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ANEXO

1. TDENTIFICAGAO DA ENTIDADE
1.1. DenominagSo da entidade
Banco Alimentar Contra a Fome de Evora

NIF:503 674630

1.2. Lugar da sede social
Rua Circular Nascente,

lote l-3, P.l.T.E.

Malagueira e Horta das Figueiras
7005-326 Evora

1.3. Natureza da Atividade

O Banco Alimentar Contra a Fome de Evora 6 uma instituig6o sem fins lucrativos que tem
como objetivo lutar contra o desperdicio alimentar e contribuir para dar uma resposta ao
problema da fome pela recolha e pela redistribuigSo de excedentes e dddivas de quaisquer
produtos alimentares atrav6s de lnstituig6es ou outras entidades id6neas, bem como
realizando quaisquer outras a96es que, direta ou indiretamente, procurem promover aquelas
finalidades.

2. REFERENCIAL CONTABTL1STTCO DE PREPARAGAO DAS DEMONSTRAGoES FINANCETRAS
2.1. lndicag5o do referencial contabilistico

As demonstrag6es financeiras anexas t6m como referencial a Norma Contabilistica para as
Entidades do Setor N5o Lucrativo (NCRF-ESNL), aprovada pelo Aviso n.e 8259l2OtS de 29 de
julho e Portaria 220/20t5 de 24 de julho, decorrentes das alterag6es provocadas pelo DecretoLei n.e 9812075 de 2 de junho.
Na preparagSo das demonstragdes financeiras tomou-se como base os seguintes pressupostos:
- Continuidade

As demonstrag6es financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das
operag6es e a partir dos livros e registos contabilisticos da entidade, os quais s5o mantidos de
acordo com os principios contabilisticos geralmente aceites em Portugal. Para as entidades do

Setor N5o Lucrativo, este pressuposto n5o corresponde

a um

conceito econ6mico ou

financeiro, mas sim i manutengSo da atividade de prestagSo de servigos ou
cumprir os seus fins.
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Exercicio de 2021

- Regime de Acr6scimo
Os gastos e rendimentos sao registados no periodo a que se referem, independentemente do
seu pagamento ou recebimento, de acordo com o regime de acr6scimo. As diferengas entre os

montantes recebido e pagos e as correspondentes receitas e despesas sdo registadas nas
rubricas "Outras contas a receber e paga/' e/ou "Diferimentos"
- Consist6ncia na apresentagdo

Os crit6rios de apresentagSo e classificagSo de itens nas demonstrag6es financeiras s6o
mantidos de um periodo para outro, a menos que uma alteragSo significativa na natureza das
operag6es exija uma apresentageo ou classificagSo mais apropriada.

- Materialidade e agregagSo
As linhas de itens que n5o sejam materialmente relevantes sdo agregadas a outros itens das

demonstragdes financeiras. A entidade ndo definiu qualquer crit6rio de materialidade para

efeito de apresentagSo das demonstrag6es financeiras.
- CompensagSo

Os ativos e passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados separadamente nos
respetivos itens de balango e demonstrag5o dos resultados, pelo que nenhum ativo foi
compensado por qualquer passivo, nem nenhum gasto por qualquer rendimento, ambos e
vice-ve rsa.

2.2. lndicagSo e justificagSo das disposig6es da normalizagSo contabilistica para as ESNL que,
em casos excecionais, tenham sido derrogadas e dos respetivos efeitos nas demonstrag6es
financeiras, tendo em vista a necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e
apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da entidade
N5o aplicdvel.

2.3 - lndicagSo e coment6rio das contas do balango e da demonstragSo dos resultados cujos
conte(dos n5o sejam compardveis com os do periodo anterior bem como das quantias
relativas ao periodo anterior que tenham sido ajustadas
Existe total comparabilidade face ao periodo anterior.
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Exercicio de 2021
ANEXO

(Modelo ESNL)
3. PoLiTlcAs coNTABlLislcAs, ALTERAqOES NAs EsrtMATtvAs coNTABttisrrcas

E

ERRos

3.1. Principais politicas contabilisticas
a) Bases de mensurag5o usadas na preparagSo das demonstrag6es financeiras
As demonstrag6es financeiras foram preparadas de acordo com o principio do custo hist6rico.

