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Dez anos de trabalho, de amor, de resiliência, de procura e de crescimento. 

A caminhada iniciou-se com uma ideia e uma vontade. 

O caminho foi-se construindo, ajustando, reinventando e principalmente caminhando sempre na 

ajuda, na dádiva e na partilha. 

E todos caminhando, fomos plantando ao longo do percurso as nossas bandeiras e o nosso sonho, 

que nenhuma Pessoa passe fome e que a solidariedade floresça na partilha e na entrega. 

Uma caminhada de 10 anos, em que crescemos, em que se nos juntaram muitos outros, em que 

muitos foram acolhidos, com o nosso património assente na diversidade de opiniões, sem roturas, 

mas firmes no propósito. 

Neste caminho de sonho tornámo-nos mais fortes, mais sábios, mais eficazes colaborativamente, 

mas também mais cientes das nossas responsabilidades neste novo tempo. 

Novo tempo, em que repensamos os nossos modelos, adaptamos as nossas decisões e partimos, com 

todos na busca incessante de cumprir e renovar a nossa missão, com todos providenciar e partilhar o 

alimento para todos os que o não tem. 

Eis a nossa verdade e o nosso desafio, partilhar, com qualidade e dignidade, os alimentos que 

angariamos provendo a que no nosso distrito a fome seja minimizada, contribuindo para a satisfação 

de uma necessidade elementar do ser vivo. 

Dez anos que se encerram, que nos tornaram mais fortes, mais preparados, que nos a deram 

experiência e a razão para continuarmos, em tempos inexoravelmente diferentes, a providenciar o 

Ter, para promover o Ser.  

 

A Direção do BAVC  

10º Aniversário BAVC 
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Viana do Castelo é um concelho assumidamente solidário e que conta com a generosidade de 

homens e mulheres que, diariamente, se entregam à causa humana de forma abnegada. Com esse 

mesmo espírito de missão, iniciou há dez anos a atividade do Banco Alimentar de Viana do Castelo, 

entidade de referência que enche todos de orgulho. 

O papel desempenhado pelo BAVC ao longo desta década é insubstituível, assente no altruísmo de 

voluntários que dão a mão a tantos anónimos que, por motivos diversos, enfrentam uma situação de 

carência ou de maior dificuldade. 

Não posso deixar de agradecer a todos aqueles que, ao longo destes anos, foram solidários e 

contribuíram para uma causa de todos nós. À Direção do Banco Alimentar de Viana do Castelo, deixo 

votos de continuação de um bom trabalho. Estou certo que, graças à vossa dedicação imensa, 

continuarão a fazer a diferença na vida dos vianenses! 

 

Eng.º José Maria Costa 

(Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo e Presidente da Comunidade Intermunicipal do Alto 

Minho) 
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Duas palavras 

 

De uma ideia em 2009… temos uma organização madura e sólida volvidos estes 10 anos. Parabéns a 

todos aqueles que ajudaram a fazer este caminho:  fundadores, dirigentes, profissionais e 

voluntários. 

O Banco Alimentar de Viana do Castelo é hoje uma organização de provas dadas na sua área de 

trabalho e que tem dado provas da capacidade de ter pensamento e posição próprios. 

Na pessoa do seu Presidente da Direção deixo a todos o meu maior louvor pelo caminho percorrido e 

que aqui celebramos quando são dadas contas do trabalho feito no décimo ano da sua existência. 

Bem hajam e venham mais 10! 

 

Dr. Manoel Batista 

(Sócio Honorário do BAVC, primeiro Presidente da Direção do BAVC) 
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Quando em 2006 me tornei voluntária do BACF no Porto, estava longe de imaginar o que aquele 

passo iria transformar a minha vida nos anos que se seguiram! 

Analisando a situação do distrito que me acolheu em 1983, deparou-se-me uma triste realidade – 

20% de pessoas em risco de pobreza ou no limiar da mesma. Era preciso fazer alguma coisa! 

Com os esforços unidos de amigos de boa vontade, exigindo de nós mesmos mais do que cada um 

podia dar, o projeto BACF Viana do Castelo começou a tomar forma em junho de 2009. 

Nesse mesmo ano em novembro, contra todas as expectativas externas, realizava-se a primeira 

campanha de recolha de bens alimentares. Maravilhoso trabalho conjunto de centenas de 

voluntários! 

O BAVC foi crescendo, mudaram-se as instalações, equiparam-se as mesmas com tudo (ou quase 

tudo) necessário ao seu bom funcionamento. Adquiriu-se uma excelente frota automóvel de ligeiros 

e pesados. 

O entusiasmo foi grande ao longo destes 10 anos. Tanto a equipa diária como a sua Direção, ambas 

compostas por pessoas que transmitem à sociedade toda a confiança, seriedade e transparência, irão 

continuar este trabalho tão digno de colocar na mesa os bens essenciais a uma vida digna que todo o 

ser humano merece. 

Enorme orgulho de pertencer a esta Família.  

