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Banco Alimentar Contra a Fome do Oeste

BANCO ALIMENTAR CONTRA
A FOME DO OESTE:
BENS ANGARIADOS

735,88 ton

BENS DISTRIBUÍDOS

667,79 ton

INSTITUIÇÕES APOIADAS

59

CONCELHOS APOIADOS

8

PESSOAS APOIADAS

10.007
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INTRODUÇÃO
O ano de 2021, embora ainda sob o efeito da pandemia da Covid-19, já mostrou

algum alívio das suas consequências, o que permitiu uma melhoria considerável
nas atividades do BAO.

Assim, foi possível realizar, embora com consideráveis reduções, a campanha de
recolha de novembro, manter um corpo de voluntários muito mais regular, lançar

um projeto de fecho definitivo do novo armazém, manter o contacto telemático
com as nossas instituições parceiras e aumentar a recolha diária nas grandes
superfícies.

Continuou, também, o apoio prestado pela Federação e Entrajuda, no âmbito da

Rede de Emergência Alimentar, tendo-se verificado novamente, uma enorme
solidariedade que foi permitindo colmatar as perdas nas recolhas habituais. Do
mesmo modo, verificou-se um aumento do apoio através das campanhas
"online" e "vale" bem como de donativos financeiros e outros.
Como

no

ano

anterior,

verificámos

que,

quando

estamos

atentos

necessidades dos mais necessitados, há sempre esperança e solidariedade.

às

Não podemos ainda deixar de realçar o esforço e dedicação dos nossos

colaboradores e voluntários regulares e esporádicos, nomeadamente na

campanha de recolha, a quem agradecemos pois foram quem permitiu manter e
aumentar a atividade do BAO.

Assim, recolheram-se e receberam-se 735.883,97 kg de bens alimentares, o que
representou um aumento de 10,7%, e dos quais foram distribuídos 667.790,32 kg
às 59 instituições e grupos de voluntários com os quais temos acordo.

Mantivemos o acordo de parceria com o "Rotary Club das Caldas da Rainha", a

colaboração nas atividades da Federação, nomeadamente no Conselho de
Presidentes, na campanha do papel e outras.
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Financeiramente, o ano de 2021 foi bastante positivo fruto, como se indicou, de
um aumento de solidariedade para com todos os Bancos, nomeadamente um

apoio significativo, através da Federação, para a obra do fecho do armazém, o
aumento da consignação do IRS e outras contribuições de particulares,
empresas, Autarquias e Segurança Social.

Podemos, deste modo, encarar o futuro com esperança, tanto na vertente de

recolha e distribuição de bens alimentares, como na de sustentabilidade do

BAO e na atividade em prol de quem mais necessita, fim último e único da
nossa atividade.
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A MISSÃO DOS
BANCOS ALIMENTARES
A

Ação

dos

desenvolve-se
solidariedade,
resposta

Bancos

Alimentares

numa

ótica

providenciando

necessária,

mas

de

que

uma

se

pretende provisória, ao problema das
carências alimentares de tantos dos
nossos
ficam

direitos

concidadãos,

enquanto

consignados

na

definitivamente

Universal

dos

adquiridos

Direitos

não
os

Declaração

do

A nossa Visão é
pois a de um
Mundo no qual
todos os Homens
tenham garantido
o direito à
alimentação

Homem,

nomeadamente no seu artigo 25º, e

tendo em conta que a fome é um
atentado à dignidade humana.

A

estes

valores

aderem

todos

os

bancos europeus ao subscreverem a
carta

dos

Bancos

Alimentares,

documento que consagra a sua ética e
normas

de

funcionamento

geral,

trabalhando todos do mesmo modo,
embora

conservando

independência.

a
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Visão

Missão
Valores

Um Mundo no qual todos os Homens tenham garantido o
direito à alimentação

Lutar contra o desperdício, “recolhendo onde sobra para
distribuir onde falta”, angariando, nas mais diversas fontes, os
bens alimentares, necessários à nossa actividade

Partilha - entre quem dá e quem recebe
Dádiva e Gratuidade - já que todos os bens são doados e
distribuídos gratuitamente

Partilha Ajuda Solidária do Oeste
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OS 4 EIXOS PRINCIPAIS
Assentando nestes princípios, e ainda no voluntariado e no mecenato, os Bancos funcionam
articulados em comissões, em torno de quatro eixos principais:

Abastecimento

Distribuição
Funcionamento
Animação
Partilha Ajuda Solidária do Oeste
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O Abastecimento
Que procura recuperar, no estrito respeito dos imperativos de higiene, os
excedentes

agrícolas

dos

sectores

agro-alimentares,

de

supermercados,

restaurantes, cantinas, etc. Desenvolve ainda diversas campanhas de angariação

de bens alimentares, nomeadamente as duas campanhas anuais nas grandes
superfícies, minimercados e freguesias, a “campanha vale” e a “campanha online”.