Nas notas seguintes, s6o identificadas as bases de mensuragSo das rubricas presentes nas
demonstrag6es fina nceiras.

b) Outras pollticas contabilisticas
As politicas contabillsticas apresentadas foram aplicadas de forma consistente com o previsto
na NCRF-ESNL. Em cada data de balango 6 efetuada uma avaliagSo da existdncia de evidEncia

objetiva de imparidade, nomeadamente da qual resulte um impacto adverso nos fluxos de
caixa futuros estimados sempre que possa ser medido de forma fidvel.

c) Principais pressupostos relativos ao futuro
As demonstrag6es financeiras foram preparadas numa perspetiva de continuidade n5o tendo a

entidade intengSo nem a necessidade de liquidar ou reduzir drasticamente o nivel das suas
operag6es.

d) Principais fontes de incerteza das estimativas
Neo existem situagdes materiais que possam afetar as estimativas apresentadas.

3.2. Alterag6es nas politicas contabilisticas
N5o apliciSvel.

3.3. Alterag6es nas estimativas contabilisticas
N5o aplicdvel.

3.4. CorregSo de erros de periodos anteriores
N5o aplicdvel.
de GestSo
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ANEXO

(Modelo ESNt)
4. ATTVOS FTXOS TANGiVEIS

4.1. Divulgag6es para cada classe de ativos fixos tangiveis
a) crit6rios de mensuragSo usados para determinar a quantia escritura bruta;

os ativos fixos tangiveis

encontram-se registados ao custo de aquisigdo deduzido das

respetivas deprecia96es acum uladas.

Os custos subsequentes sdo reconhecidos como ativos fixos tangiveis apenas se

for provdvel

que deles resultarSo beneficios econ6micos futuros. As despesas com a manutengSo e
reparagSo s5o reconhecidas como gasto i medida que ocorrem de acordo com o princlpio da
especializagSo dos exercicios.

Existindo algum indicio de que se verificou uma alteragSo significativa da vida 0til ou da
quantia residual de um ativo, 6 revista a depreciagSo desse ativo de forma prospetiva para

refletir as novas expectativas.

b) M6todos de depreciagSo usados
As depreciag6es dos ativos fixos tangiveis s6o calculadas numa base sistemdtica segundo o

m6todo da linha reta fracionada em duod6cimos.

c) Vidas

(teis ou taxas de depreciagSo usadas

Os ativos fixos tangiveis s5o depreciados de acordo com os seguintes anos e taxas:

Ativos Fixos Tangiveis
Edrficrcs e Outras construgoes
Equiparnento Bdsico
Equipamento de Transporte
Equipamento Administrativo

_
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Exercicio de 2021.
ANEXO

(Modelo ESNL)
d) Reconciliagio da quantia escriturada no inicio e no fim do periodo gue mostre as adig6es,
as revalorizag6es, as alienag6es, as depreciag6es, as perdas de imparidade e suas revers6es e

outras alterag6es
(valores
expressos em

Ativos fixos tangiveis

Quantias escrituradas e movimentos do
periodo em ativos fixos tangiveis

Edificios

e outras construE6es

Quantras brutas escr turadas

1

676,49

3'.t7

351,47

2791,38

29 389,29

(2455,32)
Qran|as liquldas escrituradas

reltos

5 867,58)

(30,75)

(65,04)

(147.671

317 351,47

123,00

2791,38

1966,03

(1

1

(01

676,49

31.12.2A2C

(82773,38)

.u.2a21)
Q:rantras liou das

escritlrradas

(1818,36)

250 445,67

Aoe
Deore:iacies
'
oeprecracoes

En

1966,03

(29 044,e0)

(1

17,88)

(2

520,36)

(1 966,03)

1 676.49

llos de
e:13coes oe, ALn'e
prec taQoes

o!raftras brutas esc. ttrradas

,,'lr.ror,

867,58) (684,98) (5,12)

(15

1

676,49

317

351,47

640,e6)

Deprelacoes acL:muladas

(98

O-rart as lrou das escr turadas

218 710

31

(29

51

(6s,04)

881,63 123,00 2791,38
729,88) (123,00)

(2

585,40)

1 966,03

(1 e66,03)

z tJt./a

e) ltens expressos por quantias revalorizadas
N5o existem ativos fixos tangiveis expressos por quantias revalorizadas.
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ANEXO
(Modelo ESNt)

5.INVENTARIOS

5.1. Quantia total escriturada

de inventSrios

e

quantia escriturada em classificag6es

apropriadas para a entidade
(valores
expressos ern

31t12t2021

31t12t2020

Quantias reconhecidas como gastos durante o periodo com
relaESo ds mercadorias e ds mat6rias de consumo
Mercadorias

P,

lnvent6rios no comego do periodo

+

Totais

Mercadorias

7 230,75

7 230,75

298700,24

298700,24

(2 365,37)

(2 365,37)

Y=

@a

2'l

Totais

245,32

21245,32

,52

't88 387,52

:

Compras

LO

oo
So
eo

+

188 387

(6

i^E .o)
oE
9o
UG

o

!

