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

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

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

para o ano de 2023. 

 
 
 

A ASTECIA - Associação Terceirense de Combate à Insuficiência Alimentar 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 

Data de constituição: 07 de maio de 2010 

NIPC: 509 426 093 

NISS: 20 018 674 356 
 
 
 

MISSÃO 

Luta contra o desperdício. 
 
 

VISÃO 

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

VALORES 

A dádiva e a partilha. 
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ORGÃOS SOCIAIS 
 

 

 

Presidente – João Maria Borges da Costa Sousa Mendes  

Vice-Presidente – Ricardo Manuel Rodrigues de Barros  

Secretária – Rita Belo Santos 

 

 

Presidente - Alice de Lima Enes 

Vice-Presidente - Rui Miguel Ornelas Drumonde 

Vice-Presidente – Raquel Alexandra Martins Ávila 

Secretário - Sílvia Patrícia Soares Zambujo Brum  

Tesoureiro - Marco Euclides Lemos Martins                 

Suplente - Lígia Maria Couto Fagundes Gonçalves 

Suplente - Mário César Mendes 

 

 

 

 

Presidente – José Avelino Rocha dos Santos  

Secretário – Hélder Moniz da Costa 

Relator – José Ivo Barcelos Diniz 

Suplente – Honória de Fátima Dias 

Suplente – Ana Maria Gomes Lopes Sales Gomes

Assembleia Geral 

Direção 

Conselho Fiscal 
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 Sílvia Brum – Coordenadora 
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1. PROGRAMA DE AÇÃO - Direção 
 

 

A conjuntura atual vivenciada no nosso país, e em particular na região autónoma dos Açores, coloca-nos 

um possível cenário de agravamento dramático dos problemas estruturais relacionados com mercado de 

trabalho, aumento das taxas de juros, aumento dos preços dos produtos alimentares, entre outras 

variantes de índole particular, que em nosso entender afetarão de forma transversal as diversas 

estruturas da sociedade portuguesa. 
 

É esta nova situação que nos convoca para uma mais aprofundada reflexão sobre a natureza da nossa 

intervenção, adequando estratégias que possam ir de encontro às necessidades da nossa comunidade. 

Assim, torna-se premente a avaliação das suas causas e efeitos, bem como, dos caminhos e medidas a 

empreender no âmbito da nossa atuação diária.  
 

Ao Banco Alimentar da Terceira e respetivas instituições parceiras, urge a manutenção do sistema de 

apoio, bem como, se debruçar sobre a aplicação de novas metodologias e estratégias que permitam aos 

públicos-alvo mitigar os efeitos da crise económica e social nas suas vivências quotidianas.  
 

Deste modo, o presente programa procura de forma efetiva espelhar a atividade do banco alimentar da 

Ilha Terceira no ano de 2022 e projetar a atividade para o ano de 2023.   
 

A Direção compromete-se assim, com o verdadeiro sentido de missão que nos motivou enquanto equipa 

e de forma particular a anuir a este desafio, a efetivar o plano de programa de ação e orçamento para 

2023.  

  

  

A Direção
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COMISSÕES 
 

 
COMISSÃO DE ABASTECIMENTO 

 Estabelecer contacto de proximidade com as empresas locais do setor 
agroalimentar, dando a conhecer a atividade do BA Terceira de forma a favorecer 
a recolha de excedentes alimentares; 

 Fomentar a obtenção de donativos junto das empresas do tecido empresarial; 

 Promover campanhas de sensibilização junto da comunidade local; 

 Dinamizar o “Movimento Unidos Contra o Desperdício”. 

 

 
 

COMISSÃO DE VOLUNTÁRIOS 

 Gerir da base de dados dos voluntários; 

 Organizar e orientar equipas de coordenadores de loja, responsáveis pela gestão dos 

voluntários durante as campanhas; 

 Promover o voluntariado empresarial e universitário; 

 Assegurar a participação mensal de voluntários na elaboração de cabazes mensais; 

 Fomentar o valor do voluntariado nas crianças e jovens. 

 
 

COMISSÃO DE DISTRIBUIÇÃO 

 Assegurar a execução do Programa POAPMC/FEAC e a respetiva gestão da 

implementação do Protocolo com as mediadoras e com o ISSA; 

 Dinamizar as ações administrativas do Programa POAPMC/FEAC no Portal 

Balcão dos Fundos; 

 Executar a distribuição mensal dos cabazes; 

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

que houver solicitação ou se identifique tal necessidade; 

 Celebrar acordos com novas instituições parceiras; 

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

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

 Assegurar a correta implementação do orçamento; 

 Gerir os recursos financeiros; 

 Promover a angariação de donativos monetários junto das empresas e outras 
entidades; 

 Coordenar a gestão dos recursos humanos; 

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

Direção; 

 Acompanhar a execução financeira do POAPMC/FEAC; 

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

eventuais. 

 

 
 

COMISSÃO TÉCNICA 

 Assegurar a manutenção do armazém e seus redutos; 

 Promover a manutenção dos veículos, máquinas e equipamentos; 

 Propor obras de melhoramento dos espaços e ajudar na angariação de meios para 

a sua imple mentação; 

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

campanhas “saco”; 

 Identificar possíveis parcerias e donativos empresariais para a manutenção dos 

equipamentos de forma geral, e especificamente os informáticos. 

 

 
 

COMISSÃO DE IMAGEM, COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS 

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

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

espaço de divulgação nas redes sociais do Banco; 

 Desenvolver materiais promocionais de apoio à atividade de outras comissões; 

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

rádio, televisão e jornais locais, das campanhas de recolha de alimentos e 

iniciativas do Banco Alimentar; 

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

ações de divulgação do BA Terceira; 

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

 Celebrar protocolos de cooperação, com o intuito de divulgar a imagem e as 
atividades do Banco; 
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 Receção no armazém do Banco, com apresentação e visita das instalações a 
voluntários, potenciais voluntários e instituições parceiras, em parceria com a 
Comissão de Voluntários; 

 Elaboração do plano de comunicação que contempla vários suportes, com os 
principais objetivos: angariar voluntários e doações e prestar contas dos resultados 
das campanhas. 
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2. ORÇAMENTO 2023  
 

RECEITAS Valor 
Instituto da Segurança Social dos Açores 28 448,40 € 

POAPMC/FEAC 25 000,00 € 

Federação Portuguesa de Bancos Alimentares 2 500,00 € 

Município de Angra do Heroísmo 5 000,00 € 

Município de Praia da Vitória 1 500,00 € 

Consignação de IRS/Reembolso IVA 2 500,00 € 

Donativos 3 000,00 € 

Deslocações (Reembolso de passagens aéreas) 3 500,00 € 

REA - Rede de Emergência Alimentar a)  17 000,00 € 

Outros Rendimentos 0,00 € 

RECEITAS 88 448,40 € 
a) Valor estimado, mas em caixa TOTAL 

 

DESPESAS Valor 

Salários 24 000,00 € 

Taxa Social Única e Retenções 13 000,00 € 

Deslocações (passagens aéreas e estadias) 6 000,00 € 

Formação 1 500,00 € 

Campanha Saco 1 500,00 € 

Manutenção de viaturas e equipamentos 3 500,00 € 

Eletricidade 4 500,00 € 

Combustível 3 000,00 € 

Comunicações 600,00 € 

Empresa de contabilidade 1 700,00 € 

Conservação 1 000,00 € 

HACCP e Serviço de Desinfestação 700,00 € 

Água 150,00 € 

Consumíveis de escritório, informática e armazém 2 000,00 € 

Higiene e limpeza 300,00 € 

Publicações 200,00 € 

Correio 50,00 € 

Comissões bancárias 100,00 € 

Quotas  350,00 € 

Armazenamento PO-APMC/FEAC 8 000,00 € 

Seguros 300,00 € 

Medicina do Trabalho 300,00 € 

Despesas de representação 500,00 € 

REA - Rede de Emergência Alimentar a) 8 500,00 € 

Tratamento de Resíduos 150,00 € 

DESPESAS 81 900,00 € 
a) Valor estimado, mas em caixa TOTAL 
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O presente “Programa de ação e orçamento 2023” foram aprovados em reunião da Direção 

da ASTECIA realizada no dia 05 de novembro de 2022, a qual foi convocada especificamente 

para o efeito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
              

 
 
 
 
  

Alice Enes  Rui Drumonde  Raquel Ávila 

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

 

Marco Martins   Sílvia Brum 
(Tesoureiro)   (Secretária) 
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