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BALANÇO DE ATIVIDADE A 31 DE DEZEMBRO 2021 

 

O lançamento da Rede de Emergência Alimentar 

 

A Rede de Emergência Alimentar foi lançada em 19 de Março de 2020 pela 

ENTRAJUDA, em articulação com a Federação Portuguesa dos Bancos 

Alimentares.  

O projeto apoiou-se nas Instituições de Solidariedade e Autarquias que, em todo 

o território nacional, prestaram apoio alimentar às pessoas que foram afetadas 

pelas consequências da COVID19, ficando sem emprego, impedidas de 

trabalhar ou numa situação de layoff, visava dar uma resposta estruturada às 

situações extremamente difíceis e de grande desespero das populações mais 

desfavorecidas e acautelar o risco de situações de rutura de apoio alimentar, de 

isolamento e de desespero. Foi criada uma rede de distribuição alimentar que, 

acautelando a higiene e a segurança, permitiu continuar a alimentar e a apoiar 

as populações mais desfavorecidas. 

Em termos práticos, a Rede de Emergência Alimentar permitiu: 

- a inscrição das necessidades (pelos próprios, por familiares, por amigos ou por 

quaisquer outros) numa plataforma informática e o encaminhamento para um 

ponto de entrega de alimentos próximo da sua residência (IPSS ou autarquia 

que faça a acreditação/referenciação); 

- a manifestação da disponibilidade para doar bens; 

- a mobilização de um corpo de voluntários, que devidamente protegidos, 

realizaram o transporte das refeições confecionadas ou dos produtos para os 

pontos de entrega ou para as residências das pessoas carenciadas mais 

fragilizadas e colaboraram noutro tipo de tarefas que permitiram garantir o 

abastecimento e envolvendo as estruturas já existentes e canais já montados. 
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Identidade e plataforma 

Foi criada uma marca e identidade própria para a Rede de Emergência, com o 

apoio da WINICIO, que de imediato respondeu ao apelo.  

A estrutura foi concebida pela ENTRAJUDA, tendo sido criados três formulários 

online muito simples destinados a permitir: 

- pedir ajuda 

- doar produtos 

- ser voluntário 

 

Foi desenvolvida uma plataforma informática que permite o registo online, com 

todo o anonimato, dos pedidos de apoio e o seu encaminhamento para uma 

entidade da zona de residência, aproximando assim as necessidades das 

respostas sociais e reduzindo a circulação.  

Foi criado um site, com o apoio do parceiro tecnológico noMundo para agilizar 

a operação, tendo DNS.pt oferecido o domínio https://rededeemergencia.pt/.  

Parcerias e doações 

Aderiram à Rede de Emergência Alimentar os Bancos Alimentares de Abrantes, 

Algarve, Aveiro, Beja, Braga, Coimbra, Cova da Beira, Évora, Leiria-Fátima, 

Lisboa, Oeste, Portalegre, Santarém, Setúbal, S. Miguel, Viana do Castelo, 

Viseu, Terceira e Madeira. 

Nas zonas do Porto, Castelo Branco, Bragança e Vila Real, foram estabelecidas 

parcerias com entidades, nomeadamente Juntas de Freguesia e Câmaras 

Municipais, que se disponibilizaram para acolher os pedidos de apoio 

rececionados através da Rede de Emergência, sendo-lhes entregues alimentos 

para permitir dar resposta. 

Entre 19 de Março e 31 de Outubro de 2021, ou seja, durante cerca de 1 ano e 

9 meses, foram recebidos diretamente através da Rede de Emergência 

Alimentar 29.959 pedidos de apoio alimentar relativos a 90.089 pessoas; a estes 

acrescem os pedidos de apoio recebidos diretamente nos Bancos Alimentares 

através dos vários canais disponíveis (telefone, site, facebook, pessoalmente).  

