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Mensagem
do Presidente

Trabalhar em conjunto para
enfrentar a COVID-19
Desde março que a COVID-19 apresentou um
desafio sem precedentes à Europa, afetando a
normalidade das nossas vidas e com grave impacto
na nossa sociedade e economia.

Que a solidariedade nos permita sair
desta crise pandémica melhores, mais
fortes e unidos. Uma oportunidade
para redescobrir a importância das
outras pessoas, especialmente dos
mais desfavorecidos, e de nos fazer
recuar às origens da nossa missão,
a nossa atividade diária dos Bancos
Alimentares na Europa. Com o apoio
de todos – autoridades públicas,
empresas, organizações de beneficência,
voluntários e cidadãos – podemos
crescer em conjunto através da
adversidade e assumir uma perspetiva
positiva de um futuro mais risonho.
Jacques Vandenschrik, Presidente,
European Food Banks Federation

No dia 13 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou a Europa como
o epicentro da pandemia de COVID-19*. Alguns países, como a Itália e a Espanha,
foram os primeiros a ser severamente atingidos. Pouco tempo depois, o coronavírus
espalhou-se por todo o continente com evidentes e imediatas consequências
socioeconómicas.

A pandemia atirou muitas pessoas para uma vida de
insegurança da noite para o dia, realçando a importância
da segurança alimentar na Europa.
Neste contexto, o acesso a alimentos comprovou ser uma prioridade, realçando a
importância de uma dieta facilmente acessível, economicamente viável, saudável
e equilibrada para todos. Em cada canto da Europa, são muitas as imagens
que testemunham esta evidência, tal como as das longas filas à entrada dos
supermercados ou as dos voluntários a trabalhar todos os dias para levar alimentos
aos idosos, pessoas com deficiências e pessoas carenciadas, bem como famílias em
dificuldades inesperadas neste período.
Após os primeiros meses da crise e até ao outono, a Europa parecia ter a COVID-19
sob controlo. No entanto, a Europa é novamente o centro ativo da pandemia e
está a registar um aumento dramático nas infeções, o que está a sobrecarregar
a capacidade dos hospitais. Alguns governos estão a impor novos confinamentos
duros. São notificados milhares de novos casos diários em toda a Europa.
* OMS, discurso de abertura do Diretor-Geral no comunicado de imprensa sobre a COVID-19
no dia 13 de março de 2020.
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A pandemia revelou os nossos pontos fortes
e pontos fracos, realçando a importância das
comunidades locais, prontas a cooperar pelo
bem de todos com uma forte sinergia entre
as autoridades públicas, as organizações
da sociedade civil e todos os intervenientes
envolvidos.
É evidente que a pandemia teve um impacto enorme nas nossas
vidas diárias e afetou todo o sistema alimentar.

A COVID-19 foi um sinal de alerta para a
European Food Banks Federation e para os
nossos membros.

Desde o seu aparecimento que os nossos membros têm enfrentado
diariamente o desafio, não só para obter alimentos da cadeia de
abastecimento alimentar, mas também para garantir a entrega
segura às organizações de beneficência. Os nossos membros
recuperaram excedentes alimentares incansavelmente para ajudar
as organizações de beneficência que alimentam as pessoas com
necessidades. A emergência sanitária e a crise socioeconómica
consequente, especialmente durante a primeira vaga de COVID-19,
variaram em função do país, mas é evidente em todo o lado que a
crise da COVID-19 provocou uma nova emergência alimentar com
o aumento da procura de alimentos.
O nosso relatório mais recente publicado em setembro de 2020
realça um aumento de 30% na procura alimentar, com um intervalo
entre 6% e 90% nos diferentes países, provenientes de novos
alvos da pobreza: pessoas desempregadas, famílias com filhos
e idosos que vivem sozinhos. Os nossos membros enfrentaram
desafios semelhantes e forneceram respostas que podem ser
aspetos fundamentais quando se lidar com a segunda vaga e a
crise prolongada gerada pela pandemia. Embora os contextos
possam diferir e as soluções individualizadas possam ser únicas,
os desafios são sentidos de forma comum e as respostas têm por
base a motivação, a inovação e a adaptação.

A European Food Banks Federation realizou 3
inquéritos – em abril, julho e setembro de 2020 –
para monitorizar e avaliar o impacto da COVID-19
nos seus membros e as suas respostas. Os
resultados foram apresentados em três relatórios:

Desafios presentes e necessidade
urgente de Bancos Alimentares Europeus /
Abril de 2020

Os Bancos Alimentares Europeus numa
Europa pós COVID-19 / Julho de 2020

Os Bancos Alimentares Europeus hoje:
compromisso, criatividade e abertura
para a mudança / Setembro de 2020
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Destaques dos relatórios
Desafios

Respostas

• Procura crescente de alimentos
• Aumento do número de pessoas
necessitadas
• Doações instáveis de géneros
alimentícios
• Interferência nos processos de
logística e transporte
• Falta de EPI
• Falta de voluntários
• Custos inesperados e redução dos
recursos financeiros

• Os Bancos Alimentares continuaram
abertos e em funcionamento, com apenas
algumas exceções
• Garantir a missão: prevenção do
desperdício alimentar e apoio das
organizações de beneficência
• Envolvimento de voluntários novos e
jovens
• Novas atividades de angariação de fundos
bem-sucedidas
• Novas colaborações com empresas e
fundações
• Atividades de apoio público
• Modelos operacionais novos e inovadores
para a gestão de armazéns e tarefas
administrativas
• Digitalização das atividades tradicionais
(por ex., recolhas de alimentos)

3

Desde o início de março que a European Food
Banks Federation tem vindo a monitorizar as
respostas dos seus membros à crise, reunindo
uma vasta gama de histórias que demonstram
solidariedade.
Quando parecia que tínhamos falhado em proteger os nossos, de muitas
formas, os europeus, quer sejam voluntários e colaboradores dos Bancos
Alimentares e organizações de beneficência afiliadas, decisores políticos,
empresas ou cidadãos privados, comprovaram que, em face da presente
crise, estão prontos para se apoiarem uns aos outros.

De forma a satisfazer as necessidades
imediatas e dar uma resposta concreta à
emergência, no dia 21 de março, a European
Food Banks Federation lançou um apelo
aberto de solidariedade e estabeleceu um
Fundo de Emergência Social - COVID-19 para
garantir a atividade dos seus membros e
assegurar que nenhum género alimentício é
desperdiçado ao mesmo tempo se ajudam as
organizações de beneficência a alimentar as
pessoas necessitadas.
A resposta a este apelo foi além de qualquer expectativa. Neste
período, muitas empresas ofereceram o seu apoio com donativos
económicos para suportar a atividade diária dos Bancos Alimentares.
Graças a este envolvimento concreto entre março e novembro de
2020, a European Food Banks Federation apoiou os seus membros
com mais de 4,2 milhões de Euros para ações relacionadas com a
COVID-19 em 27 países*.
Os fundos foram utilizados para necessidades concretas: custos
acrescidos da atividade diária (arrendamento, contas de serviços
públicos, etc.), colaboradores adicionais para lidar com o
aumento dos volumes de alimentos, novos veículos para garantir
a redistribuição dos alimentos, ferramentas digitais para facilitar
a comunicação, novo equipamento para os armazéns, EPI para
proteger os voluntários e os colaboradores, novos sistemas de TI
para os armazéns e muito mais.
* Estes valores referem-se ao período entre 1 de janeiro e 15 de outubro de 2020.