Outras perdas

E

o
()

(1

449.33)

(1 449.33)

.

:

'9Q q)

(oO

186

938,19

186 938,19

(41540,16)

(7

230,75)

(7 230,75)

262025,46

262025,46

200

952,76

262 025.46

262 025 46

200 952.76

2963U,87

296 334,87

(41 540,16)

:6
aC;
:

Fo)
o>

lnvent6rios no fim do periodo

o

Custo das mercadorias vendidas e das mat6rias
cons umidas

Totais

200 952,76

200 952 76

As mercadorias encontram-se valorizadas ao custo ou ao valor realizdvel liquido, o menor dos
dois. Utiliza-se o custo m6dio ou FIFO como f6rmula de custeio.

E

reconhecida uma imparidade

em inventdrios nos casos em que o valor destes itens seja inferior ao menor custo m6dio de
aquisigSo ou realizag5o. Os gastos relativos aos inventdrios vendidos s5o registados no mesmo

periodo em que o r6dito 6 reconhecido, sendo registados na DemonstragSo de Resultados do
periodo.

3t-t2-2027
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Exercicio de 2027
ANEXO

(Modelo ESNt)
6. RENDIMENTOS

E

GANHOS

6.1. Politicas contabilisticas adotadas para o reconhecimento do rddito incluindo os m6todos
adotados para determinar a fase de acabamento de transag6es que envolvem a prestagio de
servigos
O r6dito proveniente da venda de mercadorias apenas 6 reconhecido com a transfer€ncia para

o comprador dos riscos e vantagens significativos da propriedade dos mesmos e da respetiva
gesteo e controlo efetivos, pelo justo valor do montante recebido ou a receber.

(valores
expressos em

31t12t2021

Quantias dos reditos reconhecidas no
periodo

R6ditos
reconhecidos
no perfodo

31t12t2020

ProporQao face

ao total dos
redrtos

reconhecidos no
periodo

Venda de bens

R6ditos
reconhecidos
no periodo

Proporcao face
ao total dos
redrlos

reconheodos no
perlodo

13 961 ,20

Quotizaq6es e Joias

Totais

22 986 60

100o/a

14 653 89

100%

7. SUBS1DIOS E OUTROS APOTOS

7.1. Reconciliag5o da quantia escriturada no inicio e no fim do periodo que mostre os
aumentos e as redug6es dos subsidios das entidades priblicas reconhecidos nos fundos
patrimoniais.

Os subsidios
proporciona

I

i

exploragSo s5o reconhecidos

na demonstrag5o de resultados na parte

aos gastos incorridos.

Os subsidios atribuidos para financiamento de ativos fixos tanglveis e/ou intangiveis sio
registados inicialmente em Fundos Patrimoniais e reconhecidos na demonstragSo de
resultados por naturezas na mesma proporgSo das depreciag6es/amortizag6es do exercicio
dos ativos subsidiados.

Todas as doag6es efetuadas em valor ou em alimentos sdo reconhecidas como subsidios
exploragSo, e como tal evidenciados na demonstragSo de resultados.

h

O196o de GestSo
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(Modelo ESNt)

31t12t2021

Quantias dos subsidios reconhecidas
na demonstragSo dos resultados e no
balango

31t1212020

lmPutadasReconhecrdas
nos frndos

Imputadas
ern outros
rendimentos
e ganhos

eln

outros

patrrmoniars

rendrmentos b.. r. .a. :
e

ganhos

rcs '-,^c:s

.=s

12 500,00

172 627,01

12 500,00

185 127,01

3145,52

43 243,22

3145,52

46 388,74

281,36

46,91

46,91

16 288,77

.a
o)
.(E

a
o
o

15 692,43

215 870,23

15 926,88

247 851,43

E

0)
o)

84 848,86

17 472,13

7 198,74

511,91

205 972,89

't65 511,57

47 489,20

31 305,40

345 509,69

214 801,01

o

.o

z

215 870 23

214 801

247 851 .43

01

8. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

8.1. Bases de mensuragSo e politicas contabilisticas relevantes para a compreensSo das
demonstragSes financeiras, utilizadas para a contabilizagSo de instrumentos financeiros.
Os lnstrumentos financeiros mensurados ao custo menos imparidade:

o
o
o
o

Crdditos a receber
Fornecedores

Outros ativos correntes
Outros passivos correntes

3L-t2-2027
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(Modelo ESNLI
8.2. lnstrumentos financeiros mensurados ao justo valor
N5o aplicdvel

8.3. Dividas

i

entidade reconhecidas

i

data do balango e cuja durag5o residual seja superior

a um ano

Nio aplicdvel

9.