A Distribuição
Que canaliza os alimentos recebidos, não diretamente para pessoas individuais,
mas através da rede de Instituições de Solidariedade Social existentes na sua área
de atuação, com as quais o BAO estabelece acordos de parceria e que são os

agentes que conhecem e apoiam as pessoas carenciadas. Não se substitui, assim,

a essa rede mesmo que, por vezes, esta lhe pareça pouco eficaz, mas que contribui
para ajudar a reforçar a malha da solidariedade de proximidade.

O Funcionamento
Para o qual os Bancos Alimentares recusam o primado do dinheiro, promovendo

uma solidariedade activa e responsável e, aceitando a dependência, dão

testemunho de pobreza e despojamento. Nesta lógica, a sua ação é assegurada

por dádivas de bens e equipamentos, assunção das despesas de exploração por
terceiros, donativos e subsídios e pela participação das Instituições apoiadas.

A Animação

Em que a colaboração nas atividades dos Bancos é maioritariamente assegurada
por voluntários de todas as condições e convicções, mostrando que é possível,

apesar das diferenças, trabalhar em conjunto para o bem comum. Tendem

também a mobilizar pessoas e entidades de boa vontade e empenhadas numa
solidariedade ativa a fazer a diferença, oferecendo gratuitamente o seu trabalho,
bens alimentares ou contribuindo financeiramente.

Partilha Ajuda Solidária do Oeste
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COMISSÃO DE
ABASTECIMENTO
Esta comissão tem como objetivo a angariação de bens alimentares junto dos
produtores industriais, comércio e grandes superfícies, agricultores e produtores

frutícolas, e também na procura de novos parceiros que possam contribuir com
outros produtos, diversificando assim os bens alimentares que o BAO distribui
mensalmente.

A sua ação deve centrar-se na sensibilização de todos para a luta contra o
desperdício dos bens que, por diversos motivos, não entram na cadeia de

comercialização, mas que se encontram em condições higieno-sanitárias para
serem consumidos.

Deve, ainda, dinamizar as diversas campanhas de recolha de alimentos,
nomeadamente a campanha “saco”, a campanha “ajuda vale” e a “online” bem

/ Outcome
como a campanha “papel por alimentos”, para o que seData
pode
organizar em
subcomissões.

Cabe-lhe, ainda, apelar à responsabilidade social de possíveis novos dadores, face

às crescentes dificuldades de tantas famílias que continuam a procurar o apoio das
instituições/grupos de voluntários com as quais o BAO tem acordo.

Your Key Performance
Indicator goes here

Add a few details
describing the
related activities
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What results did
you obtain from
your project?
Write them here.
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Deste modo, os 735.883,97 kg de bens alimentares recebidos em 2021
tiveram as seguintes origens:

Bens recebidos em 2021
Indústria/Comércio/
Agricultura Regional

338.654,90

46%

Distribuição

147.917,50

20,1%

FPBACF/Out.Bancos

51.038,80

6,9%

Campanhas e Donativos

76.981,40

10,5%

Prog.Nacionais de Ajuda
Alimentar

121.291,42

Data / Outcome

Total Entradas

735.883,97

100%

Partilha Ajuda Solidária do Oeste
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AS CAMPANHAS DE RECOLHA
DE ALIMENTOS
Em 2021, ainda devido à pandemia, não foi possível realizar a "campanha saco" de
maio, mas conseguiu-se fazer a de novembro.

Para tal, e para proteção de todos, diminuímos o número de superfícies comerciais

com presença de voluntários, principalmente no Concelho de Caldas da Rainha, e

todo o trabalho de armazém foi realizado por um número reduzido de voluntários
que, com toda a dedicação, foram capazes de levar a cabo uma tarefa que é
normalmente feita por muitos.