4

Bancos Alimentares Europeus: uma onda de solidariedade para enfrentar a COVID-19

Além disso, em conformidade com a sua atividade central, muitas
empresas doaram também alimentos ou outros bens, como EPI,
transportes, embalagens de cartão. Por fim, muitas empresas
decidiram alargar o seu compromisso com os seus funcionários
ao propor-lhes campanhas de angariação de fundos para apoiar
os Bancos Alimentares Europeus e envolvendo-os nas mesmas.
Com uma determinação ágil, uma
inovação contínua dos processos e uma
cobertura abrangente do território, os
Bancos Alimentares Europeus estão a
demonstrar que têm a força para se
adaptarem ao novo contexto desafiante
garantindo uma redistribuição segura
dos alimentos às organizações de
beneficência.
Também estão a experimentar novos modelos e processos
operacionais. Quando a COVID-19 provocou o encerramento
de todos os negócios não essenciais, como cafés e restaurantes,
muitos deles contactaram os Bancos Alimentares Europeus
para não deitarem fora os stocks de excedentes alimentares.
Por exemplo, foram recuperados alimentos de cantinas de
instituições europeias em Bruxelas quando o teletrabalho passou
a ser o novo normal. Em alguns países, os Bancos Alimentares
prepararam refeições ou criaram pacotes alimentares para
organizações na linha da frente, de modo a terem de fazer
apenas os últimos 100 m para as entregas a indivíduos de risco
em isolamento.
Desde o início da pandemia e até à data,
o apoio dos Bancos Alimentares continua
a ser cada vez mais essencial de modo a
que nenhum alimento em boas condições
seja desperdiçado e possa adquirir um
novo e inestimável valor para todas as
organizações de beneficência que ajudam
os mais carenciados.

Desta forma, os Bancos Alimentares estão a desempenhar uma
função fundamental na prevenção do desperdício alimentar para
uma finalidade social, ao efetuarem o planeamento e ao adaptarem-se
de modo a enfrentar os desafios de hoje e de amanhã. Neste período,
os Bancos Alimentares Europeus também se tornaram um ponto de
referência para os alimentos doados pela cadeia agroalimentar. Para
além das doações regulares de excedentes alimentares, receberam e
geriram quantidades acrescidas de alimentos não perecíveis doados
por empresas para responder às necessidades imediatas.
Enquanto a pandemia continua, estamos
empenhados em garantir a nossa atividade diária
de modo a podermos efetuar a gestão ao longo
da crise e criar resiliência contra os choques
futuros. Esta crise pode ser um acelerador da
inovação para melhorar a eficiência e a eficácia
e para criar um efeito benéfico no sistema
alimentar geral.
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A FEBA continua a prestar apoio
durante a pandemia
Diálogo reforçado com os nossos membros
para que se mantenham atualizados, partilhar
desafios e aproveitar as aprendizagens graças a
ferramentas digitais

•
•
•
•

1 Conferência online de Presidentes com a
participação de 23 representantes de Bancos
Alimentares
1 reunião física e 3 reuniões online do Grupo
de trabalho da UE com a participação de 82
representantes de Bancos Alimentares
8 reuniões online sobre pontos centrais para os
membros com a participação de 110 representantes
de Bancos Alimentares
2 sessões online de partilha de competências com
a participação de 54 representantes de Bancos
Alimentares

Uma abordagem ágil para identificar o alvo,
medir e atuar

•
•
•

3 inquéritos e 3 relatórios sobre o impacto da
COVID-19 na rede FEBA
1 inquérito e 1 relatório sobre a implementação do
FEAD em 2019
a implementação do projeto “Quantifying the
Impact of European Food Banks - From Farm to
Fork” (Quantificar o impacto dos Bancos Alimentares
Europeus - do Prado ao Prato) com 5 reuniões, 7 visitas
virtuais e a primeira edição do Observatório online
sobre doações alimentares

Comunicações inteligentes e inclusivas

Apoio tangível para necessidades concretas

•

•

•

•
•

1 campanha social sobre o Dia da Europa promovida
pela Comissão Europeia
1 evento virtual sobre o primeiro Dia Internacional
da consciencialização sobre perdas e desperdício
alimentar, envolvendo 15 membros e participação
em 3 conferências internacionais organizadas pela
FAO Brussels, FAO HQ e FAO NY
Relatórios interativos e impressos das reuniões, 2
animações de vídeo
7 relatórios de monitorização da UE

•
•
•

Contactos com mais de 120 empresas, fundações e
organizações
Mais de 50 empresas, fundações e organizações já
comprometidas em doar mais de 4,3 milhões de Euros
Mais de 4,2 milhões de Euros já foram redistribuídos
por 27 membros efetivos ou associados da FEBA
Muitas empresas comprometidas em doar alimentos
ou apoio em géneros (transportes, EPI, embalagens
de cartão, etc.), para benefício dos membros da FEBA.
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Melhores
práticas dos
membros
da FEBA na
Europa
Este capítulo apresenta as
melhores práticas de 25
membros da FEBA, especialmente
em relação ao impacto da
COVID-19 e à contribuição destas
organizações para a prevenção do
desperdício alimentar e redução
da insegurança alimentar neste
período desafiante.

Noruega / p23
Estónia / p12

Reino Unido / p31

Irlanda / p17

Lituânia / p19
Países Baixos / p21

Bélgica / p9

A European Food Banks
Federation gostaria de agradecer
a todos os membros pelas suas
contribuições. Além disso, gostaria
de fazer um agradecimento pela
atividade contínua, que faz a
diferença todos os dias na Europa.

Alemanha / p14
França / p13

Eslováquia / p27

Áustria / p8
Suíça / p29

Ucrânia / p30

República Checa / p11

Hungria / p16
Roménia / p25

Eslovénia / p28

Bulgária / p10
Sérvia / p26
Portugal / p24

Itália / p18

Macedónia do Norte / p22
Albânia / p7

Membros efetivos e associados da FEBA
Membros efetivos e associados da FEBA
– dados não disponíveis

Grécia / p15
Malta / p20
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Albânia
Após o terramoto de novembro de 2019, a Albânia
assistiu a um aumento do número de pessoas
necessitadas e a emergência da COVID-19 agravou
essa situação.
Durante a COVID-19, a recuperação de produtos
alimentares frescos triplicou por mês e o Food
Bank Albania está a redistribuir mais excedentes
alimentares do que nunca.
O Food Bank Albania conseguiu instalar uma câmara
frigorífica para produtos frescos de modo a que os
alimentos estejam disponíveis para distribuição
durante mais tempo. Ao mesmo tempo, o Food Bank
Albania aumentou as recolhas de alimentos frescos
de mais locais, mapeando os locais principais de
excedentes alimentares frescos.
O aumento das doações de excedentes alimentares
e a nova câmara frigorífica permitirão ao Food Bank
Albania apoiar mais organizações de beneficência
e locais de refeitórios sociais em quase todas as
áreas do país.

