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A Direção da ASTECIA Associação Terceirense de Combate à Insuficiência 

Alimentar, no regular exercício das suas funções e no cumprimento dos seus 

deveres estatutários, apresenta, para parecer do Conselho Fiscal e aprovação da 

Assembleia Geral nos termos previstos nas alíneas d) e e) do nº 1 do artigo 25º e 

para os efeitos previstos na alínea b) do nº 5 do artigo 19º e alínea c) do artigo 

21º dos Estatutos, o Relatório e Contas de Gerência referente ao ano de 2020. 

 

 

A ASTECIA  
 

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 de 

março de 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 do Banco 

Alimentar da Terceira e estas encaminham-nos posteriormente para as famílias mais 

carenciadas que a elas acorrem a solicitar ajuda alimentar. 

 

 

Em 14 de agosto de 2018, coordenou e celebrou um Protocolo de Parceria com 8 institui-

ções, que assumem as funções de mediadoras, no âmbito da operação do PO APMC – FEAC, 

onde a ASTECIA assume a função de entidade coordenadora. Esta operação contribui para a 

realização do objetivo específico de diminuição das formas mais graves de pobreza através 

da prestação de assistência não financeira, da concessão de alimentos e/ou de assistência 

material de base e da realização de atividades de inclusão social direcionadas para a integra-

ção social de pessoas carenciadas. Como entidade coordenadora recebe e armazena os gé-

neros alimentares, garantindo a sua entrega e boa receção nas instalações das entidades 

mediadoras, que os distribuem aos destinatários finais. 
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ORGÃOS SOCIAIS DA “ASTECIA” 

O funcionamento, funções e competências da ASTECIA são definidos pelos seus estatutos e 

assenta em três órgãos sociais – Assembleia Geral, Direção e Conselho Fiscal. As eleições que 

deram origem aos presentes órgãos sociais realizaram-se no dia 22 de janeiro de 2018 e tem 

mandato válido para o quadriénio 2018-2021. A sua composição é descrita abaixo: 

 

 

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 

 

 

 

COMISSÕES 

Por se tratar de uma instituição com um elevado grau de complexidade quanto ao seu 

funcionamento, o nº 2 do artigo 33º dos estatutos da ASTECIA prevê a criação de comissões. 
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Estas foram criadas com a denominação, natureza e funções comuns aos demais Bancos 

Alimentares e servem para agilizar e facilitar todo o trabalho desenvolvido. São elas: 

 

 

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 

 

 

 

FUNCIONÁRIOS 

No final do ano de 2020 verificou-se a alteração do quadro de pessoal da ASTECIA. 
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A funcionária mais antiga da associação e ao serviço desde a sua fundação, com as funções 

de Fiel de Armazém, Otília Martins, pediu a rescisão do seu contrato de trabalho a partir de 

novembro de 2020. 

Com efeitos a 4 de janeiro de 2021, a funcionária Maria da Graça Soares, também com as 

funções de Fiel de Armazém, pediu igualmente a cessação do seu contrato de trabalho. 

Face às situações descritas, no final de 2020 o quadro da instituição passou a ser composto 

do seguinte modo: 

 

 

QUADRO DE PESSOAL DA ASTECIA - 31/12/2020 

Nome Função/categoria Tipo de vínculo Data 

Rita Costa Rico 
Fiel de Armazém 

Cat.  2ª 
Definitivo Início: 02/12/2020 

Daniela Sofia Garcia Borges 
Fiel de Armazém 

Cat . 2ª 
Definitivo Início: 15/12/2020 
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1. RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
 

DIREÇÃO 

 

ATIVIDADE DO BANCO ALIMENTAR 

A Direção coordenou todas as atividades desta instituição, assegurando a organização e 

funcionamento da totalidade dos seus serviços.  

 
 
 
VISITAS ÀS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 

O Banco Alimentar da Terceira tem contrato de 

parceria com 45 instituições de apoio social 

espalhadas por toda a ilha Terceira, contando 

neste momento com cerca de 30 instituições que 

tem atividade regular nesta área.  

Em 2019, sob a coordenação da diretora Elvira 

Silva, iniciou-se um programa de visitas às 

instituições parceiras, com o objetivo de conhecer 

as mesmas e os aspetos relacionados com os casos 

que acompanham em cada uma das freguesias, de 

forma a solidificar a real situação relacionada com 

as ajudas alimentares.  

No decorrer ano de 2019 efetuaram-se 11 visitas. 

Durante o ano de 2020 era expectável que se 

desse continuidade às visitas entretanto 

programadas, mas atendendo à pandemia da 

COVID-19, o referido programa foi suspenso e 

terminado o ano, não se concretizou qualquer nova visita. 

 
 
 

ATUALIZAÇÃO DE HARDWARE 

Foram instalados dois novos discos rígidos digitais nos computadores do escritório do Banco 

Alimentar, tendo a sua execução sido feita pelos técnicos de informática voluntários, Hélder 

Costa e José Ivo Dinis. 
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A Direção desta instituição reconhece, uma vez mais, o inexcedível e louvável trabalho 

prestado desde sempre pelos dois colaboradores, no apoio informático disponibilizado 

incessantemente aos colaboradores e diretores do Banco Alimentar. 

 

 

 

REUNIÕES COM AS CÂMARAS MUNICIPAIS 

A Direção reuniu com as Câmaras Municipais de Angra do Heroísmo e da Praia da Vitória no 

sentido de incrementar os acordos de cooperação, dar conhecimento das atividades 

desenvolvidas e manifestar as expetativas quanto aos desafios da atual situação. 

 

     
 

 

 

PROJETO “SOLIDARIEDADE EM MOVIMENTO” 

 

Em 28 de fevereiro de 2020 a Direção da ASTECIA candidatou-se ao projeto SOLIDARIEDADE 
EM MOVIMENTO para a aquisição de um veículo elétrico de 5 lugares com alguma 
capacidade de carga, com o objetivo de substituir a viatura Ford Focus. Este projeto foi 
lançado pela Secretaria Regional da Solidariedade Social e pretendia atribuir viaturas a várias 
IPSS´s dos Açores, no valor global aproximado de 1 milhão de euros. 
 

Projeto “Solidariedade em Movimento” 

Viatura proposta na candidatura Viatura a substituir 

 

 

 

A candidatura da ASTECIA não foi contemplada, tendo essa decisão sido comunicada em 29 
de maio de 2020 pela Secretaria Regional da Solidariedade Social.  
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CAMPANHAS “SACO” DE RECOLHA DE ALIMENTOS 2010 A 2020 

No ano de 2020, como consequência da pandemia da COVID-19, não se realizaram as 
tradicionais “CAMPANHAS SACO” em todo o território nacional e arquipélagos da Madeira e 
Açores. 
 

Resultados das campanhas 

Campanhas SACO de recolha de alimentos (toneladas)  

Ano 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Mai/jun 0 12,5 15,1 25,1 21 18 23,2 19,9 18,5 16,4 0 

Nov/dez 16,6 16,5 19,7 22,7 20,6 19,6 22,9 21,6 19,6 17,0 0 

 
 
 

 

 

 

 

PANDEMIA DA COVID-19 

A 10 de março de 2020 a Direção da ASTECIA aprova e 

implementa o seu Plano de Contingência para a pande-

mia da COVID-19, o qual estava alinhado com as princi-

pais orientações nacionais e regionais. O plano definiu as 

principais etapas e procedimentos a adotar perante um 

funcionário que apresentas-

se os critérios de “caso sus-

peito” para a infeção pelo 

vírus SARS-CoV-2, assim 

como as principais condicio-

nantes à atividade da insti-

tuição enquanto vigorassem 

as restrições provocadas 

pela pandemia. 

12

17

22

27

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Campanhas SACO de recolhas de alimentos (toneladas)

Mai/jun

Nov/dez
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Em 30 de março foi aprovada a primeira revisão do plano. 

Dando cumprimento ao Plano de Contingência, todos os intervenientes foram informados do 

modelo de trabalho implementado naquela fase da pandemia, os procedimentos a tomar no 

domínio da proteção individual e do rigoroso cumprimento das regras sanitárias entretanto 

impostas pelas autoridades. 
 

Foi 

reservada 

uma sala 

para 

isolamento 

de suspeitos 

de infeção 

que visava 

impedir que 

outros trabalhadores da ASTECIA/Banco Alimentar 

fossem expostos e infetados pelo trabalhador(a) 

suspeito(a) de estar infetado(a). Nesse compartimento foi colocada uma caixa com diverso 

material de proteção individual, solução desinfetante, termómetro e informação útil para 

que o indivíduo em isolamento iniciasse os contatos telefónicos com as autoridades e com os 

restantes elementos da instituição. 

 

Na fase inicial e no período mais agudo das restrições provocadas pela pandemia, o BAT não 

cessou a sua atividade, embora estivesse durante algum tempo (de 16 de março a 24 de 

abril de 2020) a trabalhar no regime de teletrabalho. Neste período, os funcionários estavam 

resguardados nas suas habitações e só se dirigiam às instalações do Banco, quando, através 

de marcação prévia via telefone fixo ou telemóvel, eram agendadas receções de mercadori-

as, entregas de cabazes de alimentos ou outras atividades que obrigassem à sua presença 

nos armazéns ou escritório da associação. 
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GÉNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS 
 

Os Bancos Alimentares tem por principal objetivo, a recolha dos excedentes alimentares, 
para posterior entrega a famílias carenciadas, evitando-se assim o seu desperdício e 
consequente encaminhamento para o lixo. 
O quadro apresentado abaixo reúne a totalidade de géneros alimentícios doados ao Banco 
Alimentar da Terceira durante o ano de 2020, com referência às quantidades, valores e 
respetivas proveniências.  
 
 

Géneros alimentícios doados ao Banco Alimentar – 2020 

Proveniência Quantidade (Kg) 

Campanha Saco 
maio a) 0 

dezembro a) 0 

Campanha Ajuda Vale 

maio  2 876,0 

dezembro  2 608,7 0 

Campanha online “alimentestaideia.pt” 

dezembro 2019    b)              136,5 

maio  1 553,4 

dezembro   c) 

Rede de Emergência Alimentar (remessas da FPBA + aquisições locais) 70 448,4   

Banco Alimentar contra a fome de Lisboa  3 225,6 

Empresas, instituições locais e particulares  31 546,4  

TOTAL (valor em kg)  112 396,0 

Total (valor em euros) d) 167 747,00 

 
a) No ano de 2020, devido à pandemia da COVID-19, as campanhas saco não se realizaram em todo o país.  

b) Valores referentes a 2019, mas que deram entrada no BAT em 2020. 

c) Os valores da campanha dezembro 2020 ainda não foram reportados ao BAT. 

d) Os valores dos bens em euros são atribuídos apenas para fins estatísticos e referem-se a preços médios de mercado, 

visto que o mesmo é idêntico na entrada e saída, não afetando nem positiva nem negativamente as contas finais do 

exercício. 

 

 

 

Resume-se abaixo os valores de géneros alimentícios doados ao Banco Alimentar da Terceira 

nos últimos seis anos, evidenciando-se as quantidades recolhidas nas empresas e instituições 

da ilha e o total global recebido no respetivo ano.  

 

Géneros alimentícios doados ao Banco Alimentar da Terceira – GLOBAL (em kg) 

Origem 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Empresas e instituições locais 8 972 14 578 9 765 10 077 12 846 31 546 

Total global 57 210 88 180  68 320  105 700 65 545 112 396 
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REDE DE EMERGÊNCIA ALIMENTAR 

 
 O lançamento da Rede de Emergência Alimentar  
 

Em 19 de março de 2020 foi lança-
da a Rede de Emergência Alimen-
tar, para dar uma resposta estrutu-
rada ao impacto das medidas to-
madas para prevenir o contágio e 
propagação da Covid-19 que criou 
situações extremamente difíceis e 
de grande desespero junto das po-
pulações mais desfavorecidas e 
para acautelar o risco de situações 
de rutura de apoio alimentar, de 
isolamento e de desespero. 

A Rede de Emergência Alimentar é uma resposta limitada no tempo até estar ultrapassada a 
situação de emergência que o país vive. Visa permitir levar alimento a quem dele carece e 
assim apoiar quem tem baixos recursos económicos e não tenha capacidade de suportar o 
custo de alimentação que habitualmente é entregue pelas respostas sociais. 

Foi estruturada a partir da Federação Portuguesa de Bancos Alimentares em parceria com a 
ENTRAJUDA e está assente nas Instituições de Solidariedade Social, nas Juntas de Freguesia e 
outras entidades que prestam apoio social. 
 