Em Fevereiro de 2020, os 21 Bancos Alimentares em atividade, congregados na 

Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares, apoiavam 332.874 pessoas 

através de 2.399 Instituições sociais parceiras, que no terreno e com grande 

proximidade encaminhavam diariamente alimentos sob a forma de cabazes 

entregues às famílias apoiadas ou de refeições confecionadas. A estas vieram 

acrescer as que recorreram à Rede de Emergência Alimentar, 

https://rededeemergencia.pt/
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encaminhadas para essas mesmas Instituições e várias Autarquias, e ainda 

outras famílias que pediram apoio diretamente a estas organizações e 

beneficiaram dos alimentos distribuídos. Estima-se que neste período mais de 

450.000 pessoas tenham sido apoiadas com alimentos provenientes dos Bancos 

Alimentares e da Rede de Emergência Alimentar. A estas pessoas acrescem as 

beneficiárias do POAPMC, não contabilizadas neste âmbito.  

Muitas foram as pessoas que a título individual contribuíram; e muitas as 

empresas que quiseram colaborar com donativos em dinheiro, em produtos e 

mobilizando os seus colaboradores. 

A Rede de Emergência Alimentar angariou 3.086.743€ em 2020 e 3.226.447€ 

em 2021, a que acrescem 788 toneladas de doações em produtos e 24.684 

refeições. 

No apoio à Rede de Emergência Alimentar, é de realçar, a importância da 

campanha solidária #TodosJuntos (Maio 2021), uma iniciativa inédita em 

Portugal que, por iniciativa do Presidente do BPI, juntou os 10 maiores bancos 

do sistema financeiro português e mobilizou ainda 30 empresas e milhares de 

doadores privados, tendo reunido mais 2,5 milhões de euros, para apoio de 

famílias atingidas pelo COVID19, com alimentos e medicamentos urgentes. 

Neste âmbito, foram angariados 2.421.774€ e 97 toneladas em alimentos. 

Destaque-se ainda o contributo de quatro campanhas realizadas com apoio de 

canais de televisão, empresas e operadoras de telecomunicações, que 

permitiram o envolvimento de toda a população através de uma chamada 

telefónica, no valor de 1€, ou de uma transferência bancária e que em conjunto 

permitiram a angariação de 2.454.876€ para a aquisição de bens alimentares.  

Para além disso, registaram-se doações em produtos num total de 778.217 kgs 

(azeite, atum, arroz, leite, óleo, massa, farinha) e 10 restaurantes no Algarve, 

Lisboa, Oeiras, Porto, Santarém doaram um total de 24.684 refeições.  

Com os donativos recebidos, a Rede de Emergência Alimentar comprou até este 

momento 6.405 toneladas de alimentos, no valor de 4.303.582 €, que se estima 

representem um total de 12.810.800 refeições. As compras são realizadas 

mediante a realização de concursos organizados pela Federação Portuguesa 

dos Bancos Alimentares, com consulta a 5 entidades fornecedoras, por forma a 

obter o melhor preço, que permita conseguir a maior quantidade, respeitando 

requisitos de qualidade e privilegiando a entrega direta nos Bancos Alimentares 

ou entidades aderentes à Rede.  

A situação atual e as perspetivas relativas à evolução da doença exigem uma 

gestão cuidadosa dos valores ainda disponíveis e a aquisição escalonada de 

produtos no tempo.  
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A Rede de Emergência Alimentar teve ampla cobertura mediática com mais de 

5.000 citações em noticias ou artigos, nos diversos meios, apoio à divulgação 

pela Lift. 

Voluntariado 

A Bolsa do Voluntariado centrou-se, durante os meses mais críticos de Abril e 

Maio, na mobilização de voluntários que quiseram oferecer o seu tempo para 

colaborar neste âmbito, tendo sido orientados para Instituições mais de 1.100 

Voluntários.  