Leia mais atualizações da
Albânia durante a crise de
COVID-19

Perante 2021, a transformação desta crise
numa oportunidade para a nossa organização
significa continuar a lutar por conseguir
alimentos frescos e nutritivos para todas as
pessoas, com o reconhecimento de todos os
parceiros e empresas doadoras enquanto
continuamos a trabalhar em direção a um
futuro próximo com uma legislação favorável às
doações alimentares.
Wilma Verburg, Presidente do Conselho
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Áustria
O Macro Group, proprietário da cadeia
de supermercados turca “Etsan”, parceiro
de longa data e vizinho da Wiener Tafel
no mercado grossista de Viena, foi uma
das primeiras empresas a reagir quando
a Wiener Tafel pediu ajuda no início do
primeiro confinamento em março, pedindo
particularmente bens duradouros para
organizações de beneficência que
apoia.
Apesar da altura altamente
desafiante, os colaboradores
do Macro Group conseguiram
encontrar tempo livre para
reunir centenas de pacotes alimentares para a Wiener Tafel.
Os pacotes representaram um
misto abrangente de alimentos
duradouros como enlatados, óleo
e produtos lácteos, bem como artigos de higiene. Foram todos bem
recebidos pelas cerca de 100 organizações de beneficência que são apoiadas na
região de Viena.
O Macro Group é um grande colaborador
da Wiener Tafel e um exemplo de melhores
práticas, oferecendo ajuda rápida e
eficiente quando há alguém que precisa,
particularmente em tempos de COVID-19.

100

organizações
de beneficência
foram apoiadas
na região de
Viena

Perante 2021, a transformação desta
crise numa oportunidade para a nossa
organização significa explorar novas formas
de colaboração com os nossos parceiros
fortes e de longa data.
Alexandra Gruber, Diretora-Geral
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Bélgica
Os membros da Fédération Belge des Banques
Alimentaires / Belgische Federatie van Voedselbanken (FBBA) desempenharam um papel importante durante a primeira vaga da crise do coronavírus.

Jef Mottar, CEO

55,4%
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V

mais alimentos foram
redistribuídos entre março e junho
de 2020, em comparação com o
mesmo período no ano anterior
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A crise de COVID-19 também realçou a importância
do Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas mais
Carenciadas (FEAD), sem o qual teriam surgido
problemas de abastecimento significativos.

Perante 2021, a transformação desta crise numa
oportunidade para as nossas organizações significa
continuar os esforços para melhorar a colaboração
com as autoridades locais e organizações ativas no
setor da redução da pobreza.

en

O trabalho dos membros da FBBA na Bélgica foi
duramente testado, mas graças à grande onda
de solidariedade e à mobilização espontânea
de vários voluntários temporários, a distribuição
dos alimentos foi garantida em grande escala. O
apoio financeiro excecional de instituições, do
governo, de empresas e de indivíduos ajudou a
FBBA a satisfazer o aumento da procura durante
a primeira vaga de COVID-19.

Ba
n

O número de pessoas que pediram ajuda alimentar
nos primeiros meses atingiu níveis sem precedentes.
O número de adultos e crianças aumentou de cerca
de 170 000 em fevereiro para quase 195 000 em
maio, um aumento de quase 15%. Este influxo
causou um pico enorme na redistribuição alimentar.
Entre março e junho de 2020, foram redistribuídos
mais 55,4% de alimentos em comparação com o
mesmo período no ano anterior.

d s elb a nk
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Bulgária
O Bulgarian Food Bank é um parceiro reconhecido da indústria alimentar ao transformar os excedentes alimentares em programas sociais valiosos.
2020 é um ano desafiante em muitos aspetos e a pandemia de COVID-19 adicionou
uma pressão adicional, quer a nível
financeiro, quer a nível organizacional.
Até ao final de novembro de 2020, o Bulgarian
Food Bank reuniu e distribuiu aproximadamente
800 000 BGN (400 000
Euros) de alimentos, enquanto que para o mesmo período de 2019, os
alimentos recuperados tinham um valor de 550 000
BGN (275 000 Euros). Este aumento deve-se a uma maior
resposta à crise por parte das
empresas da indústria alimentar e
pela sociedade no geral.

100 000 Euros
foram doados para
apoiar o trabalho do
Bulgarian Food Bank

Um exemplo muito inspirador disso foi um
evento nas redes sociais, na TV e online de
duas horas, durante o qual foram doados
mais de 200 000 BGN (100 000 Euros) para
apoiar o trabalho do Bulgarian Food Bank.

Perante 2021, a transformação desta
crise numa oportunidade para as nossas
organizações significa reforçar a capacidade
de entregar alimentos em locais mais
distantes e ter mais organizações a cuidar
das pessoas necessitadas.
Tsanka Milanova,
Diretora executiva

Bulgarian
Food
Bank

Collecting food,
donating hope.

Bancos Alimentares Europeus: uma onda de solidariedade para enfrentar a COVID-19

República
Checa
O Česká Federace Potravinových Bank (CFPB) recuperou
toneladas de alimentos de cantinas de escolas e programas
de frutas nos últimos meses, que, de outro modo, seriam
desperdiçados devido ao encerramento das escolas.
Além disso, os membros do CFPB estiveram envolvidos de
forma excecional na redistribuição às pessoas necessitadas,
principalmente com a ajuda das câmaras municipais e
autoridades das localidades.
Graças às operações diárias dos membros do CFPB, produtos
como leite, queijo e fruta, foram distribuídos às pessoas
necessitadas, mas também às pessoas idosas ou com
deficiências, ou simplesmente a mães com muitos filhos. A
distribuição foi realizada em cooperação com o Ministério
da Agricultura.

Obter mais
informações

Os membros do CFPB na República Checa também
impediram o desperdício alimentar do setor HORECA e
cantinas de escolas.
Durante a crise de COVID-19, os Bancos Alimentares da
República Checa e a Tafel Sachsen e.V. apoiaram uma
cooperação transfronteiriça contra o desperdício para ajudar
os mais carenciados.

Perante 2021, a transformação desta crise numa
oportunidade para a nossa organização significa
crescer e melhorar os nossos processos de
recuperação e redistribuição em cooperação com os
intervenientes, parceiros e governo. Juntos podemos
ajudar mais pessoas e lutar contra o desperdício
alimentar de forma mais eficiente.
Veronika Láchová, CEO
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Estónia
Durante o confinamento, muitos restaurantes
decidiram utilizar o seu excedente alimentar
para fazer sopas ultracongeladas para
Toidupank, o banco alimentar na Estónia.
Os voluntários e trabalhadores sociais
costumavam levar as sopas aos
idosos e pessoas doentes que não
podiam sair de casa.
Muitas outras empresas (importadores, hotéis, spas, empresas de
ferries, fornecedores de catering
para aviões, produtores alimentares, cinemas, supermercados, etc.)
também doaram os excedentes alimentares ao Toidupank.

450 kg

de alimentos foram
doados ao Banco
Alimentar da Estónia,
Toidupank

Por exemplo, a empresa de navegação
estónia Tallink doou quase meia tonelada
de alimentos à organização do Banco Alimentar
Toidupank. Tallink disse na sua conta das redes sociais
que a ação foi realizada pois as embarcações estavam
maioritariamente a funcionar fora dos horários
habituais devido à pandemia atual do coronavírus e
às medidas de emergência do governo. Os alimentos
incluem salsichas, queijo e bolachas.
“Devido à situação de emergência, estão a acontecer
coisas fora do vulgar com as embarcações nos portos e
grandes volumes de alimentos no frigorífico,” escreveu
Tallink na sua página das redes sociais.