 
Rede de Emergência Alimentar / ilha Terceira - Abastecimento  
 

REA – Origem dos produtos alimentares (março a dezembro de 2020) 

Federação 
Bancos  

Alimentares* 
JBLA** JLM** 

Luís 
Vicente** 

Pronicol** Fruter** 
Pomar 

das 
Ilhas** 

Total 
(kg) 

47 782,5 12 135,5 900 4 380 4 490,4 460 300 70 448,4 

*donativos; **aquisições na ilha Terceira 

 

 

EXECUÇÃO - Rede de Emergência Alimentar 

Ano de 2020 (março a dezembro) 

Donativos 61 057,50€ 

Aquisição de produtos localmente 25 312,04€ 

SALDO (31/12/2020) 36 745,46€ 
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REA – Discriminação dos produtos recebidos e adquiridos 
(março a dezembro de 2020) 

Produtos alimentares Quantidades (Kg ou L) 

Açúcar 2.034,0 

Arroz 8.946,0 

Azeite 1.649,8 

Bolachas 2.546,3 

Cereais 1.470,4 

Conservas de peixe 1.634,2 

Café 2,4 

Esparguete 2.128,0 

Farinha 2.760,0 

Feijão enlatado 2.999,4 

Grão-de-bico 2.561,9 

Leite 18.362,0 

Leguminosas Secas 1.072,5 

Massa grossa 2.267,0 

Massinha 924,0 

Óleo 3.196,2 

Papa bebé 483,2 

Queijo 433,5 

Sal 960,0 

Salsichas 1.886,2 

Tomatada 3.335,0 

Batatas 1.910,0 

Cenouras 2.100,0 

Fruta 2.366,0 

Diversos 738,4 

Iogurtes 432,0 

Manteiga 1.250,0 

TOTAL (kg) 70.448,4 

 

A adesão à REA permitiu ainda ao Banco Alimentar da Terceira proceder à aquisição local dos 

produtos que necessitasse para garantir a assistência alimentar às famílias mais carenciadas 

da ilha, usando para tal os donativos em dinheiro canalizados para esse efeito. Refira-se que 

essa faculdade de aquisição de produtos alimentares para posterior doação não é permitida, 

em circunstâncias normais, aos Bancos Alimentares. 

 

 

 

CAMPANHA AJUDA VALE 
 

A campanha AJUDA VALE na ilha Terceira contou, pela 

primeira vez, com o empenho do BAT na promoção da 

campanha junto dos supermercados locais, ao invés do 

que se passava anteriormente, em que a mesma se 

desenvolvia apenas com a participação das cadeias de 

hipermercados de dimensão nacional, e no caso da ilha 

Terceira, apenas contávamos com a cadeia Continente, 

com lojas em Angra do Heroísmo e Praia da Vitória. 
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Assim, além destas duas lojas, na campanha de maio de 2020 contamos com a participação 

dos supermercados Guarita, que participaram com as suas lojas de Angra do Heroísmo, Terra 

do Pão, Porto Judeu e Praia da Vitória. Na campanha de dezembro de 2020, além das lojas 

aderentes na campanha de maio, juntou-se a esta iniciativa, a cadeia de supermercados 

Akiperto. 

 

As quantidades de alimentos recolhidos foram os seguintes: 
 

Campanhas AJUDA VALE – 2020 

Campanha Local Quantidade (kg) 

Maio 
Hipermercados Continente 
Supermercados Guarita 

1 562 
2 314 

 TOTAL (kg) 2 876 

Campanha Local Quantidade (kg) 

Dezembro 
Hipermercados Continente 
Supermercados Guarita 
Supermercados Akiperto 

12,3 
2 381,3 

215,1 

 TOTAL (kg) 2 608,7 

 

 

A ASTECIA/Banco Alimentar da Terceira tem o prazer em 

evidenciar e agradecer os resultados obtidos nas 

campanhas Ajuda Vale na ilha, os quais só se 

concretizaram com a dedicação à causa, de todos os 

colaboradores dos supermercados Continente, Guarita e 

Akiperto, pois, nestes momentos são eles e elas, o 

“rosto” do Banco Alimentar da Terceira. 

 

A todos os terceirenses, que mais uma vez responderam 

a esta chamada, também queremos manifestar, mais 

uma vez, o nosso enorme e sincero OBRIGADO. 
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A RTP Açores fez uma excelente cobertura televisiva da campanha AJUDA VALE, na qual se 

incluiu uma entrevista numa superfície comercial da ilha com a presidente do Banco 

Alimentar da Terceira, Andreia Vieira Rico. 

No mesmo âmbito, a 28 de maio, a Antena 1 Açores - Programa “Inter-ilhas” - solicitou uma 

entrevista ao Banco Alimentar da Terceira, tendo a presidente da instituição evidenciado a 

mais-valia desta campanha, atendendo à não realização das tradicionais CAMPANHAS SACO e 

ao esperado crescimento da procura de ajuda alimentar nos tempos de pandemia que se 

viveu durante o ano de 2020.  
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CAMPANHA ONLINE “ALIMENTESTAIDEIA.PT” 
 

A campanha on-line “alimentestaideia.pt”, em virtude da pandemia da COVID-19 passou a 

ter mais destaque, por permitir a possibilidade a qualquer pessoa, em qualquer parte do 

mundo, efetuar uma doação por meios eletrónicos para qualquer Banco à sua escolha. 

Enquanto decorreu a campanha de maio de 2020, reverteu para o Banco Alimentar da 

Terceira 1 553,4 kg de produtos alimentares. O valor da campanha de dezembro de 2020 

ainda não foi remetido pela FPBA ao Banco Alimentar da Terceira. 

O acesso ao site fazia-se através do endereço eletrónico www.alimentestaideia.pt. 
 

 

Campanha “alimentestaideia.pt” - 2020 

Campanha Quantidade (kg) 

Maio 1 553,4 

Dezembro  

TOTAL (kg) 1 553,4 

  

http://www.alimentestaideia.pt/
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A NOSSA INSTITUIÇÃO 

 
O nosso armazém 
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A nossa rede de frio 
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O nosso equipamento 
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O nosso refeitório 

    
 

   
 

 

 

O nosso escritório 
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COMISSÕES 

 

COMISSÃO DE ABASTECIMENTO 

Coordenadora: Sandra Leite 

 

 

DONATIVOS EM ESPÉCIE - Empresas e instituições locais 

 Na sequência da pandemia da COVID19, a comissão de abastecimento, em articulação com a 

Direção da ASTECIA, encetou de imediato contatos telefónicos, complementados com o envio de 

informação por email, com cerca de 20 empresas do ramo alimentar da ilha Terceira, 

evidenciando-se nesses contatos o papel fulcral do Banco Alimentar na recolha de todos os 

excedentes alimentares que pudessem vir a deter. 

Esta abordagem alertava para a eventualidade das solicitações de ajuda alimentar virem a disparar 

enquanto durasse a pandemia e nos meses subsequentes, aludindo também à adesão do BAT à 

campanha nacional de apoio alimentar, designada de REDE DE EMERGÊNCIA ALIMENTAR. 

 

Durante o ano de 2020, foram recolhidos 31 546,4 kg de produtos alimentares nas empresas locais, 

tendo-se também registado algumas iniciativas de recolha nas escolas, escuteiros e instituições mili-

tares. No quadro abaixo são descriminados os valores recolhidos, bem como as respetivas origens. 

 

JBLA 
Quinta dos 

Açores 
Emater JLM Pronicol Unicol 

Secret 

Islands 
JMV Fruter 

Luis 

Vicente              

808,4 4 081.81 10 998,5 149,7 1 229,9 330,5 293,4 661,8 350 210 

Valores em kg 
 

2 140,90 16 876,93 22 696,61 661,20 6 277,20 830,90 2 583,90 5 867,80 175 210 

Valores correspondentes em euros 

 
 

Lajes 
Field 
Top3 

Office 

Total 
Inatel Escolas CNE RG1 Particulares 

 

Açoraves 

 

Sogenave 
Sumol+

Compal 

 

Akiperto 
Total 

(kg) 

730,4 158,8 49,5 416,6 300,8 2 865,6 107,2 4 620 2 880,6 87,8 215,1 31 546,4 

Valores em kg 
 

906,8 260,8 63 537,42 295,57 3 313,63 64,40 5 076,20 1 977,89 87,76 62,74 70 966,65 

Valores correspondentes em euros 

 

As 31,5 toneladas de géneros alimentícios recolhidos na ilha Terceira, no ano de 2020, 

representam um valor de 70 966,65€. 
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UNIDOS CONTRA O DESPERDÍCIO  

UNIDOS CONTRA O DESPERDÍCIO é um… 

…movimento cívico, nacional e educativo, que une a sociedade num combate contra o 

desperdício alimentar, alertando para o aproveitamento de excedentes e desperdícios, 

incentivando assim a doação das sobras e o consumo 

responsável. 

…movimento que pretende abranger empresas, entidades, 

instituições do sector público e do privado, bem como as 

várias gerações e assenta em comunicação e informação. 

… movimento que nasceu no primeiro dia instituído pelas 

Nações Unidas como “Dia Mundial de Consciencialização para as Perdas e o Desperdício 

Alimentar”, a 29 de setembro de 2020, e propõe-se desenvolver um conjunto de ações ao 

longo do ano, com o apoio dos seus fundadores e todos os intervenientes, que 

consciencializem a sociedade para a importância do tema: os que produzem, os que 

fabricam, os que transformam, os que embalam, os que transportam, os que consomem e os 

que descartam os resíduos. 

Conta com o Alto Patrocínio do sr. presidente da República portuguesa, Marcelo Rebelo de 

Sousa e do sr. secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres.  

Parceiros fundadores do movimento UNIDOS CONTRA O DESPERDÍCIO: 

- Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), 

- Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED), 

- Associação Portuguesa de Logística (APLOG), 

- Câmara Municipal de Lisboa no âmbito da Lisboa Capital Verde Europeia 2020 (CML), 

- Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), 

- Confederação Empresarial de Portugal (CIP), 

- Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar (CNCDA), 

- Dariacordar/Zero Desperdício, 

- Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares (FPBA)  

- Refood 

 
 

 

O objetivo principal dos Bancos Alimentares é a luta contra o 

desperdício alimentar, aproveitando onde sobra para distribuir onde 

falta. Neste contexto de convergência de objetivos, o Banco Alimentar 

Contra a Fome da Terceira aderiu ao movimento UNIDOS CONTRA O 

DESPERDÍCIO desde a sua formação, em setembro de 2020. 
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No dia 8 de outubro de 2020, nas instalações do Banco Alimentar da Terceira decorreu 

uma formação on-line para apresentação formal do projeto UNIDOS CONTRA O 

DESPERDICIO. A Sandra Leite, enquanto responsável pela Comissão de Abastecimento e 

do movimento UCD no Banco alimentar, frequentou a referida ação de formação, 

estando também presentes as funcionárias Otília Martins e Graça Soares. 
 

Na sequência dos contatos feitos com as empresas distribuidoras de produtos alimentares, 

enquadrados no âmbito da Rede de Emergência Alimentar, serão feitas novas abordagens a 

estas, entre outras instituições e parceiros do Banco Alimentar da Terceira, no sentido de 

promover, divulgar e potenciar as ações e medidas a implementar, indo-se assim de encontro 

aos objetivos do movimento. Neste âmbito, foi elaborada uma brochura de divulgação do 

movimento que será distribuída por esta comissão no início de 2021 e logo que a pandemia 

permita, fazer-se uma abordagem mais personalizada e sem riscos a todos os parceiros. 

Também no âmbito da divulgação local do movimento, a presidente do Banco Alimentar da 

Terceira, Andreia Rico, foi entrevistada no dia 7 de outubro pela Antena 1 Açores, onde teve 

oportunidade de detalhar publicamente os seus objetivos e modelo de funcionamento. 

 

Site do movimento UNIDOS CONTRA O DESPERDÍCIO: https://unidoscontraodesperdicio.pt/ 

 

       
Os vários Bancos Alimentares aderentes e o modelo de brochura elaborado pelo BAT para divulgar o movimento UCD 

  

 

   
Ação de formação no BAT sobre o movimento Unidos Contra o Desperdício 

https://unidoscontraodesperdicio.pt/
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RECOLHA DE ALIMENTOS POR MILITARES DA FORÇA AÉREA AMERICANA 
 

No mês de junho recebemos cerca de 730kg de alimentos doados por membros do "Lajes 

Field Top 3 Association", uma ONG cujos participantes são militares americanos em serviço 

na base militar instalada nas Lajes. 

A todos os que contribuíram, o nosso muito obrigado! Thank you Lajes Field, Azores! 
 

   

 
 
 

Recolha de alimentos – Assoc. Lajes Field Top3 

730,4 kg 

 

 

 
 

 

 

NATAL SOLIDÁRIO NAS ESCOLAS DA TERCEIRA 

 
No âmbito da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, dentro do domínio voluntariado, as 

escolas EB123/JI Francisco Ornelas de Câmara; EB1/JI Francisco Soares de Oliveira; EB1/JI de 

Santa Luzia, da Escola Básica Integrada da Praia da Vitória aderiram ao projeto “Façamos 

Natal para que outros tenham Natal”, lançado pelas turmas do 6º ano, contribuindo para a 

recolha de alimentos a serem entregues ao Banco Alimentar da Terceira, que resultou num 

total de angariação de 234 Kg em produtos alimentares. 

