A APPIA – Associação Pró-partilha e Inserção do Algarve, IPSS, vulgo Banco
Alimentar Contra a Fome do Algarve (BACFAlg) manter-se-á fiel em 2019 ao seu
objetivo estatutário que consiste em contribuir para dar uma resposta à
problemática da fome pela coleta, pela redistribuição de excedentes e dádivas
de quaisquer produtos alimentares, mobilizando boas vontades, tanto de pessoas
como de empresas, que aceitem participar, de forma ativa, no propósito
fundador de luta contra o desperdício, regendo-se, sempre, pela Carta dos
Bancos Alimentares.
Em prosseguimento daquilo que já realizou, o BACFAlg propõe para 2019:
 Continuar a reforçar as fontes de abastecimento e potenciar a sua
diversificação, quer em termos de origem, quer em termos de produtos,
podendo a recolha ser direta ou delegada;
 Reforçar a preocupação no fornecimento de uma alimentação cada vez
mais saudável e promover através de parcerias essa mesma alimentação;
 Seguir com a implementação de um código de boas praticas que garante
melhores condições de higiene e de garantia de qualidade dos produtos
fornecidos;
 Envolver e responsabilizar mais as instituições nas campanhas do Banco
Alimentar;
 Fazer evoluir a relação Banco Alimentar com os beneficiários, via
instituições parceiras, na área da integração social e num apoio cada vez
menos assistencialista e duradouro no tempo;
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PROGRAMA DE AÇÃO PARA 2019

Este Programa de Ação será financiado por receitas provenientes das quotas dos
Associados e de donativos de particulares e empresas, tornando-se necessário
realizar um esforço para angariação de donativos desta ordem. No âmbito do
FEAC o mesmo será financiado com verbas do orçamento comunitário e do
Estado.
O orçamento para 2019 prevê que a BACFAlg suporte todos os encargos anuais
(documento em anexo).
Faro, 30 de Novembro de 2018
A Direção,
Nuno Cabrita Alves

José Duarte Pinto

Maria Encarnação Santos
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 Dar ferramentas às instituições no sentido do apoio alimentar seja um apoio
integrado no apoio à família e limitado no tempo;
 Consolidar o projeto HORTA SOLIDÁRIA em termos de atividade e parcerias;
 Potenciar os investimentos necessários nas instalações de Faro e de
Portimão, com o objetivo de adequar as instalações à movimentação e
manuseamento de produtos alimentares;
 Encontrar uma solução para as instalações de Portimão de longo prazo;
 FEAC – concluir, o melhor possível, o POAPMC nos 8 territórios coordenados
no distrito de Faro;
 Reforçar as equipas de voluntários com novos elementos e reorganizar a
estrutura;
 Aumentar o número de associados da APPIA.

