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Plano de Atividades e Orçamento para 2023 

 

I. INTRODUÇÃO 

Em cumprimento dos Estatutos da Re-food 4 Good – Associação, Instituição Particular de 

Solidariedade Social (IPSS), apresenta-se, para análise e aprovação pela Assembleia Geral, o Plano de 

Atividades e o Orçamento para o ano de 2023. 

Procederemos a uma análise sucinta dos acontecimentos ocorridos em 2022 e, sempre que 

necessário, a anos anteriores, para enquadrar as propostas que agora submetemos à Vossa 

apreciação, as quais corporizam as estratégias anteriormente delineadas e que têm vindo a ser 

implementadas pela Direção. 

Introduzimos a visão global do Plano para 2023, como o primeiro ano no novo ciclo estratégico para 

2023 – 2027, onde a Direção pretende identificar e atingir objetivos estratégicos a curto, médio e 

longo prazo - sem prejudicar o desenvolvimento e implementação dos eixos já em curso: (i) Revolução 

Digital e (ii) Organização Refood.  

Durante estes próximos 5 anos, os novos objetivos estratégicos enquadram-se em três novos eixos 

que acrescem aos anteriores: (iii) Sustentabilidade, (iv) Cultura e (v) Produção de Valor. 

Em 2023, vamos continuar o desenvolvimento do trabalho anteriormente aprovado por esta 

Assembleia e plasmado em Planos anteriores, incluindo a continuação da implementação da 

Revolução Digital, completar a criação das Equipas Executivas e outros elementos estruturantes duma 

Organização que responde, cada vez mais, a necessidades dum movimento em constante 

crescimento. Pretendemos realizar (depois de adiado três vezes) o evento Foodstock, atualizado para 

celebrar os 12 anos de serviço do Movimento Refood.  

Descreveremos, de seguida, o Plano de Atividades para 2023, assentos nos Processos de Gestão, de 

acordo com o Modelo de Gestão adotado no final de 2019 para que os Associados possam ter uma 

visão coerente e global da proposta de Atividades, permitindo uma deliberação fundamentada. 

As atividades da Refood para o ano de 2023 permanecem ainda, em certa medida, condicionadas pela 

experiência dos últimos três anos (2020 - 2022). Estamos a enfrentar o desafio de readaptar os 
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processos e os procedimentos adotados durante a pandemia, que já não servem tão bem o nosso 

movimento neste novo enquadramento pós-pandemia e mantendo aquelas que representam 

melhoramentos duradouros. Em simultâneo, a guerra na Europa, a crise energética, a inflação e a crise 

alimentar trazem enormes desafios – principalmente um aumento no número de pessoas com 

necessidades alimentares e uma diminuição dos alimentos disponíveis para serem resgatados. 

Sobre os desafios relacionados com a o fim da crise sanitária COVID-19 e o início da crise alimentar, 

falaremos no próximo capítulo deste documento, ao passo que as oportunidades serão abordadas em 

forma de objetivos para 2023, nos capítulos III e IV deste mesmo documento. 

Continuamos alerta, em 2023, para necessidade de recuperar alguns núcleos que ainda se mantêm 

fechados pelos efeitos da pandemia; reforçar as equipas de gestão em cada um dos núcleos Refood 

mantendo o objetivo de implementação do novo modelo de gestão e estender, gradualmente as 

ferramentas do apoio informático de gestão a cada um dos núcleos, de forma a facilitar a criação, 

acompanhamento e gestão da rede de núcleos Refood. Ao nível nacional, o novo modelo de gestão 

despoletou a ativação das equipas executivas, de acordo com o Manual de Gestão, que em 2023 

devem ser reforçadas. 

De igual modo, continuarão a ser desenvolvidas atividades direcionadas para a comunidade, por meio 

da criação de parcerias com outras instituições, num movimento transversal a toda a cadeia alimentar, 

para promover mudanças de consciência e implementação de boas práticas relativas ao combate ao 

desperdício alimentar. A este propósito, não podemos deixar de mencionar a aprovação da Lei 

62/2021 de 19 agosto (2021), relativa ao regime jurídico aplicável à doação de géneros alimentícios 

para fins de solidariedade social e medidas tendentes ao combate ao desperdício alimentar, que prevê 

que empresas com receitas superiores a 50 M€ ou que empreguem 250 ou mais pessoas sejam 

obrigadas a doar os géneros alimentícios que tenham perdido a sua condição de comercialização. 

Esta Lei, tão importante para regularizar a doação de alimentos por grandes superfícies - muitas vezes 

não aproveitados – não foi ainda regulamentada e está atualmente sem efeito, à espera da ação do 

Governo. Enquanto esperamos que o Governo complete este trabalho cabe à Refood atuar para 

encontrar as fontes de alimentos disponíveis em todos os setores da cadeia alimentar, tanto ao nível 

nacional como localmente. 

Neste sentido, em 2023 vamos continuar a empenhar-nos para aumentar a capacitação dos núcleos, 

para dar resposta aos diferentes setores da cadeia alimentar para, assim, podermos responder de 

forma substancialmente melhor às necessidades da população que procura o apoio da Refood. 
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Para atingir os objetivos em 2023, será necessário tornar as Equipas Executivas mais robustas e com 

(ainda) maior capacidade de resposta. No novo modelo de gestão, as Equipas Executivas são os 

alicerces que darão a sustentabilidade ao Movimento Refood a médio/longo prazo. Os núcleos 

continuarão a ser o pilar do Movimento Refood, pois são eles que dão resposta direta e cumprem a 

sua missão. 

Apesar das incertezas sobre como se desenrolará o novo ano, mantém-se a força e a determinação da 

Refood para superar os desafios que se apresentam para 2023 e cumprir a sua Missão. 

Ainda uma referência para melhor enquadramento do Orçamento que agora se apresenta, face aos 

múltiplos apoios concedidos, nomeadamente, por parte dos fundos do Portugal 2020. Tratando-se de 

programas multianuais particularmente orientados para áreas específicas de investimento, as quais 

serão devidamente tratadas na fase da execução orçamental e dos relatórios que lhes estão 

associados, não estarão discriminados nesta fase de orçamentação, por aplicação do princípio da não 

afetação de despesas às receitas. Este trabalho é efetuado em cada relatório de execução/ pedido de 

reembolso intermédio apresentados ao Portugal Inovação Social e também nas Contas anuais para 

transparência para com os Associados, Voluntários, Beneficiários, Parceiros e Comunidade.  

Deixamos, assim, à consideração da Assembleia Geral esta proposta do Plano de Atividades e 

Orçamento para 2023  
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II. SÍNTESE DO ANO DE 2022 

Para melhor enquadrar a atividade realizada no ano de 2022, apresentamos uma história concisa 

referente ao desenvolvimento estratégico nos anos anteriores.  

O ambicioso plano estratégico nascido no final de 2017, com a aprovação por esta Assembleia Geral, 

tem vindo gradualmente a ser executado em linha com os seus dois grandes eixos estratégicos – A 

Revolução Digital e a Evolução da Organização Refood. 

(1) Evolução da Organização  

2014-16 – Estrutura Nacional: Associação e Estatutos; Núcleo Nacional e Regulamento Interno; 
Núcleos Locais, Modelo de Gestão Básica; Diretivas. 

2017 - O Novo Modelo de Gestão Local. 

2018-2019 - Manual de Gestão (Processos Núcleo Nacional) e Manual de Comunicação. 

2020 - Melhoramentos ao Novo Modelo de Gestão Local. 

2021 - Melhoramentos no Sistema de Controle de Gestão (Processos Núcleo Nacional). 

2022 - Criação e reforço de Equipas Executivas.  

(2) A Revolução Digital: 

2017 - A Revolução Digital (1ª Conceção). 

2018 - Candidaturas (externas) e Formação da equipa IT (interna). 

2019 - Apoio Portugal 2020/BPI Fundação La Caixa para executar a Revolução Digital. 

2020 – Implementação do Novo Site. 