Parabéns BAVC por esta década de trabalho e humildade, pois os heróis de verdade são aqueles que 

trabalham em projetos de vida e não para impressionar os outros!  

 

Maria de Fátima Cortez Ferreira 

(Sócio Honorário do BAVC, segundo Presidente da Direção e Presidente da Assembleia Geral do BAVC) 
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O Banco Alimentar é desde sempre uma ajuda fundamental e indispensável para que o Centro Social 

e Paroquial de Nossa Senhora de Fátima possa manter a obra social dando resposta a todas as 

solicitações que nos “batem à porta”, nomeadamente utentes do Refeitório Social, crianças pobres 

que frequentam o jardim-de-infância e todas as crianças do Berço. 

O Refeitório Social serve a refeição completa (sopa + prato + sobremesa) ao almoço e ao jantar de 

segunda a domingo, todos os dias do ano incluindo no Natal onde fazemos a Ceia dos Sós. Possui 

ainda balneários para a higiene dos utentes. Usufruem deste serviço pessoas sem abrigo, passantes, 

toxicodependentes, pessoas desintegradas, em situação de risco ou de perda de inclusão social na 

cidade de Viana do Castelo. O Refeitório Social contribui assim para que estas pessoas tenham acesso 

à satisfação das suas necessidades básicas nomeadamente à alimentação e à higiene. Sem o apoio do 

Banco Alimentar, teríamos muitas dificuldades em manter esta obra social e dar resposta a tanta 

gente. Tentamos sempre fazer o melhor, no entanto, temos dificuldades financeiras, como todos. Em 

2019 teremos um resultado negativo de cerca de 30.000,00 € por isso todas as ajudas são 

necessárias para não parar. Vemos o Banco Alimentar como um parceiro onde nos dá bens 

alimentares e nós retribuímos, com o que nos é possível, nomeadamente na recolha e entrega de 

papel e nas vossas campanhas de recolha de alimentos. 

Obrigado ao Banco Alimentar por nos ajudar a ajudar quem mais precisa…  

 

Pe. Artur Coutinho 

(Presidente da Direção do Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora de Fátima, Viana do Castelo) 
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16.149 pessoas 

apoiadas / mês 

597 T 
produtos distribuídos 
(aprox. € 820.000,00) 

 

36,96 Kg  
géneros distribuídos Per capita 

   

589 T  
produtos recolhidos  

(aprox € 809.884,00) 

105 T  

géneros alimentares 
recolhidos nas campanhas 
2019 – saco, vale, online, 

outras 
 

68 T 
Campanha Papel por alimentos 

(aprox. € 4.800,00) 

 
 

1.443 T 
géneros alimentares recolhidos em 21 

campanhas 

2,4 T 
Saída média diária de géneros 

II APAVC|BAVC em números 
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11.300 Voluntários em 

11 anos do BAVC  
(aprox 50.000 h de voluntariado) 

7 voluntários  
Corresponde a 2 pessoas a tempo integral 

(assíduos/média 1 a 5 dias/semana) 

 

 

IPSS com acordo Apoiadas em 2019, por concelho: 
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Em 19 de Junho de 2009, um grupo de pessoas de boa vontade, uniu-se e constituiu em Viana 

do Castelo a Associação Para a Partilha Alimentar de Viana do Castelo, que viria a dar corpo 

ao Banco Alimentar Contra a Fome de Viana do Castelo, comemorando neste ano de 2020 o 

seu 11º aniversário. 

Em 2019 deu-se continuidade à melhoria e atualização de alguns processos e metodologias 

de trabalho interno, prosseguindo-se o esforço contínuo de melhoria da eficácia da ação do 

BAVC. 

O BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME DE VIANA DO CASTELO, continuou em 2019 a sua 

política interna para “fazer mais, com menos”, prestando um serviço público, contratualizado 

com a entidade pública Segurança Social, garantindo intervenção no fornecimento de géneros 

alimentares com a população que se encontra em risco, em crise, em situação vulnerável e de 

empobrecimento. 

A maioria da sua intervenção é financiada por fundos públicos (Segurança Social) e o restante, 

por fundos privados (donativos de empresas e particulares, sócios do BAVC). 

O presente relatório descreve a atividade desenvolvida pela Associação Para a Partilha 

Alimentar de Viana do Castelo | Banco Alimentar Contra a Fome de Viana do Castelo e os 

resultados alcançados ao longo do ciclo de gestão de 2019, que fundamentam a sua 

autoavaliação. Toda a atividade foi orientada pelo Plano de Atividades de 2019. 

Assinala-se que quase a totalidade dos objetivos a que nos propusemos para o ano de 2019, 

foram cumpridos, tendo alguns sido superados, invertendo a tendência verificada em alguns 

anos anteriores, o que está em linha com a estratégia definida pela atual Direção, de 

estabilização e reforço da implementação social do BAVC no distrito de Viana do Castelo. 