Foram recolhidos 41.348,00 kg de alimentos, um pouco abaixo da campanha
anterior, mas bastante satisfatório tendo em conta todas as limitações contextuais.

Para além da "campanha-saco", decorreu a campanha "online", da qual resultaram
5.355,00 kg de produtos alimentares, e a campanha "ajuda-vale",
onde foram
Data / Outcome
angariados mais 14.065,89 kg de alimentos.

Uma outra campanha, a de "papel por alimentos", teve uma quebra em relação ao
ano anterior mas, ainda assim, permitiu obter 850 kg de bens alimentares.

Mais uma vez, a maior ajuda veio da Rede de Emergência Alimentar, programa

lançado pela Federação e pela Entrajuda, da qual recebemos 121.291,42 kg de
Add a few details
alimentos,
Your Keydeixando-nos
Performance numa situação bastante favorável e que nos permite
describing the

Indicatoragoes
here
antecipar
possibilidade
de related
aumentar
os cabazes distribuídos às famílias no
activities
próximo ano.

Partilha Ajuda Solidária do Oeste
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RESULTADOS POR
CAMPANHA KG
REA/ Entrajuda

121.291,42

Campanha Saco

41.348,00

Campanha Vale

14.065,89

Campanha Online

5.355,00

Campanha Papel por Alimentos

850,00

Outros

Data / Outcome

6.021,00

COMISSÃO DE DISTRIBUIÇÃO
Add a few details
describing the
Indicator goes here
os grupos
de voluntários e/ou instituições
particulares de solidariedade social que
related activities

Your comissão
Key Performance
Tem esta
como objetivo assegurar a receção e análise dos pedidos de todos

pretendem estabelecer um acordo de parceria com o BAO, para receberem bens

alimentares e os utilizarem na confeção de refeições, ou distribuírem cabazes a famílias

carenciadas. Para responder a este objetivo, são realizadas visitas a estas instituições
para avaliação das suas necessidades e das suas condições de funcionamento. Após
esta avaliação, é tomada a decisão pela Direção e por fim, preparado e assinado, entre
a instituição e o BAO, o respetivo acordo de ajuda alimentar.

Partilha Ajuda Solidária do Oeste
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Esta comissão é formada por equipas de visitadores, constituídas normalmente por

dois elementos, que têm como missão visitarem as instituições/grupos de voluntários
que operam na sua área de residência. São no total dez equipas e catorze visitadoras.

Ao longo do ano é realizado, pela técnica e pelas visitadoras voluntárias do BAO, o
acompanhamento da atividade das instituições/grupos de voluntários com acordo,

tendo por objetivo a sua supervisão e acompanhamento e posterior relatório da visita
a apresentar à Direção do BAO.

Derivado à pandemia, não foram ainda retomadas as visitas presenciais durante o
corrente ano, tendo sido dado todo o apoio à distância aos grupos e instituições.

Cabe ainda a esta comissão a determinação das quantidades de géneros alimentares
a serem atribuídos mensalmente pelo BAO a cada instituição, considerando o número

de utentes e de famílias apoiadas. Os critérios da comissão de distribuição são os
estabelecidos através de um programa informático criado para o efeito.

Data / Outcome
No decorrer do ano de 2021, foi celebrado um novo acordo de ajuda alimentar com o
Centro Paroquial de Bem Estar Social de Atouguia da Baleia.

Estão atualmente a ser apoiadas 59 instituições/grupos de voluntários, das quais 53

têm acordo tipo A e 6 têm acordo tipo C, assim distribuídos pela área de intervenção
do BAO.

As 53 instituições/grupos voluntários com acordo tipo A, bem como as 6 instituições
com acordo tipo C, assistem 10.007 pessoas, quer sob a forma de refeições
confecionadas, quer sob a forma de cabazes. Este ano, tal como no anterior,

distribuímos produtos alimentares frescos a 12 instituições com as quais não temos
acordo.

Na sua totalidade, foram distribuídos 667.790,32 kg de produtos alimentares às
instituições/grupos de voluntários.

Partilha Ajuda Solidária do Oeste
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INSTITUIÇÕES POR CONCELHO
Alcobaça

10

Bombarral

6

Cadaval

4

Caldas da Rainha

20

Data / Outcome

Lourinhã

5

Your Key Performance
Indicator goes here

Nazaré

4

Óbidos

5

Peniche

5

Partilha Ajuda Solidária do Oeste
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COLABORAÇÃO
ENTRAJUDA/ BAO
Durante o ano de 2021 continuou a haver uma estreita colaboração entre o BAO e a
Entrajuda.

