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Aveiro, 14 de Novembro de 2018

Senhores Associados:

Nos termos da alínea c), do nº 2 do artº27, dos estatutos do Banco Alimentar Contra a
Fome/Aveiro, a Direcção vem apresentar aos seus associados o Plano de Actividades e
Orçamento previsionais para o exercício de 2019, bem como o Relatório e Parecer do
Conselho Fiscal.
Para além do cumprimento legal estatutariamente determinado, este relatório serve,
igualmente, para a Direcção enunciar as orientações gerais para o próximo ano e solicitar a
todos que, pelos meios mais diversos, contribuam para que a missão do Banco seja cumprida.

Estão disponíveis em anexo a este relatório e para apreciação desta Assembleia as contas e o
plano de actividades para o exercício de 2019.
1- INTRODUÇÃO

O plano para 2019 foi elaborado tendo em atenção 3 vectores principais:
- Maior luta contra o desperdício alimentar para melhor apoiar os mais carenciados
- As potencialidades do nome e imagem do BACF-Aveiro
- A optimização das actuais instalações do BACF-Aveiro
Estes vectores consubstanciam os objectivos gerais fixados por esta direcção para o
quadriénio de 2016 a 2019
Assim, continuamos a acreditar que com o trabalho de todos podemos contribuir para um
mundo, no qual todos os Homens, tenham garantido o direito à alimentação.
Envidaremos todos os esforços para a concretização da missão dos BACF, lutar contra o
desperdício, recuperando excedentes alimentares, para os levar a quem tem carências
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alimentares, mobilizando pessoas e empresas, que a título voluntário, se associam a esta
causa.

2- ACTIVIDADES PARA 2019

a) Abastecimento de bens alimentares

Serão dinamizadas actividades para que o abastecimento de bens alimentares ao BACFAveiro possa ser aumentado em cada uma das seguintes fontes:
- Empresas do ramo alimentar
- Cooperativas agrícolas
- Recebimentos através da Federação Portuguesa de Bancos Alimentares
- Campanhas de Primavera e Natal
- Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC)

Tendo em consideração que as quantidades de bens alimentares recolhidas nas campanhas de
Primavera e Natal têm vindo a diminuir, deverão ser identificadas mais e mais variadas fontes
de abastecimento ao nível das empresas do ramo alimentar local e regional.
b) Campanhas de recolha nas superfícies comerciais

As datas fixadas pela Federação Portuguesa de Bancos Alimentares para as campanhas em
2019 são as seguintes:
- Campanha da Primavera – 25 e 26 de Maio
- Campanha de Natal – 30 de Novembro e 1 de Dezembro

À semelhança do que já foi feito em anos anteriores, continuaremos a realizar acções de apoio
aos coordenadores concelhios e a apoiar com material informativo e de organização do
voluntariado.
Sempre que se verifique a abertura de novas superfícies serão reorganizadas as equipas para
que seja possível aumentar o número de locais de recolha.
c) Outras campanhas
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Continua prevista para 2019 a campanha “Papel por Alimentos”, para a qual deverão ser feitas
acções de divulgação junto dos coordenadores concelhios, bem como junto de empresas,
instituições, organismos oficiais e escolas.

A campanha “Pilhas por Alimentos” também terá continuação em 2019, pelo que será
necessária uma maior divulgação junto de mais entidades.

Apoiaremos todas as acções em escolas, empresas ou actividades diversas cujo objectivo seja
a recolha de bens alimentares não perecíveis.

d) Voluntariado

O voluntariado é um dos principais pilares do funcionamento dos BA pelo que continuaremos
a desenvolver acções para conseguir atrair ao BACF-Aveiro mais voluntários que apoiem e
dinamizem as diversas equipas de trabalho.
Prevemos agendar uma acção de formação para voluntários do BACF no 1º semestre de 2019.
e) Instituições apoiadas

Actualmente são apoiadas 211 instituições e não se prevê um aumento das mesmas, face à
perspectiva de angariação de bens alimentares. O plano de actividades da equipa de
visitadores prevê a continuação das visitas periódicas e regulares a todas as instituições
apoiadas, com o objectivo de verificar as condições de funcionamento das mesmas,
respeitando os princípios definidos pelo BACF.
Prevemos realizar 2 reuniões regionais com as instituições apoiadas, uma abrangendo os
concelhos a norte e a sul de Aveiro, respectivamente.
f) Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciada (POAPMC)

O POAPMC irá continuar até Setembro de 2019, com o BACF/Aveiro como polo de recepção
para os territórios de Aveiro e Oliveira do Bairro, Sangalhos e Mealhada, com a recepção dos
produtos e distribuição às instituições mediadoras.
Apesar de alguns constrangimentos pontuais, a operacionalização deste programa entrou no
normal funcionamento das actividades do BA.
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g) Outras actividades

O Banco Alimentar, de acordo com os princípios da carta europeia e como instituição sem
fins lucrativos, só faz sentido, quando tem o apoio incondicional da comunidade em que se
insere, pelo que será uma preocupação constante a manutenção das melhores relações com
todos os organismos e instituições oficias do distrito.
Continuaremos a dinamizar a divulgação do BACF-Aveiro junto dos meios de comunicação
social.
Continuaremos a desenvolver campanhas para aumentar o número de associados do BACF,
bem como para dinamizar o apoio de empresas.
3- CUSTOS, PROVEITOS E INVESTIMENTOS

Em anexo apresentamos as contas previsionais detalhadas.

a) Custos e proveitos

A estimativa de gastos do BACF para o ano de 2019 assenta no princípio da minimização de
custos, recorrendo sempre que possível a parcerias de donativos em serviços ou materiais.
A estimativa de gastos de funcionamento é de cerca de €82.000,repartidos por fornecimento e
serviços externos, materiais diversos e custos com pessoal.

Os proveitos estimados para dar cobertura aos custos serão provenientes dos subsídios da
Câmara Municipal de Aveiro, atribuído para comparticipação na renda das novas instalações,
do acordo atípico com a Segurança Social e do POAPMC.
Os restantes proveitos, resultantes de quotas e donativos em dinheiro, são estimados em cerca
de €20.000,00, mas são sempre uma fonte de financiamento imprevisível.
Nesta perspectiva esperamos continuar a ter as contas do BACF-Aveiro equilibradas, com um
resultado estimado negativo de cerca de €2.000,00.
b) Investimentos
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Para 2019 prevê-se a aquisição de uma viatura de transporte de produtos frios e congelados, e
a reformulação da mesa e do tapete de triagem, num valor aproximado de €50.000,00. Este
investimentos serão concretizados se conseguirmos alguns apoios para o efeito e para os quais
contamos com apoio da comunidade aveirense.
4- Considerações Finais
Os desafios que serão colocados à equipa directiva, aos restantes órgãos sociais, aos
voluntários e aos parceiros do BACF vão com certeza traduzir-se num ano de intensa
actividade do BACF-Aveiro, pelo que uma vez mais apelamos à participação e ao espirito
solidário de todos para a realização e concretização do plano apresentado.

A Direcção

Odete Maia Marques

Guilherme M. Rocha

Paulo António Barbosa dos Santos Pinho

Rui Daniel Ramos Amorim

José Alves Rodrigues
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