BENEF1CIOS DOS EMPREGADOS

9.1. Nfmero m6dio de empregados durante o periodo a que se referem as demonstrag6es
financeiras e nfmero de membros dos 6rg5os de administragSo, de diregSo ou de supervisio
e alterag6es no mesmo periodo ocorridas
O nfimero m6dio de empregados durante o presente ano ascendeu a 2.
Os gastos com o pessoal correspondem a beneficios de

curto prazo:
(varores expressos
em euros)

Gastos com remuneraq6es do pessoal

18 792,53

10 075,25

Gastos com encargos sobre rerruneraq6es

3 599,s9

1 601,03

Seguros de acidentes de trabalho

187,27

181,34

Outros gastos com o pessoal

101,73

69,29

22681,12

11 926,91

9.2. Membros dos 6rg5os de administragSo, de diregSo ou de supervis5o
a) Quantias dos adiantamentos e dos cr6ditos concedidos, taxas de juro, principais condig6es
e quantias reembolsadas, amortizadas ou objeto de renfncia

N5o aplicdvel

b) Compromissos assumidos em seu nome a titulo de garantias de qualquer natureza,

e

quantia global para cada categoria
N5o apliciivel
c) Remunerag6es dos 6rg5os de administragSo, de diregSo ou de supervisSo {valores pagos)
N5o apliciivel

6rg5o de GestSo
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10. ACONTECTMENTOS Ap6S A DATA DO BAUNGO

10.1. Natureza e efeitos financeiros dos eventos materiais surgidos ap6s a data do batango,
n5o refletidos na demonstragSo de resultados nem no balango
N5o foram recebidas informag6es relevantes que justificassem a alteragSo das divulgag6es jd
efetuadas.

11. OUTRAS DTVULCACoES
11.1. Relag5o da rubrica de Fornecimentos e servigos externos
(valores
expressos ern
euros)
ProporQao face

FORNCIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS

31 I 1212021

Trabalhos esoeoalrzados

2

007,34

ProporQao face
31 i

12,2A2A

ao total dos
FSE
reco n hecidos
no periodo

637,64

13,50%

386,46

3,190/o

492,00

20,14%

33,66%

645,69

5,32%

s8,50 0,31%
102,46 0,55%
145,67 0,780/o
1 091 ,78
5,810/o
32,08 0,17%
1282,23 6,82%
1 455,01 7,740/o
152,32 0,81%
21,55 0,11%

60,72

0,50%

68,67

0,57%

95,03

0,780/o

765,64

6,310/o

38,90

0,32%

068,13

8,80%

794,97

6,55%

156,19

1,290/o

369,22

3,04%

987,80

16,380/0

888,11

7,32%

1,37%

236,41

1,95%

Contencroso e notarrado

0,00%

438,40

3,61%

Outros servicos

0,00%

Vrorlancra e secrlranca
H

ono rarros

Conservacao e reparacao

Se:viccs Bancarios
Ferramentas e Lrtens lios de desoaste raprdo
l\laterral de escntorLo
L

ao total dos
FSE
recon hecrdos
no periodo

moeza

h ciene e conforto
OLrtros

E let

ilcid ade

Combustive s
Aqua

Deslocacoes estadas e lrensoortes
Transoorte de mercadorias
ComLrnrcacao
Sequ ros

TOTAL

6rg5o de Gestio

6

3

325,77

2

1

519,90 18,730/o
755,97 4,02%

256,94

18 792.06

37-t2-2027
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11.1. Estado e Outros Entes P0blicos
(valores expressos em euros,)

31t12t2021

lmposto sobre o valor acrescentado
Encargos com Seguranga Social

de GestSo

2 't 15,03

't 236,2',1

369,08

404,34

2 4*,'.11

1 540,55
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Bancoalimentar

confe t fo.rE

EVORA

BALANGO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

{modelo para ESNL}

DATAS

RUBRICAS

NOTAS
31t12t2021

31112t2020

ATIVO

Ativo nao corrente
Ativos fixos tangiveis

222744,73

236 E75,1'l

311,78

lnvestimentos financeiros

223

055,51

244,13

237 't19,24

Ativo corrente
lnventdrios

5

41540,',t6

7 230,75

Creditos a Receber

8

5 520,73

3 626,04

Outros ativos correntes

8

Diferimentos

8

Caixa e depositos bancarros

Total do Ativo

30,89

40,68
54 094,58

51 059,87

101 196,1s

61 947,55

324252,6

299 066,79

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

FUNDOS PATRIMONIAIS
Fundos

66 s34,73

66 s34,73

Resultados transitados

(22 637,97)

(24 896,0r3)