Durante este ano a EBI da Praia da Vitória recolheu também pilhas usadas que foram 

entregues para reciclagem, integradas na campanha “Pilhas por alimentos”, num valor de 

12,6 kg que serão convertidos em 12,6 kg de alimentos para o Banco Alimentar da Terceira. 
 

Neste âmbito, também as escolas ES Jerónimo Emiliano de Andrade, EBI dos Biscoitos e EB1 

da Fonte do Bastardo promoveram iniciativas com vista à recolha de alimentos para posterior 

entrega ao BAT e consequente distribuição por famílias carenciadas da ilha Terceira. 
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Deixamos aqui o nosso agradecimento a todos os educadores de infância, professores, 

alunos e encarregados de educação que contribuíram para que esta instituição continue a 

ajudar quem mais precisa. 
https://www.facebook.com/BancoAlimentarDaIlhaTerceira/photos/pcb.5166501960056911/5166501736723600/ 
 

   
 

   
 

             

 

 

Natal solidário nas escolas da Terceira 

EBI dos Biscoitos 26 

EB123/JI Francisco Ornelas de Câmara 234 

ES Jerónimo Emiliano de Andrade 33,6 

EB1 de Santa Luzia 105 

EB1 da Fonte do Bastardo 18 

TOTAL 416,6 kg 
 

https://www.facebook.com/BancoAlimentarDaIlhaTerceira/photos/pcb.5166501960056911/5166501736723600/
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ESCUTEIROS PROMOVEM CAMPANHA DE RECOLHA DE ALIMENTOS 

 
Devido ao cancelamento das campa-
nhas dos Bancos Alimentares, previs-
tas para os dias 30 e 31 de maio de 
2020, os escuteiros do Corpo Nacional 
de Escutas (CNE), de todo o país, fo-
ram desafiados a contribuir para esta 
causa, uma vez que, segundo a Junta 
Central do CNE, a anulação das cam-
panhas «fragiliza ainda mais todos 
aqueles que dependem desta ajuda 
para a sua subsistência». 

 
O agrupamento do CNE 803 de São Carlos, em Angra do Heroísmo, recolheu 121,8 kg de ali-
mentos para o Banco Alimentar, tendo feito a sua entrega no dia 29 de maio de 2020. 
O BAT agradece a todos os pais, escuteiros e dirigentes que colaboraram nesta iniciativa. 

https://www.facebook.com/agr803/ 

   

    
 
 

Recolha de alimentos – CNE Ag. 803 São Carlos 

121,8 kg 

 
 
 

O agrupamento do CNE 606 da Vila Nova, no concelho da Praia da Vitória, participou 

também na campanha "vamos ajudar o Banco Alimentar" e fizeram-nos chegar os alimentos 

que recolheram junto da sua comunidade e que ajudarão a compor os nossos cabazes 

mensais. Deixamos aqui o registo da entrega e um enorme obrigado a todos os envolvidos. 

https://www.facebook.com/Agrupamento-606-Vila-Nova-274526036028/?ref=page_internal 

 

https://www.facebook.com/agr803/
https://www.facebook.com/Agrupamento-606-Vila-Nova-274526036028/?__cft__%5b0%5d=AZUPLsgQdhedHJtokyyn55xLBwhpC5urXdSE5sxxnBERLGheT1V0Vjv3Zoc63e3HD-I4huawd1IQk9ytjyoc-Ar9nsyk1WMsq3U6EGiQX92PBxgjERC6qcouAUvkznLrlf0j7_8rcW2HeenKhSvGM35J&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Agrupamento-606-Vila-Nova-274526036028/?__cft__%5b0%5d=AZUPLsgQdhedHJtokyyn55xLBwhpC5urXdSE5sxxnBERLGheT1V0Vjv3Zoc63e3HD-I4huawd1IQk9ytjyoc-Ar9nsyk1WMsq3U6EGiQX92PBxgjERC6qcouAUvkznLrlf0j7_8rcW2HeenKhSvGM35J&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Agrupamento-606-Vila-Nova-274526036028/?ref=page_internal
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Recolha de alimentos – CNE Ag. 606 Vila Nova 

110 kg 

 
 
 
O Agrupamento 713 de São Brás entregou no dia 4 de junho passado os alimentos recolhidos 

na sua freguesia. Aos escuteiros e a toda a comunidade que participou nesta iniciativa, o 

nosso muito obrigado. 

https://www.facebook.com/Agrupamento-713-Sao-Bras-347159078824614/ 

 

        
 

 

Recolha de alimentos – CNE Ag. 713 São Brás 

69 kg 

  

https://www.facebook.com/Agrupamento-713-Sao-Bras-347159078824614/?__cft__%5b0%5d=AZXskbUvKNlJ9G96XUvCTZ--qIiuOondE6O0AxcL49mTaLNpIZqQa1OLRJOx-krrfvABb3fUPt-Te0csNylzDGIWa60ZQYD4xxbQEAwpYaLfbTX5OxEYX4LeBsXJiaqswHgezx9qzYAdvFlG4qCnV88c&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Agrupamento-713-Sao-Bras-347159078824614/
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CAMPANHA “PILHAS POR ALIMENTOS”   

O Banco Alimentar da Terceira associou-se à campanha proposta pela ENTRAJUDA 

https://www.entrajuda.pt/, em parceria com a Federação Portuguesa de Bancos Alimentares 

FPBA http://www.bancoalimentar.pt/, com o objetivo de incentivar a recuperação e posterior 

reciclagem de pilhas usadas, promovendo-se assim uma maior consciencialização da 

população na construção de um mundo mais sustentável e responsável. 

 

Apelou-se à participação nesta iniciativa de toda a comunidade local para, em conjunto com 
o Banco Alimentar da Terceira e as instituições que com ele colaboram, promover a recolha 
de todo o tipo de pilhas e baterias “secas”. 

FUNCIONAMENTO DA CAMPANHA 

1. A recolha das pilhas, era feita em locais de acesso do público ou nas insta-

lações das instituições parceiras, em que estas poderiam “construir” eco-

pontos, reutilizando para tal, embalagens de cartão ou garrafões vazios de 

água ou detergente. Nesses recipientes era afixado o logotipo da campa-

nha “Pilhas por alimentos”; 

2. As pilhas recolhidas durante a campanha foram sendo entregues no arma-

zém do Banco Alimentar, ao longo da mesma, sendo estas posteriormente 

enviadas para reciclagem na Rede Electrão http://www.amb3e.pt/ através 

do operador logístico Varela & Ca.; 

3. A campanha “PILHAS POR ALIMENTOS” iniciou-se em fevereiro de 2019 e 

terminou no passado dia 31 de dezembro de 2020,  neste período foram recolhidos 723,6 kg de 

pilhas, que entretanto já foram exportadas para o continente. 

 

Campanha “Pilhas por alimentos” - BAT 

723,6 kg 

 

 
 

  

https://www.entrajuda.pt/
http://www.bancoalimentar.pt/
http://www.amb3e.pt/
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COMISSÃO DE VOLUNTÁROS 

Coordenador: Mário Mendes 

 

REUNIÕES COM OS COORDENADORES DE LOJA 

A 22 de janeiro de 2020, esta comissão organizou, conjuntamente com a Direção da instituição, uma 

reunião com todos os coordenadores de loja para fazer o balanço da campanha de recolha de 

alimentos de dezembro de 2019. 

Neste encontro foram feitos os agradecimentos e reconhecimentos do trabalho desenvolvido pelos 

coordenadores e voluntários. 

 

 

 

VOLUNTÁRIOS 

Na sequência do cancelamento das campanhas saco, em maio, esta comissão contatou os 

voluntários do Banco a Alimentar para os informar da decisão da Federação de Bancos e 

simultaneamente divulgar os meios digitais disponíveis para a doação de donativos através 

do site www.alimenteestaideia.pt. 

Convidava também os voluntários a contribuírem para o BAT com a consignação do seu do 

IRS. 

 

 

 

 

     
  

http://www.alimenteestaideia.pt/
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COMISSÃO DE DISTRIBUIÇÃO 

Coordenadora: Mónica Rocha 

 

No âmbito desta comissão e de acordo com a sua ação, tendo em conta o contexto de pan-
demia, foi necessário como de resto, uma readaptação do processo de distribuição no que 
diz respeito ao contato com as intuições, voluntários e colaboradores.  
Procurou-se com as devidas medidas de proteção, enquadradas no plano de contingência, 
manter a atividade de entrega de cabazes com alguma normalidade e sem descurar a segu-
rança que este momento exige.  
  
  
 
DISTRIBUIÇÃO MENSAL DE CABAZES 

Neste contexto e fruto da impossibilidade da realização do peditório, na sequência da ade-
são à Rede de Emergência Alimentar (REA) e da necessidade imperiosa de compra de produ-
tos, foram dados diversos passos para o efeito:  
- auscultação do mercado local em matéria de produtos disponíveis, quantidade e valor;  
- definição de prioridade de compra a empresas locais, nomeadamente associações 
de produtores, cooperativas, etc.;  
- introdução de produtos da época e em situação de excedente, e por isso com melhor pre-
ço, nomeadamente frescos e frutas no cabaz mensal, bem como derivados dos lacticínios 
(queijo manteiga e iogurtes);  
- adaptação da gestão do stock ao reforço de pedidos por parte das instituições.  
  
O mapa abaixo identifica o número de pedidos e de instituições apoiadas.  
  

APOIOS - BANCO ALIMENTAR DA TERCEIRA 

(não inclui os apoios no âmbito da REA) 

Ano de 2020 

Concelho Instituições 
Encaminhamentos 

a) 
Pessoas apoiadas 

b) 

Angra do Heroísmo 22 1 168 3 843 

Praia da Vitória 8 460 1 660 

TOTAL 30 1 628  5 503 

 

a) Os valores representam o número de famílias que foram beneficiadas com a atribuição de um cabaz de 

alimentos, podendo o mesmo agregado ter sido contemplado com mais de um cabaz durante o ano. 

b) O valor representa o número de pessoas beneficiadas incluídas nos agregados a). 

 
 
  

REDE DE EMERGÊNCIA ALIMENTAR - Distribuição 

No que diz respeito à introdução de pedidos de apoio no âmbito da Rede de Emergência 
Alimentar importa referir que esta exigiu um esforço acrescido no que diz respeito a enca-
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minhamentos e avaliação das situações por parte das colaboradoras da ASTECIA em parceria 
com o ISSA e com as instituições parceiras.   
Exigiu igualmente uma necessária flexibilidade da logística no processo de entrega dos caba-
zes, tendo em conta que estes pedidos eram feitos de forma espontânea e sem data defini-
da.   
 
O mapa abaixo identifica o número de pedidos por concelho.  
  

APOIOS - Rede de Emergência Alimentar 

Ano de 2020 (março a dezembro) 

Concelho Nº de agregados familiares 
Composição dos agregados 

familiares 

Angra do Heroísmo 108 356 

Praia da Vitória 111 330 

TOTAL 219 686 

 

 

 
PO APMC / FEAC  

O programa de apoio alimentar PO APMC, teve inicio a 26 de abril de 2019 e tem como pre-
visão de data de término 31 de julho de 2021. Estão envolvidas neste programa 8 institui-
ções de ambos os concelhos e o número total de utentes beneficiários é de 1 604.   
Tendo em conta a situação de pandemia constata-se um atraso de 5 entregas e é expectável 
que no decorrer deste ano se compense este desvio acumulando nas entregas mensais já 
programadas. Todavia na impossibilidade de realizar as mesmas, será expectável o adiamen-
to da data do fim do programa.  
 
Os quadros abaixo indicam os valores e quantidades atribuídas no ano 2020. De referir que 
existe divergência no valor de entradas e saídas do produto, este, deve-se ao facto de ao 
transitar de ano, não transita o valor que existe em stock.   
  

