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RELATÓRIO E CONTAS DE 2013 
 

 

 

Toda a atividade da PACIA - Portalegre Associada Contra a Insuficiência Alimentar – 

tem por finalidade concretizar, na área geográfica da sua influência, os objetivos dos 

Bancos Alimentares Contra a Fome; para isso adota os seus princípios e metodologias. 

 

No ano de 2013 a PACIA auxiliou 46 instituições protocoladas do distrito de Portalegre. 

Existiu um número significativo de famílias apoiadas mensalmente, aproximadamente 

5250 pessoas. 

 

Apesar dos tempos difíceis foi possível recolher nas duas campanhas de 2013 cinquenta 

e quatro toneladas de produtos alimentares. 

 

Também se salienta a importância dos donativos de alimentos e a entrega pela 

Federação, o que correspondeu a cerca de vinte cinco toneladas. Vinte toneladas doadas 

pela federação e cinco toneladas por particulares. 

 

Em 2013 a federação dos bancos alimentares recebeu várias toneladas de almondegas de 

carne que foram distribuídas pelos diversos bancos alimentares do país. Ao distrito de 

Portalegre foram cedidas 13 toneladas de almondegas congeladas. Foi necessário pagar 

o aluguer de congelamento, uma vez que nem todas as instituições tinham equipamento 

de congelação e nem a empresa que se disponibilizou a guardar gratuitamente as 

almondegas, teve capacidade para o elevado número de almondegas. De realçar que as 

empresas que contribuíram de forma gratuita foram: Armazéns Marvanejo de Elvas e a 

Delta cafés que colaborou com o transporte, sempre que necessário.   
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As contas mostram em relação ao ano anterior um aumento significativo dos proveitos e 

dos custos, mantendo um resultado líquido positivo muito superior ao ano anterior. 

  

Tal só é possível porque todo o trabalho efetuado continua a ter por base um pilar 

fundamental: a generosidade, manifestada em todos aqueles - pessoas, empresas ou 

instituições - que colaboram e participam nas atividades da Associação. 

 

Essa generosidade concretiza-se no trabalho gratuito de todos os voluntários, na ação de 

distribuição desenvolvida pelas instituições com as quais existe um protocolo, nos 

donativos de tantas pessoas anónimas que, ao longo do ano, e, em especial, durante as 

campanhas, possibilitam e justificam o funcionamento da PACIA como Banco 

Alimentar. 

 

Refira-se que toda esta atividade, de natureza anónima, não é objeto de registo nas 

contas da PACIA mas, somente, de controlo de armazém. 

 

As Contas de 2013 foram acompanhadas pela direção e registadas nos termos das regras 

técnicas. Delas se dão conhecimento nos quadros e mapas anexos. 

De forma resumida, a informação contabilística mais relevante é a seguinte: 

 

PROVEITOS: 

•  Quotas       2.215,00€ 

• Donativos      4.125,00€ 

• Donativo de IRS     3.107,92€ 

• Injunção de tribunal     2.775,00€ 

• Outros rendimentos     2.585,07€ 

Total de proveitos:              14.807,99€ 

CUSTOS: 

• Alimentação         230,55€ 

• Materiais         247,03€ 

• Electricidade      1.167,42€ 

• Combustíveis       1.513,30€ 
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• Água          266,82€ 

• Comunicação         810,77€ 

• Limpeza, higiene e conforto       162,71€ 

• Amortizações         678,27€ 

• Serviços especializados       300,99€ 

• Rendas de imóveis e equipamento      769,68€ 

• Outros custos         357,79€  

Total de custos:     6.505,33€ 

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:  8.302,66€ 

 

 

Dos valores revelados conclui-se que os donativos e as quotas dos associados foram 

suficientes para responderem aos encargos de funcionamento da PACIA. 

 

A Direcção entende que o Relatório e as Contas da Gerência de 2013 estão em 

condições de serem submetidos ao parecer do Conselho Fiscal (alínea c) do n.º 1 do 

Artigo 27.º dos Estatutos) e à apreciação e aprovação da Assembleia Geral (alínea b) do 

n.º 5 do Artigo 20.º dos Estatutos). 

A DIRECÇÃO 

11/04/2014
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