Emergência Social

Cantina Social (CS)
A CS insere-se na Rede Solidária das Cantinas Sociais e constitui-se
como uma resposta de intervenção no âmbito do PEA, tendo como objetivo suprir
as necessidades alimentares dos indivíduos e das famílias em situação de
vulnerabilidade socioeconómica, através da disponibilização de refeições.
A CS pressupõe uma estrutura já existente e em funcionamento para outra
resposta social, de forma a rentabilizar os recursos já existentes.

Condições de Admissão
1. Podem ser beneficiários da CS os indivíduos e/ou famílias em situação de
carência económica, preferencialmente da área geográfica do Concelho
de Angra do Heroísmo, devendo ser priorizadas, segundo os seguintes
critérios:
a) Situações já sinalizadas e/ou sob apoio social, desde que o apoio
concedido não seja no âmbito alimentar;
b) Situações recentes de desemprego múltiplo e com despesas fixas com
filhos, descendentes e/ou ascendentes a cargo;
c) Famílias/indivíduos com baixos salários e encargos habitacionais fixos;
d) Famílias/indivíduos com doença crónica, baixo rendimento e encargos
habitacionais fixos;
e) Famílias/indivíduos com reformas/pensões ou outro tipo de subsídios
sociais baixos;
f) Famílias monoparentais com salários reduzidos, encargos habitacionais
fixos e despesas fixas com filhos;
g) Situações de emergência temporária, tais como inexistência de habitação
ou incêndio da mesma, doença súbita, de entre outras.

Sinalização
Os beneficiários podem aceder à CS por três vias:
1. Procura direta à Misericórdia;
2. Sinalização pelos parceiros da rede social: Instituto de Segurança Social
dos Açores; Instituições Particulares de Solidariedade Social, de entre
outras.

Horário de Funcionamento
1. O horário de funcionamento da CS é:
a) Das 12h00 às 13h00, de segunda a sexta-feira. As refeições são
entregues no bar da Sede Social.
b) O levantamento da refeição só pode ser feito por uma pessoa do
agregado beneficiário.

Contatos dos Responsáveis:
Rua Professor Augusto Monjardino s/n
9700-020 Angra do Heroísmo
Telf: 295 204840/Fax:295 628987
Email geral: scmah@mail.telepac.pt

Técnicas Superiores de Serviço Social:
Dra. Miriam Castelo
Email: miriamcastelo@scmah.pt
Dra. Cátia Santinha
Email: Catia.santinha@scmah.pt