 

ENTRADAS PO APMC 2020  

Produto  Kg  Valores s/iva €  Valores c/iva €  

Arroz médio carolino  9 720  6 123,60  6 512,40  

Atum em óleo vegetal  13 369,4  69 277,80  74 139,40  

Azeite  4 320  18 777,60  19 987,20  

Bolacha Maria  3 780  6 237,00  7 749,00  

Cereais pequeno-almoço  9 356  15 905,20  19 647,60  

Esparguete  13 300  9 576,00  10 108,00  

Farinha láctea  1 360  1 564,00  1 659,20  

Feijão Vermelho  12 201,6  8 481,60  10 416,00  

Flocos de batata  150  369,00  480,00  
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Frango  12 060  31 114,80  32 923,80  

Grão de Bico  12 201,6  8 630,40  10 564,80  

Leite meio gordo de vaca UHT  31 932  14 369,40  15 327,36  

Manteiga  3 855  18 504,00  19 737,60  

Marmelada  1 670,4  2 797,92  3 424,32  

Queijo curado de vaca meio gordo  8 604  53 344,80  55 495,80  

Salsichas tipo Frankfurt  8 593,2  10 311,84  13 589,53  

Sardinha em óleo vegetal  13 367,5  56 811,96  60 153,84  

TOTAL  159 840,7  332 196,90 €  361 915,85 €  

  
 

SAÍDAS PO APMC 2020  

Produto  Kg  Valores s/iva €  Valores c/iva €  

Arroz médio carolino  12 604  7 940,52  8444,68  

Atum em óleo vegetal  13 163,7  68 211,90  72 998,70  

Azeite  3 942,75  17 137,82  18 241,79  

Bolacha Maria  4 864,4  8 026,26  9 972,02  

Cereais pequeno-almoço  12 416  21 107,20  26 073,60  

Esparguete  17 116,5  12 323,88  13 008,54  

Farinha láctea  474,5  1 091,35  1 157,78  

Feijão Vermelho  17 664  12 585,60  15 456,00  

Flocos de batata  169,5  416,97  542,40  

Frango  9 345  24 110,10  25 511,85  

Grão de Bico  17 633,6  12 784,36  15 649,82  

Leite meio gordo de vaca UHT  23 609  10 624,05  11 332,32  

Manteiga  2 686,2  12 894,00  13 753,60  

Marmelada  1 967,2  3 295,06  4 032,76  

Queijo curado de vaca meio gordo  7 414,8  45 971,76  47 825,46  

Salsichas tipo Frankfurt  11 549,6  13 859,58  18 264,95  

Sardinha em óleo vegetal  13 166  55 955,67  59 247,45  

TOTAL 169 786,8  328 336,08 €  361 513,45 €  
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COMISSÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

Coordenadora: Andreia Rico 

 

RELATÓRIO E CONTAS DE GERÊNCIA 2019 

O relatório apresentado por esta comissão foi apreciado, votado e aprovado por todos os 

diretores em reunião de Direção da ASTECIA do dia 17 de junho de 2020 e aprovado em 

Assembleia Geral, que decorreu no dia 25 de junho de 2020. A AG convocada para o efeito 

não decorreu na data tradicionalmente prevista, devido à pandemia da COVID-19. 

O relatório de atividades e o relatório de contas foram aprovados por unanimidade, sem 

qualquer reparo. Foram propostos pelo Conselho Fiscal, e aprovados pela assembleia, votos 

de louvor à atividade da Direção e funcionárias da ASTECIA, coordenadores, comissões e 

voluntários do Banco Alimentar contra a fome da Terceira. 
 

    
 

    
Assembleia Geral da ASTECIA, 25 de junho de 2020 

 

 

 

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2021 

Esta comissão elaborou o Programa de Ação e Orçamento para o ano de 2021, aprovado em 

reunião de Direção de 1 de dezembro de 2020. Posteriormente, em sede de Assembleia 

Geral, no dia 14 de dezembro de 2020, o mesmo foi aprovado por unanimidade. O 
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documento em questão foi elaborado com base nas atividades apresentadas por cada 

comissão que compõe esta instituição.  
 

    
Assembleia Geral da ASTECIA, 14 de dezembro de 2020 

 
 
 
EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PO APMC  

Assegurou a execução financeira do programa de ajuda alimentar PO APMC (Programa 

Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas, o exigido registo contabilístico, pedido 

de reembolsos e transferência de reembolsos para as entidades parceiras. 

 
 
 
OCUPAÇÃO DE TRABALHADORES DESEMPREGADOS 

Para atingir os objetivos do projeto PO APMC, a ASTECIA teve necessidade de reforçar os 

seus colaboradores e para tal contratou temporariamente mais duas pessoas. 

Foi estabelecido com a Agência para Qualificação e Emprego de Angra do Heroísmo, dois 

contratos de trabalho temporário, ao abrigo de dois programas de inserção socioprofissional 

- CTTS e Programa REACT-emprego. 

Desde 24 de agosto de 2019 a ASTECIA mantém ao seu serviço o funcionário Rui Fernando 

Vieira da Silva, contratado pelo programa CTTS. 

A 15 de julho de 2020, o funcionário Nuno Miguel Bernardo terminou o seu contrato de tra-

balho, ao abrigo do programa SEI. Para a sua substituição, foi recrutado, através do progra-

ma React-emprego, o funcionário Francisco Gabriel Gonçalves da Silva. 
 

CONTRATOS DE TRABALHO TEMPORÁRIO - 31/12/2020 

Nome Função/categoria 
Tipo de contrato 

/vínculo 
Data 

Rui Fernando Vieira da Silva 
Funcionário de 

armazém 
CTTS 

Temporário 

Início: 24/08/2019 
A 15/07/2020 foi prorrogado 

por mais 12 meses 

Termo: 14/07/2021  

Francisco Gabriel Gonçalves da Silva 
Funcionário de 

armazém 
REACT-emprego  

Temporário 
Início: 03/08/2020 

Termo: 31/03/2021 
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SEGURANÇA ALIMENTAR E SST 

A Higiene e Segurança Alimentar (também designada por HACCP) envolve todas as medidas 
necessárias para garantir a segurança e a salubridade dos alimentos durante o manuseamen-
to, armazenamento e distribuição. 
 
Em março de 2020 a ASTECIA celebrou um contrato de prestação de serviços nas áreas da 
Segurança Alimentar HACCP e Segurança e Saúde no Trabalho com a empresa Valeska & Rosa 
Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho Lda. 
A empresa comprometeu-se a prestar um serviço de referência na qualidade e inovação dos 
seus produtos, garantindo simultaneamente o cumprimento da legislação em vigor. Pretende 
ainda colaborar com a associação na implementação de um Sistema de Gestão da Segurança 
Alimentar que seja eficaz na garantida da salubridade dos géneros alimentícios recolhidos, 
armazenados e distribuídos, oferecendo ainda um serviço técnico especializado e contínuo 
que garanta a confiança dos parceiros do Banco Alimentar da Terceira nos produtos doados. 
 
No domínio da Segurança e Saúde do Trabalho (SST) pretende-se proporcionar aos funcioná-
rios e colaboradores da ASTECIA um ambiente de trabalho saudável, minimizando as situa-
ções de risco e evitando locais e procedimentos nocivos à sua saúde. 
 
O programa de HACCP foi implementado nos dois armazéns atualmente utilizados pela AS-
TECIA/BAT. 
 

 
 

 

 

FORMAÇÃO 

A comissão administrativa e financeira, em conjunto com a Direção da ASTECIA, garantiu, 

dentro do possível, em virtude das condicionantes da COVID-19, a presença de 

colaboradores e/ou dirigentes na maioria das ofertas formativas disponibilizadas, quer no 

modelo presencial, quer recorrendo às novas tecnologias e à webinar. 
 

Entidade 
formadora 

Ação de formação Data Local Formandos 

D.R. Energia 
Encontros com a eficiência 
energética – conversas 

Fevereiro P. Vitória João Mendonça 

ISSA PO APMC  Julho  A Heroísmo Otília e Graça  

VALESKA & ROSA SEGURANÇA ALIMENTAR Setembro ASTECIA 
Otília, Graça, Rui, 
Francisco e Andreia 



ASTECIA  
RELATÓRIO E CONTAS 2020 

 

 17/3/2021 - Página 36 

  

 

CCAH/Ilha 3 
Qualificação de manobradores de 
equipamentos de trabalho - 
empilhadores 

Outubro A Heroísmo Otília, Rui e Francisco 

ISSA VOLUNTARIADO Outubro On-line Andreia Rico 

FPBA 
Movimento Unidos Contra o 
Desperdício 

Outubro On-line Sandra, Otília e Graça 

ISSA VOLUNTARIADO Novembro On-line Otília Martins 
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PROGRAMA INTEGRADO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA IPSS 

No âmbito das orientações emanadas recentemente pela Di-

reção Regional de Energia, no sentido de se fomentar a efici-

ência energética, também nas instituições particulares de so-

lidariedade social, está implementado no BAT, o Programa 

Integrado de Eficiência Energética para IPSSs. Os principais 

objetivos deste programa de melhoria da eficiência energética 

devem levar à redução de custos com a energia, garantindo em permanência a segurança no 

seu abastecimento. https://portaldaenergia.azores.gov.pt/portal/Eficiencia-Energetica/IPSS?portalid=0 

 

Os principais custos suportados pelo Banco Alimentar da Terceira no âmbito da energia e 

combustíveis durante o ano de 2020, são os descritos abaixo. 

 
 

CONSUMO DE ENERGIA E COMBUSTÍVEIS – ANO 2020 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 
Média 
mensal 

Eletricidade 
(€) 

100.10 502.46 194.40 120.57 129.60 116.82 660.65 324.93 244.01 502.43 205.91 189.56 3 291.4 274.28 

Água (€) 18.08 11.26 10.33 10.33 10.33 11.54 7.67 0.00 18.40 14.06 20.66 10.33 142.99 11.92 

Combustí-
veis (€) BAT 

0.00 0.00 0.00 60.63 0.00 0.00 35.00 0.00 0.00 25.19 0.00 0.00 120.82 10.07 

Combustí-
veis (€) 
PO APMC  

128.97 229.61 44.66 38.38 196.30 228.94 46.27 21.55 63.26 139.66 44.34 208.82 1 390.8 115.90 

              Total combustíveis = 1 390,8 + 120,82 = 1 511,62€ 

 

 

  
CONSUMOS ANUAIS 

2017 2018 2019 2020 

Eletricidade 805 € 821 € 1.663 € 3.291 € 

Água 190 € 193 € 193 € 143 € 

Combustíveis 738 € 480 € 1.240 € 1.512 € 

Totais 1.733 € 1.494 € 3.096 € 4.946 € 

 

Os consumos energéticos, nomeadamente a eletricidade e os combustíveis (gasóleo + 

gasolina) tiveram novamente, este ano, mais um incremento significativo. Na eletricidade, o 

aumento mais acentuado ficou a dever-se ao funcionamento quase permanente das três 

câmaras de frio ao serviço do programa PO APMC. No ano passado esses equipamentos 

tiveram maior utilização apenas no último trimestre do ano.  

O aumento do consumo de combustíveis líquidos, também está associada ao programa PO 

APMC, tendo este implicado mais deslocações de viaturas para garantir a entrega dos 

respetivos bens alimentares às entidades mediadoras.  
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COMISSÃO TÉCNICA 

Coordenador: Carlos Rico 

 

MANUTENÇÃO DE VIATURAS, EQUIPAMENTOS E ARMAZÉM 

A Comissão Técnica assegura a revisão 

mecânica e a manutenção das viaturas da 

associação, Ford Transit e Ford Focus, e as 

respetivas inspeções obrigatórias. 

 

A viatura Renault Traffic é assistida ainda ao 

abrigo da garantia do fabricante.  

 

A empresa TOP CAR oferece toda a mão-de-obra para as pré-inspeções e reparações das 

viaturas de mercadorias e da viatura ligeira de passageiros Ford Focus. 

 

 

A Comissão Técnica efetua também a manutenção 

dos diversos equipamentos de movimentação de 

carga, solicitando sempre que necessário a 

intervenção de técnicos ou empresas especializadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A empresa LB PEÇAS e REPARAÇÕES, Lda. tem 

oferecido a mão-de-obra referente às reparações 

efetuadas aos empilhadores Mitsubishi e Linde. 
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Em fevereiro de 2020 o stacker STEINBOCK (foto 

abaixo, do lado esquerdo) foi abatido ao inventário 

da ASTECIA por não ser viável a sua reparação, em 

virtude da sua idade e do estado de conservação.  

 

Durante o 

ano de 2019 

foi adquirido 

um 

equipamento 

idêntico para 

a substituição 

deste, da 

marca STILL, 

incluído no 

projeto de apoio ao programa PO-APMC (foto acima, 

do lado direito). A assistência ao stacker STILL está 

ainda sob a vigência da garantia do equipamento, 

assegurada pela empresa EMPILHOELÉCTRICO. 
 