Perante 2021, a transformação desta
crise numa oportunidade para a
nossa organização significa que
mais pessoas irão compreender a
importância da ajuda alimentar e dos
Bancos Alimentares. Devido a este
facto, mais pessoas, firmas e governos
locais poderão estar dispostos a apoiar
os Bancos Alimentares.
Piet Boerefijn, Fundador e Gestor

Bancos Alimentares Europeus: uma onda de solidariedade para enfrentar a COVID-19
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França
A Fédération Française des Banques Alimentaires continua
totalmente operacional para ajudar pessoas em situações
precárias.
Cada um dos 79 Banques Alimentaires adaptou-se ao seu
contexto local em relação aos voluntários, abastecimento
alimentar e métodos de redistribuição, de forma a garantir
que se respeitam as medidas de proteção.
Após a doação de produtos alimentares frescos por parte da
indústria da restauração no início da crise, a situação levou os
Banques Alimentaires da França a recorrer aos seus stocks de
produtos secos: houve uma descida de 22% nos stocks entre
março e novembro de 2020 em comparação com o mesmo
período em 2019. Na realidade, a procura aumentou em média
cerca de 20-25%: 400 novas organizações de beneficência
juntaram-se à rede de Banques Alimentaires durante o primeiro
confinamento (alojamentos de emergência, ajuda aos sem
abrigo, etc.) e 50% assinaram um acordo de parceria sustentável.

Perante 2021, a transformação desta crise numa
oportunidade para a nossa organização significa
reafirmar o papel crucial e central dos Bancos
Alimentares, dos seus voluntários e colaboradores
na gestão do sistema de ajuda alimentar. É
também uma oportunidade de relembrar o papel
fundamental da ajuda alimentar como alavanca
para o apoio social e combate contra o isolamento
de pessoas vulneráveis. É essencial repensar
a política estrutural para gerir a luta contra a
pobreza e para incentivar todas as formas de
solidariedade.

Além disso, as equipas dos Banques Alimentaires trabalharam
de perto com as autoridades locais para garantir a redistribuição
homogénea dos alimentos. Após o encerramento de várias
organizações de beneficência parceiras, coorganizaram a
ajuda alimentar em certos territórios e conseguiram efetuar a
distribuição em certas cidades (área rural).
Os Bancos Alimentares e o gabinete de assistência regional dos
estudantes organizaram as distribuições de pacotes de alimentos
e produtos de higiene para estudantes em situações precárias.
Os Bancos Alimentares também desempenharam um papel
crucial na implementação de mecanismos de aquisição local
para ajudar os produtores, graças a subsídios governamentais
para suportar o reabastecimento.

Claude Baland, Presidente

25%

de aumento da
procura alimentar
entre março e
junho de 2020, em
comparação com o
mesmo período no
ano passado
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Alemanha
Tal como no resto do mundo, o ano de 2020 na Alemanha foi
moldado pela pandemia de COVID-19 e desafios associados.
Quase metade das 950 organizações locais da Tafel Deutschland
e.V teve de fechar durante algum tempo e foi necessário
encontrar conceitos novos e inovadores para a redistribuição
dos excedentes alimentares.
A Tafel Deutschland e.V. orgulha-se por, após encerramentos
momentâneos na primavera, os seus membros se terem
articulado e adaptado rapidamente. As redistribuições
alimentares ocorreram no exterior, os sacos e embalagens
pré-embalados garantiram a segurança no local e os
beneficiários finais, que não poderiam comparecer
pessoalmente, receberam as doações através das
entregas.
A Tafel Deutschland e.V. também lançou
uma campanha sobre as “datas de validade”
em colaboração com uma agência, que
disponibilizou espaço gratuito em áreas
públicas a nível nacional. Isto é particularmente
relevante devido ao armazenamento de
provisões e compras provocadas pelo pânico
que estavam a acontecer devido à pandemia.

+1 ano

2 meses

Veja a versão em inglês
do póster

O póster é disponibilizado gratuitamente em vários idiomas
(alemão, árabe, inglês, persa, russo e turco) para os membros
da Tafel, que o podem encomendar ou imprimir.

+1 ano

+2 meses

Perante 2021, a transformação desta
crise numa oportunidade para a nossa
organização significa pensar no futuro
e garantir que as pessoas que são
particularmente afetadas pela pandemia
não são deixadas para trás. 2020 foi um
ano desafiante que nos deixa preocupados
por várias das consequências da pandemia
só se manifestarem em 2021. É por
este motivo, particularmente agora, que
apoiamos as pessoas que são muitas vezes
esquecidas e falamos por elas.
Jochen Brühl, Presidente
do Conselho de Diretores
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Grécia
O abastecimento de alimentos na Grécia aumentou durante o período do confinamento, mas o desperdício alimentar continuou a ser um problema significativo.
É indicativo que desde o início do ano, as
doações no Food Bank Greece excederam as
1700 toneladas com um aumento de 68% em
comparação com o período correspondente
no ano passado. Especialmente em
abril, foi atingido um recorde a meio da
quarentena de quase 260 toneladas, só no
Banco Alimentar de Atenas. Em maio, as
doações excederam 140 toneladas, enquanto
em julho, o recorde de 260 toneladas foi
novamente alcançado.

68%

de aumento nas
doações de alimentos
desde o início do ano,
em comparação com o
mesmo período no ano
passado

Dimitris Nentas, Administrador do Food Bank Greece,
disse que o primeiro período da crise do coronavírus foi
realmente complicado, uma vez que as organizações de
beneficência e associações tiveram de operar com protocolos
rigorosos e alguns deles deixaram de funcionar. No entanto,
após os primeiros 10 dias, a situação mudou. As organizações
de beneficência expandiram as suas operações e, à medida
que as necessidades sociais se tornaram cada vez mais
intensas, foram motivadas e começaram a servir alimentos.

Explorar mais
este assunto

Perante 2021, a transformação desta crise numa
oportunidade para a nossa organização significa
continuar a realizar a nossa atividade. Desde o
início de 2020 que o Food Bank Greece está a lidar
com quantidades recorde. A COVID-19 está a testar
a nossa capacidade e até agora estamos a lidar
bem com a situação e temos confiança de que
continuaremos a fazê-lo no futuro. Uma grande
vantagem da crise é o aumento da visibilidade dos
Bancos Alimentares na nossa sociedade.

Panagis Vourloumis, Presidente
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Hungria
A Hungarian Food Bank Association (HFBA)
recebe continuamente doações de excedentes
alimentares dos seus parceiros empresariais para
satisfazer as necessidades crescentes das
pessoas necessitadas.
Nos últimos 10 meses do ano, a
HFBA distribuiu mais de 6600
toneladas de alimentos, por
um valor de quase 5,8 mil
toneladas
milhões de forints. Só no pride
alimentos
foram
meiro mês da COVID-19, em
distribuídas
pela
HFBA
março, foram entregues 715
durante
os
últimos
10
toneladas de alimentos às
meses
de
2020
pessoas necessitadas como
apoio imediato por um montante de mais de 580 milhões
de forints. “Achamos que é muito importante manter as nossas
operações em funcionamento, pois
a situação atual de muitas pessoas depende de nós. Acima de tudo, precisamos
de excedentes alimentares adicionais e de apoio
financeiro” disse Balázs Cseh, Presidente da Hungarian Food Bank Association.

6600

As dificuldades causadas pela COVID-19 têm
sido um desafio particular para as pessoas
necessitadas, uma vez que a sua situação,
cuidados e perspetivas se tornaram ainda mais
precários. De forma a receber apoio mesmo nestes
períodos difíceis, o papel das organizações que
ajudam essas pessoas vai aumentar ainda mais.

Perante 2021, a transformação desta crise numa
oportunidade para a nossa organização significa
que esperamos que as empresas alimentares e os
indivíduos que queriam mitigar os efeitos da crise
da COVID-19 com o seu apoio e que ajudaram as
pessoas necessitadas juntamente com a Hungarian
Food Bank Association, continuem connosco
também no próximo ano. Fazemos o nosso melhor
para ajudar a cuidar das pessoas necessitadas em
conjunto com os nossos parceiros em 2021.

