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lFluxos de caixa das atividadcs dc Íinanciamg4tq

lRccebimentos provenicntcs dc
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I Reanzaçoes de fundos
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I
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I
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lC.'ru " 
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fcaixa e seus equivalentcs no fim do período /'
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0,00

0,0c
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00c
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0,0c
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Banco Alimentar Contra a Fome de Evora

Demonstração dos resultados Por
(t:SNl-)

Moeda: EIJR

Contribuintc: 103674630

naturezas em 31 11212020

Rendimentos e Gastos Notas 2020 2019

lmpostos sobre o rendimento do período

Outros gastos

Rêsultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos

Castos / rcversõcs de dcprecração c de amortizaÇâo

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

Juros e rendimentos similares obtldos

Juros e gastos similares suportados

Resultado antes de imPostos

Resu ltado liquidgiq período

11

1l

5

10

1?

I
1l
'16

18

14 653.89

214 801 .O1

0,00

000

?oo.952, /6
.12 131,98

.1 1 926 91

0,0c

0,0c

0,0c

0,0c

0.0c

0.0(

17 980,0€

.3 498.?.(

,::::i::l
n ool

,u, ,,:rzo,l
-20.44 / 061

-11 763,01

000

000

0.00

0,00

000

0.00

2064/./9
-2.865.34

1 8.925, 1 1 7 869,29

16.667,00 16.572 6E

2.258.1 1 8 703.39

0,00

0,0c

00c

0,0c

2 258,11 -8.703,3Í

0.0c 00c
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BALANÇO em 31/1212020
Rubritns Notas 2019 2020

ATIVO
Ativo não conente

Ativos Íixos tangíveis

lnvestimentos financeiros

Aclivo coffente

lnvcntários

Cnâditos a receber

l:stado e outros entes Públicos

Outros ativos correnles

Ctrixa e depósitos bancários

Subtotal

5

17

I
15

17

17

15

253 863,88

167,66

254.031 .54

21 .245.32

1 941 ,92

10,34

0,00

16.054,60

236 875,1 1

244,13

237 119,24

7.230,75

3 626,04

0,00

30,89

51.059,8 /
Subtota

Total do ativo

39.25t,1t

293 283,72

61 947,55

299 066 79

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
Fundos Patrmoniais

['undos

Resultados transitados

Ajustamenlos / Outras vartaÇÕes de Íundos palrimoniais

66 534.73

-16.192.,69

247.489,54

66.534,73

.-24.896,0t

247 851 ,4?

Subtotal

Resultado líquido do período 18

297 83 1 ,58

-8.703,39

289.490.08

2 258,11

Total do capital próprio 289.128.1 291 .748,19

assivo

Passivo não corÍente

Passivo corrente

f ornecedores

t:stado e outros entes publicos

Outros passivos correntes

Subtotal

15

17

16

0. 0c

636,6€

1 965.65

1 .!;53,))

3 986,1 ç

1 640 sÍ

1.69 1,8(

Total do

Total dos fundos patrimoniais e do

4 155,53

4 155,53

293 283.72

7 318.60

7 31 8,6C

299 066 79
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NOTAS DO ANEXO _ Exercício de 2020

L. ldentificação da Entidade

1'L- Designação da Entidade: Banco Arimentar contra a Fome de Évora
1.2_ Sede : Rua Circular Nascente, lote 13 _ p.l.T. Évora,4
1'3- Natureza da atividade: lnstituição Particular de solidariedade social que
tem como objeto o apoio alimentar a instituições.

2' Referenciar Contabirístico de preparação das Demonstrações Financeiras.

2'1- As demonstrações financeiras foram eraboradas de acordo com a norma
contabilística de Relato Financeiro para as Entidades do setor não Lucrativo
(NCRF-ESNL) prevista pero sistema de Normarização Contabirística (SNC),
aprovado pero Decreto-Lei ne 36-A/2011,, de g/03, com as arterações
introduzidas pelo Decreto lei ns 9gl2015 de 2 de junho.

2'2 - Não foram derrogadas quaisquer disposições da normarização
contabilística para as entidades do setor não lucrativo (ESNL).

2'3 - lndicação e comentário das contas do baranço e da demonstração de
resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com o período anterior.
As Demonstrações Financeiras são comparáveis em todos os aspetos com as do
exercício anterior.

3. Principais políticas Contabilísticas

3'1 - Bases de mensuração usadas na preparação das Demonstrações
Financeiras.

