Designação: Plataforma de Recursos de Apoio na Privação Material

Breve Descrição: Esta plataforma visa contribuir para a qualificação dos apoios na privação material,
garantir uma abordagem estratégica e prospetiva no domínio da privação, promover uma política
sustentada na angariação dos apoios materiais e novos parceiros, assegurar que os recursos de apoio
na privação material são conhecidos e estão acessíveis. Ao nível estratégico pretende-se refletir sobre
a problemática da privação, as atuações e os públicos-alvo do apoio por forma a qualificar as respostas
tornando-as mais ajustadas aos perfis e necessidades dos munícipes, potenciar modelos de distribuição
alimentar mais equitativos, justos e modernos, definir o modelo orientador dos procedimentos base
da intervenção e instaurar um ciclo de melhoria contínua nas iniciativas da plataforma, conhecer o grau
de satisfação e expetativas dos clientes dos recursos de apoio na privação material, conhecer atuações
inovadoras, conhecer as necessidades das organizações em termos de recursos (bens e humanos),
promover campanhas de angariação de bens e mobilização de voluntários, sistematizar e atualizar a
informação sobre apoios existentes, características e formas de acesso, garantindo que os mesmos são
conhecidos. A parceria é constituída por um Grupo Executivo - composto pela CMC (líder) e 5 outras
entidades, que desempenha funções de coordenação da parceria, 4 Grupos Operacionais (1 por
freguesia) e um Grupo Consultivo (que integra também entidades supraconcelhias)

Entidades Parceiras: Associação Cozinha Solidária e Refeições com Alma, Associação de Apoio Social
N.ª Sr.ª da Assunção (AISA), Associação de Beneficência Manancial de Águas Vivas (ABMAV),
Associação de Resposta Educativas e Sociais à Comunidade (ARESC), Associação Idosos e Deficientes
do Penedo, Cáritas Diocesana de Lisboa, Centro Comunitário da Paróquia da Parede, Centro
Comunitário da Paróquia de Carcavelos, Centro Paroquial do Estoril, Centro Social Paroquial de São
Domingos de Rana, Fundação O Século, Fundação AJU - Jerónimo Usera, IDEIA - Instituto para o
Desenvolvimento Educativo Integrado na Ação, O Nosso Sonho - Cooperativa de Ensino e Solidariedade
Social, Ser+ Associação Portuguesa para a Prevenção e Desafio à SIDA, Torre Guia - Cooperativa de
Solidariedade Social, CRL, Auchan, Centro Social da Paroquia de N.ª Sr.ª de Abóboda – Casa de Talaíde,
Associação Gaivotas da Torre, Sociedade de São Vicente de Paulo de Portugal - Conferências Vicentinas,
DariAcordar – Associação Contra o Desperdício, Fundação AMI, Junta de Freguesia de Alcabideche,
Junta de Freguesia de Carcavelos e Parede, Junta de Freguesia de Cascais e Estoril, Associação Refood
de Cascais, Santa Casa da Misericórdia de Cascais