Balázs Cseh, Presidente
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Irlanda
Entre março e junho de 2020, a FoodCloud
distribuiu 968 toneladas de alimentos, equivalendo
a 2,3 milhões de refeições, a uma rede de mais
de 600 organizações de beneficência na Irlanda
através da sua plataforma de tecnologia de
retalho e três armazéns ou depósitos. Este valor foi
quase o dobro em relação ao mesmo período em
2019, refletindo o aumento da procura alimentar
nas comunidades.
Como parte da sua resposta à COVID, a
FoodCloud lançou um apelo de financiamento
e de emergência alimentar, que possibilitou a
contratação de 8 novos operadores de armazéns,
a duplicação da capacidade de transporte e a
introdução de novas rotas semanais através de
empresas de logística externas e desenvolveu
15 novas parcerias estratégicas em 17 países
com serviços comunitários e organizações para
garantir que conseguiam ajudar as pessoas nas
comunidades rurais.
Pela primeira vez nos seus 7 anos de operação,
os parceiros da indústria alimentar da FoodCloud
doaram stock não excedente para ajudar a
satisfazer a procura e, em parceria com os
seus parceiros retalhistas mais importantes,
inauguraram uma nova iniciativa alimentar
designada “Food For Ireland” (Alimentos para
a Irlanda) em setembro, em que os clientes dos
supermercados podiam doar alimentos não
perecíveis em mais de 400 lojas.

A pandemia elevou a visibilidade das organizações de recuperação
alimentar na mitigação da volatilidade da cadeia de abastecimento.
Fomos um veículo necessário para redistribuir picos repentinos
de excedentes alimentares ao mesmo tempo que ajudámos as
comunidades, resultante de um aumento sem precedentes na
procura, aumentando a segurança alimentar num período tão
desafiante para tantas pessoas.

Iseult Ward, CEO

Prevê-se que a
FoodCloud irá
distribuir mais de

6,7 milhões

de refeições até ao
final de 2020
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Itália
O encerramento repentino do setor da restauração comercial
gerou volumes significativos de excedentes alimentares. As
principais cadeias de restaurantes contactaram o Banco
Alimentare para recuperar cerca de 50 toneladas de
alimentos em todo o país.
Os Municípios, a Proteção Civil, as empresas de catering,
os mercados gerais, as empresas de transportes
públicos, o Banco Alimentare, a Caritas Ambrosiana e
a Cruz Vermelha Italiana desenvolveram os Centros
de Operações Municipais (COC em italiano) para
centralizar toda a cadeia de abastecimento alimentar
e superar os encerramentos das organizações de
beneficiência por terem voluntários com mais de 65 anos.
#SOStegno straordinario, um programa coordenado pela
FBAO e pela Caritas Italiana e fundado pelo Banco BPM,
permitiu a recuperação de alimentos para apoiar as famílias
em dificuldades. A Caritas teve de recolher alimentos suficientes
para garantir a compra de 1250 produtos alimentares por mês. A
FBAO esteve envolvida na recuperação de alimentos no valor de
250 000 Euros para garantir a variedade de produtos nos cestos
das compras.
A Federalimentare e o Banco Alimentare uniram forças para
enfrentar a pandemia e ajudar os mais carenciados. Muitas
empresas associadas durante o período da Páscoa doaram
produtos alimentares num total de mais de 100 toneladas.
O Ministério Italiano das Políticas Agrícolas, Alimentares e
Florestais financiou a recuperação de alimentos não vendidos
dos setores das carnes frias, produtos lácteos e frutas e vegetais
devido ao encerramento dos restaurantes por um valor de
300 000 000 Euros. Desde outubro, o Banco Alimentare começou
a redistribuição para organizações de beneficência e continuará
a fazê-lo nos próximos meses.

Explorar mais este assunto

40%
de aumento
da procura de
ajuda alimentar
no país, desde
março de 2020

Perante 2021, a transformação
desta crise numa oportunidade
para a nossa organização significa
continuar a fazer o que temos
vindo a fazer desde março: a nossa
atividade habitual numa situação
extraordinária. Achamos que é
importante que todos tenham
seriamente em consideração a sua
tarefa em momentos de crise.
Giovanni Bruno, Presidente
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Lituânia
Maisto bankas, o Banco Alimentar na Lituânia,
está a operar na íntegra mesmo nestas
condições difíceis.
No início da pandemia, Maisto bankas
comunicou uma diminuição de
25% de pequenas organizações
de beneficência que encerraram
porque não podiam operar, o
que provocou um aumento dos
indivíduos que precisavam de ajuda
nos locais onde as organizações
de beneficência não operavam. Os
outros 75% de organizações parceiras
em colaboração com o Maisto bankas,
operam na mesma escala ou até mesmo
em maior escala.
Maisto bankas lançou uma campanha para
recolher alimentos não perecíveis nas
maiores cadeias de distribuição da Lituânia,
pedindo doações alimentares e excedentes
alimentares.
Como esperado, o Maisto bankas passou por
uma falta de voluntários nos primeiros dias da
COVID e, por isso, juntou-se a uma campanha
nacional para recrutar novos voluntários,
trabalhando mesmo com empresas que
forneciam serviços de táxi para promover o
voluntariado entre os seus condutores para
ajudar a entregar os alimentos.

Explorar mais este assunto

25%

de
pequenas organizações
de beneficência
tiveram de encerrar
devido à COVID-19,
o que provocou um
aumento na procura de
ajuda alimentar

Perante 2021, a transformação desta crise numa
oportunidade para a nossa organização significa
aumentar a consciencialização. A pandemia deunos o desafio de ajudar pessoas isoladas e famílias
sobrecarregadas, mas também nos deu uma
oportunidade de unir mais voluntários e dadores do
que o habitual numa ação para ajudar as pessoas
afetadas. A pandemia trouxe mais consciencialização
sobre o nosso trabalho e deu-nos uma oportunidade
para envolver mais pessoas e empresas no futuro.

Simonas Gurevičius, Diretor
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Malta
A Malta Food Bank Foundation (MFBF) assistiu à
multiplicação de pedidos de ajuda. Os pedidos de
ajuda adicional vieram de ONG que perderam muitas
fontes de financiamento e de famílias individuais que se
encontraram numa situação de carência devido à redução
nos rendimentos.
Apesar das dificuldades, surgiram novas iniciativas.
Empresas, ONG, indivíduos e funcionários de empresas
privadas, incluindo um banco local, bem como outros
funcionários de departamentos governamentais,
recolheram dinheiro e trouxeram alimentos que foram
doados à MFBF. Os importadores e retalhistas doaram o
excedente alimentar à MFBF e, só no mês passado, a MFBF
assistiu a um enorme aumento nas doações de alimentos.
Uma iniciativa particular que merece uma menção
meritória é a iniciativa de um chef cujo restaurante
teve de fechar devido ao confinamento. Ele recolheu os
ingredientes em excesso de vários doadores e preparou
refeições para os mais necessitados no seu restaurante.
A MFBF colaborou a fundo nesta iniciativa ao doar os
excedentes de carne à MFBF e o chef preparou refeições
frescas nutritivas, que depois a MFBF redistribuiu por
organizações de beneficência parceiras.