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no modero do custo
e assentes nos seguintes pressupostos:

- Continuidade;



- Regime do Acréscimo;

- Consistência na apresentação;

- Materialidade e agregação;

- Não compensação;

- Comparabilidade da informação.

3.L.2 - Ativos Fixos rntangíveis - Encontram-se registados ao custo de aquisição
deduzidos das depreciações acumuradas. Estes ativos só são reconhecidos se for
provável que deles advenham benefícios económicos futuros para a entidade,
sejam por ela controláveis e se possa mensurar com fiabilidade.

3' 1'3 - Locações - A classif icação das locações financeiras é feita de acordo com

a substância e conteúdo dos contratos e não de acordo com a forma dos

mesmos. o varor dos bens e registado no baranço como ativo, sendo a

correspondente responsabilidade registada como passivo, na rubrica
"financiamentos obtidos". os juros incluídos nos pagamentos mínimos e a

depreciação/amortização do ativo são registados como gastos do período.

3.1.4 * lnventários - As mercadorias encontram-se valorizadas ao custo ou ao

valor realizável líquido, o menor dos dois. utiliza-se o custo médio ou FrFo como

fórmula de custeio. É reconhecida uma imparidade em inventários nos casos em

que o valor destes itens seja inferior ao menor custo medio de aquisição ou

realização. os gastos relativos aos inventários vendidos são registados no

mesmo período em que o rédito e reconhecido, sendo registados na

Demonstração de Resultados do período.

3.1.5 - Custos de emprestimos obtidos - são registados no passivo pelo valor
nominal da operação, e os gastos associados são reconhecidos de imediato na

demonstração dos resurtados. os gastos de financiamento, juros e outros,

incorridos no período são registados como gastos na demonstração dos

resultados de acordo com o regime do acréscimo. os emprestimos são

classificados no balanço como passivos não correntes.

3.1.6 - Ativos e passivos financeiros
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3.1.6'1-Dívidasdeterceiros-Asdividasdeterceiros, 
nãotêm imprícitos juros

e são apresentadas no baranço pero seu varor nominar deduzidas de eventuais
perdas por imparidade, reconhecidas nas rubricas ,,perdas pior imparidade
acumuladas" por forma a refretir a sua quantia recuperáver. As perdas por
imparidade são registadas quando ocorram acontecimentos que Indiquem, de
forma objetiva e quantificáver que parte ou a totaridade do sardo em dívida não
será recuperáver (recebido). o desreconhecimento das dívidas de crientes
ocorre apenas quando os direitos contratuais aos recebimentos resurtantes do
ativo financeiro se realizam, expiram ou são transferidos para outra entidade.

3.1.6.2 - Dívidas a terceiros * As dívidas a terceiros são registadas ao custo e
apresentadas no passivo corrente. o seu desreconhecimento verifica-se quando
ocorre a riquidação, canceramento ou expiração dessas dívidas (cessação das
obrigações decorrentes dos contratos).

3.1.6.3- Caixa e depósitos bancários - os varores incruídos nesta rúbrica,
traduzem-se nos montantes de caixa, depósitos á ordem , depósitos a prazo e
outros depósitos bancários que não tenham quaisquer restrições de
movimentação, sendo reconhecidos no ativo corrente.

31'6'4 --Empréstimos - são registados no passivo não corrente pero varor
nominal da operação. o desreconhecimento dos emprestimos só se verifica
quando cessam as obrigações decorrentes dos contratos de financiamento,
designadamente quando ocorre a liquidação, canceramento ou expiração do
empréstimo.

3.L.7 - Provisões - A entidade anarisa de forma periódica possíveis obrigações
legais ou construtivas que resurtem de eventos passados, e em virtude das quais
seja provável que ocorra um exfruxo da entidade tendo em vista a resorução
dessa obrigação.

{
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3' 1'8 - Regime do acrescimo - De acordo com o regime do acrescimo os gastose rendimentos são registados no período ao quar dizem respeito,
independentemente rJo seu pagamento ou recebimento.

3' 1 9 - Rédito - o redito rerativo a vendas e prestações de serviços compreende
o justo varor (fixado rivremente entre as partes numa base de independência)
da contraprestação recebida ou a receber decorrentes da atividade normar da
entidade' A entidade reconhece o rédito da venda de bens quando este possa
ser fiavermente mensuráver, seja prováver que obtenha benefícios económicos
futuros' os riscos e ventagens significativos da propriedade do bem seja
transferido para o comprador e não seja mantido um envorvimento continuado
de gestão com grau associado de posse ou controlo efetivo dos bens vendidos.
No caso da prestação de serviços o reconhecimento do rédito encontra_se
associado ao grau de acabamento do serviço.