O BAO teve apoio em várias áreas, tais como: o Apoio à Gestão e Organização, Banco
de Bens Doados, Formação e Projectos Solidários – Todos Juntos.

Áreas

Valorização

Apoio à Gestão e Organização
Banco de Bens Doados
Formação
Projetos Solidários - Todos Juntos
Total

Partilha Ajuda Solidária do Oeste
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185,20€
0,00€
Data / Outcome
0,00€
27.045,11€
27.230,31€
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Desta articulação, apresentamos um mapa dos apoios concedidos pela EA às
instituições/grupos de voluntários do Oeste, durante o ano de 2021:

Partilha Ajuda Solidária do Oeste
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COMISSÃO
TÉCNICA/ARMAZÉM
Incumbe a esta comissão o cumprimento de tarefas que são habituais em qualquer
armazém: a receção, pesagem e arrumação dos produtos, a preparação para saída
dos cabazes e entrega dos mesmos, o controlo constante de todos os movimentos de
entrada e saída do armazém e respetivo lançamento informático e a manutenção de
todo o material fixo e rolante.

No ano corrente, foram recebidos/armazenados 735.884,97 kg de alimentos. Contudo,
foram preparados e entregues às instituições/grupos de voluntários 667.790,32 kg.

Bens distribuídos em 2021

Data / Outcome

Cabazes

208.321,72

Refeições

24.204,30

Frescos

435.264,30

Total

667.790,32

Partilha Ajuda Solidária do Oeste
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COMISSÃO DE VOLUNTÁRIOS
A comisssão de voluntários tem os seguintes objetivos:
Angariar e receber voluntários, tanto para o trabalho diário realizado no BAO, como
para as "campanhas-saco" e outras;
Manter atualizada a base de dados da Bolsa de Voluntátios;
Fomentar uma cultura de trabalho em equipa;
Integrar os voluntários na grande família que é o Banco Alimentar e dinamizar o
sentido de solidariedade e partilha, de modo a podermos contar com eles para
ações futuras.
A comissão de voluntários esteve especialmente ativa na altura da "campanha-saco"
de novembro dado que, no resto do ano, todo o trabalho foi realizado pelos voluntários

regulares e pelas colaboradoras, a quem o BAO agradece, reconhecidamente, toda a
dedicação e empenho demonstrados.

Partilha Ajuda Solidária do Oeste
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COMISSÃO ADMINISTRATIVA E
FINANCEIRA
Esta comissão tem como principal missão coordenar, ordenar e acompanhar as
atividades administrativas necessárias ao trabalho do BAO, bem como todas as tarefas

relativas aos diversos aspetos da vida económica e financeira da Instituição, como sejam
a sua contabilidade, pedidos de orçamentos, acompanhamento de trabalhos, decisão de
investimentos, pagamentos a fornecedores, etc.

Cabe-lhe ainda a procura de fontes de financiamento necessárias para cobertura das
despesas de funcionamento.

Como em anos anteriores, a contabilidade continua a ser elaborada pelo Gabinete de
Contabilidade Rosa Barreto.

CONTAS

Mais uma vez, verificámos a alternância de anos com saldo positivo e negativo. Se em
2020 o saldo foi negativo em 22,244€ , no ano de 2021 deu-se precisamente o inverso,

ficando o saldo global positivo em 5.450,32€ após depreciações, tendo-se verificado um

aumento expressivo do stock, o qual se deveu à entrada superior dos produtos "secos" e à
saída menor dos frescos, o que por sua vez originou o diferimento de um valor bastante

elevado. Também foi modificado o modo de contabilizar os bens alimentares recebidos,
que passaram da conta 61 - custo das mercadorias vendidas e das matérias
consumidas, para a conta 68 - gastos e perdas.

Assim, como vimos anteriormente, as entradas aumentaram 10,7%, enquanto as saídas
diminuíram 6,1%, originando o referido aumento do stock.

O saldo financeiro foi positivo em 10.858,27€, com especial relevo para o aumento das
contribuições do IRS, mas com diminuição das contribuições das autarquias.

