
 

 

De: Secretaria Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade 
Para: Juntas Regionais, de Núcleo e Agrupamentos 
Assunto: Campanha Banco Alimentar 
Data: 12 de maio de 2020 
Circular: 20-11-SNAS 

 

Caros Irmãos Escutas, 

 

A campanha do BANCO ALIMENTAR, prevista para os dias 30 e 31 de maio, foi cancelada 

devido à situação extraordinária que estamos todos a viver, provocada pela pandemia do Covid-

19, sendo que a sua anulação fragiliza ainda mais todos aqueles que dependem desta ajuda 

para a sua subsistência. 

Não podemos ficar indiferentes a esta situação, e uma vez que o CNE é parceiro do Banco 

Alimentar há muito tempo, resolvemos lançar uma campanha nacional de recolha de alimentos, 

para posterior entrega aos 22 espaços do Banco Alimentar distribuídos pelo continente e ilhas. 

Esta campanha consistirá na recolha de alimentos pelos Agrupamentos, junto das famílias, 

amigos e demais comunidade, que posteriormente os irão entregar às Juntas Regionais, as quais 

por sua vez, os irão depositar no Banco Alimentar da sua região. Esta iniciativa pretende recolher 

as ofertas que são entregues nas sedes dos Agrupamento, não sendo promovidas ações de 

recolha junto de espaços comerciais ou similares, por forma a não elevar o risco de contágio. 

Desta forma será pedido às Regiões e Agrupamentos, que de forma voluntária queiram aderir, a 

dinamização desta ação pelas suas famílias e paróquias, desafiando as juntas de freguesias e 

outras entidades da comunidade a contribuírem, de modo a que possamos recolher o maior 

número de alimentos possível. 

A nível de planificação, e para maior compreensão, são estas as etapas e datas definidas: 

 

 

 

 

 

 



 

 

AÇÃO 

 

DATAS 

 

EXECUÇÃO 

Lançamento e 

divulgação da ação 
Entre 12 a 15 de maio 

 

O CNE promoverá a campanha, sendo que as 

Regiões e os Agrupamentos deverão também 

divulgá-la nas suas áreas de atuação. 

 

Ação de recolha de 

alimentos nas sedes 

dos Agrupamentos  

Entre 16 e 28 de maio, 

período de recolha dos 

donativos da comunidade 

 

Dias 19, 21, 26 e 28: 

entrega de alimentos aos 

escuteiros das 21h00 às 

23h00 

 

Dias 23 e 30: entrega de 

alimentos aos escuteiros 

das 10h00 às 12h00 

 

 

● NOTA 1: devido às medidas de segurança 
que devemos aplicar por causa do covid-
19, sugerimos que a entrega/receção dos 
alimentos seja feita num espaço aberto (ou 
de entrada direta), livre de qualquer tipo de 
concentração de pessoas, sendo 
depositadas pelos doadores á entrada e 
posteriormente armazenados pelos 
escuteiros; 
 

● NOTA 2: sugerimos estes horários de 
recolha de alimentos, de modo a que todos 
possam participar e que a interação social 
entre os escuteiros e os doadores seja a 
mínima possível, e possibilite uma 
divulgação global desta ação. 

 

 

Entrega de alimentos: 

dos Agrupamentos às 

Juntas Regionais 

 

Dia 29 das 19h00 às 23h00 

As Juntas Regionais aderentes irão indicar aos 

seus Agrupamentos a forma e local  específico 

desta entrega. 

Entrega de alimentos: 

das Juntas Regionais 

ao Banco Alimentar 

Dia 30 das 14h00 às 18h00 

As Juntas Regionais aderentes irão contatar os 

responsáveis locais do Banco Alimentar para 

definir esta entrega. 

 

 



 

Chamamos a atenção para o cumprimento integral das normas de segurança no que à utilização 

de EPI’s específicos diz respeito (devido à situação anómala que estamos a viver), as quais estão 

referenciadas no site #ESCUTISMOEMCASA. 

Os critérios de alimentos a doar são os mesmos que se aplicam nas restantes campanhas do 

Banco Alimentar – alimentos não perecíveis, de preferência secos. 

Estamos certos de que que conseguiremos fazer jus ao nosso lema, “Sempre Alerta para Servir”, 

auxiliando os nossos semelhantes numa altura em que mais precisam, impulsionando o 

movimento escutista com uma capacidade de voluntariado e mobilização que nos torna um 

exemplo positivo para a sociedade. 

Para mais esclarecimentos, devem contactar a vossa Junta Regional. 

Paralelamente a esta campanha específica, e com o intuito de reforçar a ajuda alimentar que 

presta, o Banco Alimentar lançou uma campanha nacional de doação de alimentos, que irá 

decorrer de 21 a 31 de maio, através da oferta de vales, a informação sobre esta campanha pode 

ser lida no site www.alimentestaideia.pt. 

 

Sempre Alerta para Servir  

 

José Rodrigues 

 

Secretário Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade                    

 

 

 



Vamos ajudar
o banco alimentar

#escutismoemcasa

Local:

Data: Hora:

16 a 28
maio


