COVID19- INFORMAÇÃO – CESTA DO BAIRRO

COVID-19 MEDIDAS DE PREVENÇÃO A GRUPOS VULNERÁVEIS
CAMPANHA - CESTA DO BAIRRO

A Campanha Cesta do Bairro é um serviço de apoio social criado para
proteger e assegurar os bens essenciais aos grupos de risco, moradores da
freguesia, face à situação excecional colocada pela COVID-19.
QUEM BENEFICIA:


Idoso (s) sem rede suporte familiar ou institucional (65 ou mais anos).



Doentes crónicos ou pessoas em situação de dependência sem rede
suporte familiar ou institucional (sem limite de idade).



Pessoas sob quarentena obrigatória ou profilática.

DO QUE BENEFICIA:
Cestas pré-definidas compostas por:
 Alimentos (fruta, legumes, pão, carne, peixe congelado, mercearias).
Cesta personalizada composta por:
 Produtos de higiene pessoal e doméstica, alimentação para animais de
companhia.
PROCESSO DE PAGAMENTO:
Um funcionário da Junta de Freguesia irá à sua casa recolher o dinheiro e
entregar-lhe o troco (se aplicável), que deverá ser entregue num saco ou
envelope. No mesmo dia é entregue a encomenda e o recibo.
CONDIÇÕES:


O beneficiário pode escolher 3 tipos de cabazes:

- CESTA A composta por fruta, legumes, pão, carne, peixe congelado,
charcutaria no valor de 25€;
- CESTA B composta por produtos secos (massa, arroz, enlatados, azeite,
etc.) no valor de 20€;

Página 1 de 5

COVID19- INFORMAÇÃO – CESTA DO BAIRRO

- CESTA C composta por produtos de higiene pessoal e doméstica e artigos
para animais, sendo que o beneficiário pode escolher no máximo 6 artigos. O
custo é sob consulta


O serviço “Cesta do Bairro” pode ser utilizado no máximo uma vez por
semana.



Os produtos são encomendados aos nossos parceiros (Concessionários
do Mercado da Brandoa) e estão sujeitos a disponibilidade de stock.

Entregas
Dia do Pedido
Segunda-feira até às 12h30
Segunda-feira pós 12h30
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira até às 12h30
Quinta-feira pós 12h30
Sexta-feira

Dia da Entrega (tarde)
Terça-feira
Sexta-feira
Sexta-feira
Sexta-feira
Sexta-feira
Terça-feira
Terça-feira

Para realização de pedidos contacte: 21 476 84 00

INFORMAÇÃO DA DGS
Segundo a Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar (EFSA) e a
Organização Mundial da Saúde (OMS) não existe, até ao momento, evidência
de qualquer tipo de contaminação através do consumo de alimentos
cozinhados ou crus.
Porém, aplicando o princípio da precaução, a manutenção e o reforço das
boas práticas de higiene e segurança alimentar durante a manipulação,
preparação e confeção dos alimentos é recomendada.
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CESTA A

esta cesta contém:

Padaria
1 Pão

Cereais (de adulto)
Cereais integrais (1 emb)

Peixe congelado (escolher 1)
Red Fish (1 kg) /Sardinha (1kg)/Carapau (1 kg) / Solha (1 kg)

Carne fresca (escolher 1)
Frango (1 unidade) /Bifes de peru (400 gr) /Bifanas de porco (600 gr)

Lacticínios
Leite (2 lts)
Manteiga (1 emb. 250g)
Ovos (6 unidades)

Fruta
Maçãs (4 unidades)
Laranja (4 unidades)
Banana (4 unidades)

Legumes
Cebola (3 unidades)
Alho (1 cabeça)
Cenoura (300g)
Curgete (1 unidade)
Batatas (6 unidades)
Nabiça/ agrião/ espinafre (1 molho) – escolher 1
Alface (1 unidade) / tomate (500g) – escolher 1

Charcutaria
Queijo fatiado (150g)

Preço- €25,00
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CESTA B

esta cesta contém:

Arroz e Massa
Massa (1 pacote 500g)
Arroz (1 kg)
Pevide (1 pacote 250g)

Leguminosas em conserva
Feijão (1 lata grande)
Grão (1 lata grande)

Óleos
Óleo (1 lt)
Azeite (750 ml)

Conservas
Atum (2 unidades)
Salsichas (2 unidades)

Outras mercearias
Bolacha Maria (1 pack)
Cevada (1 frasco)
Sal (1 kg)
Açúcar (1 kg)

Preço – 20,00€
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CESTA C
Para esta cesta poderá escolher no limite máximo 6 produtos.

Higiene pessoal
Papel higiénico (4 rolos)
Fraldas adulto (1 pacote)
Gel de banho (1 emb. 500 ml)
Pasta dentífrica (1 emb.)
Shampoo (1 emb. 200/300 ml)
Desodorizante (1 unidade)

Limpeza
Detergente loiça
Detergente máquina de roupa pó
Guardanapos (1 pacote)

Animais
Ração (gato/cão)
Comida para outros animais
Areia para gato

Preço sob consulta

Vamos Todos Ficar Bem!
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