 

Viaturas e equipamento do Banco Alimentar da Terceira 

Viaturas Matrícula Data Características 

FORD transit 72-MO-00 Dez 2011 
Viatura comercial com caixa fechada (Temp. ambiente) – 3 
lugares (diesel) 

RENAULT traffic 08-ZB-12 Ago 2019 
Viatura comercial com caixa frigorífica (multi-temperaturas – 
refrigeração e congelação) – 3 lugares (diesel) 

FORD focus 31-59-TL Abr 2002 Viatura ligeira de passageiros – 5 lugares  (gasolina) 

Equipamento de logística Características 

Empilhador LINDE Empilhador elétrico 1,6 ton 

Empilhador MITSUBISHI Empilhador a diesel 

Stacker STILL Stacker elétrico  

Porta-paletes 3 unidades. Um dos porta-paletes possui balança incorporada 

Equipamento de conservação Características 

Câmara de refrigeração #1 Marca: Arneg   -   Dimensões interiores: 4x3,6x2,4 m (CxLxA)   -   Capacidade: 34,6 m3 

Câmara para conservação de 

congelados #2 
Marca Matrix   -   Dimensões interiores: 3,6x3x2,4 m (CxLxA)   -   Capacidade: 25,9 m3 

Câmara para conservação de 

congelados #3 

Marca Isark   -   Dimensões interiores: 1,80x1,80x1,80m (CxLxA)   -   Capacidade: 5,8 m3 

Câmara com funcionamento reversível, em modo de congelação  ou refrigeração. 
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MANUTENÇÃO, REVESTIMENTO E PINTURA DOS MUROS DO BANCO ALIMENTAR 

Procedeu-se à pintura e revestimento dos muros exteriores do Banco Alimentar, só possível 

com a generosa cedência de materiais e mão-de-obra por parte da Junta de Freguesia de São 

Bento. Além disto, a mesma Junta de Freguesia assegura a manutenção periódica do reduto 

das instalações do armazém, onde são garantidas as condições mínimas de conservação do 

mesmo e o corte regular de relva, entre outros. 

 

 

 

INSTALAÇÃO DE UM TERMOACUMULADOR  

A Comissão Técnica instalou um termoacumulador para a produção de água quente no refei-
tório do Banco Alimentar. Este equipamento foi cedido pela ENTRAJUDA, através do Banco 
de Bens Doados. 
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COMISSÃO DE IMAGEM, COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS 

Coordenadora: Elvira Silva 

 

GRAVAÇÃO PARA A “PLATAFORMA VOLUNTARIADO AÇORES”  

No mês de fevereiro, o Banco Alimentar da Terceira foi convidado a participar no vídeo de 

lançamento da “Plataforma Voluntariado Açores”. No armazém estiveram presentes os 

fotógrafos Luís Godinho e Rui Caria, que recolheram imagens que tentaram mostrar a 

preparação de cabazes, tendo alguns membros da Direção, das comissões e funcionários, 

feito parte do elenco das filmagens. 

A plataforma e o vídeo podem ser vistos em: voluntariado.azores.gov.pt 

 
 

 

 

CAMPANHA “AJUDA VALE” 

A comissão de imagem estabeleceu os contatos com as superfícies comerciais para o 

desenvolvimento desta campanha. Durante o ano de 2020 foi possível alargar a rede de lojas 

que fazem parte desta campanha, tendo a rede de supermercados Akiperto passado a 

integrar os pontos onde é possível também contribuir.  
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CONTATO COM A IMPRENSA 

Na preparação das campanhas foram contatados os diversos órgãos de comunicação social 

locais, que responderam positivamente e resultaram na participação da presidente do Banco 

Alimentar da Terceira numa entrevista, a 28 de maio de 2020, com o jornalista Sidónio 

Bettencourt para o programa “Inter-ilhas” da Antena 1 e numa reportagem para o jornal 

Diário Insular na mesma data. 

 

 
 

 

 

FACEBOOK E INSTAGRAM 

Deu-se continuidade ao trabalho de divulgação habitual das campanhas e atividades do Ban-

co. Num ano marcado pela pandemia a comissão de imagem foi também responsável pela 

resposta a diversos pedidos de ajuda que chegaram através das redes sociais, sendo uma 

primeira linha de resposta que posteriormente encaminhava os pedidos para as comissões 

responsáveis. 



ASTECIA  
RELATÓRIO E CONTAS 2020 

 

 17/3/2021 - Página 43 
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BALANÇO DE 2020 

 

 

Estávamos a chegar ao fim do primeiro trimestre de 2020, quando a todos foi solicitado, de 

uma forma ou de outra, que alterassem a sua forma de viver e de estar em sociedade. Se por 

um lado a maioria dos setores deparou-se com um decréscimo significativo da sua atividade 

ou até mesmo a períodos de encerramento, ou de total inatividade, em outros assistimos a 

um aumento considerável de trabalho. Consequência evidente de toda esta situação foi a 

perda de rendimentos e o aumento de pedidos de auxílio das famílias. 

 

Desde o início da sua existência que a nossa instituição dependeu das campanhas de 

angariação efetuadas junto da população, como grande fonte de arrecadação de géneros 

alimentares, o que conjugado com a situação pandémica previa-se um efeito devastador na 

nossa atividade, numa fase em que se previa o aumento de pedidos de ajuda. 

 

Antecipando toda a situação que nos esperava, iniciamos um trabalho de pedido de 

cooperação junto de entidades públicas e particulares, ativamos as medidas de proteção de 

todos os que trabalham connosco e adaptamos a nossa forma de trabalhar em função do 

novo contexto. 

 

A criação da REA foi, sem dúvida, uma resposta fundamental a toda esta situação. Agradeço 

e congratulo, em nome da ASTECIA e em nome de todas as pessoas auxiliadas, à ENTRAJUDA 

e à Federação Portuguesa de Bancos Alimentares por esta grande iniciativa que suportou os 

Bancos Alimentares de todo o país e permitiu apoiar quem nos pediu auxílio. 

 

O presente relatório evidencia, mais uma vez, a generosidade de todos, demonstrando que 

em tempos de dificuldade todos respondem com o seu auxílio de forma gratuita e 

desinteressada. 

 

A todos os que nos auxiliaram e acompanharam neste ano de 2020 expressamos o nosso 

muito obrigado! 

 

 

“A AJUDA NÃO PODE PARAR….” 

 

 

A presidente da direção 

 

Andreia Rico 
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2. RELATÓRIO DE CONTAS 
 

 



ASTECIA  
RELATÓRIO E CONTAS 2019 

 5/3/2021 - Página 48 

 

 

 

2. Receitas  

 

 

 

 

RECEITA (valores  €) JAN. FEV. MAR. ABR. MAIO JUN. JUL. AGO. SET. OUT. NOV. DEZ. TOTAL 

 Segurança Social  2 210,94 2 210,94 2 210,94 2 10,94 2 210,94 2 210,94 2 210,94 2 210,94 2 210,94 2 984,77 2 288,32 2 288,32 27 459,87  

 Federação dos BA  225,00 - - - 475,00 1 555,50 25,00 - - - 69,00 153,00 2 502,50  

 Donativos particulares  5,00 134,00 - 160,00 360,00 240,00 - - - - 20,00 - 919,00  

 Donativo Empresas  - - - 35 000,00 - 4 000,00 - - - - - - 39 000,00  

 Município AH  - - - - 20 000,00 - - - - - - - 20 000,00  

 Município PV  - - 2 500,00 - - - - - - - - -  2 500,00  

 Reembolso IVA  856,75 - - - - - - - - - - - 856,75  

 Consignação IRS  - 1 456,12 - - - - - - - - - - 1 456,12  

 Reembolso Seguros  - - - - - 37,28 - - - - 142,02 - 179,30  

 Reembolsos PO-APMC    - 6 482,78 - 3 196,49 - 9 672,07 - - - - 8 123,38 - 27 474,72  

 TOTAIS  3 297,69 10 283,84 4 710,94 40 567,43 23 045,94 17 715,79 2235,94 2 210,94 2 210,94 2 984,77 10 642,72 2 441,32 122 348,26  
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2. Despesas 
 

DESPESA (valores em €) JAN. FEV. MAR. ABR. MAIO JUN. JUL. AGO. SET. OUT. NOV. DEZ. TOTAL 

Salários  1 889,03 1 929,80 1 761,45 1 757,11 1 752,77 3 623,78 1 606,56 1 857,28 2 428,20 1 767,79 5 474,45 3 019,14 28 867,36  

Segurança Social e TSU  675,32 692,84 - 642,36 645,55 655,62 512,84 - - 2 358,03 - 1 533,71 7 716,27  

Eletricidade  100,10 502,46 194,40 120,57 129,60 116,82 660,65 324,93 244,01 502,43 205,91 189,56 3 291,44  

Água  18,08 11,26 10,33 10,33 10,33 11,54 7,67 - 18,40 14,06 10,33 10,33 132,66  

Comunicações  64,52 62,35 63,57 62,35 57,55 62,35 58,29 - 49,14 56,59 56,59 52,20 645,50  

Higiene e limpeza  - - 96,28 - 342,97 - 69,03 - 79,58 - 52,17 - 640,03  

Formação  - - - - - - - - - - 814,20 - 814,20  

Consumíveis equipamentos  - 31,50 283,90 - - - 18,88 - 18,41 - 87,08 -  439,77  

Conservação  208,72 54,31 48,86 - - - - 36,08 - - 94,02 283,92 725,91  

Manutenção viaturas/registos  1 027,40 - - 267,00 - - 244,13 23,60 - 346,34 - - 1 908,47  

Publicações  - - - 53,10 - - 53,10 - - - - - 106,20  

Despesas bancárias  2,16 2,16 0,72 - 13,52 - 2,88 1,08 5,08 26,16 6,16 5,44 65,36  

Quotas URIPSA - - - - - 18,70 - - - - - -  18,70  

Serviço desinfestação  - - - - - - - - - 519,20 377,60 -  896,80  

Produções gráficas /representação 105,00 - - 6,00 - - 78,75  - - - - 189,75  

Seguro - - - 9,21 26,01 325,01 5,81 - - 53,59 - -  419,63  

Aquisições REA - - - 1 814,51 5 356,55 8 183,65 1 266,42 381,05 2 263,02 1 128,40 2 775,01 2 153,80 25312,41 

Medicina do Trabalho  - - - - - - - - - 105,00 - -  105,00  

Contabilidade  118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 1 416,00  

Combustível  128,97 229,61 44,66 99,01 196,30 228,94 81,27 21,55 63,26 164,85 44,34 208,82 1 511,58  

Equip. Proteção Individual  - - - - - 45,67 - - 44,99 - - -  90,66  

Consumíveis  76,58 - - 29,50 14,16 - - 29,38 - 75,98 - -  225,60  

Aluguer Armazém  590,00 590,00 590,00 590,00 590,00 590,00 590,00 590,00 590,00 590,00 590,00 590,00 7 080,00  

HACCP  - - - - - - 188,80 - 47,20 47,20 47,20 47,20  377,60  

Reembolsos Mediadoras - 3 889,67 - 2 542,41 - 5 164,27 - - - - 4 982,30 - 16 578,65  

TOTAIS  5 003,88 8 113,96 3 212,17 8 121,46 9 253,31 19 144,35 5 563,08 3 382,95 5 969,29 7 873,62 12 960,35 6 058,32 99 575,18 
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O presente “Relatório e contas de gerência de 2020” foi aprovado em reunião de Direção da 

ASTECIA, realizada no dia 17 de março de 2021, a qual foi convocada especificamente para o 

efeito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ____________________ ____________________ ____________________ 
 Andreia Rico  Elvira Silva                  Mónica Oliveira 

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

 

 

 

 

 

 

 ____________________ ____________________ 
 Luis Silva João Mendonça 

 (Secretário) (Tesoureiro) 
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Relatório de Gestão e Contas 

 

EXERCÍCIO DE 2020 

 

Nos termos da Lei e dos Estatutos, a Direção da ASSOCIAÇÃO TERCEIRENSE DE COMBATE À INSUFICIENCIA 

ALIMENTAR – BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME DA TERCEIRA, adiante designada por ASTECIA, associação sem 

fins lucrativos, IPSS, com sede na Rua Basílio Simões, Lote 31, Parque Industrial de Angra do Heroísmo, 9700-135, 

São Bento, Angra do Heroísmo, com o NIPC 509 426 093, apresenta à Assembleia Geral da Instituição o RELATÓRIO 

DE GESTÃO E CONTAS, referente ao exercício económico de 2020. 

 

ENQUADRAMENTO FISCAL E REFERENCIAL CONTABILISTICO 

 

As presentes Demonstrações Financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir 

dos registos contabilisticos da Entidade e de acordo com as normas previstas no Sistema de Normalização 

Contabilistica para as entidades do sector não lucrativo, regulado pelos seguintes diplomas legais: 

• Decreto-Lei n.º 36-A/2011 (Regime de normalização contabilística para as entidades do sector não 

lucrativo); 

• Aviso n.º 6726-B/2011, de 7 de Setembro (Estrutura Conceptual); 

• Portaria 105/2011 (Modelos de Demonstrações Financeiras); 

• Portaria 106/2011 (Código de Contas). 

 

PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILISTICAS 

 

Bases de Mensuração 

 

Ativos Tangíveis: Os AFT adquiridos até 31 de Dezembro de 2009 encontram-se registados pelo custo de aquisição 

ou custo de aquisição reavaliado de acordo com os princípios geralmente aceites em Portugal até aquela data 

deduzidos de depreciações acumuladas. 

 

Os AFT adquiridos após 1 de Janeiro de 2010 encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzidos de 

depreciações acumuladas. As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para 

serem utilizados, pelo método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo 

de bens, no âmbito do Decreto Regulamentar 25/2009, de 14/Setembro.  