2021 – Desenvolvimento do CRM (Bases de dados). 

2022 – Implementação de Projetos Pilotos CRM; Desenvolvimento das estruturas E-Learning e 
desenvolvimento das estruturas de gestão de stocks e rastreabilidade. 

Estes dois eixos estratégicos estiveram presentes no desenvolvimento do Movimento Refood em 2022 

e irão ter continuidade no futuro. 

Entre as várias atividades ocorridas em 2022, destacam-se para efeitos e propósito deste documento 

aquelas que têm continuidade e desenvolvimento em 2023: 
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 5 Núcleos continuaram fechados, sem condições para reabrir e retomar o seu serviço à 

comunidade local. Destes, apenas São Domingos de Benfica, está em condições de reabrir já 

no início de 2023; 

 Foram retomadas reuniões públicas de sementeira /renovação de núcleos, assim como 

celebrações de aniversário e inauguração. 

 Realização de reuniões virtuais, gerais e com os núcleos; 

 Realizados eventos com parcerias empresarias com objetivo (i) de combate ao desperdício 

alimentar através da transformação de alimentos das recolhas, (ii) envolvimento dos 

Colaboradores em ações de Voluntariado e (iii) ajudar as empresas a promover “team 

building” 

 Criação novas Equipas Executivas, não previstas no Plano Inicial, por autonomização de 

subprocessos de gestão, dando resposta a novas necessidades e traduzindo o dinamismo da 

evolução do Movimento Refood: como exemplos, em 2022, a criação da Equipa Executiva de 

Formação (anteriormente integrada na Equipa Executiva de Voluntários) e Equipa Executiva 

de Plataformas (anteriormente integrada nas Parcerias Financeiras) 

Por fim, algumas reflexões e notas do que se passou em 2022 que nos permitem ajustar a estratégia 

em 2023. 

1) Notámos diminuição na quantidade e tipo de alimentos recolhidos junto dos nossos parceiros 

de distribuição. Situação preocupante que implica a necessidade de encontrar outras fontes 

de alimentos no futuro. 

2) Algumas das práticas adotadas para contornar as problemáticas impostas pela pandemia 

devem ser repensadas e reajustadas para um melhor alinhamento com a missão e valores do 

Movimento Refood no enquadramento atual, de pós-pandemia (por exemplo, a utilização de 

embalagens descartáveis e pouco ecológicas para a distribuição de refeições Refood). 

Todos estas aprendizagens vividas nos últimos anos serão aplicadas, dentro do possível, nas atividades 

programadas para o ano de 2023. 
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III. PLANO GLOBAL PARA 2023 

Como referido na introdução deste Plano de Atividades, a visão global contempla um novo ciclo 

estratégico a 5 anos, 2023 a 2027, onde a Direção pretende identificar e atingir objetivos estratégicos 

a curto, médio e longo prazo. Processo que será facilitado pela aplicação do conceito organizacional 

“Task-Force”, ou seja, unir competências de diversas áreas para atingir objetivos comuns. 

As “Task-Forces” representam um enquadramento colaborativo onde as contribuições das diferentes 

PRs e/ou equipas executivas podem facilitar e acelerar o trabalho global, ou seja, cada uma das 

equipas definida como equipa responsável em cada projeto/objetivo coordena as ações e faz a ponte 

entre as restantes equipas, de forma a atribuir cada tarefa de acordo com as competências e assim 

tornar o trabalho desenvolvido mais eficiente e com mais qualidade. Na próxima secção 

aprofundamos como cada PR e cada equipa executiva podem assegurar a sua parte do trabalho 

essencial para a desenvolvimento e implementação dos objetivos gerais. 

O Plano para 2023 pretende avançar o trabalho nos dois eixos já em curso e lançar o trabalho nos três 

novos eixos, criando as bases os próximos anos. 

Objetivos Gerais  

Com início em 2023, o primeiro ano do Plano Estratégico plurianual os objetivos estratégicos 

enquadram-se em cinco eixos: 

(1) Evolução Organizacional 

a. Reforçar as Equipas Executivas existente, e criar novas Equipas, de forma a consolidar o trabalho 

executado pelo núcleo nacional e completar a estrutura intermédia entre a Direção e os núcleos locais 

de forma transversal e abrangente. 

b. Implementar a estratégia de “Task-Forces”, já provada na execução das diferentes fases da 

Revolução Digital para compor equipas de trabalho “mistas” e mais capazes de resolver desafios que 

exigem competências encontradas em mais de uma área de gestão. 

c. Criar uma estrutura de gestão e controlo dos objetivos estratégicos e individuais das equipas 

executivas, assim como de gestão documental de todo o movimento Refood. 
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(2) Revolução Digital 

a. Implementar a 1ª fase do sistema informático Odoo, que abrange não só a base de dados de 

voluntários, beneficiários, fontes de alimentos e parceiros de apoio, como também a gestão de rotas, 

escalas, etc., já testada nos projetos pilotos, para o primeiro grupo de núcleos locais. 

b. Desenvolver os primeiros conteúdos de E-learning: o processo de integração de novos 

formandos/voluntários mais os primeiros 4 cursos, Voluntários, Voluntários-Gestores, Novos Núcleos 

e Núcleos em Renovação; Inserir estes conteúdos na estrutura e-learning (já desenvolvido durante 

2022), e formar os primeiros voluntários durante 2023. 

c. Desenvolver os sistemas de controle de stocks e rastreabilidade no sistema informático Odoo e 

iniciar os projetos pilotos para testar e afinar tais sistemas para implementação futura. 

d. Definir, desenvolver e testar sistemas de Intranet (Site interno) como uma ferramenta de 

proximidade entre o núcleo nacional e os núcleos locais. 

e. Definir, desenvolver e testar sistemas de Dashboard (visualização e controlo), integrados no sistema 

informático Odoo, como uma ferramenta do acesso facilitada da informação chave para o núcleo 

nacional e os núcleos locais. 

(3) Sustentabilidade – Financeira, Social e Ambiental 

a. Lançar ações e projetos de inclusão da comunidade para assegurar a sustentabilidade financeira do 

Movimento Refood - nacional e localmente.  

b. Reforçar a sustentabilidade social do Movimento Refood com mais voluntários, mais bem formados 

e capacitados para completar e aperfeiçoar o nosso evoluindo modelo organizacional. 

c. Aumentar a sustentabilidade ambiental global do movimento pela identificação e partilha das 

melhores práticas de circularidade - já implementadas em alguns núcleos locais, mas necessários em 

todos. 

(4) Cultura Refood 

a. Informar, formar e capacitar os nossos voluntários para viver a verdadeira Cultura Refood por via 

de formação em ambiente E-learning e em cada momento e em cada núcleo local - para servir mais e 

melhor as várias comunidades onde estamos inseridos no verdadeiro espírito do Movimento Refood. 
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b. Promover a verdadeira Cultura Refood em cada momento e sobre diversos meios ao longo do ano 

de 2023 em todas as ações realizadas para e com os núcleos - reuniões internas e/ou públicos; nas 

redes sociais. 

(5) Produção de Valor Social e Ambiental 

a. Convidar os núcleos locais que têm dificultadas acentuadas para participar num processo de 

reflexão, diagnóstico, capacitação e renovação que resultará na sua sustentabilidade social e em 

aumentos na quantidade e na qualidade do valor produzido na comunidade local. 

b. Dar resposta às tantas comunidades onde cidadãos-pioneiros mostraram vontade e capacidade de 

criar novos núcleos. 

c. Convidar os núcleos que fecharam durante a pandemia a reabrir, seguindo o processo de criação e 

implementação de novos núcleos, para voltar a servir a sua comunidade local. 

Estes 5 conjuntos de objetivos gerais, definidos ao longo dos 5 eixos em vigor em 2023, e as suas 

respetivas “Task-Forces”, devem servir como uma orientação do trabalho colaborativo entre os PRs e 

as equipas executivas das diferentes áreas. 
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Fig.–1 - SISTEMA DE CONTROLO DE GESTÃO 
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IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR ÁREA DE GESTÃO 

O Sistema de Controlo de Gestão, estabelece um conjunto de 11 Processos de Gestão (PR) alguns dos 
quais, quando necessário, se dividem em subprocessos mais específicos. 

