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RELATÓRIO DA DIRECÇÃO 

RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021 

 

PREÂMBULO 

 

De acordo com os Estatutos, a Aliança Contra a Fome e a Má-Nutrição Portugal – a seguir 

designada por ACFMNP ou simplesmente Aliança- tem por objecto apoiar e contribuir para a 

erradicação da fome e da má-nutrição, promovendo o diálogo e a intervenção pública na 

abordagem dos problemas da insegurança alimentar e da má-nutrição em Portugal, segundo os 

princípios da fome zero, da sustentabilidade do sistema alimentar e da produção e consumo de 

alimentos saudáveis e seguros. 

Para a realização do seu objecto, e enquanto plataforma de diálogo e reflexão, a ACFMNP 

propõe-se, ainda, pôr em contacto organizações e entidades dos sectores social, privado e 

público para apoiar, em parceria, a definição de estratégias, políticas e programas susceptíveis 

de potenciar os dispositivos já existentes, favorecer o diálogo sobre as medidas mais eficazes e 

estimular novas iniciativas para combater a insegurança alimentar e a má-nutrição em Portugal. 

 

Para alcançar esses objectivos, foram estabelecidas quatro grandes linhas de orientação: o 

direito à alimentação, o combate ao desperdício alimentar, a alimentação e nutrição 

infantil/juvenil e a produção local de bens alimentares. 

É neste quadro que se apresenta aos Associados o relatório das actividades desenvolvidas em 

2021. 
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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES  

EXERCÍCIO DE 2021  

 

 

O primeiro Programa de Trabalho definiu dois projectos estratégicos para abordar os aspectos 

da insegurança alimentar e da má-nutrição englobando, sempre que possível, as quatro linhas 

orientadoras já identificadas: são eles, o “Mapeamento da Distribuição da Ajuda Alimentar em 

Portugal” (Projecto 1) e o Programa “Conhecer o Que Como: a Educação Alimentar e as 

Crianças” (Projecto 2). Estes projectos estão em curso e, pela sua natureza, não têm limite de 

duração pré-estabelecido.  

A estes dois projectos juntou-se um terceiro: a criação de uma Plataforma Digital, de carácter 

estrutural com vista ao lançamento do sistema de comunicação, informação e divulgação, e que 

se constitui como pedra basilar para a actividade da Aliança. A apresentação e disponibilização 

pública da Plataforma Digital da Aliança teve lugar a 20 de Julho de 2021. 

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. Na Plataforma Digital da Aliança apresenta-se um mapa da 

distribuição da ajuda alimentar em território nacional com base nas informações recolhidas 

sobre o número de instituições, por freguesia, que recebem e entregam ajuda alimentar. A essas 

informações associaram-se os dados socio-económicos por concelho. A situação excepcional 

decorrente da pandemia está reflectida neste trabalho, com base nos dados fornecidos pela 

Rede de Emergência Alimentar (REA), referentes ao período entre Março de 2020 e 30 de Abril 

de 2021. 
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Projecto 2 

PROGRAMA “CONHECER O QUE COMO”: CONSOLIDAÇÃO E ALARGAMENTO  

 

O programa “Conhecer o Que Como” visa contribuir para um maior conhecimento dos mais 

novos sobre os alimentos e a alimentação e estimular o gosto pelas dietas tradicionais 

equilibradas e adaptadas às condições e produções locais sem perder de vista a evolução dos 

hábitos e gostos da sociedade. O programa é dirigido à população escolar que frequenta o 

primeiro ciclo do ensino básico, ou seja a faixa etária entre os 6 e os 9 anos. Iniciado no ano 

lectivo de 2018-2019 em quatro Escolas do Concelho de Torres Vedras, foi alargado no ano 

lectivo 2020-2021 à Escola Básica do Concelho de Sabrosa, contando para tal com o apoio da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro através da sua licenciatura em Ciências da 

Nutrição.  

As circunstâncias decorrentes da epidemia de covid19 levaram a que a execução do projecto 

fosse suspensa desde Janeiro de 2021 até final do ano lectivo em Junho, tanto nas quatro Escolas 

no Concelho de Torres Vedras como na Escola do Concelho de Sabrosa.  

O projecto foi retomado no ano lectivo 2021-2022, a partir de Outubro, nas Escolas de Torres 

Vedras. 

 Na Escola Fernão de Magalhães, em Sabrosa, as dificuldades anteriormente detectadas no 

lançamento em Novembro de 2020, verificaram-se mais uma vez em Outubro de 2021. Não 

havendo perspectiva de condições para corrigir a situação, optou-se por suspender o projecto 

até ao final do ano lectivo 2021-2022. A sua manutenção será analisada com as entidades 

competentes durante o primeiro semestre de 2022. 

Financiamento/Custos: As deslocações e material de apoio representaram as principais 

despesas deste projecto. 

 

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  
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propõe. Um dos seus aspectos fundamentais é a preparação e a criação de  uma Plataforma 

Digital que constitui a espinha dorsal do projecto.  