Com a ajuda destes voluntários na REA foi possível: 

- retomar o funcionamento de várias Instituições de Solidariedade; 

- reforçar equipas para preparem cabazes para entregar a famílias; 

- garantir a entrega de cabazes de alimentos em casa das famílias que não 

podiam sair;  

- manter o levantamento de alimentos por parte das Instituições nos diversos 

Bancos Alimentares; 

- retomar o levantamento de donativos em diversas outras origens 

(supermercados, pastelarias, etc.) 

- constituir uma Equipa de Voluntários “telefonistas” que receberam e 

registaram os pedidos de apoio alimentar; 

- constituir uma Equipa de Voluntários para o Banco de Equipamentos (que 

testaram e verificaram computadores, os quais foram posteriormente entregues 

a alunos carenciados). 

 

A Rede de Emergência Alimentar contribui para a realização de 4 ODS 
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% Famílias 

 

 

Dados e Estatísticas - Caracterização dos pedidos  

As Famílias que pedem apoio 

Os pedidos de apoio surgem por efeito da crise da pandemia, de famílias que 
não costumam pedir apoio alimentar. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

O desemprego e a incapacidade / impossibilidade de trabalhar são, 
naturalmente, as principais causas para pedir apoio alimentar.  

A maioria dos agregados apoiados é composto por 3 ou mais pessoas, cerca de 
58%. Em muitas famílias várias gerações juntam-se, debaixo do mesmo teto, 
como último recurso à falta de dinheiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

O perfil destas famílias quando comparado com o perfil das famílias 
tradicionalmente apoiadas pelos Bancos Alimentares denota uma maior 
representatividade de jovens adultos (abaixo dos 40 anos), um maior peso de  
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famílias com crianças menores, e mais pessoas com formação superior.

 

Saliente-se ainda que mais de 1/3 dos pedidos foram feitos por estrangeiros, 
com especial relevância para a comunidade brasileira.  

 

Evolução dos pedidos de apoio  
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Lista das entidades e empresas parceiras da Rede de Emergência 

Alimentar (até 31/12/2021) 

 
Accenture donativo em dinheiro 

ADM Cares  donativo em dinheiro 

Água do Fastio donativos em produtos 

Alfasygma donativo em dinheiro 

Altice linha para chamadas 

Apoiares - José Pedro Cobra donativo em dinheiro 

Ascendi donativo em dinheiro 

Asea Brown B. Pt Unip, Lda donativo em dinheiro 

Associação de S. Bartolomeu dos Alemães em Lisboa donativo em dinheiro 

Associação Mutualista Montepio  donativo em dinheiro 

Banco de Investimento Global donativo em dinheiro 

Banco de Portugal donativo em dinheiro 

Bankinter donativo em dinheiro 

Bankinter - colaboradores donativo em dinheiro 

Barclays UK donativo em dinheiro 

Bayer donativo em dinheiro 

Bazar Diplomático donativo em dinheiro 

BBVA donativo em dinheiro 

BBVA - Colaboradores donativo em dinheiro 

Betway  donativo em dinheiro 

bioMérieux donativo em dinheiro 

BMS donativo em dinheiro 

Bongas Energia donativo em dinheiro 

Boutique dos relógios donativo em dinheiro 

BP donativo em dinheiro 

BPI donativo em dinheiro 

CAF - Banco de Fomento da América Latina donativo em dinheiro 

Calema divulgação alimentestaideia.pt  

Cáritas Diocesana de Lisboa donativo em dinheiro 

Carrier donativo em dinheiro 

CEiiA donativo em dinheiro 

Centro Português de Serigrafia donativo em dinheiro 

Cereais do Alentejo (ANPOC) donativos em produtos 

CGI donativo em dinheiro 

Colvin - Blooming Experience, SL donativo em dinheiro 

COPAM donativo em dinheiro 

CPCDI donativos em produtos 
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Ctitical Software donativo em dinheiro 