Outras variag5es nos fundos patrimoniais

215 870,23

247 851,43

259 766,99

289 490,08

Resultado liquido do periodo

59 335,80

2 258,11

Total dos Fundos patrimoniais

319 102,79

291748,'.t9

PASSIVO

Passivo nao corrente

Passivo corrente
Fornecedores

8

513,72

3 986,19

Estado e outros entes publicos

't1

2 4U,11

1 640,55

Outros passivos correntes

8

2152,04

1691,86

5 149,87

7 318,60

5149,87

7 318,60

324 252,66

299 066,79

Total do Passivo
Total dos Fundos patrimoniais e do Passivo

6rg5o de Gestio
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DEMorusrnagAo DE REsuLTADos poR NATUREZA EM 31

DE DEZEMBRo

DEzozL

(modelo para ESNL)
(em euros)

PERioDoS
RENDIMENTOS E GASTOS

NOTAS

3111212021

Vendas e servigos prestados

31t12t2020

6

22 986,60

14 653,89

7

345 509,69

214 801,O1

Custo das mercadorias vendidas e mat6rias consumidas

5

\262 025,46)

(200 952,76)

Fornecimentos e servigos externos

1'.!

(18 792,06)

(12 1:31,98)

Gastos com pessoal

I

(22 681,12)

(1 1 9:26,91)

Outros rendirnentos

7

16 528,03

17 980,06

(5 567,16)

(3 4e8,20)

75 958,52

't

Subs[dios doagoes e legados

i

exploraqSo

Outros gastos

Resultado antes de depreciaQ0es, gastos de financiamento e impostos

Gastoslrevers6es de depreciagSo e de amortizagSo

1

(16 622,72)

(16 667,00)

Resultado operacional (antes de gastos de financiatnento e impostos)

59 335,80

2 258,11

Resultado antes de impostos

59 335,80

2258,11

Resultado liquido do periodo

59 335,80

2 258,11

de GestSo

3t-L2-202t
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$e

Bancoalimentar

conha arome
FVORA

DEMONSTRACAO DAS ATTERAC6ES NOS FUNDOS PATRIMON|ATS

(modelo para ESNL)
(em euros)

Fundos patrimoniais atribuidos aos instituidores da entidade-mie
DESCRTQAO
Reservas

Resultados
transitados

Outras
variagOes nos
fLr n

dos

patrimon ais

posrgAo No tNicto Do

PERiODO 01.01-

1

2020

66

534,73 (16192,69)

247

489,il

Resu ltado
liquido do

Total

!

Total dos
fundos
patrimoniais

periodo

(8 703,39)

289

128,19

289 128,19

ALTERAqoES NO PERiODO
Outras alteraEoes reconhecidas nos fundos
patrimoniais
2

RESULTADO LIQUIDO DO PERiODO

(8 703,39)

361,89

8 703,39

361,89

361,89

(8 703,3e)

361,89

8 703,39

361,89

361,89

2

258,11

2 258,11

2

620,00

2 620,00

3

RESULTADO INTEGRAL

2 258,11

4=2+3

oPERAQoES COM tNSflTUtDORES NO
PERIODO
5

POSTEAO NO FtM DO PER|ODO 31-12-2020

6=1 +2+3+5

66

s34,73

(24

8s6,08)

247 851,43

2

258,11

291

748,19

291 748,19

Fundos patrimoniais atribuidos aos instituidores da entidade-mie
DESCRTQAO

OLltras

Reservas

posrqAo No tNicto Do pERioDO 01-01-

6

2021

66

Resu llados
tra nsita dos

534,73

(24

896,08)

variacoes nos
fundos
patflmoniats

247 851,43

Resultado
liquido do
periodo

2

258,11

Total

291

Total dos
fundos
patrimoniais

748,19

291 748,19

ALTERAgoES NO PERiODO
Outras alterag6es reconhecidas nos fundos

2 258,'11 (31 981.2{l)

patrimoniais

2

7

RESULTADO LiOUIDO DO PERiODO

8

RESULTADO INTEGRAL

9=7+8

258,11

(31 981 ,20)

(2 258,11)

(31 981 20)

(31 981,20)

(2 258,11)

(31 s81 20)

(31 981,20)

59 33s,80

59 335,80

s9 335,80

27 354,60

27

3il,60

oPERAEoES COM tNSTtTUtDORES NO
PERIODO
10

POS|qAO NO FtM DO pERiODO 31-12-2021

de GestSo

Ca

=G+7+8+1 0

66534,73 (22637,97) 215870,23 59335,80 319102,79

3t-72-2021

<:t

r{

1 1

J

319102,79
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Bancoalimentar
oonta

a

fo.ne

DEMONSTRACAO DE FTUXOS DE CATXA

F.VOEA

EM31,lt2l2}2t

(modelo para ESNL)
(em euros)