Os gastos com pessoal mantiveram-se, mas os fornecimentos e serviços externos e as
amortizações diminuíram ligeiramente.

O passivo, fruto do referido diferimento, apresenta um valor muito elevado que

corresponde ao aumento do stock. O saldo financeiro foi bastante positivo, como já
tínhamos indicado.

Partilha Ajuda Solidária do Oeste
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APOIOS CONCEDIDOS EM 2021
Apoios/Donativos

Valores

Centro Distrital Segurança Social
Autarquias:
Município das Caldas da Rainha
Município de Óbidos
Outras Entidades:
Ministério Público
Particulares/Empresas
Outros:
Reciclagem
Consignação IRS/ IVA
Em espécie
Total Geral

Partilha Ajuda Solidária do Oeste

17.446,08 €
2.910,00 €
1.910,00€
1.000,00 €
22.051,04€
3.180,00€
18.871,04€
9.514,71€
2.258,00€
7.256,71€
971,35€
52.893,18€

|

Banco Alimentar Contra a Fome do Oeste 21

NOTAS FINAIS E
AGRADECIMENTOS

No ano de 2021 verificou-se uma melhoria na situação pandémica, o que permitiu o

alargamento da atividade do BAO, nomeadamente na realização da campanha de
recolha de novembro, bem como a presença mais assídua dos voluntários regulares no
armazém, a recolha mais constante de bens alimentares nos supermercados

e

fornecedores e o contacto com as novas Instituições parceiras, em especial a partir de
meados do ano.

Isto permitiu , em conjunto com as dádivas angariadas pela Federação e Entrajuda, que a
recolha tenha aumentado cerca de 10,7% em especial nos produtos ditos "secos" com

datas de validade relativamente grandes, o que se refletiu na mesma entrega às
Instituições, na menor recolha de "frescos" e aumento do stock.

Todo este trabalho não teria sido possível sem a colaboração e empenho de todos, mas
de modo especial:

Data / Outcome

A todos os colaboradores regulares e aos voluntários, assíduos ou pontuais, que de
forma generosa e empenhada trabalham em prol de quem mais necessita, sendo o
verdadeiro motor de funcionamento do BAO;

À Federação dos Bancos Alimentares Contra a Fome, que em conjunto com a
Entrajuda, lançaram os programas de ajuda alimentar que supriram com sucesso a
falta de uma campanha de recolha, e por todo o apoio prestado na consolidação do
nosso projeto;

À Transwhite, empresa de transportes que de modo extraordinário e gracioso nos tem

apoiado de forma a podermos angariar produtos que de outro modo seria impossível
e a quem agradecemos reconhecidamente;

Aos Municípios de Caldas da Rainha e Óbidos pelo seu empenho e ajuda financeira na
sustentabilidade do BAO;

Partilha Ajuda Solidária do Oeste
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A todos os benfeitores que, com as suas contribuições financeiras, permitem fazer
face a todas as despesas indispensáveis ao funcionamento do Banco Alimentar
Contra a Fome do Oeste e que foram neste ano excecionalmente generosos;

Ao Gabinete de Contabilidade Rosa Barreto, que tem efetuado toda a contabilidade
do BAO;

Aos muitos dadores de produtos alimentares e serviços, empresas, indústrias,

agricultores, cadeias de distribuição e outras entidades que foram a nossa fonte de
abastecimento;

Aos Procuradores da República deste Círculo Judicial, que continuando a sua ação

em conjunto com outros colegas, mantiveram um assinalável apoio a este banco
alimentar;

A todos quantos – escolas, empresas, entidades e particulares – colaboraram na
campanha “papel por alimentos” que tem sido um vetor de apoio à aquisição de bens
Data / Outcome
alimentares;
À Refer, pela cedência das instalações onde estamos sediados;
Ao “Rotary Club das Caldas da Rainha” pelo seu empenho numa causa tão necessária
e pela confiança demonstrada na idoneidade e capacidade de actuação do BAO.

À Segurança Social do Distrito de Leiria que nos permite, com o seu apoio financeiro,
assegurar o trabalho de uma Técnica Superior de Serviço Social;

Às instituições particulares de solidariedade social/grupos de voluntários a quem são
entregues os produtos, que exercem de forma dedicada e exemplar o apoio às
pessoas carenciadas, cumprindo assim o fim último deste Banco.

Partilha Ajuda Solidária do Oeste
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ANEXOS
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