Deloitte donativo em dinheiro e divulgação 

EDP donativo em dinheiro 

Ervideira donativo em dinheiro 

Esporão donativo em dinheiro 

FEBA donativo em dinheiro 

Fidelidade donativo em dinheiro 

Finsolutia donativo em dinheiro 

FLAD donativo em dinheiro 

FLGaspar donativo em dinheiro 

Fundação Calouste Gulbenkian  donativo em dinheiro 

Fundação CEPSA donativo em dinheiro 

Fundação do Futebol - Liga Portugal  donativo em dinheiro 

Fundação La Caixa donativo em dinheiro 

Fundação Luis Figo donativo em dinheiro 

Fundação Millennium bcp donativo em dinheiro 

GALP donativos em dinheiro, produtos e cartões 
combustível 

Givapiece, Lda donativo em dinheiro 

Global Media Group donativo em dinheiro 

Google donativo em dinheiro 

Grünenthal S.A.  donativos em produtos 

Grupo Desportivo e Cultural do Banco de Portugal donativo em dinheiro 

HMS Sports  donativos em produtos 

Hovione donativo em dinheiro, campanha interna 

Imperial donativos em produtos 

Instituto Óptico donativos em dinheiro, em produtos e 
divulgação 

Izidoro donativos em produtos 

JB Fernandes Memorial Trust  donativo em dinheiro 

Jerónimo Martins donativos em produtos 

JTI donativo em dinheiro 

Kaffa donativo em produtos e em dinheiro 

KILT Talent Agency donativo em dinheiro 

King Baudouin Foundation donativo em dinheiro 

Lidl donativos em produtos 

Limiano donativos em produtos 

Livro "Construir Esperança" + Editora Guerra e Paz  direitos de um livro 

Livro "The power of Giving Back" donativo em dinheiro 

M Dados Sistemas de Informação SA donativo em dinheiro 
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Majorel donativo em dinheiro 

Maratona Clube de Portugal  donativo em dinheiro 

MaryKAy donativo em dinheiro 

McCormick donativo em dinheiro 

McKinsey donativo em dinheiro 

Mercer direitos de um livro 

Merck donativo em dinheiro 

Missão Continente donativos em produtos 

Mondelez donativos em produtos 

Multileme donativos em produtos 

Nestlé donativos em produtos 

Nestlé - cafés viaturas e motoristas 

NOS linha para chamadas 

NSK – Nakanishi Dental Spain, S.A. donativo em dinheiro 

O Boticário donativo em dinheiro 

Odisseias donativo em dinheiro 

Only B Yoga donativo em dinheiro 

Pepsico donativo em dinheiro 

Porsche donativo em dinheiro 

Procter & Gamble  donativos em produtos 

Rainbow Odivelas  donativo em dinheiro 

Rede Energia donativo em dinheiro 

REN donativo em dinheiro 

Restaurante Adega S. Nicolau donativo em Refeições 

Restaurante BOA - BAO donativo em Refeições 

Restaurante Casa da Tocha donativo em Refeições 

Restaurante Doca de Albufeira donativo em Refeições 

Restaurante Grove - Steak & Sea donativo em Refeições 

Restaurante Noélia e Jerónimo donativo em Refeições 

Restaurante Oficina-Chefs Marco Gomes e Vasco Santos donativo em Refeições 

Restaurante Vistas - Chef Rui Silvestre donativo em Refeições 

Revigres donativo em dinheiro 

Riberalves donativos em produtos 

Rogério Samora donativo em dinheiro 

Run Porto donativo em dinheiro 

Santander donativo em dinheiro 

Schneider donativo em dinheiro 

SIBS divulgação alimentestaideia.pt 

Small Portugueses Hotels donativo em dinheiro 

Sonae Sierra divulgação alimentestaideia.pt 
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Sony Music Portugal donativo em dinheiro 