 

  

III Apresentação 
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Temos continuamente presente: 

 

1. Missão 

 

Lutar contra o desperdício, recuperando excedentes alimentares, 

para os levar a quem tem carências alimentares, mobilizando 

pessoas e empresas, que a título voluntário, se associam a esta 

causa. 

 

2. Visão 

 

Um mundo, no qual todos os Homens, tenham garantido o direito à 

alimentação, como base da inclusão social. 

 

3. Valores 

 

A Dádiva e a Partilha 

A Dádiva e a Partilha definem o espírito que norteia todas as relações 

estabelecidas entre os diferentes intervenientes e parceiros dos 

Bancos Alimentares, formando uma rede sólida na luta contra a 

carência alimentar. 

Estes valores devem refletir-se no funcionamento do dia a dia e guiar 

a ação. A dimensão humana, naquilo que possui de mais nobre, é 

assim sempre posta em destaque. O que preside não é o interesse 

comercial, mas o serviço do Homem pobre, que se encontra numa 

situação de necessidade, que sofre de privações e de fome. 
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 2017 2018 2019 

Assalariados (a tempo inteiro) 3 3 3 

Voluntários (entre 1 e 5 dias por semana) 7 13 7 

Volume horas em armazém (total 7 voluntários 4h /  

voluntário) 
7000 h 13000 h  7000 h 

Voluntários nas Campanhas (valor aproximado para um 

total de 4 dias) 
1100 1200 1300 

Volume horas nas Campanhas (total 4 dias, 4h / 

voluntário) 
4400 h 4800 h 5200 h 

Prestadores de Trabalho Comunitário / 
Reinserção Social 

3 4 6 

Volume horas de Trabalho Comunitário 134 h 225,50 h 539 h 

 

  

IV Meios Humanos 
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 Nº 

Veículos mercadorias c/ Refrigeração (> 0º )  0 

Veículos mercadorias p/ Congelados (< 0º) 
Transporte de 12 a 17 paletes; com plataforma com elevador;  

Matrícula de 2000: 12-49-PN 
1 

Veículos mercadorias c/ Contentor 
isotérmico – Matrículas de 2002: 27-63-TI e 2014: 79-OP-43   

2 

Veículo comercial ligeiro – Matrícula de 2009: 73-HX-48 

(veículo propriedade da CIM, sendo a APAVC/BAVC usufrutuário) 
1  

Veículo ligeiro (5 lugares) – Matrícula de 2017: 59-SJ-24 1 

 

Armazém (m2) 634 

Área total/coberta armazém (m2) 692 

Escritórios (m2) 58 

Câmaras de frio 1 

Dimensões Câmara de Frio (m2) 56,30 

Refrigeração-frio positivo  (m3) 172 

V Instalações 

VI Veículos 

VII Aparelhos de Manutenção 
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 Nº 

Porta paletes com balança 3 

Porta paletes elétrico 1 

Porta paletes manual 4 

Empilhadores (elétrico) 1 

Armário frigorífico 1 

Passadeira rolante c/ funil 1 

Aspirador industrial 1 

Máquina lavar pavimento 
industrial 

1 

 

 

 

 

 

UDIPSS (CNIS) - União Distrital das Instituições de Solidariedade Social de Viana do 
Castelo; 

ADRIL – Associação do Desenvolvimento Rural Integrado do Lima; 

FPBA – Federação Portuguesa de Bancos Alimentares Contra a Fome; 

CLAS – Conselho Local de Ação Social (CLAS) de Viana do Castelo. 

Inter-Associações de Vila Nova de Anha   

VIII Membro 
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IX Estrutura Interna 

Banco Alimentar 

Contra a Fome de 

Viana do Castelo 

Conselho Fiscal 

Assembleia Geral 

Direção 

Direção  

Técnica 

 Chefe de 

Armazém 

Serviços 

Administrativos 

Comissão 

Abastecimento 

Comissão 

Voluntários 

Comissão 

Distribuição 

Comissão 

Administrativa e 

Financeira 

Comissão Técnica 

Comissão de 

Imagem e 

Relações Públicas 
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O Banco Alimentar Contra a Fome de Viana do Castelo (BAVC) é uma instituição assente na 

dádiva, na partilha, no voluntariado e no mecenato. Criou-se uma relação estreita com o 

Centro Distrital de Segurança Social de Viana do Castelo, com as instituições de trabalho social 

dispersas no território do distrito, bem como com o tecido empresarial e social. 

Uma breve síntese do trabalho desenvolvido ao longo do ano de 2019, além dos dados já 

referidos: 

1. No final de 2015 foram realizadas eleições, pelo que os atuais órgãos sociais, realizaram 

no final de 2019 o seu quarto (último) ano do mandato, razão pela qual se realizou ato 

eleitoral em dezembro de 2019, resultando a eleição e posse dos novos membros dos 

órgãos sociais 2020|2023. 

2. A atividade interna, compreendeu reuniões mensais da Direção, reuniões da 

Assembleia Geral e Conselho Fiscal nos termos dos Estatutos; periodicamente foram 

realizadas reuniões entre a Direção e a Equipa Técnica, no sentido de auscultar e 

transmitir deliberações relativas ao bom e normal funcionamento. 

3. Realização de duas campanhas de recolha de alimentos; a primeira em 25 e 26 de maio, 

a segunda em 30 de novembro e 01 de dezembro. 

4. Procura constante de mais fontes de abastecimento e aumento de recolha de géneros 

alimentares, sobretudo produtos frescos e congelados (em 2016 não houve FEAC - Fundo 

Europeu de Auxílio às Pessoas Mais Carenciadas); em 2017 o programa POAPMC (Programa 

Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas) iniciou no final do ano civil; em 2018, o 

POAPMC desenvolveu-se no território do BAVC de acordo com a orientações da 

entidade promotora. Pela primeira vez, o programa foi alvo de uma candidatura a nível 

nacional, a que o BAVC concorreu a cinco territórios do distrito de Viana do Castelo 

(totalidade), tendo ganho quatro.    

X Atividades Gerais 
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5. Foi dada continuidade à “Campanha Júnior” em maio e novembro | dezembro; o 

projeto foi promovido pela primeira vez durante o ano de 2018 e destina-se a crianças 

e jovens adolescentes – com acompanhamento permanente de licenciados e mestres 

na área da educação, as crianças são desafiadas a desenvolver todas as atividades 

normais de uma campanha em armazém, num espaço restrito e específico. 

6. Quantidade de produtos recolhidos e distribuídos (e respetivo valor estimado): 

 

 2017 2018 2019 

Peso dos produtos (em Kg) Kg / % Kg / % 
Kg RECOLHIDOS 
/ DISTRIBUÍDOS 

% 

Retiradas de fruta e legumes 
(IFAP) 

73.327,00 
12,96% 

46.714,00 
7,19% 

0,00 0,00 

União Europeia (FEAC) 
35.213,00 

6,22% 
260.954,00 

49,21% 
165.706,00 28,00 

Indústria 
259.681,00 

45,90% 
215.321,00 

33,18% 
247.208,00 41,00 

Federação Portuguesa BA´s 
7.289,00 

1,29% 
3.222,00 

0,49% 7.858,00 1,00 

Outros Bancos Alimentares 
50.377,00 

8,90% 
12.324,00 

1,89% 63.619,00 10,00 

Distribuição (donativos 
diretos de supermercados) 

2.581,00 
0,46 

0,00 
0,00 0,00 0,00 

Campanhas saco, vale, on-line 
e papel e outros donativos 

137.343,00 
24,27 

110.376,00 
17,00 

104.663,00 17,00 

(1)Total produtos recolhidos: 
451.572,00  648.910,00 

589.055,00 100,00 
100,00% 100,00% 

(1)Total produtos 
distribuídos: 

458.189,00  652.039,00 596.833,00  

(1) Esta diferença justifica-se, porque acresce aos produtos recebidos em 2019, o saldo de 2018. 

 

 

Valor estimados de produtos distribuídos: 

2017 2018 2019 

€ 567.877,00 € 881.308,00 € 820.578,00 
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Número de fontes de abastecimento:  

83 (FPBA + 3 BA´s + 67 superfícies comerciais nas campanhas + 12 

empresas/entidades/associações/supermercados + pessoas anónimas). 

 

7. Incremento da recolha de papel junto de entidades/empresas/pessoas residentes no 

distrito de Viana do Castelo, no âmbito da “campanha papel por alimentos”: 

2017 2018 2019 

Quantidade de 
papel recolhido 

2017 

Valor 
estimados em 

alimentos  

Quantidade de 
papel recolhido 

2018 

Valor 
estimados em 

alimentos  

Quantidade 
de papel 
recolhido 

2019 

Valor 
estimados 

em 
alimentos  

83.200,00 Kg 

(aprox.  

€ 6.902,20)(1) 

6.726,00 Kg de 
leite 

913,00 Kg de 
óleo 

267,00 Kg de 
atum 

396,00 Kg de 
azeite 

890,00 Kg de 
arroz  

68.680,00 Kg 

(aprox.  

€ 4.787,10)(2) 

4.060,00 Kg de 
leite 

902,00 Kg de 
óleo 

225,00 Kg de 
atum 

341,00 Kg de 
azeite 

620,00 Kg de 
arroz 

 

 

68.000,00 Kg  

(aprox.  

€ 4.550,00) (3) 

6.271,00 kg 
de leite 

421,00 kg 
de óleo 

168,00 kg 
de atum 

291,00 kg 
de azeite 

202,00 kg 
leguminosas 

secas 

 

(1) Em 2017, entre 75,00€ e 85,00€ por tonelada em produtos alimentares; 

(2) Em 2018, entre 60,00€ e 75,00€ por tonelada em produtos alimentares; 

(3) Em 2019, entre 50,00€ e 75,00€ por tonelada em produtos alimentares; 
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8. Incremento da recolha de cartão e plástico junto de entidades/empresas/pessoas 

residentes no distrito de Viana do Castelo, numa perspetiva ecológica e de 

sustentabilidade económica do BAVC: 

EMPRESAS 
CARTÃO PLÁSTICO TAMPINHAS 

Peso (KG) Valor (€) Peso (KG) Valor (€) Peso (KG) Valor (€) 

RECICLO - CASA 
PASSOS  

(janeiro a maio) 

45.038,00 2.867,14€ 3.899,00 335,68€ 0,00 0,00 

RESULIMA 

(maio a dezembro) 
59.760,00 2.988,00€ 5.100,00 729,30€ 100,00 20,00€ 

TOTAIS 104.798,00 5.855,14€ 8.999,00 1.064,98€ 100,00 20,00€ 

 

9. Na Campanha "Eletrão Pilhas - Pilhas por Alimentos", na 1.ª Edição, em 2017, o BAVC 

participou e angariou 320,00 kg. Recebemos da Amb3E (Associação Portuguesa de Gestão 

de Resíduos) um donativo, a título de participação, no valor de 200,00€; no ano de 2018, 

fomos o quarto BA a nível nacional (com uma diferença mínima do 3º), não recebendo 

qualquer valor. Em 2019 foram recolhidas/levantados 200 kg sem retorno de qualquer 

importância a título de prémio. 

 

10. Continuação do procedimento de reavaliação técnica das instituições a serem apoiadas 

e respetiva grelha de distribuição: 

 2017 2018 2019 

Instituições com acordo e esporádicas (+ POAPMC) 91 91 91 

Número médio de pessoas assistidas por mês (+ 

POAPMC) 
16149 16149 16149 

 

Durante o ano de 2019 foram distribuídos géneros por 75 Instituições com Acordo do 

BAVC, das quais 6 Instituições receberam géneros esporadicamente apoiando mais de 

15000 pessoas carenciadas, de todo o distrito. 

Há ainda a contabilizar as 16 Entidades Mediadoras no POAPMC (Programa 

Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas) que apoiaram/apoiam 1149 

pessoas carenciadas com géneros alimentares (entidades referidas na lista apresentada mais 

à frente). 
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11. Com o fim do PCAAC, em 2017, foi implementado o FEAC através do POAPMC, com 

procedimentos novos e através de candidatura pública. O BAVC candidatou-se aos 5 

territórios que compreendem o distrito de Viana do Castelo tendo sido aprovadas 4 das 

candidaturas correspondentes aos seguintes territórios: 1- Arcos de Valdevez e Ponte 

da Barca; 2- Viana do Castelo; 3- Monção, Valença e Melgaço; 4- Vila Nova de Cerveira, 

Paredes de Coura e Caminha. Em consequência foram protocoladas parcerias com 16 

entidades Mediadoras em todo o distrito. A distribuição dos bens alimentares deste 

programa iniciou-se no mês de dezembro de 2017, prolongando-se com a 

“normalidade” programada em 2018 e 2019 (há produtos alimentares 

previstos/distribuídos no cabaz inicial que foi descontinuada a sua distribuição às 

famílias); a partir do mês de outubro de 2019 iniciou-se uma 2ª fase do POAPMC, por 

convite ao BAVC, que se irá prolongar até o ano de 2022. 

12. Continuámos a potenciar todas as candidaturas no âmbito do BAVC, a fim de melhorar 

as condições de trabalho, 

13. Assumimos todos os compromissos financeiros (salariais, rendas e aquisições), com 

esforço, compreensão das entidades externas e colaboração da comunidade (ver 

relatório financeiro), 

14. Continuámos as campanhas de sensibilização junto da imprensa escrita e falada do 

distrito de Viana do Castelo, divulgando a existência do BAVC e das suas necessidades 

mais prementes, 

15. Incrementamos a representação do BAVC em eventos, conferências e junto de 

entidades regionais, públicas e privadas; igualmente, incrementamos os contactos com 

a indústria, agricultura, distribuição e associações da região. 

16. Dinamizámos as campanhas junto de escolas – por iniciativa própria ou convite, bem 

como aceitando visitas de grupos de alunos e grupos de possíveis voluntários (ação do 

Banco de Voluntariado de Viana do Castelo); em 2019, ainda com maior regularidade, 

verificaram-se muitas visitas de “campos / colónias de férias” com atividades 

desenvolvidas pelo BAVC. 

17. Procurámos incrementar o envolvimento do grupo regular de voluntários que 

colaboram com o BAVC (neste momento estão inscritos mais de 1300, sendo 7 fixos 

com tempo variável, o que corresponde a duas pessoas a tempo integral; os restantes 

nas duas campanhas anuais). 
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18. Desenvolvemos o trabalho de maior proximidade com todas as autarquias do distrito, 

empresas e/ou entidades que possam colaborar com o BAVC, no sentido de estreitar e 

formalizar parcerias. 

19. Incrementamos as assessorias técnico-científicas de apoio às atividades do BAVC, 

designadamente na área da Higiene e Segurança Alimentar. 

20. Continuámos o trabalho de colaboração com entidades públicas e privadas – 

organismos diversos e instituições de ensino superior, aceitando estágios e trabalho 

comunitário. 

21. Sensibilizamos o tecido industrial, empresarial e pessoas a título individual, para através 

de donativos em espécie ou donativos em dinheiro, ajudarem o BAVC a fazer face às 

despesas que permitem assegurar o funcionamento e cobrir as despesas correntes que, 

embora reduzidas, são inevitáveis. 

22. Promovemos a sustentabilidade da APAVC | BAVC, garantindo uma gestão 

transparente e responsável. 

23. Comemoramos o 10º aniversário do BAVC (a 07 de novembro de 2019) com uma 

conferência “Solidariedade Social, um Compromisso Ético” do Prof. Doutor Álvaro 

Laborinho Lúcio - decorreu na sala Couto Viana da Biblioteca Municipal de Viana do 

Castelo. 

24. Em 2019 iniciamos a participação em reuniões de trabalho/partilha com a 

Inter-Associações de Vila Nova de Anha (promovida pela Junta de Freguesia de Vila 

Nova de Anha, trata-se de uma organização constituída pelas várias associações da 

freguesia de Vila Nova de Anha, com objetivo de partilha, criação de parcerias e 

sinergias. 

25. Promovemos ao longo do ano momentos de convívio, espírito de equipa e comunicação 

entre a Direção e equipa técnica, com o intuito de integração, pertença e criar laços 

com diferentes elementos de uma equipa. 

26. Foi realizada a gestão das manutenções preditivas, preventivas e corretivas necessárias 

em todos os equipamentos.  
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A execução orçamental envolveu os recursos financeiros para o normal funcionamento do 

BAVC no decorrer no ano de 2019. 

 

XI Contas de Gerência 
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    BAVC  |  25/32 
  

 

 

 

XII Parecer Conselho Fiscal 
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A Associação para a Partilha Alimentar de Viana do Castelo (APAVC) | Banco Alimentar de 

Viana do Castelo (BAVC), reiteradamente agradece a todas as pessoas que se empenham para 

que a sua missão se concretize: 

(1) Aos mentores que tomaram a iniciativa de criar o BAVC; 

(2) A todos os colaboradores que diariamente “fazem BAVC”, com o seu profissionalismo, 

dedicação e empenho – João, Célia e Carla; 

(3) A todos os voluntários que com a sua atitude abnegada “são BAVC”; 

(4) Aos órgãos sociais do APAVC pela confiança na Direção; 

(5) A todos os empresários, pessoas singulares e muitos que no silêncio dos seus gestos, 

apoiam para que as dificuldades se tornem menores;  

(6) A todos os amigos da APAVC | BAVC, que apoiam constantemente esta missão. 

 

Continuando o nosso lema – ir buscar onde sobra para distribuir onde falta e, atendendo a 

que os pedidos de auxílio aumentam diariamente, adivinhamos um longo percurso a fazer. 

Assim, conscientes da nossa missão e do trabalho que pretendemos desenvolver de 

excelência, acreditamos que o ano de 2019 foi, mais uma vez, um excelente ano de trabalho 

e resultados, onde imperou a responsabilidade, o rigor, a transparência e a grande dedicação 

a esta causa. 

 
Viana do Castelo, 24 de março de 2019 
   

 

A Direção, 

João Ferreira – presidente 

Joaquim Guerreiro – vice-presidente  

Ricardo Felgueiras – tesoureiro 

Helena Maltês – vogal 

Marisa Cajeira – secretária 

 

XIII Agradecimentos 
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A. EMPRESAS APOIANTES DO BA VIANA DO CASTELO / BENEMÉRITOS  em 2019

Amadeus 

Arrobabit 

Auto-Rabal  

Banco Alimentar de Braga 

Banco Alimentar de Lisboa 

Banco Alimentar do Porto 

Caixa Crédito Agrícola Viana do Castelo  

Câmara Municipal de Viana do Castelo 

Casa Paula, Materiais de Construção, Ldª 

Centro de Estudos do Autoconhecimento 

Comunidade Intermunicipal do Alto Minho 

(CIM) 

Delta Cafés 

Ecónomo - Contabilidade, Organização e 

Tratamento de Dados, Lda. 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão do 

IPVC – Escola Inclusiva 

Eugénia Lopes & Filhos, Lda. 

Fábrica de Conservas A Poveira. , SA 

Farmácia S. Gonçalo, Arcozelo, Ponte de Lima 

Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares 

Finecook, Lda. 

Fundação D. Pedro V 

GNR – Unidade de Controlo Costeiro, 

Matosinhos 

Gráfica Casa dos Rapazes 

Ibersol 

Longa Vida 

Mafalda Mendes Felgueiras, Advogada 

Mediadesign 

Officetotal Alimentar- – Comércio e Serv., Lda. 

Padaria Sr.ª D´Ajuda, Lda. 

Pam - OP 

Pam – Produção e Distribuição Horticola do 

Litoral, Lda. 

Pastelaria Ameadella  

Plastidom – Plásticos Ind. e Domésticos, SA 

Resulima 

SANITOP 

Sonae 

Vieira e Pires Costa, Lda. 

 

 

Acresce um conjunto de pessoas beneméritas 

que preservamos a identidade. 

  

 

 

(última revisão: dezembro de 2019) 
 

 

 

XIV ANEXOS 
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B. INSTITUIÇÕES APOIADAS NO DISTRITO DE VIANA DO CASTELO COM ACORDO (69) (exceto esporádicas) 

 Concelho de Viana do Castelo 
  

 Concelho de Arcos de Valdevez  Concelho de Caminha  Concelho de Vila Nova de Cerveira 

1 Gabinete de Atendimento à Família 41 
Centro Social e Paroquial de Vila 
Nova de Anha 

64 
Sociedade S. Vicente Paulo 
S. Tiago de Cardielos 

7 
Cruz Vermelha Portuguesa, 
Delegação Arcos Valdevez 

4  8 
Centro Paroquial Promoção Social 
Cultural Reboreda 

2 Casa dos Rapazes e Oficinas S.José 42 
Centro Social e Paroquial de Castelo 
do Neiva 

65 
Conferência Vicentina 
Paróquia S. Pedro S. Paulo 
de Serreleis 

11 Centro Paroquial Social Rio Frio 6 
Centro Social e Paroquial Nª Srª 
Encarnação de Vilarelho 

58 
Câmara Municipal de Vila Nova de 
Cerveira - Acão Social 

10 Conferência Sr. Socorro 43 AMA 66 
Conferência Vicentina de 
São Romão do Neiva 

12 
Centro Social e Paroquial do 
Vale 

28 
Câmara Municipal de Caminha - 
Acção Social 

  Concelho de Ponte de Lima 

15 Caritas Diocesana Viana Castelo 45 
Posto de Assistência Social de 
Alvarães 

67 
Conferência Vicentina S. 
Vicente Paulo S. Martinho 
de Vila Fria 

13 
Caritas Inter-Paroquial de Arcos 
de Valdevez 

34 
Centro Par. e Soc. Sta M.ª Riba 
Âncora 

18 
Conferência S. Vicente Paulo de 
Ponte de Lima 

16 Centro Social e Paroquial de Areosa 46 
Centro Paroquial e Social de 
Barroselas 

68 
Centro Social Paroquial de 
Deão 

14 Centro Paroquial e Social S.Jorge 52 
Centro Social e Cultural de Vila 
Praia de Âncora 

19 Centro Social e Paroquial da Correlhã 

17 Lar de Santa Teresa 48 
Centro Social e Paroquial de São 
Sebastião Chafé 

 75 

Associação de Reformados e 
Pensionistas de Viana do 
Castelo 
 
 

Concelho de Valença 

  Concelho de Paredes de Coura   Concelho de Ponte da Barca 20 
Centro Soc. e Par. São Martinho 
Gandra  

21 
Centro Paroquial e Social de Santa 
Maria Maior 

49 
Movimento Caridade Cristã - Sta. 
Marta Portuzelo 

40 APPACDM  Valença 44 
Câmara Municipal de Paredes 
de Coura - Acão Social 

5 
CM Ponte Barca - Sector Saúde 
e Acão Social 

22 Centro Paroquial e Social de Fornelos 

27 
Centro Social Paroquial de Vila de 
Punhe 

50 
Conferência Mista S.  Vicente  Paulo  
S. Miguel  Vila Franca 

56 
Cruz Vermelha Portuguesa, 
Delegação Valença 

  Concelho de Monção 35 
Centro Social e Paroquial Entre 
Ambos os Rios 

23 
Centro  Paroquial e Social de 
Calheiros 

29 Methamorphys 51 
Associação São Vicente de Paulo de 
Santa Cristina da Meadela 

60 
Associação Social Recreativa 
Aposentados e Reformados 
de Valença 

9 
Centro Social Cultural e 
Recreativo Messegães Valadares 
e Sá 

39 
Centro Paroquial e Social de 
Lavradas 

24 
Centro Paroquial e Social de Santa 
Cruz do Lima 

31 Centro Social Paroq. N.ª Sra. Fátima 53 
Conferência Vicentina Mista de 
Nossa Senhora de Fátima 

61 
Centro Social da Paróquia de 
Cerdal 

  
Concelho de Melgaço 47 

Associação Social e Cultural de 
Britelo 

25 
Centro Par. e Soc. de Rebordões Sta 
Maria  

32 Centro Social e Paroquial de Afife 54 
Centro Social e Paroquial de Vila 
Franca 

    3 
Cruz Vermelha Portuguesa, 
Delegação Melgaço - Loja Social 

57 
Associação Social Cultural 
Amigos de Ponte da Barca 

26 
Casa de Caridade N.º Sr.ª da 
Conceição 

33 Centro Social e Cultural de Carreço 59 
Centro Social e Paroquial de 
Subportela 

    72 
Associação Social e Cultural 
Dona Paterna 

    30 
Centro Par. e Soc. Sta. M.ª Beiral do 
Lima 

36 APPACDM VC 62 
Conferência São Vicente Paulo de 
Barroselas 

            55 
Casa do Povo de São Julião de Freixo - 
Lar Casa de Magalhães 

37 Soc. S. Vicente Paulo- S. Miguel Perre 63 
Conferência Vicentina S. Martinho 
Outeiro 

                

38 
Centro Paroquial Prom. Soc. Cult.-
Darque 

                    



 

     
 

C. INSTITUIÇÕES APOIADAS ESPORADICAMENTE DO DISTRITO DE VIANA DO CASTELO (6) 
 

Agrupamento de Escolas de Arga e Lima 

Centro de Saúde de Darque 

Conferência de S. Vicente Paulo de S. Miguel de Alvarães 

Conferência Vicentina Mista de Vila Praia de Âncora 

EPAN (Rede Europeia Anti pobreza) de Viana do Castelo 

Junta de Freguesia de Darque 

 

D. INSTITUIÇÕES APOIADAS ESPORADICAMENTE COM PRODUTOS FRESCOS DO DISTRITO 

DE VIANA DO CASTELO (8) 
 

Casa do Povo de Afife  

Centro Paroquial e Social de Lanheses 

Centro Social e Cultural da Meadela 

Centro Social e Paroquial de Mazarefes 

Centro Social e Paroquial Senhor do Socorro 

Refood VC 

Santa Casa da Misericórdia de Viana do Castelo 

Conferência S Vicente Paulo de S Miguel de Alvarães 
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E. INSTITUIÇÕES APOIADAS COM PRODUTOS FRESCOS DO DISTRITO DE VIANA DO 
CASTELO (Instituições que beneficiam de apoios através de instituições com acordo com o 
BA Viana:) 

 
Concelho de Viana do Castelo 

Centro Social e Paroquial de S Romão do Neiva 
Centro Social e Paroquial de Santa Marta de Portuzelo 

Concelho de Ponte de Lima 
Casa do Povo Vitorino de Piães 
Centro Paroquial e Social da Facha 

Centro Paroquial e Social de Santa Maria dos Anjos 

Concelho de Vila Nova de Cerveira 

Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Cerveira 

Concelho de Monção 
Santa Casa da Misericórdia de Monção 
Centro Paroquial e Social de Barbeita 

Concelho de Melgaço 

 
Concelho de Caminha 

Casa do Povo de Lanhelas 

Casa de Repouso Bom Jesus Mareantes 

Centro Social e Paroquial de Moledo 

Patronato Nossa Senhora da Bonança 

Santa Casa da Misericórdia de Caminha  

Concelho de Ponte da Barca 

APPACDM Ponte da Barca 

Santa Casa da Misericórdia de Ponte da Barca 

Concelho de Arcos de Valdevez 
Centro Paroquial e Social de Santa Maria de Grade  
Junta de Freguesia do Vale 
Santa Casa da Misericórdia de Arcos de Valdevez 

Concelho de Valença 
Câmara Municipal de Valença – Ação Social 
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E. ENTIDADES do POAPMC (Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas)  

 

1. Território de Viana do Castelo: 

- Gabinete de Atendimento à Família, 

- Centro Social e Cultural de Carreço, 

- Centro Social e Paroquial de S. Romão do Neiva, 

- Centro Social e Paroquial de Vila Nova de Anha, 

- Centro Social e Paroquial de Vila Franca, 

- Centro Paroquial e Social de Lanheses, 

- Posto de Assistência Social de Alvarães. 

2. Território de Caminha, Paredes de Coura e Vila Nova de Cerveira: 

- Câmara Municipal de Caminha, 

- Organismo Utilitário e Social de Apoio Mútuo (OUSAM), 

- Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira. 

3. Território de Melgaço, Monção e Valença: 

 - Santa Casa da Misericórdia de Melgaço, 

 - Câmara Municipal de Monção, 

 - Câmara Municipal de Valença. 

4. Território de Arcos de Valdevez e Ponte da Barca: 

 - Santa Casa da Misericórdia de Arcos de Valdevez, 

 - Câmara Municipal de Ponte da Barca, 

 - Associação Social e Cultural da Freguesia de Britelo. 
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Documento apresentado e aprovado 

em Assembleia Geral do  

dia 25 de junho de 2020 (primeira convocatória a 24 março, adiada atendendo à 

emergência de saúde pública de âmbito internacional - pandemia COVID-19) 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO  

PARA  

A PARTILHA ALIMENTAR  

de VIANA DO CASTELO 