3' 1' 10 Subsídios do Governo - os subsídios do governo apenas são reconhecidos
quando existem garantias de que a entidade cumprirá as condições estipuradas
para a sua concessão e que os mesmos irão ser recebidos. Nos subsídios
relacionados com a atividade (rendimento), são reconhecidos na rubrica
"subsídios' doações e legados à exproração" do período a que se referem,
independentemente da data do seu recebimento.
os subsídios não reembolsáveis reracionados com ativos fixos tangíveis
depreciáveis e/ou ativos intangíveis com vida útir definida são inicialmente
reconhecidos em .,outras 

variações nos fundos patrimoniais,,, sendo
subsequentemente reconhecidos na demonstração dos resurtados numa base
sistemática e racionar nos períodos contabirísticos considerados necessários
para baranceá-ros com os gastos com eres reracionados.

3.1.11 - Benefícios dos empregados _ Os benefícios
diversas rubricas, como sejam salários, ordenados,
extraordinário, subsídios de alimentação, acrescidos
segurança sociar e seguros de acidentes de trabarho.

dos empregados incluem

retribuições de trabalho

das contribuições para a



4' - Políticas contabirísticas, arterações nas estimativas contabirísticas e erros;
Não aplicável

5. - Activos Fixos Tangíveis

5.1 - os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição,
deduzidos de depreciações e amortizações.

5'2 - As amortizações foram carcuradas pero metodo da rinha reta (quotas
constantes) em conformidade com o período de vida útir estimado para cada
grupo de itens, tendo em conta o DR 25/2009.

Activos lntangíveis

6'1 0s activos intangíveis encontram-se totarmente amortizados

túr

«-
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7.

8.

9.

- Locações - Não aplicável

- Custos de Empréstimos obtidos _ Nâo aplicável

- lnventários:

9'L - o sistema de inventário utilizado na instituição e o inventário intermitente,sendo a forma de custeio o varor rearizáver ríquido. o custo dos inventáriosespelha os donativos recebidos e atribuídos.

Demonstração do Cusl_ _ to das Merc. Vendidas e Matéria

Donativos Obtidos

Regularização de lnventários
lnventário no Finaldo período

Custo dos géneros alimenticios

s Consumidas 2020
Mercadorias Totais

21.245,32 21.245,32
5.403,82 5.403,82

782.983,70 L82.983,7o

1..449,33 -1.449,33

7.230,7s 7.230,75

200.952,76 200.952,76

10. Rédito - As vendas

serviços referem_se

referem-se á campanha de papel

a quotizações de associados.

por alimentos. As prestações de

1.1 - Provisões, passivos contingentes

Não aplicável

12 - Subsídios e outros apoios

e activos contingentes:

12. 1 - Apoios financeiros:

Subsídios e doacções de carácter financei

37-72-2020 37-72-20t9

13.961.,20 16.507,40
[)restação de serviços

Descrição

ro

2020 20L9

5ubsídios entidades públ
5 11, 91 1.895,94

Doações
%

Caixa e seus equivalentes
47.594,17 9.570,48
49.106,08 77.466,42

lnventário lnicio período



Das doações recebidas há

Rockefeller dos EUA, para

estatutá rios.

a referir que 16.2gg,7/€- foram

desenvolver durante 2021 um

doados pela Fundação

projecto nos termos

15 - lnstrumentos financeiros

16 - Benefícios dos empregados

16.1* Os gastos com empregado referem_se a

trabalhador do programa emprego inserção.

15.1 Dívidas de terceiros _ As divídas de
juros e são apresentadas no balanço pelo

15'2- Dívidas a terceiros -As dívidas a terceiros são registadâs ao custo
e apresentadas no passivo corrente.

Dividas a receber e a pagar

2020
Dividas de Cticnrcs I ,_r1r^
DividasaForneccdore, I 3.9g6,19

15'3 - caixa e depósitos bancários - os varores incruídos nesta rúbrica,
traduzem-se nos montantes de caixa e depósitos á ordem e registados
no ativo corrente.

terceiros, não têm implícitos

seu valor nominal.