Sovena donativo em dinheiro 

Starbucks donativo em dinheiro 

Sugal donativos em produtos 

Tabaqueira donativo em dinheiro 

Taberna Ó Balcão - Chef Rodrigo Castelo donativo em Refeições 

Teak Capital donativo em dinheiro 

Thales donativo em dinheiro 

Théa donativo em dinheiro 

Toranja donativo em dinheiro 

Vorwerk Premium Lda donativo em dinheiro 

websummit donativo em dinheiro 

Welcometoart - Art Gallery donativo em dinheiro 

Werfen donativo em dinheiro 

Westcon-Comstor Portugal donativo em dinheiro 

Why Not Soda (startup Grupo Nabeiro) donativo em dinheiro 

Zomato donativo em dinheiro 
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#Todos Juntos  

Ageas Portugal - Companhia de Seguros S.A donativo em dinheiro 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria donativo em dinheiro 

Banco BPI donativo em dinheiro 

Banco Carregosa donativo em dinheiro 

Banco Comercial Português S.A donativo em dinheiro 

Banco SANTANDER TOTTA, S.A. donativo em dinheiro 

BANKINTER, SA - Sucursal em Portugal donativo em dinheiro 

Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, C.R.L. donativo em dinheiro 

Caixa Económica Montepio Geral donativo em dinheiro 

Caixa Geral de Depósitos donativo em dinheiro 

COSEC - Companhia de Seguro de Créditos S.A. donativo em dinheiro 

Exporplas - Indústria de Exportação de Plásticos, S.A. donativo em dinheiro 

Grupo Bel  donativos em produtos 

Grupo VISABEIRA S.A. donativo em dinheiro 

Lactogal Produtos Alimentares S.A. donativos em produtos 

Mystic Invest Holding donativo em dinheiro 

Novo Banco S.A. donativo em dinheiro 

OutSystems Portugal donativo em dinheiro 

PRIMAVERA BSS donativo em dinheiro 

Sodecia - Participações Sociais S.G.P.S., S.A. donativo em dinheiro 

Sogepoc - Sociedade Gestora de Part..Sociais, S.A. donativo em dinheiro 

SONAE MC donativos em produtos 

Sr. Bacalhau donativos em produtos 

SUMOL+COMPAL donativos em produtos 

Tangor Capital, S.A donativo em dinheiro 
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1- Produtos comprados até 31/12/2021 

 

Compras por produto 

Produtos Custo (€) Kg 

Açúcar          170 227,0 €  247 077 

Arroz          498 410,0 €  734 509 

Atum          465 088,0 €  430 622 

Azeite          448 746,0 €  224 228 

Bolachas          151 045,0 €  262 721 

Cereais          235 078,0 €  217 116 

Esparguete          302 101,0 €  629 245 

Farinha            47 920,0 €  110 284 

Leguminosas            53 100,0 €  63 516 

Leguminosas enlatadas          320 991,0 €  370 412 

Leite          604 573,0 €  1 522 984 

Massa          379 645,0 €  826 978 

Óleo          336 008,0 €  277 834 

Salsichas          290 652,0 €  487 861 

Total       4 303 582,0 €  6 405 387 

 

Compras por data 

 

Compra Custo (€) Kg 

1ª compra REA - Maio 2020             500 000 €  826 168 

2ª compra REA - Julho 2020             323 000 €  527 250 

3ª compra REA - Julho 2020             299 997 €  500 431 

4ª compra REA - Novembro 2020             182 712 €  353 602 

5ª compra REA - Dezembro 2020             500 001 €  724 892 

6ª compra REA - Fevereiro 2021             498 422 €  564 352 

7ª compra REA - Fevereiro 2021          1 000 000 €  1 696 988 

8ª compra REA - Julho 2021             924 722 €  1 126 554 

8ª compra REA - Regiões Autónomas               74 728 €  85 149 

Total                4 303 582 €  6 405 387 
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Exemplo de comunicação de empresas com imagem da REA: o que pode 

uma marca 
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