D

BA N K F O
ATI O N
ND

Irene Schembri,
Fundadora/Presidente

O

U

A doação de uma carrinha frigorífica recolheu ainda
mais alimentos, uma vez que durante a pandemia de
COVID-19, a MFBF conseguiu receber e redistribuir os
excedentes de alimentos congelados e frios que tinham
sido doados. Além disso, a MFBF conseguiu recolher uma
grande quantidade de alimentos devido a um excedente
de frutas e vegetais que se encontravam no mercado, que
de outra forma teriam ido para o lixo.

Perante 2021, a transformação desta crise numa
oportunidade para a nossa organização significa a
abertura de novos horizontes com novos contactos
estabelecidos durante a pandemia. Este período
inspirou a MFBF a ser mais visível e ativa em tomar a
iniciativa de educar o público para aproveitar todos os
alimentos, em particular, alimentos nutritivos que de
outra forma iriam para o lixo.
M A LTA F
O
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Países Baixos
A Groente & Fruitbrigade impediu que 1 000 000 kg de frutas
e vegetais fossem para o lixo e entregou-as à Voedselbanken
Nederland, desde 2018, graças ao envolvimento de voluntários
e novos fornecedores.
Nestas alturas, parece ser ainda mais importante do que o
habitual fornecer frutas e vegetais às pessoas mais pobres nos
Países Baixos. Devido à importância da ajuda com alimentos
frescos, a Groente & Fruitbrigade está empenhada em expandir
para novas localizações.
A Voedselbanken Nederland iniciou um teste no verão de 2018
para incluir mais frutas e vegetais nos pacotes de alimentos.
Os fornecedores são empresas de frutas e vegetais que doam
os seus excedentes. São frutas e vegetais com manchas ou
formas e cores ligeiramente diferentes, que continuam a ser
perfeitamente adequadas para consumo.
Em quase 1 ano, a Groente & Fruitbrigade recolheu mais de
1 000 000 kg de frutas e vegetais. Com isto, a organização
apoiou aproximadamente 88 000 pessoas por semana através
da Voedselbanken Nederland.
Com a crise do coronavírus, o fornecimento de alimentos
frescos à Voedselbanken Nederland é mais importante do que
nunca. A ambição da equipa é fornecer a todos os beneficiários
da Voedselbanken Nederland nos Países Baixos 1 kg de frutas
e vegetais por semana.

Com confiança, conseguimos enfrentar os
desafios que 2021 com toda a certeza trará. No
ano passado recebemos um apoio massivo de
toda a sociedade. Estamos impressionados com
todas as contribuições e donativos de empresas,
fundações, indivíduos.
Leo Wijnbelt, Presidente

22

Bancos Alimentares Europeus: uma onda de solidariedade para enfrentar a COVID-19

Macedónia
do Norte
As atividades diárias da Banka Za Hrana Makedonija
na Macedónia do Norte não param e, neste período de
emergência, contribuiu para apoiar as pessoas mais
vulneráveis.
Banka Za Hrana Makedonija é a única organização
na Macedónia do Norte que presta auxílio a pessoas e
famílias necessitadas. Na realidade, após vários apelos e
envolvimento máximo de todos os membros e voluntários,
Banka Za Hrana Makedonija conseguiu recuperar o
excedente alimentar e redistribuir alimentos e materiais
higiénicos em vários municípios. Cada vez mais municípios
estão a abordar e a aceitar a Banka Za Hrana Makedonija
como um sistema real para enfrentar os problemas da
fome e da pobreza.
Mais de 4000 famílias foram ajudadas e continuarão a ser
ajudadas num futuro próximo, dependendo dos operadores
e das suas quantidades de excedentes alimentares. Além
disso, várias empresas decidiram doar à Banka Za Hrana
Makedonija essencialmente excedentes alimentares para
redistribuição.
Por fim, durante a pandemia de COVID-19, o Presidente
da Macedónia do Norte decidiu apoiar e juntar-se à Banka
Za Hrana Makedonija neste período desafiante.

Descobrir mais sobre a campanha

Perante 2021, a transformação desta
crise numa oportunidade para a nossa
organização significa solidariedade, o
grande desafio para a recuperação de
alimentos e para alimentar as pessoas mais
necessitadas. Estamos aqui para ajudar os
mais carenciados, mas precisamos de ações
e do apoio de todos os intervenientes.
Dushko Hristov, Presidente
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Noruega
Embora a situação da COVID-19 tenha colocado uma pressão
extra sobre a Food Banks Norway, estes Bancos Alimentares
adaptaram-se e responderam rapidamente e de forma
eficaz ao surto de COVID-19. Desde a semana em
que as medidas de distanciamento social nacionais
foram colocadas em vigor no final de março até ao
final de maio, quando as restrições começaram
a ser aliviadas, a Food Banks Norway recolheu e
redistribuiu quantidades recorde de excedentes
de aumento na procura
alimentares.

40%

Para avaliar a resposta da Food Banks Norway
durante o surto de COVID-19, fez-se circular um
inquérito pelas suas organizações parceiras. Os
resultados do inquérito demonstraram que mais
de 82% das organizações estavam satisfeitas com
a quantidade, qualidade e variedade de alimentos
durante o surto.
A Food Banks Norway publicou também um relatório sobre
o impacto da pandemia de COVID-19 na sua rede de bancos
alimentares noruegueses e organizações parceiras.
Embora a pandemia tenha trazido várias limitações, também
abriu a porta a oportunidades e inovação. Através do projeto
Matsentralen Kitchen, os Bancos Alimentares em Oslo e
Bergen conseguiram transformar os ingredientes em excesso
destinados originalmente a cozinhas comerciais em refeições
prontas a ser redistribuídas através das organizações parceiras.
Outro projeto que permitiu à Food Banks Norway conseguir
receber volumes mais elevados de excedentes alimentares
e garantir uma redistribuição justa dos alimentos através da
rede, foi o projeto de Redistribuição interna, que, através de
contribuições económicas generosas de vários intervenientes,
permitiu a troca de alimentos dentro da rede de forma eficiente
e profissional.

de alimentos durante
o período de março
a junho de 2020, em
comparação com o
mesmo período em 2019

Perante 2021, a transformação
desta crise numa oportunidade
para a nossa organização
significa reforçar o papel dos
Bancos Alimentares na atenuação
do desperdício alimentar e da
pobreza.
Cristiano Aubert, Presidente do Conselho
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Portugal
Como resultado das precauções impostas
pela COVID-19, várias organizações de beneficência portuguesas que trabalham com
a Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares (FPBA) suspenderam a sua
atividade, suprimindo o fornecimento
de alimentos a um grande número de
pessoas carenciadas. Contudo, algumas destas organizações, se tiverem
a ajuda de voluntários, podem reorganizar-se e redistribuir alimentos
aos mais necessitados.
Ciente desta situação dramática, que
está a tornar-se cada vez maior de
dia para dia, a FPBA, em parceria com a
ENTRAJUDA lançou a “Rede de Emergência
Alimentar”.
Está a ser organizado um sistema que abrange
todo o país e que, com todas as informações
recolhidas, permite prestar ajuda alimentar
e entregar refeições às pessoas isoladas e
numa situação mais desesperada.
A FPBA está presente neste momento
desafiante onde as pessoas necessitadas
estão mais do que nunca dispostas a receber
ajuda e esperança.

Perante 2021, a transformação desta crise numa
oportunidade para a nossa organização significa
responder ao aumento da procura e continuar
o trabalho diário graças a uma plataforma
tecnológica inovadora, mobilizando mais
voluntários que contribuíram para ajudar muitas
famílias necessitadas. Os membros da FPBA
foram reconhecidos uma vez mais como uma
organização de confiança em Portugal que está
sempre presente para as pessoas necessitadas.
O próximo ano será melhor.

