
Crowdfund Lambeth: ajuda da Câmara de Lambeth às comunidades durante a epidemia de COVID-
19 

Durante este período de crise, a a Câmara de Lambeth está a trabalhar para garantir que as 

nossas comunidades mais vulneráveis recebem a ajuda de que necessitam. Estão a ser 

implementadas diversas medidas e criadas várias parcerias de apoio à comunidade, incluindo 

a utilização do nosso plano Crowdfund Lambeth, a fim de dar apoio a projetos para lidar 

com o impacto do Covid-19.  

 

A Câmara de Lambeth já organiza o Crowdfund Lambeth, através do 

sitecrowdfunder.co.uk/funds/lambeth, para ajudar grupos e organizações de todo o distrito a 

angariar fundos para ajudar a transformar ideias em realidade. 

O autarca Ed Davie, Membro do Gabinete da Saúde e da Assistência Social para Adultos, 

afirmou: "Alargámos rapidamente o Crowdfund Lambeth por forma a disponibilizar dinheiro 

para apoiar iniciativas comunitárias em Lambeth que estão a lidar com a crise do Covid-19. 

"Estamos a viver uma fase verdadeiramente difícil para todos e há muitas coisas diferentes 

com que as pessoas estão preocupadas, incluindo aspetos básicos, como dar de comer às suas 

famílias. Através do Crowdfund Lambeth, estamos empenhados em apoiar ideias que ajudem 

as nossas comunidades a ultrapassar esta crise. 

"Trata-se de uma situação em rápido desenvolvimento e o município está a trabalhar com a 

comunidade de muitas formas diferentes para gerir serviços, atender às necessidades locais 

que surgem e proteger aqueles que são vulneráveis. Peço que os grupos do distrito que 

visitem o site Crowdfund Lambeth e vejam como esta opção pode ajudar."  

 

O financiamento está agora a ser disponibilizado mais facilmente através da plataforma para 

aceder a uma série de grupos, incluindo a bancos alimentares locais e àqueles que trabalham 

para reforçar a oferta alimentar e fazer planos com vista a mitigar os desafios que se preveem. 

Isso poderia fazer-se através de partilha de informação, sinalização e questões logísticas, 
como a articulação com supermercados para adquirir alimentos excedentários, 
armazenamento adequado para produtos frescos e congelados, transporte para distribuição 
a grupos ou entregas de alimentos ao domicílio.  
 
Para saber mais sobre o Crowdfunding em Lambeth, visite 
https://www.crowdfunder.co.uk/funds/lambeth. Para fazer um pedido de financiamento 
como parte do Crowdfunding, visite https://www.crowdfunder.co.uk/funds/lambeth/apply 
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