 

Os dispêndios com reparação que não aumentem a vida útil dos ativos nem resultem em melhorias significativas 

nos elementos dos ativos fixos tangíveis são registadas como gasto do período em que incorridos. Os dispêndios 

com inspeção e conservação dos ativos são registados como gasto. 
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As mais ou menos valias resultantes da alienação ou abate dos ativos fixos tangíveis são determinadas como a 

diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação ou abate, sendo registadas na 

demonstração dos resultados nas rubricas “Outros rendimentos e ganhos” ou “Outros gastos e perdas”. 

 

Existindo algum indício de que se verificou uma alteração significativa da vida útil ou da quantia residual de um 

ativo, é revista a depreciação desse ativo de forma prospectiva para reflectir as novas expectativas. 

 

Ativos Intangíveis: Encontram-se registados ao modelo do custo, deduzidos das depreciações acumuladas; 

 

Inventários: Os inventários encontram-se registados ao menor de entre o custo de aquisição e o valor realizável 

líquido, no caso de este ser inferior aquele, encontrando-se mensurados pelo método do custo e utilizando-se o 

custo médio como fórmula de custeio. Nas situações em que o valor de custo é superior ao valor líquido de 

realização, é registado um ajustamento (perda por imparidade) pela respectiva diferença. As variações do exercício 

nas perdas por imparidade de inventários são registadas nas rubricas de resultados “Perdas por imparidade em 

inventários” e “Reversões de ajustamentos em inventários”. 

 

Os gastos relativos aos inventários atribuídos aos utentes e outras entidades são registados no mesmo período de 

reporte em que o rédito é reconhecido. A Entidade utiliza o sistema de inventário intermitente.  

 

Activos e passivos financeiros (Instrumentos financeiros) 
 
Os activos e os passivos financeiros são mensurados de acordo com o critério do custo. 
 
São mensurados “ao custo” os activos e os passivos financeiros que apresentem as seguintes características: 
 

• Sejam à vista ou tenham uma maturidade definida; e 

• Tenham associado um retorno fixo ou determinável; e 

• Não sejam um instrumento financeiro derivado ou não incorporem um instrumento financeiro derivado. 
 
Nesta categoria incluem-se, consequentemente, os seguintes activos e passivos financeiros: 
 
i) Clientes e outras dívidas de terceiros 
 
Não aplicável. 
 
ii) Empréstimos 
 
Não aplicável. 
 
iii) Fornecedores e outras dívidas a terceiros 
 
As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros que não vencem juros são registadas pelo método do custo e 
apresentadas no passivo corrente. O seu desreconhecimento só ocorre quando cessarem as obrigações decorrentes 
dos contratos, designadamente quando tiver havido lugar a liquidação, cancelamento ou expiração. 
 
iv) Caixa e depósitos bancários 
 
Os montantes incluídos na rubrica de “Caixa e depósitos bancários” correspondem aos valores de caixa, depósitos à 
ordem, depósitos a prazo e outras aplicações de tesouraria que sejam mobilizáveis sem risco significativo de  
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alteração de valor. Se o seu vencimento for inferior a 12 meses, são reconhecidos no activo corrente; caso 
contrário, e ainda quando existem limitações à sua disponibilidade ou movimentação, são reconhecidos no activo 
não corrente.  
 
Estes activos são mensurados pelo método do custo.  
 

Rédito: O rédito decorrente da actividade da associação é registado pelo justo valor acordado entre as partes 
contratantes, reflectindo eventuais descontos concedidos e não inclui impostos liquidados nas faturas; 
 
 
Subsídios do Governo: Os subsídios do governo apenas são reconhecidos quando existem garantias de que a 
entidade cumprirá as condições estipuladas para a sua concessão e que os mesmos irão ser recebidos.  
 
No caso dos subsídios relacionados com rendimentos, são reconhecidos na rubrica “ Subsídios à exploração” do 
período a que se referem, independentemente da data do seu recebimento. 
 
Já os subsídios ao investimento não reembolsáveis relacionados com activos fixos tangíveis depreciáveis e ou 
activos intangíveis com vida útil finita são inicialmente reconhecidos no capital próprio na rubrica “ Outras variações 
no capital próprio”, sendo subsequentemente reconhecidos na demonstração dos resultados numa base 
sistemática, racional e proporcionalmente às depreciações/amortizações respectivas dos activos subsidiados. 
 
 
Imposto sobre o rendimento: Foi atribuído à instituição a isenção definitiva de imposto.  

 

 

INVESTIMENTO  

 

A 31 de dezembro de 2020, a instituição possui um valor de investimento bruto acumulado em ativos fixos tangíveis 

no montante de €137.198,64 (cento e trinta e sete mil, cento e noventa e oito euros e sessenta e quatro cêntimos), 

o qual é composto essencialmente por benfeitorias e reparações em imóveis, viaturas, equipamento básico e 

administrativo, entre outros bens e equipamentos necessários à sua actividade. 

 

Em 2020, a instituição não realizou qualquer investimento em ativos fixos tangíveis ou intangíveis.  

 

À data do balanço, o valor líquido dos ativos fixos tangíveis era de €64.529,49 (sessenta e quatro mil, quinhentos e 

vinte e nove euros e quarenta e nove cêntimos). 

 

Durante os períodos findos em 31 de Dezembro de 2019 e em 31 de Dezembro de 2020 os movimentos ocorridos 

na quantia escriturada dos activos fixos tangíveis, bem como nas respectivas depreciações acumuladas e perdas por 

imparidade acumuladas, foram os seguintes: 
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Activos

Saldo inicial 25 711,64 €    23 042,00 €        463,98 €        601,00 €      49 818,62 €      

Aquisições 5 773,25 €      47 911,01 €    34 995,76 €        88 680,02 €      

Alienações -  €                 

Transferências -  €                 

Abates -  €                 

Revalorizações (Nota __) -  €                 

Outras variações -  €                 

Saldo f inal -  €        5 773,25 €      73 622,65 €    58 037,76 €        463,98 €        601,00 €      -  €              138 498,64 €    

Saldo inicial 15 300,60 €    23 042,00 €        273,32 €        531,65 €      -  €              39 147,57 €      

Depreciações do período 384,89 €         7 201,04 €      3 645,39 €          102,18 €        69,35 €        11 402,85 €      

Perdasp/ imparidade exercº. -  €                 

Revers. perdas p/ imparidade -  €                 

Alienações -  €                 

Transferências -  €                 

Abates -  €                 

Outras variações -  €                 

Saldo f inal -  €        384,89 €         22 501,64 €    26 687,39 €        375,50 €        601,00 €      -  €              50 550,42 €      

Activos líquidos -  €        5 388,36 €      51 121,01 €    31 350,37 €        88,48 €          -  €            -  €              87 948,22 €      

Activos

Saldo inicial -  €        5 773,25 €      73 622,65 €    58 037,76 €        463,98 €        601,00 €      -  €              138 498,64 €    

Aquisições -  €                 

Alienações -  €                 

Transferências -  €                 

Abates 1 300,00 €      1 300,00 €        

Revalorizações (Nota __) -  €                 

Outras variações -  €                 

Saldo f inal -  €        5 773,25 €      72 322,65 €    58 037,76 €        463,98 €        601,00 €      -  €              137 198,64 €    

Saldo inicial 384,89 €         22 501,64 €    26 687,39 €        375,50 €        601,00 €      -  €              50 550,42 €      

Depreciações do período 577,33 €         12 785,23 €    8 748,94 €          88,48 €          22 199,98 €      

Perdasp/ imparidade exercº. -  €                 

Revers. perdas p/ imparidade 81,25 €           81,25 €             

Alienações -  €                 

Transferências -  €                 

Abates -  €                 

Outras variações -  €                 

Saldo f inal -  €        962,22 €         35 205,62 €    35 436,33 €        463,98 €        601,00 €      -  €              72 669,15 €      

Activos líquidos -  €        4 811,03 €      37 117,03 €    22 601,43 €        -  €             -  €            -  €              64 529,49 €      

Amortizações 

acumuladas e perdas por 

imparidade

2019

 Equip. Básico 

Terrenos e 

recursos 

naturais

 Edifícios e 

outras 

construções 

 Equip. transporte 
 Equip. 

administrativo 
 Outros AFT  AFT em curso  Total 

Amortizações 

acumuladas e perdas por 

imparidade

2020

Terrenos e 

recursos 

naturais

 Edifícios e 

outras 

construções 

 Equip. Básico  Equip. transporte 
 Equip. 

administrativo 
 Outros AFT  AFT em curso  Total 
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ANALISE ECONÓMICA E FINANCEIRA 

 

- Financiamento 

 

No que diz respeito ao período de 2020, e à semelhança do exercício económico anterior, a instituição não sentiu 

necessidade em recorrer a qualquer empréstimo bancário para fazer face às suas necessidades de tesouraria.  

 

A 31 de Dezembro a instituição possuía em caixa, depósitos à ordem e a prazo, o montante de €38.645,53 (trinta e 

oito mil seiscentos e quarenta e cinco euros e cinquenta e três cêntimos), por comparação com €16.476,66 

(dezasseis mil quatrocentos e setenta e seis euros e sessenta e seis cêntimos) no ano anterior. 

 

- DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

RENDIMENTOS DO EXERCÍCIO 

 

Em 2020, o total de rendimentos da instituição atingiu o montante global de €261.278,23 (duzentos e sessenta e 

um mil, duzentos e setenta e oito euros e vinte e três cêntimos), por comparação com €167.744,36 (cento e 

sessenta e sete mil, setecentos e quarenta e quatro euros e trinta e seis cêntimos) no ano anterior, descriminado da 

seguinte forma: 

 

RECEITAS 2020 2019 VAR. € VAR. % 

Quotas         

Subsídios - ISSA           27 459,87 €           23 609,18 €           3 850,69 €              16,31       

Subsídios - Câmara Municipal PV                       -   €             3 500,00 €  -        3 500,00 €  -         100,00       

Subsídios - Câmara Municipal AGH           20 000,00 €             5 000,00 €         15 000,00 €            300,00       

Donativos em espécie (Bens)         131 478,30 €         103 597,84 €         27 880,46 €              26,91       

Donativos em numerário           15 307,24 €             2 957,90 €         12 349,34 €            417,50       

Donativos (Serviços)             6 455,47 €             4 363,64 €           2 091,83 €              47,94       

Donativos de outras entidades                       -   €                        -   €                      -   €    

Donativos Federação Portuguesa B.A.           30 000,00 €             2 249,88 €         27 750,12 €         1 233,40       

Reembolso (Consignação de IRS)             1 456,12 €             5 291,42 €  -        3 835,30 €  -           72,48       

POAPMC (Comparticipação)             8 670,17 €             9 590,15 €  -           919,98 €  -             9,59       

Outros Rendimentos e Ganhos           20 451,00 €             7 584,29 €         12 866,71 €            169,65       

Juros e outros rendimentos similares                    0,06 €                    0,06 €                      -   €                    -         

TOTAL GERAL         261 278,23 €         167 744,36 €         93 533,87 €              55,76       
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GASTOS DO EXERCÍCIO 

 

Relativamente aos gastos do exercício, estes atingiram o montante global de €252.778,98 (duzentos e cinquenta e 

dois mil, setecentos e setenta e oito euros e noventa e oito cêntimos, por comparação com €163.461,65 (cento e 

sessenta e três mil, quatrocentos e sessenta e um euro e sessenta e cinco cêntimos) no ano anterior. 

 

O saldo dos inventários/bens para atribuição a 31 de Dezembro é o seguinte: 

 

BENS PARA ATRIBUIÇÃO 2020 2019 VAR. € VAR. % 

Mercadorias/Bens para atribuição geral 14 340,61 € 15 267,69 € -927,08 € -             6,07       

Mercadorias/Bens para atribuição POAPMC 123 761,94 € 73 108,33 € 50 653,61 €             69,29       

TOTAL GERAL 138 102,55 € 88 376,02 € 49 726,53 €                56,27    

 

De salientar que em 2020 os bens atribuídos aos utentes e outras entidades atingiram o montante de €163.578,00 

(cento e sessenta e três mil quinhentos e setenta e oito euros), por comparação com €110.002,55 (cento e dez mil, 

dois euros e cinquenta e cinco cêntimos) em 2019.  

 

Fornecimentos e serviços externos 

 

Relativamente aos fornecimentos e serviços externos, estes atingiram o montante de €20.787,15 (vinte mil, 

setecentos e oitenta e sete euros e quinze cêntimos, por comparação com €14.914,33 (catorze mil, novecentos e 

catorze euros e trinta e três cêntimos), para o que contribuiu essencialmente os encargos incorridos com 

conservação e reparação, eletricidade, rendas e alugueres. 