Isabel Jonet, Presidente
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Roménia
Embora o ano de 2020 tenha sido um ano cheio
de desafios causados pelas medidas contra a
pandemia de COVID-19, a Banca pentru Alimente
Bucuresti (BpA) ficou contente porque novos
retalhistas, produtores ou distribuidores viraram
a sua atenção para a BpA e, implicitamente, para
a prevenção do desperdício alimentar.
Para aproveitar o máximo de alimentos possível
entre as quantidades recebidas do setor HORECA,
especialmente produtos lácteos, a Banca pentru
Alimente Bucuresti decidiu repartir com os outros
bancos alimentares regionais na Roménia.
Entre os projetos deste ano, é importante mencionar o apoio às pessoas hospitalizadas num hospital
militar através da parceria com várias empresas.
Através do projeto “We don’t take a break”, a
Banca pentru Alimente Bucuresti ajudou com
3500 pacotes de alimentos mais de 500 famílias
desfavorecidas dos subúrbios de Bucareste ou
aldeias de municípios próximos.
A Banca pentru Alimente Bucuresti colaborou
também com as ONG que precisavam de espaço
de armazenamento e da redistribuição de parte
das suas doações.

Perante 2021, a transformação desta crise numa
oportunidade para a nossa organização significa
solidariedade e uma maior colaboração com os
outros Bancos Alimentares regionais da Roménia no
âmbito da Federação Nacional recentemente aberta
e uma luta comum contra o desperdício alimentar e
a insegurança alimentar, no contexto da legislação
atualizada em 2020.
Gabriel Sescu, Presidente

286 132 kg

de alimentos foram recolhidos pela
BpA e pela sua rede nacional de Bancos
Alimentares em abril de 2020
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Sérvia
A Banka Hrane Beograd (BHB) conseguiu
fornecer as maiores quantidades de
alimentos aos grupos mais vulneráveis
durante o período de estado de
emergência na Sérvia, em abrilmaio. Em primeiro lugar, ao estar
envolvido num grande projeto
aprovado pela Cidade de Belgrado,
a BHB contribuiu para a preparação
de 178 000 pacotes para os
pensionistas e, posteriormente,
numa ação com o Secretariado para
a Proteção Social, foram preparados
7300 pacotes de alimentos para as
pessoas portadoras de deficiência e
crianças com necessidades especiais dos
17 municípios de Belgrado.

178 000
pacotes de alimentos foram
entregues pela BHB aos
pensionistas durante abrilmaio de 2020

Após o período de emergência, as doações de
alimentos diminuíram progressivamente, uma vez
que a maioria das grandes empresas centrou a sua
assistência nos hospitais e foram criadas novas
empresas especializadas devido à COVID-19, de
acordo com as recomendações do Governo da Sérvia
para as apoiar em primeiro lugar.
Apesar do aumento dos pedidos de ajuda alimentar
e dos nossos vários apelos dirigidos às empresas, a
resposta foi e continua a ser fraca. A BHB também
tentou fornecer alimentos através de uma plataforma
de doação, ao obter um número SMS humanitário, ao
promover publicações nas redes sociais, etc., mas os
resultados foram semelhantes.

Perante 2021, a transformação desta crise numa
oportunidade para a nossa organização significa
reforçar as nossas capacidades internas, bem
como a nossa relação com todos os intervenientes
relevantes na sociedade e expandi-las de forma
a conseguir, em conjunto, responder mais
adequadamente ao aumento de pedidos por parte
de pessoas vulneráveis através da solidariedade.
Nemanja Nedović,
Presidente do Conselho
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Eslováquia
A Potravinová Banka Slovenska é a maior organização
de prevenção de desperdício alimentar na Eslováquia.
Em 2020, a Potravinová Banka Slovenska enfrentou
vários desafios, principalmente associados à
pandemia de COVID-19.
Desde março de 2020, apoiou diariamente
os cidadãos em todo o país. Especificamente, a situação em comunidades
toneladas
ciganas marginalizadas no Leste e Sul
de alimentos foram
da Eslováquia foi a mais complicada,
redistribuídas pela
uma vez que têm um acesso muito
Potravinová Banka
restrito a alimentos. Três comunidades
Slovenska entre março
ficaram em quarentena durante mais
e outubro de 2020
de 30 dias (Krompachy, Žehra e Bystrany) e a Potravinová Banka Slovenska
ajudou-as com alimentos, em conjunto
com as Forças Armadas Eslovacas e com o
gabinete do Plenipotenciário do Governo da
República da Eslováquia para as comunidades
ciganas. A Potravinová Banka Slovenska também
ajudou os profissionais de saúde, os trabalhadores
sociais e os voluntários que estavam na linha da frente.
Entre março e outubro de 2020, a Potravinová Banka
Slovenska doou mais de 2000 toneladas de alimentos.

2000

Além disso, a Potravinová Banka Slovenska está
a organizar um programa de educação sobre o
desperdício alimentar online para os alunos na escola
secundária, planeado para janeiro de 2021.

Perante 2021, a transformação
desta crise numa oportunidade
para a nossa organização
significa reestruturar todo
o sistema da organização e
cooperar com parceiros de forma
a tornar mais eficaz a prevenção
do desperdício alimentar e
a consciencialização sobre
esse assunto. Temos de nos
concentrar mais na educação e
na participação dos jovens nas
nossas atividades.
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Eslovénia
O SIBAHE – Slovenian Food Bank (SIBAHE) está
envolvido na atividade humanitária com várias
organizações parceiras e em conjunto com
grupos de proteção civil nos municípios
ajudando mais de 10 000 pessoas.
Durante as férias da Páscoa e do
Natal, o SIBAHE preparou pacotes de alimentos para 40 famílias
(cada um num valor entre 150 e
250 Euros).
As atividades continuam e, apesar do aumento das quantidades
de doações de alimentos recebidas, cada alimento doado conta
para apoiar o SIBAHE.
O SIBAHE permaneceu ativo ao longo
de todo o período da crise de COVID-19.
Testemunhámos um aumento na procura de
ajuda alimentar, especialmente por parte de
famílias e indivíduos. Este aumento na procura
foi de pelo menos 30%.
O SIBAHE está a participar num grupo de trabalho a nível nacional que está a preparar uma
estratégia sobre como reduzir o desperdício
alimentar no enquadramento do ODS 12.3.

30%

de aumento na
procura de alimentos
durante o período de
COVID-19

Perante 2021, a transformação desta
crise numa oportunidade para a
nossa organização significa procurar
oportunidades para melhorar todas
as capacidades, com o objetivo de
implementar tarefas mais eficientes e
reativas, sendo capaz de prestar apoio
às pessoas necessitadas.
Alen Novit, Diretor
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Suíça
Após numerosas redistribuições desde o início da
pandemia, a Partage na Suíça continua na linha da frente.
No início do confinamento, a Partage iniciou a distribuição
de vales a pessoas necessitadas. Entre 8 e 11 de julho,
a operação “Genève solidaire” convidou os cidadãos de
Genebra a fazerem as doações em espécie diretamente
nos supermercados.
O Cantão de Genebra também apoia a Partage com um
subsídio extraordinário, para apoiar a sua atividade.
Além disso, desde terça-feira, dia 16 de junho, foram
distribuídos sacos de compras cheios em vários locais do
município. Cada saco continha trinta produtos alimentares
e de higiene. A distribuição começou e continuará nos
próximos meses.

