 10 mil pessoas entre abril
de 2020 e fevereiro de 2021, através do programa “Inverter a Curva da Pobreza em
Portugal”.

Face ao prolongamento da situação social e económica causada pela Pandemia, os
promotores desta parceria - FENACAM/Crédito Agrícola, em conjunto com a
CONFAGRI/Cooperativas Agrícolas – decidem agora renovar a iniciativa “O Meu Gesto,
Pelo Nosso Portugal” na esperança de poder levar mais longe a ajuda à população. O
prolongamento desta cooperação vai ser assinado, no próximo dia 7 de maio, na PEC
Nordeste, (Zona industrial II, 4564-909, Penafiel), às 11h30 onde será feita a entrega de
1 tonelada de carne e outros produtos hortícolas que serão distribuídos por algumas das
Cáritas Diocesanas que compõem a rede nacional Cáritas. Para este momento convidase à participação de todos os órgãos de comunicação.

Esta iniciativa tem como objetivo apoiar necessidades de ordem financeira e alimentar das
famílias mais carenciadas, através de donativos monetários efetuados nos balcões da
Caixa Agrícola PT50 0045 9020 4033 2492 50706. Paralelamente, continuarão a ser
doados pelas Cooperativas Agrícolas bens alimentares, que, tal como os donativos
monetários, serão aplicados no apoio às famílias identificadas pela rede nacional Cáritas.
Mais informações sobre a corrente solidária “O Meu Gesto, Pelo Nosso Portugal”
disponível em www.fenacam.pt.
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Márcia Carvalho | marciacarvalho@caritas.pt | 911 597 497