O"trtr"t"tro ror rr,or", O" affi

1.251,37

15.970,45
Outros Depósitos Bancários

Caixa e seus equivalentes

umcolaboradoreaum

, /,í.
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1.6.2 - O número de membros que compõem
auferindo qualquer tipo de remuneração.

a direção são 5 não

L7 - Outras informações

17.1-A instituição não têm dívidas fiscais em mora

os valores registados no Baranço na conta de rVA a pagar referem-se ao
valor do rVA apurado no 4e Trimestre de 2020 ea pagar em Fevereiro
de 2O21.

1.7.2 - A instituição não têm dívidas em mora à Segurança Social.

17 '3 - o número de voruntários que coraboraram nas campanhas foram

cerca de 700.

17'4 - Todos os movimentos contabirísticos encontram-se ref retidos nas
Demonstrações Flna nceiras.

1'7'5 - o varor registados em rnvestimentos Financeiros referem-se à
comparticipação para o Fundo de Compensação do Trabalho.

Remunerações do pessoal

Lncargos sobre remunerações

Scguros de acidentes no trabalho

Outros gastos C/ pessoal

!7.926,97

/.8?.2, /4

1 .601,03

18L,34

2.327,80

11.763,01

8.334,52

1 .61C),9 /
1O /,40

1 . / 10,12

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

Outros gastos e p"ram
t7.979,56

Ganhos em lnvenl ários

lmputação subsidios para lnvestimcntos, [:stado
Alienações

Correcções relativas a períodos anteriores
lmputação subsidios para lnvestimentos, privados
Outros Ganhos

989,3s

L2.500,00

702,17

3.426,88

361,16

3.11.6,17

12.500,00

254,82

3.426,88

482,65



OUTROS GASTOS E PERDAS

lmpostos

Perdas em lnventários

Outros Gastos

468,27

2.438,68

591.,25

464,95

1.995,97

404,42

Fornecimentos e Serviços externos

Trabalhos cspccializadc»

Honorários

Publicidadc

Vigilância e Segurança

Conservação e reparação

Scrviços bancários

Outros serviços

Materiais

I lectricidade

Combustíveis .gasóleo

Água

Desloc. e estadas aceites p/ tot.
Transportes de mercadorias

Outros serviços

Comunicação..telcfones e out
Contencioso e notariado

Segu ros

Despesas de representação

Limpeza, higiene e coníorro
Outros serviços

1.637,64

2.492,00

386,46

645,69

60,72

270,82

1.068,13

794,97

1.56,19

369,22

1.987,80

888,1 1 l

438,40

236,4r

697,42

2,00

1.746,01

3.370,50

274,06

1.187,69

1.6,64

1.088,06

9s0,35

1.176,20

696,45

5.465,60

2.172,68

985,96

234,79

8-59,02

223,05

12.13 1,98



18. Resultado do exercício.

18.1 - o Resultado Líquido do exercício cifrou_se em 2.25g,11€

DEMONSTRAtUo oot

DEscRtçÃo

-

posrçÃo wo rwrcro oo peRíooo

NOTAS Fundos Resultados
Transitados

Ajustamentos
em ativos

fina nceiros

Outras
va riações

nos fundos
patrimoniais

Resultado
Liquido

TOTAT DOs
FUNDOS

PATRIMONIAIS

66.534,73 16.192.69 I o.oo

rl-
247.489,54 I -8.703,39 289.1 28,19

_T

l__:

.8. /03,39

]llletq çQ9' qü-'l(9' qo" 
!1qiLt!_qc9! _

! irel_e$e!.q-e_c9!ye§19 
_ _*

Realizaçâo do excedenterevalorrzxac âo

,FLc_e_q__e!.!9:geLe-ya1_ort_1q!L9qg_a9tty.o:

3l_u:!{1el!91 !9I_r rns9s!9!-q,letq9l _
Outras alterações Reconhecjdas nos l-p

-

I
15.976,88 I

-rr.rru,r, 
I

8. /03,39

0,0q

0,0q

0.00

g,q0

g,qg

.15.926,88

-8.703,39 0,00 8. /03,.39 15.92 6,88
I Rêsultado Liquido do períodô

l_!":gqfqo Extensivo

I oernnÇÕes cou ir.rsrru,óo^rs 
"oI PERtOoo

ll:undos

Subsídios, doações e legado_s__

q:,trcl9!911q9e_s_

Posição no fim do pcríodo

-

2.)58,1 2.258,11

15.92 6,88 10.961,50 L3.668,/ /

1,6.288,7 / 16.)88 ll,.:

0,00

0,00
0,00

-24.896.08

'16.288, / / 16.288, /'/
66.534,73

0,00 247.851,43 2.258,11 29L.748,79

\í\'3+

Alteracõo<
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BANCO AI,IM]INI.AR CON ].RA A IIOM}j I)Fl É,VORA

Conselho F-iscal

ACI'A

Aos vintc c seis dias do mês dc março do ano dc dois rnil c vinte c um pelas dczoito horas.
reuniu o Cisnsslhs Fiscal do Banco Alimcntar Contra a Fome dc ]ivora. conl a prcsenÇa

de Irrancisco Chalaça. Nuno Giõcs e Ricardo Silva a ordcm de trabalhos tevc como ponto
úurico:

- Emissiio de porecer sobre as Contos re.ferentes oo ano de dois mil e vinte,

A Presidertte da Dircção, esteve prescntc na reunião. procedeu a unla aprcsentação dos
documeutos e respondeu às questões que os membros do Conselho colocaram. Informou
que sendo este ano atípico decorrente da crise pandemica 2020. receitas de donatiros
Í-inanceiros nLrnca verif-rcados atc esta data resultando nunt saldo positivo e cuios
donativos será aplicado na sua t-naioria à conrpra dc bens alimentarcs. prevcndo-sc a

corrtinuidade da crise para o próxin"ro exercício de 2021 c eventualntentc segllintcs.

Após os esclarecimentos solicitados dccidiu o Conselho claborar o seguinte parecer:

As peças contabilísticas apresentam-se elaboradas dc acordo com as nonras
contabilísticas ell vigor. detern-rinadas pela Segurança Social para as IPSS c rcpresentam.
conr lldclidade. aqucla que Íbi a atividade do Banco Alinrentar de Illvora ao longo do ancr

de dois mil c vinte:

O ano de 2020 í-oi r,rm ano Íbrtemente nrarcado pcla pandenria resultante do COVIDlg
que aÍ'etou de lbrnra signiÍicativa a atividade do l]anco Alirnentar cont fbrtc inÍluência
negativa decorrcnte das medidas governalrentais de restrição para ações norneadarlente
na recolha de alimentos recolhidos habitualmente nos supermercados. No entanto" o

resultado Íbi positivo face à irnediata adesão do Banco Alimentar Contra a Fome de Evora
à Rede de frrrergência Alirnentar promovida pela lrntra.ir-rda e imediatarnente promovida
pela lrcderação dos Bancos Alintentarcs.junto dos seus associados.

O Conselho Fiscal. por unanimidade. aprovou as referidas contas e concorda com o
parecer da Direção de levar o resr-rltado positivo de 2.258.11 euros a "Resultados
l-ransitados".

Por mais não tcr sido tratado. crlccn"ou-se a rcul-rião da qual Í-oi lavrada a prescntc acta

que. depois dc lida em voz alta. lbi colocada à votação. tcndo sido aprovada por
r-uraniniidade.

Evora. 26 de març o d,e 2021 .
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Aos trinta e um dias do mês de marÇo de dois mil e vínte e um, pelas vinte
e uma horas, reuniu-se por via telemática a Assembleia Geral do Banco
Alimentar contra a Fome de Évora, (BACF de Évora) com a presença de
dezasseis dos seus associados, tendo sido presidida pelo presidente da
Mesa da Assembleía Geral, Enge g.rnardino Melgão, tendo como vice_
presidente o Enge Laurindo Martins e como secretária a Drê Maria do Anjo
Marques.

A Ordem de Trabalhos foi a seguinte:

L. Apresentação e Aprovação das Contas do Exercício do ano de 2O2O
2. Outros Assuntos.

O presidente da Mesa da Assembleia Geral, Engo g"rnardino Melgão, após
ter saudado os presentes e manifestado grande satisfação peta forma como
a Direção tem desempenhado a sua míssão no pleno cumprímento dos
objetivos desta lnstituição de Solidariedade Social, sobretudo em tempos
tão difíceis de pandemia, deu inícío à reunião passando ao primeiro ponto
da ordem de trabalhos passando a palavra à Presidente da Direção, esta
avançou para a apresentação das atividades realizadas no decurso de 2OZ0
salientando o seguinte:
- o total dos fundos patrimoniais e do passivo foi de 299.066,79€
- Foram recebidos subsídios, doações e legados à exploração no valor de
2'1.4.901,,0L €
- Os gastos com Pessoal (funcionária e trabathador do Centro de Emprego)
totalizaram 11.926 ,91, €;
- os produtos alimentares distribuídos foram no valor de 200.95 2,76 €;
- o resultado líquido obtido, no que respeita ao ano de 2020 foi de 2.25g,1,1,
€.