NOTAS
31t12t2021
Fluxos de caixa das atividades ooeracionais
Recebimentos de clientes e utentes
Pagamentos a fornecedores
Pagamentos ao pessoal
Caixa gerada pelas operaqoes
Pagamento/recebimento

21 091,91

16 804,07

(22 370,48)

(14 566,88)

\22160,04)

(10 741 56)

(23 438,61)

(8 504,37)

29 033,31

43 509,64

5 s94,70

35 005,27

do imposto sobre o rendirrento

Outros recebimentos/pagamentos

7;5

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a.
Ativos fixos tanglveis

(2 492,34)

lnvestimentos financelros

(67,65)

Recebimentos provenientes de:

Fluxos de caixa das atividades de investimento

(2 559,99)

Fluxos de caixa das atividades de financiamento

Fluxos de caixa das atividades de financiamento

Variagio de caixa e seus equivalentes

(1

3 03,/.,71

35 005,27

Caixa e seus equivalentes no inicio do periodo

51 059,87

16 054,60

Caixa e seus equivalentes no fim do periodo

54 094,58

51 059,87

)+(2)+(3)

Efeito das diferenQas de cimbio

37-72-2027

("
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BANCO AI-IMENTAR CONTRA A FOME DE EVORA

Conselho Fiscal

ACTA

Aos trinta dias do m6s de margo do ano de dois mil e vinte e dois pelas
dezoito horas,
reuniu o Conselho Fiscal do Banco Alimentar Contra a Fome
de Evora, com a presenga
de lirancisco Chalaqa, Nuno Gi6es e Ricardo Silva, a ordem
de trabalhos teve como ponto
[nico:
- Emissdo de parecer sobre as Contus referentes
ao ano

de dois mil e vinte e um.

A

Presidente da Direg6o, esteve presente na reuni6o, procedeu
a uma apresentag6o dos
documentos e respondeu ds questdes que os membros do conselho

colocaram.

Ap6s os esclarecimentos solicitados e perante a declaragdo da Senhora presidente
da
Diregdo de que ndo ocorreram, entre o dia trinta e um de dezembro
de dois mil e vinte e
um e o dia de hoje, fatos materialmente relevantes que possam ter alterado
a situagdo
flnanceira e patrimonial, expressa nos documentos colocados para
apreciagdo, decidiu o

Conselho elaborar o seguinte parecer:

As pegas contabilisticas apresentam-se elaboradas de acordo com a Norma
Contabilistica
para as Entidades do setor N5o Lucrativo (NCRF-ESNL),
expressam com fidelidade, aquela que
fbi a atividade do Banco Alimentar de Evora ao longo do ano de dois
-1 . "1n,. e um,
um ano que continuou a ser foftemente marcado pela pandemia resultante
do COVID 19,
mas que jd permitiu uma recuperagio, da atividade, em relagdo
ao ano anterior, que veio
a refletir-se numa melhoria dos resultados Liquidos positivos
do Exercicio que passaram
de2.258,11 euros en202A para 59.335,g0 euros em202l.
o Conselho Fiscal, por unanimidade, aprovou as referidas contas e concorda com o
parecer da Diregdo de levar o resultado positivo de 59.335,80
euros a ,,Resultados
Transitados".
Por mais nao ter sido tratado, encerrou-se a reunido da qual foi
lavrada a presente ata que,
depois de lida em voz alta, foi colocada d votag6o, tendo sido aprovada

por unanimidade.

Evora. 30 de marg o cle 2022

,n-/--C,i. 1LL/JGL

Qs,

ATA Ne U2A22
Aos trinta dias do m6s de margo de dois mile vinte e dois, pelas vinte e uma

horas, reuniram-se por via telemdtica (sete membros) e presencialmente
(quatro membros) para a Assembleia Geral do Banco Atimentar Contra a
Fome de Evora, adiante designado apenas por BACF de Evora, com a
presenqa de onze dos seus associados. A reuniSo foi presidida pelo
presidente da Assembleia Geral, Enge g"rnardino Melg5o, secretariada pela
Dra Maria do Anjo Marques e para completar a Mesa da Assembteia Geral,

dada a auscncia do Enge

lrrrindo Martins, por motivo justificado foi

convidado o s6cio Jodo Gongalo Fanha.
A Ordem de Trabalhos foi a seguinte:

1. ApresentagSo e Aprovag5o das Contas do exercicio do ano de 2021,.
2. Outros Assuntos.
O presidente da Mesa da Assembleia Geral ap6s ter saudado os presentes

e

manifestado grande satisfag5o pela forma como a Direg5o tem
desempenhado a sua missSo no pleno cumprimento dos objetivos desta
lnstituigSo de Solidariedade Social, sobretudo em tempos tdo dificeis de
pandemia e recente guerra, deu infcio i reuniSo passando ao primeiro
ponto da Ordem de Trabalhos dando a palavra i presidente da Diregdo.
Esta, avaneou para a apresentagSo das atividades realizadas no decurso
de
2021-, salientando o seguinte:

o total dos fundos patrimoniais e do passivo foi de 324 252,66€;
- Foram recebidos subsfdios, doag6es e legados i exploraggo no valor de
-

345 509,69 €;
- Os gastos com Pessoal (funcion6ria e trabalhador do Centro de
Emprego)
totalizara m 22 68L,I2 €;
- os produtos alimentares distribuidos foram no valor de (262
a25,46) €;
- os resultados transitados no final do periodo foram de (22 637,971€;

- o resultado liquido obtido, no que respeita ao ano de 202L foi de

59

335,90€.

- No respeitante ao funcionamento

do Armaz6m o trabalho didrio

6

assegurado por dois funcionSrios sendo a manutengSo de um dos contratos
feita pelos meios financeiros do pr6prio Banco e o outro com apoio parcial

do

IEFP. colaboram no trabalho

do Banco, com cardter pontual, outros

6v

voluntdrios designadamente jovens dando apoio na campanha
de nesidu(s
solidSrios e noutras atividades para que sio solicitados.

-

DinamizagSo continua das diversas Comiss6es que
constituem o Banco
Alimentar, cumprindo o definido no Plano de Atividades
e ajustando-se
continuamente is necessidades que emergem.
- A comissao de Distribuigdo continuou
a sua atividade conjugada com as
atividades da Rede de Emergdncia Atimentar pois o BACF
de Evora faz parte
da mesma desde a sua formag5o. o BACF de Evora
dd resposta, em termos
alimentares, n5o s6 is lnstituig6es por si apoiadas a
nivel Distrital como faz

o

encaminhamento das familias provenientes desta
Rede para as
lnstituig6es da sua drea de funcionamento, o que
exige capacidade de
resposta imediata e bem articulada. o nilmero de
lnstituigdes apoiadas
totalizou os oitenta e cinco, sendo que, quarenta e tr6s,
s5o apoiadas
mensalmente e quarenta e duas com carater eventual
com excedentes,
englobando cerca de cinco mil e duzentas pessoas.
Foram distribufdas is
lnstituiE6es 24L.41,1,,94 toneladas de alimentos
correspondendo a
267 33a,01 €' o grupo de visitadores constituido
inclui nove pessoas,
divididas em quatro grupos. Estes grupos efetuaram
cerca de vinte e cinco
visitas is lnstituig6es apoiadas mensarmente, ficando
ainda argumas para
serem visitadas no corrente exerclcio de 2022. Esta
visita peri6dica is
lnstituig6es apoiadas 6 fundamental no sentido de perceber
quais s5o as
suas dificuldades e procedimentos de modo procurar
a
encontrar solug6es
conjuntas para estes tempos que se atravessam e que
otimizem os apoios
prestados' Foram aprovadas duas novas lnstituigdes
de cardter mensal,
sendo estas, a "solsal- sAF de Evora Fundagio
salesianos,, e o ,,sobreiro
- Associag5o de proteg5o social" i populagdo de cortigadas de Lavre.
- No 6mbito da comissSo da Abastecimento, durante
o ano zozLvoltou-se
a realizar a campanha de Recotha de Alimentos
de modo presencial a porta
das superficies comerciais. Reforgou-se a sensibilizagao
a todos os socios e
voluntSrios para a import6ncia da divurgag6o da ,,campanha
Vate,,,

online, "Alimente esta ideia"

e "campanha -

-

saco,,. Juntaram-se is
campanhas de recolha de alimentos o Corpo Nacional
de Escutas - Junta
Regionalde Evora e diversos voluntarios que, a titulo
individual, em grupos,
representando empresas, instituig6es, associagdes,
contribuiram para o
6xito das campanhas em varias tocalidades do Distrito.
Ainda no dmbito da
atividade desta ComissSo, continuaram a ser efetuados
vdrios contatos com

W

ind0strias agroalimentares da regi5o donde resultaram donativos das
t\t,,/
empresas, a mencionar: Sovena, DSrdico, Queijaria das Rom5s, Elderink v
Laticfnios e Precious Code.

-

Pela sensibilizagSo junto do pfblico em geral, junto das pessoas da
comunidade, foi tamb6m significativo o aumento de donativos, em 2o21;
foi possivel fazer face is despesas regulares de funcionamento e
obrigatoriedades perante a legislagSo do BACF de Evora, permitindo o seu
efetivo fu nciona mento.

