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 Para conhecimento de todos os serviços e 
organismos dependentes do Ministério da 
Saúde 

 

ASSUNTO: 
Campanha do Banco Alimentar - “Papel por Alimentos”. O seu papel é 
essencial na luta contra a fome. 

 
Os Bancos Alimentares lançaram a campanha “Papel por Alimentos”, uma iniciativa com contornos 

ambientais e de solidariedade, no âmbito da qual o papel angariado é convertido em produtos 

alimentares. 

A campanha pretende envolver as instituições que diariamente se abastecem nos Bancos Alimentares e 

os voluntários, mas também todas as pessoas e entidades que se queiram associar, nomeadamente a 

administração pública e local. 

A ação está a ser desenvolvida em parceria com a Quima, uma empresa de recolha e recuperação de 

desperdícios, que, por cada tonelada de papel recolhido, vai entregar o equivalente a 100 euros em 

alimentos, indicados pela Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares.  

No âmbito da presente campanha, pode ser entregue todo o tipo de papel: jornais/revistas, fotocópias, 

rascunhos, impressos (publicidade), envelopes, papel de fax, papéis timbrados e arquivos mortos. Não 

são aceites: cartão e papelão, papéis plastificados, papéis metalizados, papéis parafinados, papel 

vegetal, fotografias e fitas adesivas. 

A campanha não tem limite temporal previsto. 

O papel pode ser entregue: 

• No Banco Alimentar Contra a Fome mais próximo (Abrantes, Algarve, Aveiro, Beja, Braga, 

Coimbra, Cova da Beira, Évora, Leiria-Fátima, Lisboa, Oeste, Portalegre, Porto, Santarém, 
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Setúbal, Viana do Castelo, Viseu). Os contactos e horário de funcionamento estão disponíveis 

em www.bancoalimentar.pt. 

• Na Quima - Parque Industrial da Mitrena, Lotes 4 e 5, 2910-738 Setúbal. 

• Numa das muitas instituições que quiseram participar como ponto de recolha. 

Para grandes doações (superiores a 10 toneladas), deverá ser contactado o Banco Alimentar mais 

próximo, para organizar com a Quima a melhor maneira de fazer a recolha diretamente. Se for essa a 

vontade expressa do doador, será entregue recibo do equivalente ao valor do papel recolhido em 

alimentos. 

Os Bancos Alimentares Contra a Fome distribuem, ao longo de todo o ano, os géneros alimentares, 

recorrendo a instituições de solidariedade social selecionadas e acompanhadas em permanência. 

Incentivam as visitas domiciliárias e o acompanhamento muito próximo e individualizado de cada 

pessoa ou família necessitada, por estas instituições, de forma a ser possível efetuar, em simultâneo, 

um verdadeiro trabalho de inclusão social. 

Segue, em anexo, o folheto da iniciativa. 

Consulte o site do Banco Alimentar – www.bancoalimentar.pt – e entregue todo o papel de que já não 

precisa! 

 

A Secretária-Geral Adjunta 

     Em substituição do Secretário-Geral 

 

 

       Sandra Cavaca 
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