 

62 - Fornecimento e Serviços externos         

62.2 - Serviços Especializados 2020 2019 VAR. € VAR. % 

62.2.1 - Trabalhos especializados             2 242,80 €             1 855,10 €              387,70 €              20,90       

62.2.2 - Publicidade e propaganda                       -   €                        -   €                      -   €    

62.2.3 - Vigilância e segurança                  13,81 €                        -   €                13,81 €            100,00       

62.2.4 - Honorários                       -   €                        -   €                      -   €    

62.2.5 - Comissões                       -   €                        -   €                      -   €    

62.2.6 - Conservação e reparação             2 343,29 €             1 197,41 €           1 145,88 €              95,70       

62.2.8 - Serviços Bancários                  62,75 €                  52,50 €                10,25 €              19,52       

Subtotal             4 662,65 €             3 105,01 €           1 557,64 €              50,17       

62.3 - Materiais         

62.3.1 - Ferramentas e utens. de desgaste rápido                138,52 €                422,22 €  -           283,70 €  -           67,19       

62.3.2 - Livros e documentação técnica                       -   €                        -   €                      -   €    

62.3.3 - Material de escritório                731,39 €                924,66 €  -           193,27 €  -           20,90       

62.3.4 - Artigos para oferta                       -   €                        -   €                      -   €    

Subtotal                869,91 €             1 346,88 €  -           476,97 €  -           35,41       

62.4 - Energia e Fluídos         

62.4.1 - Electricidade             3 736,50 €             1 694,76 €           2 041,74 €            120,47       

62.4.2 - Combustíveis             1 385,13 €             1 149,04 €              236,09 €              20,55       

62.4.3 - Água                115,14 €                193,16 €  -             78,02 €  -           40,39       
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62.4.8 - Outros                       -   €                        -   €                      -   €    

Subtotal             5 236,77 €             3 036,96 €           2 199,81 €              72,43       

62.5 - Deslocações estadas e transportes         

62.5.1 - Deslocações e estadas                       -   €             1 675,11 €  -        1 675,11 €  -         100,00       

62.5.2 - Transportes de pessoal                       -   €                        -   €                      -   €    

62.5.3 - Transportes de mercadorias                       -   €                        -   €                      -   €    

62.5.8 - Outros transportes                       -   €                        -   €                      -   €    

Subtotal                       -   €             1 675,11 €  -        1 675,11 €  -         100,00       

62.6 - Serviços diversos         

62.6.1 - Rendas e alugueres             7 080,00 €             3 540,00 €           3 540,00 €            100,00       

62.6.2 - Comunicações                652,06 €                648,31 €                  3,75 €                0,58       

62.6.3 - Seguros                       -   €                        -   €                      -   €    

62.6.5 - Contencioso e notariado                  99,00 €                  49,50 €                49,50 €            100,00       

62.6.6 - Despesas de representação                105,00 €                153,90 €  -             48,90 €  -           31,77       

62.6.7 - Limpeza higiene e conforto             1 922,46 €             1 196,40 €              726,06 €              60,69       

62.6.8 - Outros fornecimentos e serviços                159,30 €                162,26 €  -               2,96 €  -             1,82       

                        -   €                        -   €                      -   €    

Subtotal           10 017,82 €             5 750,37 €           4 267,45 €              74,21       

TOTAL GERAL           20 787,15 €           14 914,33 €           5 872,82 €                 39,38    

 

 

Os principais gastos considerados nas rubricas de Fornecimentos e Serviços Externos são os seguintes: 

 

    - Trabalhos Especializados:  

Fazem parte desta rubrica os encargos incorridos com a solicitação de serviços a entidades externas à instituição, 

nomeadamente, os serviços de contabilidade entre outros.  

 

    - Conservação e Reparação 

Estão incluídos nesta rubrica vários encargos incorridos com conservação e reparação das viaturas, bem como, 

pequenas reparações no imóvel afeto à atividade da instituição. 

 

    - Serviços Bancários 

Gastos incorridos com comissões bancárias por transferências e pagamentos a determinadas entidades. 

 

    - Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 

Gastos incorridos com materiais com vida útil estimada inferior a 1 ano. 

 

    - Material de Escritório 

Gastos incorridos com diverso material para a atividade administrativa da instituição. 

 

    - Electricidade 

Gastos incorridos com eletricidade. 
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    - Combustíveis 

Gastos incorridos com gasóleo e gasolina para viaturas. 

 

    - Água 

Gastos incorridos com água (inclui taxa de saneamento e resíduos sólidos). 

 

    - Rendas e alugueres 

Gastos incorridos com espaços para armazenagem de bens. 

 

    - Comunicações 

Gastos incorridos com comunicações (telefone, internet, etc). 

 

    - Contencioso e notariado 

Gastos incorridos com atos relacionados com contencioso e notariado. 

 

    - Despesas de representação 

Gastos incorridos em representação da instituição. 

 

    - Limpeza higiene e conforto 

Gastos incorridos com serviços e produtos de limpeza.  

 

   - Outros fornecimentos e serviços 

Gastos incorridos com convocatória para Assembleia Geral, entre outros. 

 

 

Gastos com pessoal 

 

Em relação aos gastos com pessoal, estes atingiram o montante de €44.886,95 (quarenta e quatro mil, oitocentos e 

oitenta e seis euros e noventa e cinco cêntimos), por comparação com €26.338,88 (vinte e seis mil, trezentos e 

trinta e oito euros e oitenta e oito cêntimos, no ano anterior. 

 

No decurso de 2020 a associação possuiu 7 funcionários afetos à sua atividade, dos quais, 4 funcionárias a tempo 

inteiro, 3 funcionários integrados em programas de emprego, bem como um conjunto significativo de voluntários. 

 

De salientar a saída de duas colaboradoras, por sua iniciativa. 
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63 - Gastos com Pessoal         

63.2 - Remunerações do pessoal 2020 2019 VAR. € VAR. % 

63.2.001 - Remunerações do pessoal           19 272,77 €           14 254,94 €           5 017,83 €              35,20       

63.2.002 - Diuturnidades             3 429,16 €                        -   €           3 429,16 €            100,00       

63.2.003 - Subsídio de almoço             3 533,75 €             2 206,61 €           1 327,14 €              60,14       

63.2.005 - Subsídio de férias             4 763,73 €             1 376,06 €           3 387,67 €            246,19       

63.2.006 - Subsídio de natal             2 118,90 €             1 347,58 €              771,32 €              57,24       

63.2.007 - Prémio de produtividade             1 391,29 €             1 006,01 €              385,28 €              38,30       

63.2.012 - Subsídio de transporte             1 694,60 €             1 452,35 €              242,25 €              16,68       

63.5.1- Seg. Social             7 321,83 €             4 357,33 €           2 964,50 €              68,03       

63.6.1- Seguro de acidentes de trabalho                351,06 €                115,61 €              235,45 €            203,66       

63.8.8 - Outros encargos             1 009,86 €                222,39 €              787,47 €            354,09       

TOTAL GERAL           44 886,95 €           26 338,88 €         18 548,07 €                 70,42    

 

 

Os gastos de depreciação e amortização e os outros gastos e perdas, atingiram os montantes de €22.199,98 (vinte e 

dois mil, cento e noventa e nove euros e noventa e oito cêntimos) e €164.904,90 (cento e sessenta e quaro mil, 

novecentos e quatro euros e noventa cêntimos) respetivamente, sendo que, em bens atribuídos aos utentes e 

outras entidades foram considerados €163.578,00 (cento e sessenta e três mil, quinhentos e setenta e oito euros).  

 

O Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos, isto é, o Resultado Corrente, atingiu o 

valor positivo de €30.699,23 (trinta mil, seiscentos e noventa e nove euros e vinte e três cêntimos), por comparação 

com €15.685,56 (quinze mil, seiscentos e oitenta e cinco euros e cinquenta e seis cêntimos) em 2019. 

 

O exercício de 2020 foi caracterizado por um resultado líquido positivo no montante de €8.499,25 (oito mil, 

quatrocentos e noventa e nove euros e vinte e cinco cêntimos), por comparação com €4.282,71 (quatro mil, 

duzentos e oitenta e dois euros e setenta e um cêntimo) em 2019. 

 

- Balanço 

       

Pela estrutura do Balanço podemos observar que o património geral da instituição aumentou significativamente, 

passando de €193.815,02 (cento e noventa e três mil, oitocentos e quinze euros e dois cêntimos) em 2019, para 

€241.473,72 (duzentos e quarenta e um mil, quatrocentos e setenta e três euros e setenta e dois cêntimos) em 

2020, para o que contribuiu essencialmente o aumento ocorrido nas rubricas de inventários e depósitos à ordem. 

 

O Ativo Não Corrente* da instituição apresenta o saldo de €64.529,49 (sessenta e quatro mil, quinhentos e vinte e 

nove euros e quarenta e nove cêntimos), por comparação com €87.948,22 (oitenta e sete mil, novecentos e 

quarenta e oito euros e vinte e dois cêntimos) em 2019. 
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O Ativo Corrente** apresenta o montante de €176.944,23 (cento e setenta e seis mil, novecentos e quarenta e 

quatro euros e vinte e três cêntimos), por comparação com €105.866,80 (cento e cinco mil, oitocentos e sessenta e 

seis euros e oitenta cêntimos) em 2019, sendo composto essencialmente por inventários (€138.102,55), depósitos à 

ordem (€37.806,39) e a prazo (€823,73).   

 

No que concerne ao passivo total*** da instituição, este teve um acréscimo, passando de €78.210,48 (setenta e 

oito mil, duzentos e dez euros e quarenta e oito cêntimos) em 2019, para €135.658,67 (cento e trinta e cinco mil, 

seiscentos e cinquenta e oito euros e sessenta e sete cêntimos) em 2020, sendo composto essencialmente por 

valores a regularizar a fornecedores no montante de €2.070,20 (dois mil, setenta euros e vinte cêntimos), ao Estado 

no montante de €1.385,89 (mil, trezentos e oitenta e cinco euros e oitenta e nove cêntimos) e outras contas a pagar 

no montante de €132.202,58 (cento e trinta e dois mil, duzentos e dois euros e cinquenta e oito cêntimos). 

 

Na rubrica outras contas a pagar encontra-se reconhecido o montante de €123.761,94 (cento e vinte e três mil, 

setecentos e sessenta e um euro e noventa e quatro cêntimos), referentes a entradas de bens promovidas pela 

POAPMC, ainda não distribuídos a terceiros (este montante apesar de contabilisticamente estar reconhecido em 

outras contas a pagar, não consubstancia um passivo). 

 

Os Rácios de Liquidez Geral, Autonomia Financeira e Solvabilidade apresentam valores de 130%, 43% e 78%, 

respetivamente, indicando assim a boa capacidade que a instituição apresenta para fazer face aos seus 

compromissos no curto.  

 

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS 

 

A Direção propõe que o resultado líquido do exercício de 2020, no valor positivo de €8.499,25, tenha a seguinte 

aplicação: 

 

                           Fundo Social ........................... 8.499,25€ 

 

PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

Durante o ano de 2020, serão desenvolvidas ações, no âmbito da dinamização dos proveitos, nomeadamente num 

esforço acentuado na angariação de novos Apoios para a instituição, esperando-se que no exercício corrente possa 

ocorrer um eventual crescimento dos mesmos.  

 

Serão também efetuados esforços no sentido de reduzir a estrutura de custos, sem comprometer contudo o bom 

funcionamento da instituição, sendo este objectivo essencial na obtenção de resultados futuros positivos.  
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FACTOS RELEVANTES 

 

Após o termo do exercício e até à presente data, não ocorreu qualquer facto relevante para a atividade da 

instituição.  

 

AGRADECIMENTO 

 

A todas as entidades públicas e privadas que nos honraram com os seus apoios/donativos, agradecemos a confiança 

depositada, que constituiu importante incentivo e compensação pelos esforços empreendidos por quantos 

trabalham nesta coletividade. 

 

A todos os colaboradores e voluntários que contribuíram para o bom desempenho da instituição, com o seu 

profissionalismo e dedicação, a Direcção deseja expressar o seu agradecimento. 

 

Por último, uma palavra de reconhecido agradecimento a todos os associados desta instituição, razão da sua 

existência e cuja satisfação é nosso objetivo constante. 

