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O que é?
Consiste num plano de supervisão e intervenção, no âmbito das refeições escolares, que abrange toda 
a comunidade educativa: auxiliares, crianças, famílias e docentes.

O que faz?
Pretende promover a capacitação dos manipuladores de alimentos dos refeitórios escolares (1º ciclo 
e educação pré-escolar) no âmbito da higiene e segurança alimentar, da qualidade alimentar e das 
normas de funcionamento do refeitório escolar e gestão do comportamento das crianças. Objetiva 
também sensibilizar a comunidade educativa e informá-la acerca da importância e dinâmica dos almoços 
escolares.

A quem se destina?
Profissionais dos refeitórios escolares, famílias, docentes dos estabelecimentos de educação pré-escolar 
e do 1º ciclo do ensino básico.

Quem são os parceiros?
Agrupamentos de Escolas, juntas de freguesia e uniões de freguesias do concelho de Pombal e entidades 
parceiras no fornecimento de refeições.

REFEITÓRIOS ESCOLARES

O que é?
Os serviços de saúde terão de dar cumprimento ao despacho n.º 7516-A/2016 de 6 de junho de 2016, 
tendo como base as orientações consubstanciadas no projeto vending.saúde, criado pela ARS do Centro, 
limitando a oferta das máquinas de venda automática dos serviços de saúde.

O que faz?
Através das máquinas de venda automática assegura-se acesso a produtos alimentares de boa qualidade 
nutricional e promove-se a literacia em saúde. Tenciona sensibilizar para a redução de consumo de 
açúcar e/ou gordura e/ou sal e melhorar a oferta alimentar das máquinas de venda automática, nos 
edifícios dos cuidados de saúde primários da ARS Centro e dos estabelecimentos de ensino da rede 
pública do concelho de Pombal e também nos edifícios municipais.

A quem se destina?
Aos utentes e profissionais das unidades de saúde; comunidade educativa e comunidade em geral.

Quem são os parceiros? 
Proprietários/representantes das máquinas de venda automática. 

VENDING.SAÚDE
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O que é?
O Projeto JT consiste em desenvolver competências psicomotoras das crianças do 2º ano do 1ºCEB com 
recurso a jogos tradicionais. A estratégia passa por dotar o docente titular de turma de ferramentas que 
promovam a capacitação motora, disponibilidade corporal, competências sociais, integração em grupo 
e desenvolvimento rítmico, no decorrer da componente letiva de atividade física e desportiva.

O que faz?
Promove o desenvolvimento de capacidades psicomotoras das crianças de 1ºciclo e reaviva o 
conhecimento, importância e gosto pela prática dos jogos tradicionais.

A quem se destina?
Crianças do 2º ano do 1º ciclo do ensino básico dos agrupamentos de escolas do concelho de Pombal.

Quem são os parceiros?
Agrupamentos de Escolas do concelho de Pombal.

JT -  JOGOS TRADICIONAIS

O que é?
Esta iniciativa promove o acesso a locais abertos onde a prática desportiva não se encontre restrita a 
uma atividade ou um equipamento específico. Estes locais/equipamentos combinam um conjunto de 
possibilidades, quer de práticas desportivas, quer lúdicas e de lazer, com vista a uma atividade física 
quotidiana e livre de formalismos característicos dos espaços convencionais.

O que faz?
Disponibiliza à população em geral o acesso aos espaços desportivos informais, promovendo o desporto 
e atividade física.

A quem se destina?
Todos os munícipes interessados na prática de atividade física, de acordo com as condicionantes 
individuais.
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O que é?
O projeto “Alimentação de campeão” reconhece a nutrição e a alimentação, aliadas ao exercício físico, 
como áreas pedagógicas fundamentais na infância, fase em que os cuidados alimentares são importantes 
não só para potenciar e melhorar o desempenho físico dos atletas, mas também para manter um 
crescimento e desenvolvimento saudáveis. Consiste num conjunto de recomendações compiladas e 
divulgadas às famílias, atletas, equipa técnica e dirigentes.

O que faz?
Sensibilizar para a importância de uma alimentação saudável, adequada à prática desportiva.

A quem se destina?
Jovens atletas, famílias, equipa técnica e dirigentes.

Quem são os parceiros?
Clubes Desportivos do concelho.

ALIMENTAÇÃO DE CAMPEÃO

O que é?
O PO APMC é uma resposta de apoio alimentar, que consiste na distribuição mensal de um cabaz 
de alimentos, considerados de primeira necessidade, como: leite, queijo, arroz, massa, cereais, feijão 
vermelho enlatado, grão-de-bico enlatado, frango congelado, pescada congelada, atum em lata, 
sardinha em lata, tomate pelado enlatado, mistura de vegetais congelados, brócolos e espinafres 
congelados, azeite, creme vegetal e marmelada, cujas porções/quantidades são calculadas de acordo 
com as idades dos elementos que compõem o agregado familiar.

O que faz?
O PO APMC pretende diminuir as situações de vulnerabilidade, garantindo o apoio alimentar e 
desenvolvendo medidas de acompanhamento que capacitem as pessoas mais carenciadas a vários 
níveis, promovendo assim a sua inclusão.

A quem se destina?
Pessoas e/ou famílias que se encontram em situação de carência económica, de acordo com os 
critérios legais em vigor estabelecidos pelo Instituto da Segurança Social, IP.

Quem são os parceiros?
Associação Lar da Felicidade, Associação de Bem Estar para a 3ª Idade de Santiago de Litém, Centro 
Social de S. Pedro, Centro Social de Vila Cã, Irmandade da Santa Casa da Misericórdia da Redinha, União 
de Freguesias da Guia, Ilha e Mata Mourisca, Junta de Freguesia do Carriço e Junta de Freguesia do 
Louriçal. 

PROGRAMA OPERACIONAL DE APOIO ÀS PESSOAS CARENCIA-
DAS (PO APMC) -  FUNDO EUROPEU DE AUXÍLIO ÀS PESSOAS 
MAIS CARENCIADAS (FEAC)








