
 

A APARF contribui para os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA AMIGOS 
DE RAOUL FOLLEREAU

Apoio social em Portugal
COVID-19 

A APARF, Associação Portuguesa Amigos de Raoul Follereau, tem como missão lutar contra a lepra 
e outras causas de marginalização social. A pandemia da COVID-19 veio agudizar as dificuldades das 
comunidades que a APARF apoia e acompanha atenta e regularmente.

Em Portugal as consequências da COVID-19 são aterradoras com surtos de pobreza, fome e 
marginalização social que não podem ser ignoradas pela Associação. Assim, e fiel à sua missão, a 
APARF, criou um fundo de 100.000,00€ (cem mil euros) que visa à cooperação com outras Instituições, 
publicamente reconhecidas como credíveis, para ajudar a minimizar estes efeitos.

As candidaturas não poderão ultrapassar 5% do valor global e deverão ser apresentadas com pedido 
fundamentado. Os apoios serão geridos pelas Instituições promotoras de acordo com as necessidades 
das famílias identificadas, traduzindo-se em acções concretas como a distribuição de alimentação 
(refeições sociais e/ou cabazes), compra de medicamentos, pagamento de serviços básicos (água, gás, 
electricidade, etc…).

Deste modo pretende-se apoiar as pessoas que, estando desempregadas ou com redução de 
rendimentos, se encontram em grandes dificuldades, provocadas pelo estado de emergência devido à 
epidemia da COVID-19, em adquirir bens e serviços básicos.

Para que ninguém fique para trás é preciso que à doença da lepra não sucedam outras lepras!

Sobre a APARF
-  A APARF – Associação Portuguesa Amigos de Raoul Follereau, fundada em 1987, é uma IPSS, sem fins lucrativos, reconhecida oficial-

mente de utilidade pública. 
 - Tem por objecto principal prestar assistência material, sanitária e moral às pessoas afectadas pela doença de Hansen (Lepra),                 

promover acções de luta contra a doença e outras causas de marginalização social.
- Apoia em Portugal os doentes de lepra e suas famílias
- Em 20 de Janeiro de 2020 comemorou 33 anos de actividade
- Durante a sua existência já contribuiu para a cura de milhares de doentes de lepra em mais de 50 países, de quatro continentes
- É membro da UIARF – União Internacional das Associações Raoul Follereau, sediada em Paris, França
- A sua acção é inspirada na vida e obra de Raoul Follereau

Para mais informações:
Rua Cidade de Nova Lisboa, nº 7  -  1800-107 Lisboa     aparf@aparf.pt      www.aparf.pt
Telef. 218 520 520;  José Santos Ponciano (Secretário Geral)  919 165 462

Programa de Apoio para
 Portugal durante a epidemia 
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