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Plano de Actividades para 2017 

 

Na continuidade do Plano estabelecido para 2016 o actual é elaborado com a 

consciência das melhorias obtidas na angariação de bens alimentares, fruto da política 

estabelecida de gestão por objectivos. 

Sendo a maior dificuldade actual a obtenção de financiamento, é nesta vertente que 

teremos de insistir, envolvendo o mais possível toda a sociedade civil e institucional. 

Neste sentido, a Direcção propõe: 

 

1. Manter e renovar, quando necessário, os protocolos com as Câmaras 

Municipais (já temos acordos com 5). 

 

2. Continuar a acção de angariação de fundos junto de Sócios-Benfeitores, 

Ministério Público, grupos de cidadãos e outras organizações da sociedade civil. 

 

 

3. Manter a dinamização e empenho nas diversas campanhas em que nos 

envolverem, promovendo também a actividade das diversas comissões. 

 

4. Consolidar as parcerias com as Instituições no sentido da melhor actuação das 

mesmas tanto para com os seus utentes como para o Banco Alimentar. 

 

 

5. Procurar através dos orçamentos participativos das Câmaras Municipais, 

nomeadamente a das Caldas ad Rainha, o apoio financeiro para objectivos 

concretos, como sejam o acabar do fecho do Armazém; completar a rede de 

detecção de incêndios; instalar um tecto falso no Armazém; construir mais uma 

casa de banho. 

 

6.  Continuar os contactos com as OP´s em conjunção com a Federação e o IFAP, 
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no sentido de promover as retiradas horto frutícolas. 

 

 

7. Fomentar o trabalho voluntário, nomeadamente ao nível dos chefes de 

concelho e também para se poder retomar o programa “Educar para a 

Cidadania”. 

 

8. Renovar os contactos com o Centro Distrital de Segurança Social de Leiria, 

assim que forem conhecidas as regras para atribuição do FEAC. 

 

 

9. Colaborar coma Federação nas respectivas actividades, nomeadamente no 

capítulo da formação, e para reforço dos laços entre todos os Bancos.  

 

10. Manter organizada a Contabilidade. 

 

 

11. Manter o programa de higiene e segurança no trabalho dirigido aos nossos 

colaboradores.  

Só com a ajuda, empenho e boa vontade de todos os que connosco colaboram, 

poderemos levar a cabo este “ambicioso” plano. 

 

 