Em outros assuntos, a presidente da Direção, Enge X4.ria José Tropa,
informou que relativamente ao corrente ano importa salientar o seguinte:
- A continuação da promoção da campanha "Resíduos solidários,,, em
parceria com a GESAMB, para a recolha de papel, cartão e plástico.
Decorrente da adesão de inúmeras empresas, escolas e empresários
individuais, mostrou-se uma atividade de enorme potencial de crescimento
e que permitiu um acentuado proveÍto extraordinário de receitas. Deste
modo o BACF de Évora decidiu o reforço das pessoas ligadas a esta
atividade.
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- O aumento crescente da dinâmica imprimida ao BACF de Évora, o número
crescente de pessoas necessitadas a merecerem resposta imediata,
implicou um aumento de atividade a nível operacionat com maior
dificuldade pela restrição de voluntários mais idosos. Assim, o BACF de
Évora aderiu à Rede de Emergência Alímentar a convite da Federação dos
Bancos Alimentares que em conjunto com a Entrajuda dinamizou toda a
operacionalização.
- Para fazer face às solicitações, continuaremos a contar com o apoio dos
sócios, entidades oficiais e particulares, para que seja possíve! um serviço
cada vez mais atento às lnstituições e às pessoas que o BA apoia.
- Este ano foi atípico pelos donativos financeiros que se obtiveram em
virtude de não haver campanha de recotha física à porta dos
supermercados, mostrando a solidariedade da comunidade civil.
- As empresas participaram na Campanha de "Resíduos Solidários,, no
corrente exercício, apesar do confinamento, e foram entregues à GESAMB
cerca de L23 toneladas de paper em 2020 (menos 24 toneradas do que no
ano anterior). No que ao plástico diz respeito foram entregues 5 toneladas
(menos 400KG do que no período homólogo do ano anterior).
- Estava prevista a realização em Évora do Encontro Anual dos Bancos
Alimentares, mas em virtude das condicionantes da pandemia, os
encontros presenciais foram cancelados.
- O BACF de Évora juntou-se ao Movimento Universitário Contra o
Desperdícío, lançado a 2g de setembro, tendo a Federação aproveitado a
ocorrência do "Primeiro Dia Mundial de Consciencialização para as perdas
e o Desperdício Alimentar", instituído pelas Nações unidas, para convidar
para fundadores dez entidades de áreas distintas mas todas ligadas aos
produtos alimentares nas várias etapas da cadeia ( agricultura; produção,
transformação; distribuição, logística; aproveitamento de sobras e
excedentes) tendo sido obtido o Alto Patrocínio do presidente da República
e o apoio do Secretário Geral das Nações Unidas.
Após a análise efetuada e, tendo em consideração o parecer do Conselho
Fiscal, o qual se anexa a esta Ata, as contas do exercício de 2ozo foram
aprovadas por unanimidade pelos presentes.
Em seguida, a Presidente da Direção propôs à Assembreia Gerar que o sr.
João Gonçalo Moura Fanha se constítuísse como novo sócio efetívo do BACF
de Évora. Por reunir o candidato todas as condições necessárias, a sua
admissão foi aprovada por unanimidade.



Antes da conclusão da reunião, a presidente propôs que ficassem em Ata
dois louvores:
- à ENTRAJUDA, pela magnífica capacidade de resposta à situação de
emergência que permitiu em 10 dias colocar a funcíonar a Rede de
Emergência Alimentar;
- ao Enge José Manuel Vacas de Carvalho que fateceu no inicio de ZoZl-,
vitima de covlD-19, o quar, desde a primeira hora, na cidade de Montemor_
o-Novo, foi uma das forças motoras e presença indispensável nas
campanhas do BACF de Évora, participando ativamente e transportando
para o armazém de Évora os alimentos recolhidos nesta cidade.
Não havendo nada mais a tratar, o Presidente da Mesa da Assembleia Geraí
deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente Ata, que depois
de lida em voz alta, foi colocada à votação tendo obtido aprovação por
unanimidade.

Presidente:

Vice-Presidente:
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