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PARCERIA

VANTAGEM FISCAL
No final o BANCO ALIMENTAR passará um recibo
de donativo no valor de mercado por cada borrego
doado, aos associados que colaborarem nesta iniciativa.
A ANCORME tratará da divulgação desta iniciativa
junto dos meios de comunicação social locais e
nacionais.
Temos a certeza que esta iniciativa contará com a
vossa colaboração e que por isso será um sucesso.
Caro assim seja, podemos vir a repeti-la futuramente.
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COMO VAMOS FAZER
A ANCORME irá recolher nas várias regiões

QUEM É O BANCO
ALIMENTAR?

onde se situam as explorações que aderirem à
nossa proposta, os borregos dos vários produtores, numa carrinha apropriada para o transporte
de pequenos ruminantes e os encaminhará para

√ Missão - Lutar contra o desperdício, recuperando

o matadouro regional previamente selecionado,

excedentes alimentares, para os levar a quem

onde serão abatidos.

tem carências alimentares, mobilizando pessoas
e empresas, que a título voluntário, se associam

A ANCORME tratará também da elaboração das

a esta causa

guias relativas ao transporte dos animais.

√ Visão - Um mundo no qual todos os Homens,
tenham garantido o direito à alimentação.

PROPOSTA DE PARCERIA

√ Valores - A Dádiva e a Partilha definem o espíri-

Dentro da função social que também faz parte dos

to que norteia todas as relações que se vão esta-

nossos objectivos enquanto associação, numa conjun-

belecer entre os diferentes intervenientes e par-

tura de grandes dificuldades para os mais desfavoreci-

ceiros dos Bancos Alimentares.

dos, a ANCORME lança pela segunda vez este desa-

√ Campanha de Recolha de Alimentos - Na zona
de actuação do Banco Alimentar Contra a Fome

fio aos seus associados para que colaborem com esta
instituição.

de Évora foram angariadas 34.5 toneladas de

Como? Fazendo aquilo que melhor sabem fazer ou

produtos alimentares na última campanha de

seja, produzindo borregos.

recolha. Os bens alimentares são distribuídos
localmente a cerca de 10.000 pessoas com
carências alimentares comprovadas, através de
96 Instituições de Solidariedade Social previamente seleccionadas para o efeito e supervisio-

lidade dos animais doados, o BANCO ALIMENTAR irá levantar a carne do matadouro contratado e a transportará de forma apropriada na sua
carrinha de frio para o armazém de Évora onde
serão armazenados na sua câmara frigorífica. A
partir desse dia, um número definido de insti-

nesta iniciativa que selecionem um ou mais borregos e

tuições de Solidariedade Social que elabo-

que os doem ao Banco Alimentar, contribuído para o

ram refeições irão levantar a carne dentro

seu lema:
“AJUDE A AJUDAR!”

de 1.577 voluntários, que recolheram as contri-

“PARTILHAR SABE BEM!”

onde foi organizada a recolha.

Após o abate, desmancha e embalagem da tota-

Solicitamos a quem esteja interessado em colaborar

nadas pelo Banco. A campanha mobilizou cerca
buições efectuadas nos 93 supermercados

A DISTRIBUIÇÃO

dos critérios e da grelha de distribuição definida pelo BANCO ALIMENTAR.