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS 

 

* Ativo Não Corrente - Bens, equipamentos, ativos financeiros, com natureza de longo prazo; 

 

** Ativo Corrente - Activos cuja troca ou uso se espera que seja realizada a curto prazo (valores disponíveis em caixa 

e bancos, inventários, etc.,); 

 

*** Passivo Total - Total de responsabilidades da instituição perante terceiros; 

 

**** Passivo Corrente - Responsabilidades da instituição de curto prazo perante terceiros. 

 

Angra do Heroísmo, 17 de março de 2021 

 

 

 

                                                                 

                                                                          _____________________________________________ 

                                                                                                                    (A presidente)          
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ATIVO

Ativo não corrente

Ativos fixos tangíveis 64 529,49 87 948,22

  64 529,49 87 948,22

Ativo corrente

Inventários 138 102,55 88 376,02

Estado e outros entes públicos 856,75

Diferimentos 196,15 157,37

Caixa e depósitos bancários 38 645,53 16 476,66

  176 944,23 105 866,80

Total do ativo  241 473,72 193 815,02

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos patrimoniais

Fundos 31 984,24 27 679,60

Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais 65 331,56 83 642,23

 97 315,80 111 321,83

Resultado líquido do período 8 499,25 4 282,71

Total dos fundos patrimoniais  105 815,05 115 604,54

Passivo

Passivo não corrente

 

 

Passivo corrente

Fornecedores 2 070,20 826,18

Estado e outros entes públicos 1 385,89 679,00

Outros passivos correntes 132 202,58 76 705,30

  135 658,67 78 210,48

Total do passivo  135 658,67 78 210,48

Total dos fundos patrimoniais e do passivo  241 473,72 193 815,02
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Subsídios, doações e legados à exloração 240 827,17 160 160,01

Fornecimentos e serviços externos ( 20 787,15) ( 14 914,33)

Gastos com o pessoal ( 44 886,95) ( 26 338,88)

Outros rendimentos 20 451,06 7 584,35

Outros gastos ( 164 904,90) ( 110 805,59)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos  30 699,23 15 685,56

Gastos/reversões de depreciação e de amortização ( 22 199,98) ( 11 402,85)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)  8 499,25 4 282,71

 

Resultado antes de impostos  8 499,25 4 282,71

 

Resultado líquido do período  8 499,25 4 282,71
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2195 038 (36) Benfeitorias e Reparações 2019 2019 5 310,00  10 354,00  10,00 531,00 885,00 4 425,00

2195 048 (36) Rampa p/ acesso a contentor 2019 2019 463,25  10 30,89  10,00 46,33 77,22 386,03

     Sub-Total - 43325299 - Benf. Rep. - IVA não dedutivel 5 773,25 384,89 577,33 962,22 4 811,03

2265 035 (36) Contentor para Paletes 2019 2019 914,30   4 152,39  25,00 228,58 380,97 533,33

2265 037 (36) Contentor de Plástico Dobrável 2019 2019 2 669,10   4 444,85  25,00 667,28 1 112,13 1 556,97

2265 042 (36) Contentor em Plástico 2019 2019 1 771,20   4 258,30  25,00 442,80 701,10 1 070,10

2265 043 (36) Contentor de Plástico Dobrável 2019 2019 345,65   4 43,21  25,00 86,41 129,62 216,03

2265 046 (36) Paletes de Plástico 2019 2019 2 350,53   4 146,91  25,00 587,63 734,54 1 615,99

2345 039 (36) Stacker Elétrico 2019 2019 8 028,00   6 780,19  16,66 1 337,46 2 117,65 5 910,35

2345 041 (36) Porta Paletes Standard 2019 2019 278,75   6 27,09  16,66 46,44 73,53 205,22

2430 036 (36) Estantes de Paletização Convencional2019 2019 3 296,40   8 274,70  12,50 412,05 686,75 2 609,65

     Sub-Total - 4333199 - Aq. Equip. Básico - IVA não dedutível 19 653,93 2 127,64 3 808,65 5 936,29 13 717,64

2265 034 CHEP Verde Novo Básico 2019 2019 2 572,64   4 482,37  25,00 643,16 1 125,53 1 447,11

2265 040 (24) Câmara para Conservação de Congelados2019 2019 6 791,08   4 990,37  25,00 1 697,77 2 688,14 4 102,94

2265 047 (113) Câmara para Conservação de Congelados2019 2019 17 593,36   4 733,06  25,00 4 398,34 5 131,40 12 461,96

     Sub-Total - 4333299 - Aq. Equip. Básico - IVA não dedutível 26 957,08 2 205,80 6 739,27 8 945,07 18 012,01

2230 003 Balança Industrial 2011 2011 948,29   8 948,29   0,00 0,00 948,29 0,00

2430 001 Estante para Câmara Frigorífica 2011 2011 1 704,74   8 1 704,74   0,00 0,00 1 704,74 0,00

2430 002 Estante para Armazém 2011 2011 2 842,00   8 2 842,00   0,00 0,00 2 842,00 0,00

2200 020 Frigorífico 2012 2012 300,00   5 300,00   0,00 0,00 300,00 0,00

2200 021 Arca congeladora 2012 2012 315,00   5 315,00   0,00 0,00 315,00 0,00

2200 022 Arca congeladora 2012 2012 315,00   5 315,00   0,00 0,00 315,00 0,00

2210 010 Ar Condicionado 2012 2012 100,00   8 100,00   0,00 0,00 100,00 0,00

2210 011 Ar Condicionado 2012 2012 100,00   8 100,00   0,00 0,00 100,00 0,00

2215 023 Mico-ondas 2012 2012 25,00   8 25,00   0,00 0,00 25,00 0,00

2240 007 Computador Eurosys 2012 2012 462,84   3 462,84   0,00 0,00 462,84 0,00

2240 008 Monitor 19 TFT 2012 2012 98,60   3 98,60   0,00 0,00 98,60 0,00

2300 025 Alarme 2012 2012 974,40   4 974,40   0,00 0,00 974,40 0,00

  15 027 Estante Mecalux 2.5x2.67mts 2013 2013 1 555,56  10 1 088,92  10,00 155,56 1 244,48 311,08

  95 028 Contentores para Paletes 24 unidades 2013 2013 2 178,58   8 1 906,24  12,50 272,34 2 178,58 0,00

  95 029 Contentores para Paletes 10 unidades 2013 2013 880,51   8 770,42  12,50 110,09 880,51 0,00

2240 026 Computador First Dual Core E5400 Mycon2013 2013 488,07   3 488,07   0,00 0,00 488,07 0,00

2240 030 Computador First Dual Core e5400 Mycom2014 2014 488,07   3 488,07   0,00 0,00 488,07 0,00

2315 031 Sup Ldc npofix 250 14' a 37 2015 2015 249,98   8 153,50  12,28 30,70 184,20 65,78

 730 033 Empilhador Linde E16C-02 2017 2017 11 685,00   7 5 005,86  14,28 1 668,62 6 674,48 5 010,52

     Sub-Total - 4333988 - Aq. Equip. Básico - Anterior a 31/12/2017 25 711,64 18 086,95 2 237,31 20 324,26 5 387,38

2375 044 (24) 08-ZB-12 RenaultTrafic VU 2019 2019 34 995,76   4 3 645,39  25,00 8 748,94 12 394,33 22 601,43

     Sub-Total - 4334199 - Aq. Equip. Trans. - IVA não dedutível 34 995,76 3 645,39 8 748,94 12 394,33 22 601,43

2375 004 72-MO-00 Viatura Lig. Merc. Ford Transit2011 2011 18 792,00   4 18 792,00   0,00 0,00 18 792,00 0,00

2375 006 31-59-TL Lig. Merc. Ford Focus 2012 2012 4 250,00   4 4 250,00   0,00 0,00 4 250,00 0,00

     Sub-Total - 4334988 - Aq. Equip. Trans. - Anterior a 31/12/2017 23 042,00 23 042,00 0,00 23 042,00 0,00

2430 012 Secretária Grande 2012 2012 20,00   8 20,00   0,00 0,00 20,00 0,00

2430 013 Secretária Grande 2012 2012 20,00   8 20,00   0,00 0,00 20,00 0,00

2430 014 Cadeira escritório com rodas 2012 2012 10,00   8 10,00   0,00 0,00 10,00 0,00

2430 015 Cadeira escritório com rodas 2012 2012 10,00   8 10,00   0,00 0,00 10,00 0,00

2430 016 Cadeira escritório sem rodas 2012 2012 5,00   8 5,00   0,00 0,00 5,00 0,00

2430 017 Cadeira escritório sem rodas 2012 2012 5,00   8 5,00   0,00 0,00 5,00 0,00

2430 018 Armário escritório grande 2012 2012 20,00   8 20,00   0,00 0,00 20,00 0,00

2430 019 Armário escritório grande 2012 2012 20,00   8 20,00   0,00 0,00 20,00 0,00

2240 032 Proj. VD EPSON EB 2017 2017 353,98   4 265,50  25,00 88,48 353,98 0,00

     Sub-Total - 4335988 - Aq. Equip. Admin. - Anterior a 31/12/2017 463,98 375,50 88,48 463,98 0,00

2295 005 Máquina Aspirador Nilfish 7-4DUO 2011 2011 551,00   8 551,00   0,00 0,00 551,00 0,00

2215 024 Máquina de Café 2012 2012 50,00   8 50,00   0,00 0,00 50,00 0,00

     Sub-Total - 4337988 - Out. Act. Tang. - Anterior a 31/12/2017 601,00 601,00 0,00 601,00 0,00

 A transportar ... 137 198,64 50 469,17 22 199,98 72 669,15 64 529,49
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2440 009 Windows 7 Pro 2012 2012 172,84   3 172,84   0,00 0,00 172,84 0,00

     Sub-Total - 443988 - Programas de Computador - Anterior a 31/12/2017 172,84 172,84 0,00 172,84 0,00

Total da listagem. 137 371,48 50 642,01 22 199,98 72 841,99 64 529,49



Serviço de Finanças de ANGRA DO HEROISMO - [2747]

CERTIDÃO

Abel Afonso Dutra Ávila, Chefe de Finanças, a exercer funções no Serviço de Finanças de ANGRA DO

HEROISMO.

CERTIFICA, face aos elementos disponíveis no sistema informático da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT),

que o(a) contribuinte abaixo indicado(a) tem a sua situação tributária regularizada, nos termos do artigo 177º-A

e/ou nºs 5 e 12 do artigo 169º, ambos do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT).

A presente certidão é válida por três meses e não constitui documento de quitação, nos termos dos nºs 4 e 6 do

artigo 24º CPPT, respetivamente.

Por ser verdade e por ter sido solicitada, emite-se a presente certidão 16 de Março de 2021.

IDENTIFICAÇÃO

NOME: ASTECIA - ASSOCIAÇÃO TERCEIRENSE DE COMBATE A INSUFICIENCIA ALIMENTAR

NIF: 509426093

O Chefe de Finanças,

( Abel Afonso Dutra Ávila )

SEFMP041_W

Elementos para validação
Nº Contribuinte: 509426093

Cód. Validação: WMMYWC3NXBAV

Para validar esta certidão aceda ao site www.portaldasfinancas.gov.pt, seleccione a opção "Validação Doc." e introduza o nº de contribuinte e código de validação acima
mencionados. Verifique que o documento obtido corresponde a esta certidão.

25



INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL DOS
AÇORES

AV. TENENTE CORONEL JOSÉ AGOSTINHO
9700-108 ANGRA DO HEROÍSMO

Firma/Denominação ASTECIA - ASSOCIAÇÃO
TERCEIRENSE DE COMBATE A INSUFICIENCIA
ALIMENTAR

Nome  da  entidade  contribuinte  ASTECIA  -
ASSOCIAÇÃO  TERCEIRENSE  DE  COMBATE  A
INSUFICIENCIA ALIMENTAR

N.º de Identificação de Segurança Social 20018674356

N.º de Identificação Fiscal 509426093

N.º da Declaração 023238208ASCD21

DECLARAÇÃO

ASTECIA - ASSOCIAÇÃO TERCEIRENSE DE COMBATE A
INSUFICIENCIA ALIMENTAR
R BASILIO SIMÕES LT 31 PARQUE INDUSTRIAL DE ANGRA DO
HEROÍSMO
ANGRA DO HEROÍSMO
9700-135 ANGRA DO HEROÍSMO

Data de emissão 2021-03-16

Declaramos,  que  a  entidade  acima  identificada  tem  a  situação  contributiva  regularizada  perante  a

Segurança Social.

Artigo  208.º  do  Código  dos
Regimes  Contributivos,
aprovado  pela  Lei  n.º
110/2019,  de  16  de
setembro  na  sua  versão
atualizada

Esta declaração não constitui comprovativo de pagamento de contribuições, nem de outros valores e

diz  respeito  à  situação  contributiva  apurada  até  à  data  de  emissão,  não  prejudicando  o  posterior

apuramento de dívidas.

N.ºs  1  e  3  do  artigo  82.º  do
Decreto  Regulamentar  n.º
1-A/2011, de 3 de janeiro, na
sua versão atualizada

A declaração é válida pelo prazo de 4 meses, contado a partir da data de emissão. Artigo 84.º do Decreto
Regulamentar n.º 1-A/2011,
de 3 de janeiro, na sua
versão atualizada

Elementos  para  verificação  da  autenticidade  da
declaração:

Número de Identificação - 20018674356

Código de Verificação - 3KAYAT3U43MKCHC

Para  verificar  a  autenticidade  desta  declaração  aceda  à
Segurança  Social  Direta,  no  menu  "CONTA
CORRENTE-SITUAÇÃO  CONTRIBUTIVA”  e  introduza  o
Número  de  Identificação  e  o  Código  de  Verificação  acima
indicados.
Verifique  se  o  documento  obtido  corresponde  a  esta
declaração.

Presidente do Conselho
Diretivo

Paula Pamplona Ramos
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