No dia 20 de Julho de 2021 teve lugar a apresentação e disponibilização pública da Plataforma 

Digital da Aliança da Aliança Contra a Fome e a Má-nutrição Portugal. Este novo instrumento 

permite-nos apresentar publicamente trabalhos como o Mapeamento da Distribuição da Ajuda 

Alimentar em Portugal, os Calendários de Produção Nacional e a infografia explicativa sobre a 

rotulagem “Desvendar o Rótulo” preparada pela FIPA para figurar nesta plataforma. 

Financiamento/Custos: para a construção da plataforma digital a Aliança contou com o 

patrocínio do Grupo Jerónimo Martins. 

Outras Acções 

Alimentação e Nutrição: a produção nacional e a alimentação dos portugueses 

Para abordagem deste tema preparámos os calendários de produção nacional e informações 

associadas, que agora estão disponíveis na plataforma digital. Para a recolha de dados contou-

se com o apoio do GPP do Ministério da Agricultura, com uma especial referência para os dados 

estatísticos e mapas das principais zonas de produção. Para além deste Associado, contou-se 

também com a colaboração do Centro Operativo Tecnológico e Hortofrutícola Nacional (COTHN) 

e do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA). 

No dia 21 de Outubro, no âmbito do Ano Internacional das Frutas e Hortícolas teve lugar, no 

Instituto Superior de Agronomia -presencialmente e por vídeo-conferência, o Seminário “A 

Produção Nacional e a Alimentação dos Portugueses”.  

Foi feita a apresentação dos calendários de produção nacional e dados associados a que se 

seguiu uma mesa redonda sobre o tema inscrito no título do seminário que teve a participação 

de representantes da Associação Portuguesa de Nutrição (APN), da Confederação dos 

Agricultores de Portugal (CAP), da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) 

e da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP).  

As conclusões e notas finais foram apresentadas por Francisco Avillez, Professor emérito do 

Instituto Superior de Agronomia. Como resultado deste evento é possível retirar ideias e 

orientações para acções futuras. 

A organização desta acção contou com o apoio do ISA que disponibilizou as instalações e todo o 

sistema de comunicações, incluindo a transmissão vídeo-conferência, da APED que preparou a 

parte de imagem e divulgação e da FPBA que assumiu o acolhimento, pastas de apoio e outros 

materiais necessários.  
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Financiamento/Custos: a Aliança Contra a Fome e a Má-nutrição não teve despesa com este 

evento. 

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, 18 de Março de 2022 

A Direcção 

 

Alda Medeiros Fernandes                               José Rabaça                                  Miguel Mourato              

 

 

                                        Helena Real                                          Gonçalo Lobo Xavier 

 

 

 



BALANçO
EItl3l DE DEZEIIBRO DE 2021

Aliança Contrâ a Fomeea Má Nutrição PoÊugal Valores sm EURO
Paginâ 1

ATryO

Ativo não conenüe

Activos intanoíveis 1 1.980,80 5.991,30

1 1.980,80 5.991,30

Ativo corente
Clientes 120,00 120,00

Outras contas a receber 51,08 51,08

Caixa e deoósitos bancários 2.883,55 1,935,24

3.054,ó3 2.106,32

3.054,63 2ta63?:
Total do ativo 15.035,43 8.097,62

FUIIDOS PATRIMOI{IAIS E PASSIVO

Fundos patrimoniais

Resultados trânsitados 1.106,32 826,99

Sutras variacões no caoital oróorio í 1.980,8C 5.991,3(

Resultado liquido do período 948,31 279,37

Total dos fundos patrimoniais 14.035,4: 7.097,62

Passivo

Passivo não corrente

Passivo corrcnte
Financiamentos obtidos 1.000,00 Í.000,00

1.000,00 1.000,00

Tota! do passivo 1.000,00 1.000,00

Tohl dos fundos paEimoniais e do pascivo 15.035,43 8.@7,62

mT50f v:1.0 üdAlm,À9W-ÉftHMdqffioékHtueM.É
ilAXC{&íffi eZ&1". 8.03,?(,2 úiq:4



DEMONSTRAçÃO DOS RESULTADOS POR
NATUREZAS

EM 31 DE DEZEÍIIBRO DE 2021
Aliança Contra a Fome e a Má Nutrição poÊugal Valores em EURO

Págína 1

y'endas e serviços prestados 12.980,80 400,00
iubsídios à exploração 5.989,50
Fornecimentos e serviços externos ( 49,74) ( 118,231
Outros gastos e perdas ( 1,99 (2,44\

Resultado antes de depreciaçõe, gastos de Íinanciamento e imposbs 12.929,11 6.268,83

Gastos/reversões de depreciação e amortização ( 11.980,80) ( 5.989,50
Resultado operacional (ant6 de gastos de financiamento e impostc) 948,31 279,33

Resultado antes de impoctos 948,31 279r33

Resultado líquido do período 948,31 279,33
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