PROGRAMA DE ACÇÃO PARA 2017
Reforçar a rede e a solidariedade com os seus membros; melhorar as competências dos
colaboradores dos Bancos e da Federação; partilhar experiências e boas práticas; mobilizar
parceiros para a causa dos Bancos Alimentares e para a luta contra o desperdício; reforçar o
voluntariado regular; comunicar mais e melhor, estes os objectivos gerais que a Federação
entende desenvolver em 2017.
O Programa de Acção proposto reflecte as principais orientações estratégicas, e as acções delas
decorrentes, submetidas à Direcção da Federação pelos Bancos Associados, através da posição
aprovada em Conselho de Presidentes.
Dando cumprimento aos seus objectivos estatutários, as iniciativas levadas a cabo pela Federação
serão enquadradas na preocupação maior dos Bancos Alimentares: a luta contra o desperdício
alimentar e as carências alimentares em Portugal. A Federação actuará segundo os princípios da
subsidiariedade e da solidariedade, da partilha e da cooperação, incentivando a participação dos seus
associados.

1
Reforço da Rede e apoio aos Bancos nas suas necessidades específicas
Com o objectivo de apoiar os Bancos a melhorarem o seu desempenho, serão efectuadas visitas de
trabalho que, por meio de um levantamento do trabalho executado pelas Comissões que enformam
as várias áreas de actividade dos Bancos, procurarão identificar dificuldades, carências e propor
soluções. Este trabalho será realizado pela Federação com recursos próprios conhecedores da Carta,
do modelo e da operação dos Bancos Alimentares. Estas visitas visam sobretudo ajudar os Bancos a
fazerem um diagnóstico de necessidades, tendo em conta a diversidade da rede e as suas diferenças,
nas várias dimensões que afectam o desempenho naturalmente desigual dos Bancos.
Será dada particular atenção às relações a estabelecer com as Instituições beneficiárias e ao papel
dos Visitadores, área que será o tema do Encontro Anual de 2017, a realizar no Porto.
A criação do Fundo de Solidariedade dos Bancos Alimentares permitirá que, em situações
excepcionais, os Bancos em particulares dificuldades possam contar com uma intervenção solidária,
através de apoio financeiro deste Fundo, segundo as respectivas regras.

2
Partilha de experiências e de boas práticas
Transferir conhecimento para os voluntários e colaboradores e melhorar as suas competências,
respondendo a problemas ou necessidades comuns, continuam a constituir objectivos da Formação
proposta pela Federação aos Bancos associados. Perseguindo uma maior participação, em 2017 será
testado um novo modelo, em que as acções de formação sejam também uma oportunidade para
aproximar os Bancos regionalmente, realizando a mesma acção sucessivamente para os Bancos das
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regiões Norte, Centro e Sul. A parceria com a ENTRAJUDA, certificada nesta matéria, será um apoio
importante dado o programa proposto, em áreas que podem coincidir com as necessidades dos
Bancos.
Também nesta área se tentará privilegiar a troca de experiências e a utilização dos recursos próprios,
com recurso a uma bolsa de talentos, a constituir com a identificação das melhores competências em
cada área no universo dos 21 Bancos Alimentares.
No mesmo espírito de partilha de conhecimentos, serão elaborados Manuais de Boas Práticas, com
base na recolha de experiências e práticas nas diversas Comissões, que poderão facilitar e promover
a uniformização dos seus conteúdos operacionais e regulamentares.
Será também promovida, a partilha de informação centralizada, sobre projectos, medidas e soluções
de interesse comum, a que os Bancos possam recorrer, em áreas como a de concursos e prémios,
fiscalidade, empregabilidade e gestão de energia.
O Encontro Anual é um momento por excelência de partilha de Boas práticas e experiencias e ainda
de franco convívio que fortalece relações. Pela importância que lhe é atribuído pela Federação merece
destaque, neste programa.
3
Mobilização de parceiros para a causa dos Bancos Alimentares e para a luta contra o
desperdício
O reforço da luta contra o desperdício alimentar e a recuperação e reutilização dos excedentes, requer
a sensibilização dos vários intervenientes na cadeia alimentar para a resposta profissional dada pelos
Bancos Alimentares no manuseamento e na entrega às Instituições. Sem prejuízo dos indispensáveis
contactos a nível regional que compete a cada um dos Bancos, a Federação prosseguirá a nível
central contactos com essa mesma finalidade com os representantes associativos da indústria
nacional, da agricultura e da Distribuição e ainda com entidades públicas.
A angariação de produtos hortofrutícolas no âmbito de retiradas prosseguirá em 2017, embora
com níveis inferiores, tanto no quadro geral como na continuação do mecanismo de gestão de crises
decorrente do embargo da Rússia a produtos da União Europeia. Como se alertava já o ano passado,
a possível descontinuidade deste regime excepcional, por razões de política internacional, deve
convocar os Bancos Alimentares para o fortalecimento das relações estabelecidas com as
Organizações de Produtores, com cooperativas ou até com pequenos produtores locais, com
um horizonte mais largo de recurso no futuro ao regime normal das Retiradas.
Seria de incentivar a recolha delegada em instituições parceiras dos Bancos Alimentares,
nomeadamente para aproveitamento de excedentes diários de pão e bolos, sobras de supermercados
com controlo sistemático das quantidades e pesos.
A ambição de alargamento do Projecto “Horta Solidária”, sublinhada com a atribuição do prémio BPI
Solidário, poderá realizar-se com recurso deste apoio financeiro a outras regiões novas do país
garantindo os Bancos da região a componente logística e operacional que o mesmo exige. Incumbe à
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Federação a coordenação a nível nacional, os contactos com a Direcção Geral de Serviços Prisionais,
e a tentativa de estabelecer parcerias que simplifiquem a sua execução.
O Projecto Restolho, com as suas características singulares, e graças à parceria com a ENTRAJUDA
que o promove e operacionaliza, permitirá mobilizar cada vez mais empresas e seus colaboradores
para acções de voluntariado, aproveitando produtos numa segunda recolha para os mais carenciados.
A Federação prosseguirá o acompanhamento do Programa que operacionaliza o FEAC, Fundo de
Auxílio Europeu aos mais Carenciados, em Portugal, junto do Ministério da Solidariedade Social
procurando ajustá-lo à realidade existente. Este pode constituir uma grande fonte de produtos para
distribuição pelos Bancos Alimentares. Todavia, fruto das conversas havidas com os interlocutores
oficiais, é com expectativa, que se aguarda a publicação em 2017 dos primeiros avisos de
candidaturas, já que há indicações de que a sua execução é acompanhada de um elevadíssimo peso
burocrático e implica a existência de importantes equipamentos de frio, entre outras eventuais
exigências maiores para a distribuição.
Na área logística, e reagindo ao acréscimo do número de Bancos que implica uma maior dificuldade
na obtenção gratuita de transportes sobretudo para zonas mais periféricas, por parte da empresa
parceira de transportes de mercadorias, a Federação, em paralelo e coordenação com os Bancos,
procurará estudar soluções que permitam assegurar o transporte tão rápido quanto possível dos
produtos alimentares partilhados, ao menor custo.
Finalmente, as Campanhas de Recolha (Saco, Ajuda Vale e online), tão importantes quer para o
abastecimento dos Bancos quer para a divulgação da actividade e do voluntariado, bem como a
Campanha Papel por Alimentos, continuarão a ser coordenadas a nível nacional pela Federação e
objecto de todo o empenho.

