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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES  

EXERCÍCIO DE 2019  

 

No ano de 2019, será de assinalar a preparação da plataforma digital prevista no Projecto 3-

”Sistema de Comunicação, Informação e Divulgação” cujo apoio financeiro para a sua 

instalação e lançamento ficou assegurado no final de 2018. O Projecto 2 “Conhecer o Que 

Como”, em execução sob a forma de Projecto-piloto, no ano lectivo 2018-1019, em quatro 

Escolas do Concelho de Torres Vedras, concluiu este primeiro ano com resultados muito 

favoráveis e prossegue a sua implantação nas Escolas selecionadas para o efeito naquele 

Concelho 

Projecto 1 

MAPEAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA AJUDA ALIMENTAR EM PORTUGAL 

Este projecto visa conhecer com rigor a QUANTOS, ONDE e o QUE é distribuído em Portugal 

sob a forma de ajuda alimentar. Em 2019, concentrámo-nos na organização dos dados a inserir 

no mapa da distribuição da ajuda alimentar em Portugal que será disponibilizado na 

plataforma digital da ACFMNP. A prossecução da recolha de dados junto das instituições  

beneficiárias  far-se-á através do preenchimento de um questionário  a disponibilizar na futura 

plataforma digital associado ao mapa da distribuição da ajuda alimentar . 

Os dados até à data obtidos, sobre a distribuição geográfica da ajuda alimentar em Portugal, 

podem já ser susceptíveis de várias interpretações e considerações que a Aliança propõe sejam 

objecto de análise alargada na sociedade portuguesa. 

 

Projecto 2 

Programa Conhecer o Que Como 

Este Projecto visa contribuir para um maior conhecimento, dos mais novos, sobre os alimentos 

e a alimentação por forma a aumentar a sua capacitação no que se refere aos hábitos 

alimentares, estimular o gosto pelas dietas tradicionais, equilibradas e adaptadas às condições 

e produções locais, mas não perdendo de vista a evolução dos hábitos e gostos da sociedade.   
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Destina-se, prioritariamente, a crianças entre os seis e os nove anos (os primeiros anos do 

ensino básico). O Projecto terá uma duração de quatro anos 

Iniciado sob a forma de projecto-piloto em 4 escolas do Concelho de Torres Vedras no ano 

lectivo 2018-2019, num breve balanço sobre a forma como decorreu este primeiro ano 

(módulo 1) há a destacar o apoio e empenho tanto do Município de Torres Vedras como dos 

Professores das quatro Escolas participantes, factores determinantes para o interesse que o 

programa suscitou nas crianças (1º ano do ensino básico) a que se destinou. Nos termos do 

plano estabelecido, o módulo 2 do Programa prossegue com os mesmos alunos no ano lectivo 

2019-2020. Considerou-se ser preferível não alargar, para já, o projecto a outra zonas ou 

mesmo a outras escolas do mesmo concelho. Deste modo, no ano lectivo 2019-2020, o 

módulo 1 do Programa destina-se apenas aos novos alunos do 1º ano do ensino básico das 

Escolas anteriormente seleccionadas. A parte de informação e divulgação conta com a 

colaboração de Manuel Meneses (MMs). 

No seguimento de uma proposta formulada pelo representante da UTAD (Prof. Artur Cristóvão), na 

terceira Assembleia Geral (8 de Março de 2019), de apoio daquela Universidade para o 

alargamento da implantação do projecto a outras zonas do País, prevê-se a possibilidade de, no ano 

lectivo 2020-2021, implantar o projecto em uma ou duas escolas, provavelmente em concelhos do 

Distrito de Vila Real. 

As principais despesas associadas a este projecto concentram-se em duas parcelas: 

deslocações e material de apoio às acções previstas no plano de trabalho. A obtenção de 

apoios ou fontes de financiamento será uma prioridade para que o projecto possa alcançar a 

dimensão que se pretende. 

 

Projecto 3 

O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO, INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA ALIANÇA   

Um sistema de comunicação, informação e divulgação correctamente estruturado e a 

funcionar de forma competente será indispensável para se concretizem os desígnios a que a 

Aliança se propõe.  

Em 2019, iniciou-se a preparação da plataforma digital prevista no Projecto 3-”Sistema de 

Comunicação, Informação e Divulgação”, cujo apoio financeiro para a sua instalação e 
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lançamento ficou assegurado no final de 2018. Os contactos regulares com a empresa 

contratada e o financiador ficaram a cargo do pequeno núcleo formado por Alda Medeiros 

Fernandes (AMF) e Manuel Meneses (MMs) que aceitou colaborar na gestão da 

plataforma e acompanha a criação do projecto desde o seu início. No final de Maio, 

ficou concluída a fase intermédia do projecto, “Estratégia e Design”. Nos termos previstos no 

acordo de patrocínio celebrado com a entidade financiadora, no dia 4 de Junho teve lugar uma 

reunião para apresentação desta fase  na qual participou também um representante da 

empresa contratada para executar o projecto (Bluesoft). O encerramento desta fase e 

consequente passagem à terceira e última fase “Desenvolvimento da Plataforma e Marketing 

de Conteúdos” ficou dependente da transferência da verba necessária para a liquidarmos a 

respectiva factura, o que só ocorreu no final de Novembro. No início de Dezembro 

procedemos ao pagamento da factura referente à fase intermédia, “Estratégia e Design”. 

O lapso de tempo que se verificou entre a conclusão da fase intermédia do projecto, em Maio, 

e o pagamento da respectiva factura, em início de Dezembro, levou à dispersão da equipa de 

trabalho que estava atribuída ao projecto na empresa contratada (Bluesoft). Os trabalhos da 

terceira e última fase -“Desenvolvimento da Plataforma e Marketing de Conteúdos” ficaram, 

obrigatoriamente, transferidos para 2020.  

 

A finalização e a data para a disponibilização pública da plataforma dependerão de um outro 

aspecto relevante. Trata-se da selecção e preparação dos conteúdos a inserir para o qual a 

Direcção considera importante de contar com a participação dos Membros Fundadores. 

No termo deste novo ano de actividade, a Direcção apresenta os seus agradecimentos à FPBA 

por acolher a sede da Aliança e agradece ao secretariado da FPBA pelo seu inestimável apoio e 

colaboração.  

Lisboa, 21 de Junho de 2021 

A Direcção 

 

Alda Medeiros Fernandes                              José Rabaça                                  Miguel Mourato              

 

                                        Helena Real                                          Gonçalo Lobo Xavier 