Perante 2021, a transformação desta
crise numa oportunidade para a nossa
organização significa forçar toda a equipa
da Partage e os intervenientes envolvidos
na luta contra a insegurança e o desperdício
alimentar em Genebra a desenvolver uma
parceria ativa que esperamos que cresça
nos próximos anos.
Marc Nobs, Diretor
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Ucrânia
Apesar da crise da COVID-19, o KCCF Food
Bank está a tornar-se mais forte, sentindo-se
ainda mais responsável a nível social do
que nunca. À medida que a pandemia do
coronavírus se propaga na Ucrânia, o
KCCF Food Bank concentra os esforços
em três direções:
•

•
•

apoiar os pacientes e as equipas
médicas nos hospitais COVID,
bem como as equipas de serviços
médicos de emergência
apoiar as pessoas necessitadas
através de ONG no país
reforçar as políticas de segurança –
quer para produtos alimentares quer
para a comunicação pessoal, incluindo as
equipas dos doadores, colegas, voluntários
e beneficiários do KCCF Food Bank.

Desde o início da pandemia, os principais
doadores de alimentos do KCCF Food Bank
aumentaram as doações e ajudaram com a
entrega. Desta forma, o KCCF Food Bank foi capaz
de servir 45% mais pessoas em comparação com
o total de pessoas ajudadas em 2019. A equipa e
os voluntários permanentes geriram o aumento
das atividades durante este período desafiante,
permanecendo calmos, positivos e trabalhando
arduamente.

45%

de aumento do número
de pessoas ajudadas
pelo KCCF Food Bank em
2020, em comparação
com 2019

Perante 2021, a transformação desta crise numa
oportunidade para a nossa organização significa
expandir a cooperação com os fornecedores atuais
na direção da logística, unir os esforços de todos
os participantes na cadeia alimentar que têm a
capacidade e o desejo de melhorar a situação da
insegurança alimentar na Ucrânia ao ajudar as
pessoas com necessidades, impedindo o desperdício
de alimentos e melhorando o ambiente.

Volodymyr Ivanov,
Presidente do Conselho
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Reino
Unido
Alimentos que fazem a diferença: A FareShare fornece
excedentes alimentares de qualidade provenientes de toda
a indústria alimentar e entrega-os a 11 000 organizações de
beneficência e grupos comunitários no Reino Unido, incluindo
clubes de pequeno-almoço escolares, clubes de almoços para
idosos, instituições de sem-abrigo e cafés comunitários.
Desde o início da pandemia, a FareShare mais do que duplicou
a quantidade de alimentos entregues todas as semanas para
responder à crise. No pico da crise, a FareShare forneceu mais
de três milhões de refeições por semana e 90% das organizações
de beneficência servidas esperam que a procura permaneça
igual aos níveis da crise ou aumentem ao longo do inverno.
Muitas das organizações de beneficência tiveram de ajustar o
seu serviço para enfrentar os desafios resultantes da COVID-19.
Os clubes de almoços tornaram-se serviços de entrega de
pacotes e os centros comunitários estão a entregar produtos
alimentares diretamente à porta das pessoas vulneráveis.
Para lidar com a procura, a FareShare garantiu espaço de
armazém adicional em 11 centros regionais. A FareShare
reformulou os procedimentos operacionais para permitir,
sempre que possível, o distanciamento social nos armazéns,
investiu em EPI adicional para proteger os colaboradores
e voluntários e implementou novas medidas de higiene e
lavagem das mãos para manter as pessoas seguras e reduzir
o risco de transmissão.

Ler mais informações

Perante 2021, a transformação desta crise numa
oportunidade para as nossas organizações
significa envolver o máximo de empresas, agências
governamentais, organizações de beneficência e
indivíduos para reconhecer a fome que existe nos nossos
países e reconhecer o desperdício de alimentos em
perfeitas condições que coexistem nos nossos países
e trabalhar em conjunto para reduzir radicalmente o
impacto ambiental dos excedentes alimentares e os
níveis de fome ao mesmo tempo.

Lindsay Boswell, CEO
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Reconhecimento
A European Food Banks Federation quer agradecer
profundamente aos seus membros pelo seu compromisso
diário na prevenção do desperdício alimentar e na redução
da insegurança alimentar nestes tempos desafiantes. A
atividade constante e incansável dos membros da FEBA
em toda a Europa faz uma diferença real e consiste numa
contribuição tangível neste período exigente.

Group, NetMotion Software, Nestlé EMENA, Orthofix, Otsuka Pharmaceuticals
Europe, Outthinker, PENNY International, Prologis Foundation, Proofpoint, RSA
Group, Savencia Holding, Schur Flexibles, Schweitzer Engineering Lab., S&P
Global, Symphony, Synopsys Inc. & The Synopsys Foundation, Texas Instruments,
The Global FoodBanking Network, The Vegetarian Butcher, TJX Europe, Tokio
Marine HCC, UK Online Giving Foundation, van Riessen Familierecht, Whirlpool,
Wonderful Giving Fund, Xerox, Zartis e Zscaler *.

A European Food Banks Federation quer também aproveitar
esta oportunidade para agradecer à Comissão Europeia
por apoiar concretamente o reforço das capacidades da
FEBA e o aumento das competências para garantir uma
redistribuição alimentar eficaz e profissional para enfrentar
os desafios do presente e do futuro.

Um agradecimento especial também a todos os funcionários dos nossos parceiros
empresariais que nos apoiaram, utilizando o seu tempo livre para dar asas à
imaginação e à criatividade.

Não há melhor altura para ter o apoio de parceiros,
como os que têm estado connosco, que durante uma
crise. Obrigado à Advanz Pharma, AIDA Cruises, American
Airlines, Amplitude Inc., Apption Labs Inc., Bank of America
Charitable Foundation, Ben Kelway Studio Ltd, BlackRock,
Bloomberg, Blue Yonder, BNY Mellon, Brambles, Bright
Funds Foundation Fund, CAF America, CAF Canada,
Campofrío Food Group, Cargill, Chubb Charitable
Foundation, Ciano International, Confluent, Contentsquare,
Corinium Global Intelligence, Costa Crociere, Delamere
Diary, Delta Airlines, Digital Realty, Eat Well Global,
EDP Renewables, Elanco Foundation, Envista Forensics,
Esposito Research & Strategy Ltd, Eurostep, Everis, F5,
FMI Agency, General Mills Foundation, Google, Harvard
Business Publishing, Hines, IHG Hotels & Resorts, Incentive
Awards, Intercontinental Exchange, International Paper,
Immunity Festival, Kallidus Group, Kellogg Company e
os seus parceiros de caridade, Kronos, LogDNA, Logility
Inc., LyondellBasell, Massive Media, McDonald’s, METRO

* Última atualização das informações a 14 de dezembro de 2020.

Agradecemos a cada indivíduo que dedicou o seu tempo e recursos à European
Food Banks Federation. Cada doação, mesmo a mais pequena, tem um valor
infinito para nós.
Por fim, um agradecimento especial aos 32 280 representantes de Bancos
Alimentares e voluntários de 430 Bancos Alimentares na Europa: os vossos
esforços incentivaram uma onda de solidariedade que permitiu continuar, apesar
das dificuldades, a redistribuir alimentos às organizações de beneficência que
todos os dias satisfazem as necessidades das pessoas mais afetadas por esta crise.
Nunca antes nos apercebemos da importância de ter pessoas próximas de
nós. A nossa gratidão vai para o vosso apoio e proximidade neste momento. É
um privilégio trabalhar convosco e para vocês e esperamos fazê-lo hoje e por
muitos anos.

Obrigado!
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