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Nome - Entidade NIF Valor Concedido Data  Finalidade Fundamento Legal  

AECT - Agrupamento Europeu de Cooperação 

Territorial Galicia-Norte de Portugal(GNP-

AECT) 

E-Q1500336A                    50.000,00 €  05-02-2018 Quotização ano 2018 Despacho  

ARFE - Asociación de Regiones Fronterizas E-40164024                    12.000,00 €  20-03-2018 Quotização ano 2017 e 2018 Despacho  

Vanguard Initiative (VI) ASBL 497111234027                    10.500,00 €  04-06-2018 Quotização ano 2018 Despacho  

Maria Emilia Alves Fernandes  124.217.052                    39.360,00 €  19-09-2018 Visa a concessão de apoio às pessoas singulares e aos 

agregados familiares cujas habitações permanentes foram 

danificadas ou destruídas pelos incêndios de grandes 

dimensões que ocorreram no dia 15 de outubro de 2017 

D.L. nº 142/2017, de 14 de 

novembro 

CRPM - Conferencia das Regiões Perifericas 

Maritimas da Europa 

E-FR302315916                    47.605,00 €  28-09-2018 Quotização ano 2018 Despacho  

Roberto Filipe Fernandes Pereira 232.448.337                      9.840,00 €  08-10-2018 Visa a concessão de apoio às pessoas singulares e aos 

agregados familiares cujas habitações permanentes foram 

danificadas ou destruídas pelos incêndios de grandes 

dimensões que ocorreram no dia 15 de outubro de 2017 

D.L. nº 142/2017, de 14 de 

novembro 

Adão da Rocha Gomes  131.078.780                    19.311,00 €  09-11-2018 Visa a concessão de apoio às pessoas singulares e aos 

agregados familiares cujas habitações permanentes foram 

danificadas ou destruídas pelos incêndios de grandes 

dimensões que ocorreram no dia 15 de outubro de 2017 

D.L. nº 142/2017, de 14 de 

novembro 

Maria Celeste Conceição Cruz 171.214.943                      9.609,23 €  21-11-2018 Visa a concessão de apoio às pessoas singulares e aos 

agregados familiares cujas habitações permanentes foram 

danificadas ou destruídas pelos incêndios de grandes 

dimensões que ocorreram no dia 15 de outubro de 2017 

D.L. nº 142/2017, de 14 de 

novembro 

Maria Celeste Martins Ferreira 150.401.140                    18.500,00 €  26-12-2018 Visa a concessão de apoio às pessoas singulares e aos 

agregados familiares cujas habitações permanentes foram 

danificadas ou destruídas pelos incêndios de grandes 

dimensões que ocorreram no dia 15 de outubro de 2017 

D.L. nº 142/2017, de 14 de 

novembro 