4
Reforço dos recursos: Voluntariado regular e recursos financeiros
Os recursos humanos são o activo mais importante dos Bancos Alimentares, com a sua missão a
assentar no essencial na prestação de Voluntários. São estes que dirigem e animam as actividades
do Banco, são a sua imagem e a sua alma. A dificuldade em assegurar uma prestação assídua nos
seus armazéns e noutras Comissões tem sido assinalada por vários Bancos. Embora o recrutamento
seja feito a nível local, a Federação, com o apoio da ENTRAJUDA, incentivará os Bancos a recorrerem
mais e melhor às oportunidades oferecidas pela Bolsa do Voluntariado, podendo ser dada formação
nesta temática.
A sustentabilidade dos Bancos passa também pela adequada estabilidade dos seus recursos
financeiros para suporte do seu funcionamento. O apelo à solidariedade para este fim, junto de
empresas e particulares, deve assim fazer parte dos planos de acção, quer da Federação, a nível
nacional, quer dos Bancos a nível local, com adequadas iniciativas de fundraising.
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Comunicação e imagem
Comunicar mais e melhor, tanto a nível interno como externo, é um objectivo partilhado largamente
pelos Bancos e a que a Federação procura dar resposta e melhorar.
A comunicação interna, com os Bancos e entre os Bancos, tem sido feita por via de correio
electrónico, normalmente com algum formalismo, e sem qualquer destaque em relação ao correio
indiferenciado. Em alternativa, e procurando a dinamização dos contactos e de partilha de informação,
em 2017 será ensaiada uma plataforma digital exclusiva e fechada para a comunicação interna
entre os associados (intranet).
Para a comunicação externa mantém-se o objectivo de aproximar mais toda a sociedade da missão
dos Bancos Alimentares, dando maior visibilidade à actividade do conjunto dos 21 Bancos junto das
comunidades e do país, diária e nas Campanhas de recolha.
Como suportes privilegiados, em que é crucial a participação activa de todos, serão utilizados o site
institucional da Federação, objecto de renovação em 2016, englobando sub-páginas dos 21
associados, a presença nas redes sociais, um novo filme institucional e ainda, em suporte papel, a
brochura e o Relatório Anual.
Será também promovida, como no passado, a utilização da marca BA nos diversos níveis de
intervenção, procurando-se coerência, equilíbrio e complementaridade entre o seu uso local, regional
e nacional.

6
Finalmente, a Direcção continuará a assegurar a representação institucional da Federação, em
acordo com o seu mandato, quer a nível nacional, quer europeu, com apoio à participação no
Conselho de Administração da FEBA.
Para execução das suas actividades, a Federação prosseguirá de forma harmoniosa as relações com
os associados, contando com a indispensável participação activa dos Bancos, e com o empenho da
equipa da Federação e dos voluntários dedicados para concretizar este conjunto de acções,
importantes para maior e melhor apoio aos mais carenciados, no cumprimento da sua missão.

Lisboa, 10 de Novembro de 2016

A Direcção
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