- A Comiss6o T6cnica teve o seu funcionamento centrado no apoio i
recegSo dos donativos alimentares das vSrias proveni6ncias,
designadamente das empresas e da REA/ Banco Alimentar de Lisboa e ainda
no suporte i entrega de cabazes is lnstituig6es. Esta comiss6o dd tamb6m

o

imprescindivel apoio logfstico

a nfvel da Campanha dos Residuos

Soliddrios.

- A comissSo de GestSo e Finangas teve a seu cargo a gestSo didria de
pagamentos, de registo e emissSo de recibos de donativos, recebimentos e
emissSo de faturas decorrentes da atividade do Banco, assim como todo o
relacionamento com o banco, a contabilidade e a continua negociagSo com
fornecedores.

- A ComissSo de Voluntdrios efetuou um grande esforgo para encontrar
novos voluntdrios, para dar resposta is recentes necessidades. Foi
continuada a divulgagSo da necessidade e da import6ncia do voluntariado
social; promoveu-se e participou-se em iniciativas especialmente dedicadas
aos jovens, tendo-se realizado novos contatos com a Universidade de
Evora.

- A Comissdo de lmagem e Relagdes-Pfblicas manteve a sua atividade
centrada na divulgag5o das campanhas de recolha de alimentos e
donativos, contatos institucionais e contatos com os Media regionais.

-

continuag6o da promogSo da campanha "Residuos solidSrios" em
parceria com a GESAMB, para a recolha de papel, cartSo e pldstico que se
tem mostrado uma atividade de enorme potencial de crescimento e que
permitiu um acentuado proveito extraordin5rio de receitas, embora
acarrete um enorme trabalho acrescido. Foram entregues i GESAMB cerca
de 176,3 toneladas de papel em 2o21, mais 53,32 toneladas que no ano
anterior. No que ao plSstico diz respeito foram entregues 15,42 toneladas,

representando mais 10,38 toneladas do que no perlodo hom6logo do ario
anterior.
- O Movimento Unidos Contra o Desperdicio foi langado i
comunidade da
regi5o de Evora, no dia 3 de maio de 2021,, com o 25e aniversdrio
do BACF
de Evora. Decorrente das atividades planeadas, realizou-se uma reunigo
com a DiregSo da Fundagdo salesianos de Evora para apresentag6o
do
Projeto UCD e foi estabelecido contato com representantes
do Reefood em
Evora para funcionamento em rede. Jd em outubro houve
uma praxe
soliddria em que se recolheram no campo cerca de 1.500
Kg de meldo, em
novembro foi divulgado o Movimento UCD num Col6quio
na Universidade
de Evora com a presenca de representantes de empresas
da drea alimentar
e em dezembro foram inseridas algumas propostas ao projeto
UCD no
Projeto PEL (Projeto Educativo Local) promovido pela
cAmara Municipal de
Evora.

- Outras atividades resultaram dos trabalhos desenvolvidos pelo
BACF de

Evora em conjunto com mriltiplas instituig6es e
entidades do nosso Distrito,
bem como a participagSo nas reuni6es do CLAS - conselho
Localde AgSo de
socialdo conselho de Evora (composto por 104 instituig6es presidido
e
pela

vice-Presidente da Cdmara Municipal de Evora), conferencias,
palestras,
col6quios, entre outros evntos para o qual 6 convidado.

o

Eng. Ricardo silva, membro do conselho Fiscal, deu
a conhecer i
Assembleia Geral o teor do parecer emitido pelo Conselho
Fiscal, parecer
que, para al6m de evidenciar o que de mais relevante
consta dos vdrios
elementos contabiristicos em apreciagdo, aprova favoravelmente
por
unanimidade o Relat6rio e contas que a Diregio submete
i aprovagio da

Assembleia Geral.

Apos a andlise efetuada e, tendo em consideragdo o parecer
do Consetho
Fiscal, o qual se anexa a esta Ata, as contas do
Exercicio de 2021, foram
aprovadas por unanimidade pelos presentes.
No cumprimento do ponto dois da ordem de trabalhos, presidente
o
da
Mesa perguntou se algum dos presentes teria alguma quest5o
ou assunto
n6o tendo nenhuma questdo sido colocada.

E ndo havendo nada mais a

tratar, o presidente da Mesa da Assembleia

Geral deu por encerrada a reunido, da qual se lavrou a presente Ata, que
depois de lida em voz alta foi colocada i votagao tendo obtido
aprovag5o
por unanimidade.

Presidente:
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pero vice-presidente:

