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A Direção da ASTECIA Associação Terceirense de Combate à Insuficiência Alimentar / Banco 

Alimentar Contra a Fome da Terceira, no regular exercício das suas funções e no 

cumprimento dos seus deveres estatutários, apresenta o Programa de ação e orçamento 

para o ano de 2021. 

 

A ASTECIA - Associação Terceirense de Combate à Insuficiência Alimentar 

 

A ASTECIA é uma associação sem fins lucrativos, reconhecida de utilidade pública, com a 

finalidade de prestar ajuda alimentar aos carenciados da ilha Terceira. Usa a marca “Banco 

Alimentar Contra a Fome” por contrato de Sub Licenciamento de Marca, celebrado em 

30.03.2011 com a Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares Contra a Fome. Uma das 

obrigações decorrentes desse acordo e também dos estatutos desta instituição é a proibição 

dos alimentos serem distribuídos diretamente aos carenciados, privilegiando-se uma 

distribuição indireta. Os alimentos são entregues às instituições parceiras, encaminhando 

posteriormente para as famílias mais carenciadas que acorrem a solicitar ajuda alimentar. 

 

 

Data de constituição: 07 de maio de 2010 

NIPC: 509 426 093  

NISS: 20 018 674 356 

 

MISSÃO  

– Luta contra o desperdício. 

VISÃO   

– Um mundo no qual todos os Homens tenham garantido o direito à alimentação. 

VALORES 

– A dádiva e a partilha.  
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ORGÃOS SOCIAIS 

 

 
Assembleia Geral 

Presidente – João Maria Borges da Costa Sousa Mendes 

Vice-Presidente – Ricardo Manuel Rodrigues de Barros 

Secretária – Sónia Cristina Cota Machado 

 

 

Direção 

Presidente – Andreia de Sousa Vieira Rico 

Vice-Presidente – Elvira Maria Moniz Fernandes Silva 

Vice-Presidente – Mónica Gomes Oliveira Rocha 

Secretário – Luís Miguel Fernandes Silva 

Tesoureiro – João Manuel Bettencourt Mendonça 

Suplente – Filomena Maria Macedo Costa da Silva 

Suplente – José Leal Henrique Ferreira 

Suplente – Francisco José de Sousa Martins 

 

 

Conselho Fiscal 

Presidente – José Avelino Rocha dos Santos 

Secretário – Hélder Moniz da Costa 

Relator – José Ivo Barcelos Diniz 

Suplente – António Barcelos de Freitas 

Suplente – Carlos Eduardo da Costa Rico 
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COMISSÕES 

 

Comissão de Abastecimento 

Sandra Leite - Coordenadora  
Rui Costa 
Liliana Dias 

 
Comissão de Voluntários 

Mário Mendes – Coordenador 
Rita Rico 
Luísa Calado 

 
Comissão de Distribuição 

Mónica Rocha - Coordenadora 
Catarina Gonçalves 
Cátia Oliveira 

 

Comissão Administrativa e Financeira 

Andreia Rico – Coordenadora 
Graça Soares 
João Mendonça 

 

Comissão Técnica 

Carlos Rico - Coordenador  
José Henrique Ferreira 
Ezequiel Gomes 
Paulo Neto 

 

Comissão de Imagem, Comunicação e Relações Públicas 

Elvira Silva – Coordenadora 
Luís Silva 
Mónica Sousa 
Flávio Maciel 
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1. PROGRAMA DE AÇÃO 

 

O ano de 2020 ensinou-nos que a mudança e adaptação são uma constante na nossa 

atividade, que temos de estar disponíveis para nos reajustarmos, tendo sempre presente que 

é em momentos como o que atravessamos, que o nosso auxílio não pode faltar. 

A braços com a pandemia da COVID-19, onde a nossa atividade foi profundamente alterada, 

a planificação do ano de 2021 albergou todos os ensinamentos que recebemos desde março 

de 2020. As dificuldades dos beneficiários das nossas instituições parceiras são expetáveis 

que aumentem, assim como o aumento do número de famílias a solicitar auxílio, tornando 

este novo ano ainda mais desafiante. 

Tendo em linha de conta a nova realidade que todos enfrentamos, idealizamos dar 

continuidade ao trabalho desenvolvido em 2020, com rigor, numa gestão prudente, mas 

recetivos a mudanças e adaptações sempre que assim for necessário. 

Antecipadamente, agradecemos a todas as equipas desta instituição que continuam a 

acompanhar esta Direção, aos voluntários que souberam interpretar o período que 

atravessamos, a todas as entidades e pessoas que nos apoiam e facultam os recursos 

imprescindíveis para podermos dar continuidade aos nossos projetos, a todas as instituições 

parceiras que sempre responderam ao apelo das pessoas carenciadas e, em particular, aos 

funcionários que abraçarão este projeto enfrentando um novo ano. 

 

 

A todos, o nosso muito obrigado! 

 

 

A Direção  
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COMISSÕES 

 

COMISSÃO DE ABASTECIMENTO 

 Visitar as empresas locais do setor agroalimentar, para dar a conhecer a atividade 

do BA Terceira e promover a recolha de excedentes alimentares; 

 Promover a angariação de donativos junto das empresas; 

 Fomentar campanhas de sensibilização junto do público; 

 Dinamizar o “Movimento Unidos Contra o Desperdício”. 

 

COMISSÃO DE VOLUNTÁRIOS 

 Assegurar a gestão da base de dados dos voluntários e a sua participação nas cam-

panhas e outras atividades do Banco; 

 Fomentar as equipas de coordenadores de loja que ficarão responsáveis pela gestão 

dos voluntários da sua equipa; 

 Promover o voluntariado empresarial; 

 Envolver e fomentar o voluntariado universitário; 

 Assegurar a participação mensal de voluntários na elaboração de cabazes; 

 Estimular as crianças e jovens a terem uma participação mais ativa no voluntariado. 

 

 

COMISSÃO DE DISTRIBUIÇÃO 

 Assegurar a execução física do Programa POAPMC/FEAC e gerir a implementação do 

Protocolo com as mediadoras e com o ISSA; 

 Acionar as formalidades administrativas do Programa POAPMC/FEAC no Portal 

2020; 

 Promover a distribuição mensal dos cabazes; 

 Apoiar as instituições parceiras na atribuição de cabazes, esclarecendo-as sempre 

que houver solicitação ou se identifique tal necessidade; 

 Celebrar acordos com novas instituições parceiras; 

 Promover a execução dos protocolos celebrados com o ISSA e com os Municípios; 

 Coordenar as ações necessárias no âmbito da “Rede de Emergência Alimentar”. 
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COMISSÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 Assegurar a correta implementação do orçamento; 

 Gerir os recursos financeiros; 

 Coordenar a gestão dos recursos humanos; 

 Promover a participação em formações do quadro de pessoal, das comissões e da 

direção; 

 Acompanhar a execução financeira do POAPMC/FEAC; 

 Executar a celebração de acordos de cooperação e rever a necessidade de apoios 

eventuais; 

 Fomentar e aceitar estágios de alunos de escolas nas áreas de secretariado, infor-

mática e logística de armazém. 

 

COMISSÃO TÉCNICA 

 Assegurar a manutenção dos armazéns e redutos; 

 Promover a manutenção dos veículos, máquinas e equipamentos; 

 Propor obras de melhoramento e angariar meios para a sua implementação; 

 Garantir a execução física do armazenamento e transporte de bens doados nas 

campanhas “saco”. 

 

COMISSÃO DE IMAGEM, COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS  

 Reforçar o trabalho nas redes sociais, na divulgação das atividades e campanhas; 

 Estabelecer parcerias com as diferentes comissões de forma a terem o seu próprio 

espaço de divulgação nas redes sociais do Banco; 

 Continuar a assegurar a divulgação, junto dos media tradicionais, nomeadamente, 

rádio, televisão e jornais locais, das campanhas "saco" e iniciativas do Banco Ali-

mentar; 

 Manter o contato com artistas e personalidades locais, para que participem nas 

ações de divulgação do BA Terceira; 

 Promover a imagem do BAT no encontro anual dos Bancos Alimentares; 

 Desenvolver materiais promocionais de apoio à atividade de outras comissões. 
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2. ORÇAMENTO 2021 

 

RECEITAS   

Instituto da Segurança Social dos Açores 27 459,96 € 

POAPMC/FEAC 10 084,32 € 

Federação Portuguesa Bancos Alimentares 2 500,00 € 

Município de Angra do Heroísmo 10 000,00 € 

Município de Praia da Vitória 2 500,00 € 

Consignação de IRS/Reembolso IVA 2 000,00 € 

Donativos 12 500,00 € 

Reembolso de passagens aéreas  5 000,00 € 

TOTAL 72 044,28 € 

 

 

DESPESAS   

Salários         30 000,00 €  

Taxa Social Única e Retenções         12 000,00 €  

Deslocações        6 500,00 €   

Formação        1 500,00 €   

Campanha Saco            1 500,00 €  

Manutenção de viaturas        500,00 €   

Eletricidade           3 750,00 €  

Combustível        1 500,00 €   

Comunicações               700,00 €  

Empresa de contabilidade        1 416,00 €   

Conservação        1 000,00 €   

Desinfestação         1 350,00  €  

Água               150,00 €  

Consumíveis de escritório           500,00 €  

Higiene e limpeza               500,00 €  

Publicações               200,00 €  

Correio               50,00 €  

Comissões bancárias               100,00 €  

Quotas                  50,00 €  

Armazenamento         7 080,00 €   

Seguros               500,00 €  

Aluguer de viaturas               600,00 €  

Serviços de Higiene e Segurança Alimentar               150,00 €  

TOTAL 71 596,00 €  
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O presente “Programa de ação e orçamento 2021” foi aprovado em reunião da Direção da 

ASTECIA realizada no dia 01 de dezembro de 2020, a qual foi convocada especificamente 

para o efeito. 

 

 

 

 

 

 

 

 ____________________ ____________________ ____________________ 
 Andreia Rico  Elvira Silva                  Mónica Oliveira 

 (Presidente)   (Vice-Presidente) (Vice-Presidente) 

 

 

 

 

 

 

 ____________________ ____________________ 
 Luís Silva João Mendonça 

 (Secretário) (Tesoureiro) 

 