Desde 2021 que temos vindo a trabalhar os diferentes Processos de Gestão, com a criação de equipas 
executivas. Atualmente, existem já algumas equipas muito dinâmicas e com bastante autonomia, 
outras a necessitarem de reforço e outras ainda a serem criadas. Em 2023, mantemos o objetivo de 
reforçar todos os PR, através das Equipas Executivas que os acompanharão e monitorizarão nas suas 
várias vertentes, sempre em e com a coordenação da Direção da Refood. 

De seguida elencam-se as atividades previstas para cada PR a desenvolver em 2023, com os respetivos 
custos e receitas previstos no Orçamento em anexo. 

 

PR 01. Gestão Estratégica 

O Processo de Gestão Estratégica é da responsabilidade da Direção e passa por ter uma visão clara do 
Movimento Refood, o mundo à nossa volta e as tendências e imprevistos que podem ter impacto na 
nossa missão e o nosso trabalho.  

Tendo em conta a importância da estratégia a curto, médio e longo prazo, para a sustentabilidade, 
desenvolvimento e crescimento do Movimento Refood, a Direção preparará um plano estratégico, 
plurianual, com uma Visão a 5 anos assente nos 5 eixos de atuação, já apresentados no ponto anterior 
deste documento. 

A implementação e o êxito do Plano assentarão no trabalho integrado entre Equipas Executivas, por 
via das “Task-Forces”. 

A Direção acompanhará todas as ações em desenvolvimento e em implementação em todas as áreas 
e processos de gestão e deve exercer um papel ativo em todas as equipas “Task-Force” que vão sendo 
definidas. O seu papel passará pela orientação e serve também como elo de ligação entre as diferentes 
equipas executivas/ “Task-Forces”, assegurando que todas as ações estão alinhadas com os objetivos 
estratégicos definidos. 

A sustentabilidade financeira é um dos pontos essenciais da estratégia para o desenvolvimento e 
crescimento do Movimento Refood. Por este motivo, a Direção tem a responsabilidade de identificar 
as entidades externas com as quais partilha os mesmos objetivos, para que sejam facilitadoras na 
identificação, seleção e candidatura às melhores oportunidades de financiamento, bem como no seu 
respetivo acompanhamento. 

As candidaturas a prémios e/ou projetos de financiamento devem estar totalmente enquadradas com 
o Plano Estratégico definido, e ter como grande objetivo a concretização do mesmo, daí a importância 
do envolvimento da Direção. Contudo, devem ser envolvidas também as respetivas Equipas 
Executivas, dependendo do tipo de projeto candidatado. 
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Objetivos: 

PR 01. (a) Definir o Plano Estratégico e os respetivos Objetivos do Movimento Refood, de forma a 
garantir a sua sustentabilidade, desenvolvimento e crescimento. 

PR 01. (b) Acompanhar e fazer cumprir os objetivos definidos. 

PR 01. (c) Identificar, preparar, submeter e acompanhar as candidaturas estratégicas de 
financiamento, importantes para o futuro desenvolvimento do Movimento Refood. 

 
 

PR 02. Gestão de Qualidade 

Por definição, a gestão da qualidade tem como objetivo a verificação dos restantes processos, por via 
de metas e pontos de controlo pré-estabelecidos. O arranque na gestão de qualidade em 2022 foi 
através da criação de mecanismos de Avaliação de Impacto. Para isto, utilizamos o Sistema de 
Avaliação Participada de Resultados e Impactes (SAPRI), com o intuito de avaliar o impacto a vários 
níveis, desde Beneficiários Alimentares, Parceiros Socais Alimentares, Parceiros Circulares, Parceiros 
Fontes de Alimentos e Comunidade.  

Objetivos: 

PR 02. (a) Divulgar e implementar os mecanismos de Avaliação de Impacto em alguns núcleos locais, 
em coordenação com a Equipa Executiva de Gestão de Núcleos, nomeadamente com a Equipa Odoo. 

PR 02. (b) Criar as equipas locais da Qualidade, para que os núcleos locais adquiram a capacidade de 
gerir e controlar os seus próprios objetivos, e garantir a conformidade dos diferentes procedimentos 
e boas práticas do Movimento Refood, bem como da sua Cultura. 

PR 02. (c) Desenvolver e implementar um Sistema de Controlo e gestão dos objetivos estratégicos e 
indicadores para o Movimento Refood. 

PR 02. (d) Desenvolver e implementar um Sistema de Gestão documental, com codificação dos 
documentos desenvolvidos ao nível nacional. 

 

PR 03. Gestão de Comunicação e Eventos 

O Processo de Gestão de Comunicação e Eventos divide-se em duas Equipas Executivas aplica-se às 
atividades de promoção e comunicação interna e externa, e tem como principais objetivos definir os 
requisitos para a promoção e comunicação efetiva da Refood, e a implementação dos mesmos. 

Estas duas Equipas Executivas distintas, mas complementares e colaborativas, projetam a imagem e a 
experiência Refood aos públicos internos e externos e representam um pilar fulcral na 
sustentabilidade e crescimento do Movimento Refood. 
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(1) A Equipa Executiva de Comunicação foi constituída no início de 2021 e em 2022 encontra-se em 
pleno funcionamento. 

Para 2023, são definidas prioridades em áreas chave: o melhor aproveitamento das redes sociais 
Refood ao nível nacional ao longo do ano, a capacitação dos núcleos locais na utilização das redes 
sociais e as contribuições preciosas da equipa da comunicação nos projetos “Task-Force” que 
pretendem ir ao encontro dos objetivos principais do Movimento Refood. 

Objetivos: 

PR 03. (a) Concluir, comunicar e implementar o Manual de Gestão das Redes Sociais nacional e 
localmente. 

PR 03. (b) Atualização e divulgação interna do Manual de Comunicação Refood (de 2018) devendo ser 
promovida, especialmente a missão e cultura Refood.   

PR 03. (c) Desenvolvimento de Campanhas de Comunicação Refood, através do site, redes sociais, 
assinaturas e mails e outros   que devem incluir:  0,5% do IRS, Evento Foodstock (abril) Angariação de 
voluntários, Desperdício Alimentar (Dia Mundial de Consciência para o Desperdício Alimentar a 29 de 
setembro), Alimentação (Dia Mundial da Alimentação a 16 de outubro), Voluntariado (Dia 
Internacional do Voluntariado a 5 de dezembro), Natal, e outros que se forem revelando oportunos. 

PR 03. (d) Manter atualizada a apresentação institucional Refood. 

PR 03. (e) Assegurar a manutenção e atualização do site, relativamente aos conteúdos ao nível 
nacional e também ao nível local, garantindo que todos os núcleos locais tenham a sua página criada. 

PR 03. (f) Garantir o suporte, em termos de imagem, no desenvolvimento dos conteúdos de E-learning 
elaborados pelas equipas executivas das diferentes áreas. 

PR 03. (g) Identificar, desenvolver e implementar um sistema de Intranet para todo o movimento 
Refood. 

PR 03. (h) Dar suporte, em termos de imagem, na criação dos dashboards do sistema informático 
Odoo, para gestão e controlo de stock, rastreabilidade, resultados, etc. 

PR 03. (i) Criar parcerias externas com vista à assinatura de Protocolos com Escolas de Comunicação, 
Design, Multimédia para criação de novos meios de comunicação e informação, tais como e em 
particular, uma newsletter nacional (periódica) e filmes a animações /apresentações do movimento. 

PR 03. (j) Criar o canal de vídeos Refood, manter e gerir a videoteca subjacente. 

 

(2) A Equipa Executiva de Eventos tem uma longa história sendo a sua constituição em 2014, no 
contexto do primeiro Encontro Nacional Refood. Atualmente os eventos a ser produzidos incluem uma 
larga gama de ações essenciais – internas e externas, locais e nacionais, grandes e pequenos. 
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Por sua natureza, este trabalho implica a necessidade de cooperação e cumplicidade entre e com as 
Equipas Executivas de Parcerias (que promove a inclusão da comunidade empresarial e institucional) 
e da Comunicação (que coordena as imagens e mensagens partilhadas) no contexto dos eventos.  

Para 2023, são definidas prioridades em áreas chave: o desenvolvimento de eventos Refood, ao nível 
nacional, a capacitação dos núcleos locais para realizarem eventos eficazes e de sucesso nas 
comunidades locais e a contribuição nos eventos dos projetos “Task-Force”. 

Objetivos: 

PR 03. (k) FOODSTOCK 2023 – Desenvolver e executar o evento para comemorar os 12 anos Refood, 
com objetivos estratégicos de comunicação, de posicionamento e de sustentabilidade financeira 
exigindo a colaboração de diversas áreas de gestão 

PR 03. (l) Promover Eventos Corporativos de Transformação de Desperdício em Refeições, que 
resultam num reforço da sustentabilidade da Refood. 

PR 03. (m) Promover Eventos Corporativos de Voluntariado nos Núcleos Locais Refood, em 
colaboração com as empresas que pretendem proporcionar aos seus colaboradores uma experiência 
de voluntariado na Refood. 

Aqui pretende-se não só a articulação entre as empresas e os respetivos núcleos locais, em 
colaboração com a equipa executiva de voluntários, mas também resultarem em donativos 
monetárias de forma a reforçar a sustentabilidade financeira da Refood. 

PR 03. (n) Promover e organizar Eventos Corporativos de Apresentação do Movimento Refood e 
agradecimento junto das empresas que demonstram interesse em conhecer e apoiar o trabalho 
Refood. 

Estes eventos corporativos têm o intuito de divulgar o trabalho do Movimento Refood, angariar novos 
voluntários tanto para o núcleo nacional como para os núcleos locais, bem como reforçar a 
sustentabilidade financeira através de possíveis donativos. 

PR. 03. (o) Oferecer a nossa colaboração para enriquecer os eventos de organizações que partilharem 
os valores de sustentabilidade, solidariedade e inclusão, sendo que tais colaborações podem também 
resultar na promoção da marca e da missão Refood nacional e/ou internacionalmente. 

PR 03. (p) Promover e organizar Eventos Nacionais Internos Estratégicos, com um papel relevante de 
sustentabilidade social, financeira e ambiental do movimento Refood, tais como Encontros Nacionais, 
Encontros Regionais e Locais, e Festa de Natal, entre outros.  
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PR 04. Gestão de Implementação de Novos Núcleos  

A Missão Refood é resgatar alimentos, alimentar pessoas e incluir a comunidade. Os cidadão-pioneiros 
que apresentam a sua disponibilidade e vontade para criar novos núcleos Refood nas suas 
comunidades só podem ter uma resposta positiva da nossa parte 

Em 2022, o Processo de Gestão de Implementação de Novos Núcleos teve como principal objetivo, a 
definição dos requisitos para a implementação/abertura de novos núcleos da Refood. Este objetivo 
foi realizado, da apresentação institucional e do Guião Orientativo de 6 Fases e 12 Passos, para 
capacitação das equipas de cidadãos-pioneiros para servir as suas comunidades o quanto antes.  

Em 2023, o objetivo da equipa executiva de Novos Núcleos é continuar a conduzir novas equipas a dar 
os primeiros passos para servir as suas comunidades locais respondendo, idealmente, a todos os 
contactos com a Refood nesse sentido, não deixando ninguém de fora, abrindo novos núcleos com a 
maior brevidade possível. 

Objetivos: 

PR 04. (a) Implementar o sistema de criação e implementação de novos núcleos em 6 Fases e 12 
Passos. 

PR 04. (b) Criar uma equipa de acompanhamento aos novos núcleos, após a fase de pioneiros, com o 
intuito de acompanhar a implementação do núcleo até à sua operacionalização, garantindo a 
conformidade das ações enquadradas com a missão e os valores do Movimento Refood. 

PR 04. (c) Continuar a responder aos cidadãos que contactam a Refood, quer pelo site, através do 
Escritório e por outra via, dando as respetivas orientações para apoio à implementação de novos 
núcleos, dentro de um prazo razoável de resposta, não superior a 15 dias. 

PR 04. (d) Fazer os registos estatísticos sobre este processo, nomeadamente em termos de duração 
de um processo e resposta, para efeitos de análise de impacto e desenvolvimento futuro dos 
processos. 

 

PR 05. Gestão de Núcleos 

O Processo de Gestão de Núcleos aplica-se à gestão de cada um dos núcleos da Refood, a articulação 
entre os mesmos e o núcleo nacional por via das equipas executivas e dos diversos sistemas e 
ferramentas que informam e apoiam o trabalho dos núcleos locais.  

Sendo a Gestão de Núcleos uma área central de muitas ações envolvendo outras equipas e outras 
áreas, será muitas vezes essencial incluir competências da Equipa de Gestão de Núcleos nas “Task-
Forces” de diferentes projetos, muitas vezes num papel de apoio. 
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Em 2023 e nos anos seguintes, estratégica e tendencialmente, o acompanhamento será realizado por 
áreas geográficas com subequipas das Equipas Executivas, envolvendo também os Embaixadores 
Refood. 

Objetivos 

PR 05. (a) Recuperar os núcleos que ainda se mantêm fechados pelos efeitos da pandemia, visto que 
em 2022 não foram reunidas as condições para que tal acontecesse em todos os núcleos nesta 
situação.  

PR 05. (b) Reforçar as equipas de gestão em cada um dos núcleos locais, nomeadamente aqueles que 
enfraqueceram também devido aos efeitos da pandemia, completando-se a implementação do novo 
modelo de gestão local. 

PR 05. (c) Realizar reuniões virtuais gerais, de acordo com o plano elaborado trimestralmente de 
acordo com as necessidades do movimento ao longo do ano, em colaboração com as diferentes 
equipas executivas associadas ao tema definido para cada reunião. 

PR 05. (d) Implementar a 1ª fase do sistema informático Odoo em pelo menos 10 núcleos locais, que 
inclui a base de dados com informação relativa a voluntários, beneficiários, fontes de alimentos e 
parceiros, bem como a gestão de rotas, escalas, etc. 

PR 05. (e) Apoiar tecnicamente a implementação e disponibilização dos conteúdos de formação na 
Academia Refood para os primeiros cursos disponibilizados durante o ano de 2023. 

PR 05. (f) Dar continuidade ao trabalho de desenvolvimento dos sistemas de controlo de stocks e 
rastreabilidade digitais no sistema informático Odoo e levantar/iniciar os projetos pilotos para testar 
e afinar tais sistemas para implementação futura. 

PR 05. (g) Iniciar os projetos piloto para testar os sistemas de controlo de stocks e rastreabilidade 
digitais no sistema informático Odoo, em pelo menos 2 núcleos (Vila Nova de Famalicão e Leiria). 

PR 05. (h) No seguimento da implementação da 1ª fase, dar os primeiros passos na implementação 
da 2ª fase do sistema Odoo, nos mesmos núcleos da 1ª fase, aqueles que forem reunindo condições 
para tal. 

 

PR 06. Gestão de Pessoas – Voluntários 

O Processo de Gestão de Pessoas – Voluntários aplica-se às atividades de recrutamento, admissão e 
formação de voluntários e os principais objetivos são definir os requisitos que garantam a gestão dos 
voluntários e a implementação dos mesmos. 

Para 2023, pretendemos a implementação de um processo de integração, formação, 
acompanhamento e capacitação dos voluntários, através da Academia Refood. 
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Com o lançamento da Academia Refood em 2023, e face o volume de trabalho necessário para 
preparar a toda a formação online, além da Equipa de Gestão de Voluntários, foi criada uma Equipa 
Executiva de Formação, separada da anterior, mas a trabalhar em colaboração. 

A Equipa Executiva de Gestão de Voluntários tem como principal tarefa as atividades de recrutamento, 
admissão, orientação e envolvimento de voluntários na execução da missão Refood, e a capacitação 
das equipas de Voluntários ao nível local para fazer o mesmo trabalho.  

Os voluntários são o principal pilar de sustentabilidade social do Movimento Refood, e por isso é 
essencial o esforço constante e empenhado de convidar a comunidade a juntar-se a nós como 
voluntários. 

Além da responsabilidade de gestão de recrutamento, receção, orientação, admissão e inserção de 
novos voluntários no trabalho diário do Movimento Refood e a capacitação dos 66 núcleos locais, a 
Equipa Executiva de Voluntários tem também a responsabilidade de organizar, receber e integrar os 
“voluntários-convidados”. 

(1) Equipa-Executiva de Voluntários:  

Objetivos 

PR 06. (a) Definir os processos de recrutamento de voluntários, desde a receção, passando pela 
formação, orientação e admissão, até inclusive a possível desvinculação, em colaboração com a 
Equipa Executiva de Gestão de Núcleos e a equipa de Qualidade. 

PR 06. (b) Dar suporte na implementação do Sistema de Avaliação de Impacto junto dos núcleos locais, 
desenvolvido pela equipa de Qualidade, nomeadamente no que está relacionado com os Voluntários. 

PR 06. (c) Desenvolver e implementar o processo de Capacitação dos núcleos locais - formação, 
ferramentas e acompanhamento - em colaboração com a Equipa Executiva de Gestão de Núcleos, 
Qualidade e Formação. 

PR 06. (d) - Uniformizar os processos, procedimentos e a utilização das várias fontes de recrutamento 
e receção de voluntários - SITE, Redes Sociais, Centro de Operações, Apresentações na Comunidade, 
etc. - em colaboração com as Equipas Executivas de Comunicação, Gestão de Núcleos, Odoo, 
Formação e Eventos. 

PR 06. (e) Coordenar os eventos corporativos de voluntariado, fazendo a interligação entre as 
entidades que pretendem fazer as ações de voluntariado e os respetivos núcleos. 

PR 06. (f)- Elaborar a candidatura para incorporar o movimento Refood na Confederação Portuguesa 
de Voluntariado. 

PR 06. (g) – gerir as listagens e o Seguro de Voluntários, assim como o tratamento e acompanhamento 
dos processos de sinistro que envolvam voluntários. 
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(2) A Equipa Executiva de Formação tem como principal papel o desenvolvimento de conteúdos e 
cursos de e-learning na Academia Refood, a formação presencial e/ou virtual e a capacitação de 
equipas de formação nos núcleos locais. 

A pedra basilar de qualquer cultura é a formação de seus membros, e assim é também com o 
Movimento Refood. Nenhum de nós nasce sabendo os princípios, valores nem os processos e 
procedimentos do nosso Movimento. É necessário informar, formar e capacitar os voluntários Refood 
para assim, poderem atuar em conformidade com a verdadeira cultura Refood. 

Em 2023, a Equipa Executiva de Formação irá desenvolver projetos que irão contruir a Cultura Refood 
por via da informação, formação e capacitação. 

Objetivos: 

PR 06. (h) Desenvolver os primeiros conteúdos de E-learning para a Plataforma Academia Refood: o 
processo de integração de novos formandos/voluntários mais os primeiros 4 cursos, Voluntários, 
Voluntários-Gestores, Novos Núcleos e Núcleos em Renovação. 

PR 06. (i) Inserir os conteúdos de formação na Academia Refood (plataforma de e-learning já 
desenvolvida durante 2022), e ministrar a formação dos primeiros voluntários. 

PR 06. (j) Colaborar na elaboração do plano de reuniões virtuais gerais, tentando que estas sejam 
acompanhadas com os respetivos cursos (caso existam). 

PR 06. (k) Capacitar as equipas de formação dos núcleos locais. 

 

PR 07. Gestão de Equipamentos e Infraestruturas  

Este processo contém, entre outros, a responsabilidade pela gestão da carteira de contratos externos 
com fornecedores comuns, concluída a fase negocial conduzida pela Equipa de Parcerias de Serviços. 
Atendendo ao crescimento do Movimento Refood, a gestão centralizada potência ganhos de 
economias de escala, não possíveis ao nível local.  

O Plano Estratégico dos próximos anos passa pelo reforço desta Equipa atendendo à dinâmica e ao 
aumento da rede local dos Núcleos Refood. 

Mantém-se como objetivo para 2023, a inventariação dos equipamentos do núcleo nacional e núcleos 
locais, projeto que será desenvolvido, com o apoio da Equipa Financeira e Administrativa e que dará 
assim resposta a recomendação do Auditor Externo emitida em 2021 e 2022. 

Objetivos: 

PR 07. (a) Manter atualizados os seguros da frota automóvel, (i) avisando atempadamente a área 
financeira da necessidade de liquidação, (ii) prestar informações aos núcleos locais sobre coberturas 
e custos e (iii) acompanhar os procedimentos de abertura de sinistros junto da Seguradora. 
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PR 07 (b) Promover e controlar manutenção da frota automóvel com revisões anuais feitas e inspeção 
obrigatória. 

PR 07 (c) Realizar os procedimentos para obtenção do título de propriedade e seguros de novos 
veículos da Refood. 

PR 07 (d) promover junto das Câmaras Municipais o pedido para atribuição de lugares de carga e 
descarga para os veículos Refood. 

PR 07. (e) Manter atualizados os seguros multirriscos dos núcleos locais que o tiverem solicitado, 
informando das coberturas disponíveis e preços aos núcleos, assim como acompanhar os processos 
de sinistro quando ocorrerem. 

PR07. (f)  Manter atualizado o arquivo documentos e contratos relativos a cada Centro de Operações 
(CO) local. 

PR 07. (g) Gerir o contrato-quadro relativo os serviços de desinfestação dos núcleos. 

PR 07. (h) Manter a atualizados quadros e dashboards com a informação anterior para efeitos 
estatísticos, de impacto e controlo de custos.  Prestar informação à Direção sobre o aumento dos 
prémios individuais e seu impacto no custo total com seguros. 

PR 07 (i): Negociar, sempre que possível com as Seguradoras descontos nos preços dos seguros, 
informando os núcleos locais sobre o que devem fazer para evitar agravamentos dos prémios dos 
vários seguros em vigor. 

PR 07 (j) Responder aos Auditores Externos e Contabilidade nas matérias acompanhadas. 

De referir por último, que esta Equipa tem acompanhado – e continuará a acompanhar até ser 
reforçadas a Equipa Executiva dos Voluntários – a Apólice de Seguro de Voluntários, comunicando 
coberturas, acompanhando os procedimentos de apresentação de sinistros e gerindo a liquidação 
anual do prémio e listagem dos Voluntários cobertos. 

Prevê-se que o custo anual com seguros, em 2023, seja de 25.000 €, o que traduz um aumento de 
5.000€ face ao ano anterior, por via dos prémios entretantos já atualizados e cobrados com 
agravamento face ao exercício anterior. 

 

PR 08. Gestão de Parcerias 

O processo de Gestão de Parcerias é tão vasto quanto essencial para o desenvolvimento do 
Movimento Refood. Este PR tem como envolvência, além de todos os cidadãos, todas as empresas e 
instituições, cada uma das quais com a possibilidade de providenciar apoio essencial para o nosso 
Movimento. 

Este processo é vasto porque inclui todos os relacionamentos da parceria e todos os potenciais 
relacionamentos de forma transversal – fontes de alimentos, fornecedores de serviços, senhorios, 
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parcerias estratégicas, parceiros nacionais, parceiros locais e parcerias pontuais - às vezes ligados a 
eventos específicos e outras vezes ligados a plataformas digitais de doação. 

É também essencial, porque a “inclusão da comunidade” é o terceiro pilar do Movimento Refood e 
sem uma boa gestão destas parcerias - ou seja, sem o convite aos potenciais parceiros - a Missão 
Refood não pode trazer os benefícios necessários às comunidades locais. 

Em 2023, este processo de Gestão de Parcerias estará apoiado por 4 Equipas Executivas: (1) Equipa 
Executiva de Fontes de Alimentos, (2) Equipa Executiva de Fornecimento de Serviços, (3) Equipa 
Executiva de Gestão de Plataformas, (4) Equipa Executiva de Parcerias Estratégicas. 

(1) Equipa Executiva de Fontes de Alimentos 

As fontes de alimentos são os nossos parceiros principais e representam o primeiro passo na nossa 
cadeia de valor acrescentado - sem estes parceiros da comida excedentária doada, não teríamos 
condições para servir a comunidade. 

No início, as primeiras fontes de alimentos pertenciam maioritariamente ao setor da restauração. 
Durante a pandemia, grande parte dos restaurantes fecharam, e pese embora felizmente muitos 
destes estarem novamente em operação, a quantidade de excedente doado nunca voltou a ser como 
antes. Foi nessa altura que percebemos a necessidade de alargar as nossas parcerias com fontes de 
alimentos pertencentes a outros setores da cadeia alimentar, nomeadamente os supermercados. Esta 
transição foi extremamente importante para continuarmos a conseguir apoiar todos os nossos 
beneficiários, nomeadamente na fase de pandemia e pós-pandemia. 

Com a atual crise alimentar, voltamos a sentir uma diminuição significativa da quantidade de 
alimentos recolhidos, inclusive nos supermercados. Por este motivo, o movimento Refood tem 
novamente a necessidade de reestruturação neste tema, alargando ainda mais a sua atuação a outros 
setores da cadeia alimentar, de forma a assegurar os alimentos essenciais para alimentar os nossos 
beneficiários assim como os tantos pedidos que nos têm chegado, fazendo com que algumas situações 
estejam atualmente em “lista de espera”. 

O plano de 2023, face às fontes de alimentos, contempla a abordagem a diferentes setores com o 
intuito de aumentar significativamente o volume de recolhas em todos os núcleos locais. 

Como os diferentes sectores têm diferentes modelos de operação, diferentes horas de recolha, 
diferentes expectativas e diferentes leituras a temática de desperdício alimentar, será em nosso 
interesse desenvolver diferentes abordagens para cada setor: 

Objetivos: 

PR 08. (a) Criar subequipas, dentro da Equipa Executiva Fontes de Alimentos, para a gestão das fontes 
de alimentos dos diferentes setores, Distribuição (grandes superfícies, supermercados), Eventos 
(empresas de catering e espaços de eventos), Refeitórios (escolas, hospitais, militares, governo, etc.), 
Hotéis, e Operadoras de “Take Away” (Bolt, Uber, Glovo, etc.). 
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PR 08. (b) Criar procedimentos e guiões de orientação para a atuação dos núcleos locais junto dos 
parceiros fontes de alimentos dos diferentes setores da cadeia alimentar. 

PR 08. (c) Criar de modelos de protocolos de parcerias para os diferentes tipos de fontes de alimentos, 
em colaboração com a equipa executiva jurídica. 

PR 08. (d) Continuar os contactos nacionais e recolhas locais nas grandes superfícies comerciais, com 
o objetivo de aumentar o número de parcerias das diferentes cadeias de supermercados e o número 
de lojas a doar alimentos – nos diferentes núcleos, criando assim mais condições para aumentar o 
número de recolhas e o volume de alimentos resgatados. 

PR 08. (e) Alargar os contactos ao setor de Eventos, convidando as empresas de catering a doar o 
excedente alimentar dos diferentes eventos que organizam, e definindo o melhor método para 
organizar as recolhas, criando assim mais condições para aumentar o número de eventos e o volume 
de alimentos resgatados. 

PR 08. (f) Alargar os contactos ao setor dos Refeitórios, convidando as empresas operadoras de 
refeitórios, quer a nível nacional como também ao nível local, criando assim mais condições para 
aumentar o número de refeitórios e o volume de alimentos resgatados. 

PR 08. (g) Alargar os contactos no setor dos Hotéis, convidando as grandes cadeias de hotéis assim 
como os hotéis mais pequenos em cada um dos núcleos locais, criando assim mais condições para 
aumentar o número de parceiros hotéis e o volume de alimentos resgatados. 

PR 08. (h) Continuar os contactos com as empresas operadoras de supermercados “takeaway” e 
outras empresas com modelos novos de operação, como por exemplo a Bolt, Uber, Glovo, que podem 
eventualmente ter excedentes alimentares, identificando quais as lojas ou fábricas ou outros pontos 
de recolha que podemos aproveitar para aumentar o número de recolhas e o volume de alimentos 
resgatados. 

PR 08. (i) receber, responder, canalizar e fazer o follow-up dos contactos de potenciais parceiros, 
recebidos através do site e através do escritório da Refood; 

Prevê-se que a totalidade dos donativos alimentares (que igualam os respetivos custos) ascendam a 
7.403.610€ (6.554.465€, em 2021, e 4.079.590 €, a 30 junho 2022, de acordo com o balancete da 
contabilidade). 

(2) Equipa Executiva de Fornecimento de Serviços 

Os custos de fornecimentos de serviços são entre os mais onerosos custos anuais do nosso Movimento 
e tudo o que podermos fazer para reduzir ou, até eliminar estes custos, irá ajudar a sustentabilidade 
financeira da Refood. 

Nos anos anteriores tivemos parceiros nas áreas de seguros e comunicações que eliminaram estes 
custos com donativos das suas fundações. Atualmente não temos tal apoio e nunca tivemos na área 
de energia. 
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Enquanto a Equipa de Parcerias Estratégicas irá trabalhar para encontrar soluções para eliminar estes 
custos, a Equipa de Fornecimento de Serviços tem por objetivo a contratação centralizada de serviços, 
transversais, necessários ao Movimento Refood numa lógica de contenção dos custos e, 
paralelamente, maximização de ganhos de escala. 

Trata-se de uma Equipa que requer proatividade por forma a aproveitar as oportunidades que vão 
surgindo no mercado, potenciando de forma continuada a obtenção de ganhos monetários e/ou de 
eficiência nos serviços prestados. O contacto e acompanhamento das necessidades comuns dos 
núcleos é também uma parte importante desta tarefa. 

Esta equipa irá continuar a identificar as opções no mercado para aproveitar as oportunidades que 
podem servir melhor o Movimento Refood.  

Objetivos: 

PR 08. (j) Identificar potenciais parceiros, tendo em conta as melhores soluções em termos de custos 
para a Refood. 

PR 08 (k) Manter atualizada a apresentação institucional e todo o material de suporte para 
apresentação da Refood, incluindo contas e dados de impacto. 

PR 08. (l) Calendarizar as ações e implementá-las respeitando calendário e a disponibilidade dos 
potenciais parceiros. 

PR 08 (m): Promover e gerir o processo de redação e assinatura de Convénio/Protocolos com o núcleo 
nacional. 

Todos estes processos, implementados a nível nacional, deverão ser desenvolvidos depois para as 
comunidades locais e acompanhados por esta Equipa em coordenação com as restantes equipas 
executivas e equipas de gestão locais. 

Para 2023, estima-se que este processo possa gerar a cobertura de custos num total de 25.000€, 
distribuídos por seguros, comunicações e fornecimentos de eletricidade. De referir que os custos de 
comunicações são estimados em 30.360€ (23.804 € em 2021 e 12.521€ em junho 2021 conforme 
balancete da contabilidade), de eletricidade em 87.240€ (56.512€ em 2021 e 20.430€ a 30 junho 2022) 
e de água em 22.321€ (11.098€ em 2021).  

Como nota explicativa de referir que o aumento estimado nos custos de eletricidade decorre dos 
aumentos recentes do serviço e ainda que não é possível estimar os custos de água atendendo à 
diversidade dos fornecedores. 

 

(3). Equipa Executiva de Gestão de Plataformas 

Esta equipa nasceu em 2022 par dar resposta às relações com a comunidade empresarial alargada, 
cada vez menos pessoais, e cada vez mais desenvolvidas por plataformas digitais de intermediação 
que garantem (i) à Refood possibilidades de parcerias, maioritariamente monetárias, além-fronteiras 
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com empresas sedeadas em todos os cantos do mundo, e (ii) a estas, que estão perante uma entidade 
idónea, devidamente avalizada que presta as informações e contas solicitadas à gestora da 
plataforma. 

Incluem-se nesta Equipa, as plataformas de doação, que fazem a intermediação entre particulares e 
o Movimento Refood que ficaram disponíveis com o desenvolvimento integrado do site. 

A esta Equipa é atribuída a gestão destas plataformas, não só com vista a manter a Refood dentro dos 
parâmetros de elegibilidade, com a prestação das informações contas necessárias, mas também 
garantindo que as entidades doadoras (particulares ou institucionais) têm o devido tratamento fiscal 
com a emissão das faturas/recibo mecenas e devido agradecimento.  

Trata-se assim de uma Equipa que para além de promover a sustentabilidade financeira do 
Movimento Refood, tem um papel muito importante como garante da transparência do procedimento 
de doação externa e, por este motivo, no risco reputacional. 

Como plataformas identificadas, existem neste momento 4: (i) CAF America que inclui as empresas 
americanas e que é o único veículo das doações norte-americanas para projetos fora dos EUA, (ii) 
Benevity que é uma plataforma que inclui outras empresas multinacionais  a que a Refood aderiu, 
como entidade única, em 2022, a (iii) Coverflex, uma plataforma de Benefícios Sociais a colaboradores 
de Empresas privadas que desta forma podem fazer doações à Refood e (iv) a Easypay, uma 
plataforma de doações, sobretudo particulares ativa a partir do site da Refood e com possibilidade de 
transferências diretas para os núcleos locais. 

Objetivos: 

PR 08 (n) Acompanhar e monitorizar o fluxo monetário gerado através das 4 plataformas para a 
Refood, garantindo que o processo seja fluído, transparente e gerível com vista à prestação de contas 
à comunidade doadora e restantes stakeholders. 

PR 08 (o) Manter a Refood como entidade elegível, respondendo atempadamente e fornecendo as 
informações solicitadas. 

PR O8 (p) Criar e acompanhar a possibilidade de doação para eventos específicos, de cariz nacional ou 
local. 

PR 08 (q) Continuar a procurar e desenvolver parcerias com novos parceiros digitais de plataformas, 
potenciando o crescimento das receitas/donativos monetários da Refood. 

PR 08 (r) Promover, com o envolvimento da área jurídica a assinatura de Protocolos quando tal se 
verificar necessário. 

Em conjunto, estima-se um fluxo de entradas, para 2023, de 36.500€ relativas a processos que 
envolvem as Equipas de Parcerias Estratégicas e Gestão de Plataformas. 

 

 



     
 

Refood 4 Good - Associação | Plano de Atividades e Orçamento para 2023      24 

(4). A Equipa Executiva de Parcerias Estratégicas  

As parcerias com as fontes de alimentos providenciam o bem essencial para o trabalho Refood, as 
parcerias com fornecedores de serviços podem reduzir os custos do trabalho Refood, as parcerias com 
as plataformas tem um crescente potencial para contribuir, mas no ano de 2023, são as parcerias 
estratégicas – pelo processo de convidar o tecido institucional e empresarial para investir na sua 
própria responsabilidade social e ambiental - que podem melhor assegurar a sustentabilidade 
financeira do Movimento Refood. 

O conceito de base de “Inclusão da Comunidade”, face ao tecido institucional e empresarial, é o 
reconhecimento por parte da comunidade onde a Refood faz o seu trabalho oferecendo o apoio 
necessário para assegurar a sua sustentabilidade, inclusive financeira. Ainda assim, este conceito 
depende sempre da proatividade também por parte da Refood em estender o convite. 

O Convite à Comunidade é a chave da sustentabilidade financeira do Movimento Refood. 

O desafio de convidar tem três momentos chaves: 

a) perceber quem, na comunidade, pode apoiar o trabalho de Refood, 
b) perceber como estender o convite de uma maneira eficaz e em linha com os nossos valores, 

e 
c) Implementar, sistematicamente, as ações necessárias para atingir os objetivos definidos. 

Como os diferentes segmentos da população institucional e empresarial têm diferentes Expressões 
(nacional, regional, local), Posicionamentos no Mercado (sustentável, solidário, responsável), 
Capacidades (poder de investimento, disponibilidade para participar), e Objetivos (reputação da 
marca, inclusão de colaboradores, produção de valor social e/ou ambiental), será de todo nosso 
interesse desenvolver diferentes abordagens para os segmentos mais indicados para 2023. 

Objetivos: 

PR 08. (s) Promover e apoiar a elaboração do Plano Estratégico a 5 anos, particularmente com respeito 
ao lançamento de ações e projetos de inclusão da comunidade para assegurar a sustentabilidade 
financeira do Movimento Refood - nacional e localmente. 

PR 08. (t) Em função das necessidades encontradas, identificar e listar potenciais parceiros. 

PR 08 (u) Apresentar um plano de ação de contactos, calendarizado, e promover e acompanhar a sua 
implementação. 

PR 08 (v) Criar modelos de protocolos de parcerias para as diferentes situações de apoio, em 
colaboração com a equipa executiva jurídica. 

PR 08 (w) Fazer a gestão de todos os contactos de potenciais parceiros que chegam quer por via de 
email, quer por via do site e/ou através do contacto telefónico diretamente para o escritório da 
Refood. 
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PR 08 (x) Criar procedimentos e guiões de orientação para a atuação dos núcleos locais junto dos seus 
potenciais parceiros, com o intuito de capacitar os mesmos para desenvolver e implementar estas 
ações de abordagem nas suas comunidades locais.   

 

PR 09. Gestão Administrativa e Contabilidade  

Este processo abarca a gestão administrativa e a contabilidade interna da Refood, esta extremamente 
complexa por via da estrutura jurídica do Movimento que consolida na Associação todos os 
movimentos financeiros locais e nacional. 

Para além destes, é também responsabilidade incluída neste processo as respostas e contactos com 
os Auditores Externos e entidades de Supervisão das IPSS, como a Segurança Social e a Autoridade 
Tributária. 

É ainda este processo que engloba os procedimentos de prestação de contas e garante que a Refood 
seja compliant com todos os requisitos legais nesta matéria. 

A sua criticidade justifica que seja um processo totalmente externalizado, através da contratação da 
OCC – Organização Consultoria Contabilidade SA como entidade prestadora deste serviço. Pelo que é 
possível apresentar o respetivo custo 

Objetivos:  

PR 09 (a) Em 2023 continuaremos a contar com a prestação de serviços da OCC, quer para a parte 
administrativa, quer para a parte da contabilidade, tendo como objetivo principal o tratamento e 
elaboração das contas da Refood e a organização administrativa.  com um custo anual estimado de 
27.600€ (incluindo IVA) 

PR 09 (b) Contaremos além do mais com a prestação de serviços de auditoria, prestadas pela Kreston, 
o Auditor Externo da Refood desde 2021, com um custo anual estimado para 2022 de 1.575€ 

PR 09 (c) No que respeita aos serviços de contabilidade, continuaremos a acompanhar as áreas 
financeiras dos núcleos locais: (i) na gestão das contas bancárias (ii) na faturação e (iii) na prestação 
da informação de forma atempada, não descurando o trabalho de informação e educação dos núcleos 
para a prestação atempada dos seus reportes e documentos, de forma que a Refood cumpra os 
requisitos legais a que está obrigada enquanto IPSS. 

PR 09 (d) Esta área continuará ainda a dar apoio à Direção nas matérias solicitadas, em particular na 
implementação das recomendações emitidas pelo Auditor Externo (as quais, contudo, não se esgotam 
nas matérias da contabilidade), nos trabalhos de recolha de informação exigidos no âmbito dos 
projetos com financiamento em curso (do Portugal Inovação Social) e ainda na submissão de faturas 
para efeitos de recuperação do IVA. Relativamente a estas, estima-se que a devolução do IVA seja de 
1.200€, em linha com o ano anterior. 
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PR 09 (e) Continuar a monitorizar os recebimentos provenientes de Protocolos de ajuda celebrados 
com instituições locais, em especial as públicas, no sentido de promover total transparência da 
aplicação dos fundos recebidos pelos núcleos do Movimento enquanto parceiros sociais locais.  

PR 09 (f) Quanto à gestão administrativa, em 2023, continuaremos a contar com um colaborador(a) 
da OCC, a tempo parcial (manhãs) para a prestação de serviços administrativos como elaboração e 
gestão de informação de suporte aos PR anteriores e Auditores, apoio a serviço externo sempre que 
necessário e gestão do economato.  

PR 09 (g) manter as tarefas de receção e encaminhamento de solicitações diretas ao escritório da 
Refood feita de forma espontânea por potenciais Voluntários, Beneficiários, Fontes de Alimentos e 
Apoios de Comunidade.  

PR 09 (h) elaboração de Manuais de Procedimentos relativos às tarefas especificas desenvolvidas, 
nomeadamente a emissão das faturas recibo e tratamento do correio físico e digital. 

 

PR 10. Gestão de Beneficiários  

O Processo de Gestão de Beneficiários, aplica-se às atividades de seleção, integração e 
acompanhamento dos beneficiários, e o principal objetivo é definir os requisitos que garantam essa 
mesma gestão. 

Após a criação das orientações e documentos de apoio à gestão de beneficiários em 2022, o ano 2023 
tem como objetivo garantir a continuidade do apoio aos beneficiários, assim como a sua gestão, tendo 
em conta o grande desafio que se prevê relacionado com o aumento do número de pedidos de apoio 
e paralelamente a diminuição da quantidade de comida doada pelos parceiros fontes de alimentos. 

Objetivos: 

PR 10. (a) Continuar o trabalho de reforçar a integração de todos os núcleos locais na Rede de Apoio 
Social Local, com o intuito de articular com todas as possíveis fontes de informação, e desta forma 
assegurar que não há duplicação nem lacunas de apoio e que todos os beneficiários têm acesso ao 
acompanhamento por parte da assistente social, assim como outras valências que fazem parte da 
Rede Social Local. 

PR 10. (b) Gerir todos os pedidos de apoio que chegam ao movimento Refood, e garantir que todos 
eles têm uma resposta e/ou o apoio alimentar que necessitam, de acordo com a capacidade de cada 
núcleo local. 

PR 10 (c) Realizar uma sondagem face os núcleos locais referentes as suas regras e práticas de serviço 
com objetivo de verificar a existência de desvios face a missão, valores, procedimentos e cultura 
Refood – garantindo que não existem casos - pontuais ou crónicos - de negação de comida a quem 
precisa. 
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PR 10. (d) Dar suporte na implementação do Sistema de Avaliação de Impacto junto dos núcleos locais, 
desenvolvido pela equipa de Qualidade, nomeadamente no que está relacionado com os 
Beneficiários. 

 

PR 11. Gestão Jurídica  
O Processo de Gestão Jurídica tem como objetivo dar apoio imediato e necessário a todos os assuntos 
de natureza jurídico-legal, tanto a nível nacional como local. 

Durante o ano 2023 pretendemos dar continuidade ao apoio a todos os núcleos na celebração de 
contratos, protocolos, ou quaisquer outros acordos que se justifiquem para a prossecução, em 
segurança, da atividade da Refood. 

Objetivos: 

PR 11. (a) Reforçar a equipa executiva com mais elementos voluntários, definindo as diferentes 
responsabilidades. 

PR 11. (b) Atualizar a documentação relacionada com o Regime de Proteção de Dados (RGPD), bem 
como identificar um voluntário. 

PR 11. (c) Elaborar/rever minutas para protocolos/contratos modelo para as diferentes áreas, tais 
como, contratos de arrendamentos, protocolos de parceria com fontes de alimentos, etc. 

PR 11 (d) Acompanhar a implementação do Protocolo a assinar com a PLMJ maximizando esta 
parceria. 

PR 11 (e) Rever / atualizar o Regulamento Interno aprovado em 2020. 

PR 11 (f) Dar apoio jurídico noutras áreas, nomeadamente na assessoria jurídica à Equipa Executiva 
de Eventos, integrando as Task-Force que forem criadas de acordo com a estratégia delineada. 

 

V. CONCLUSÕES 

Antevemos para o ano de 2023 o início da conclusão da execução e implementação das grandes 
estratégias definidas em 2017 – a Evolução Organizacional e a Revolução Digital. Será igualmente um 
ano de introdução de novos eixos estratégicos para impulsar o Movimento Refood para novos 
patamares de sustentabilidade de longo prazo, uma cultura vivida em harmonia e a produção de valor 
social e ambiental. 

Teremos um ano com novos desafios.  
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Estamos a entrar numa crise alimentar mundial, que já implica um tsunami de novos beneficiários e 
indicações de menos alimentos disponíveis. Contudo, este Plano apresenta soluções para ambos 
desafios. 

O ano de 2023 trará novas ferramentas informáticas para os núcleos locais, e-learning e projetos-
piloto para testar sistemas de gestão de stocks para implementação futura. Novas ferramentas que 
darão apoio a todos os níveis, inclusive, na medição do impacto social e ambiental da Refood. 

A nível organizacional, vamos continuar a robustecer as Equipas Executivas e introduzir um novo 
enquadramento organizacional: Task-Forces, que junta as competências de diferentes áreas para 
atingir objetivos comuns.  

O trabalho em equipa - transversal, englobando diferentes áreas – irá aumentar a nossa capacidade 
de assegurar os objetivos definidos. A Task-Force de Sustentabilidade Financeira irá fazer cumprir esse 
mesmo objetivo. A Task-Force de Sustentabilidade Social irá reforçar os núcleos locais e trazer mais 
estabilidade ao nosso Movimento. A Task-Force Sustentabilidade Ambiental – na forma de 
circularidade que existe em alguns núcleos será “importada” como uma melhor prática em muitos 
mais núcleos. 

As Task-Forces da Cultura irão produzir os primeiros cursos de e-learning na Academia Refood e o ano 
de 2023 será um ano forte de implantação de Verdadeira Cultura Refood. 

As Tasks-Forces de Produção de Valor irão produzir efeitos positivos na produtividade de todo o 
Movimento, criar as condições para renovar núcleos em dificuldades, facilitar a abertura de novos 
núcleos em novas comunidades e, por fim, recuperar os núcleos que fechou durante a pandemia. 

Em particular, pretende-se com o evento Refood – Foodstock – não apenas o motivo fundamental de 
inclusão de todos no Movimento Refood, mas também, a partir duma divulgação mediática daquilo 
que fazemos, garantir para o futuro a sustentabilidade do Movimento, com o crescimento e 
desenvolvimento de todas as potencialidades que a Refood tem.  

Temos consciência que estamos a apresentar um Plano de Atividades e Orçamento para 2023 
ambicioso, sabendo que será apenas o primeiro ano num novo ciclo de 5 anos. 

Este Plano de Actividades para 2023 deve ser considerado o início do fim de um ciclo estratégico que 
remodelou a Refood a todos os níveis e que marcou os últimos cinco anos. Será um ano de formação 
e capacitação que irá abrir espaço ao começo de um novo ciclo, para dar resposta aos desafios que 
teremos no futuro. A nível estratégico, esse novo ciclo irá ser pensado, planeado e trabalhado durante 
este ano, tendo presente o contexto criativo e evolutivo que sempre tem caracterizado a Refood. 

A Direção deixa, assim, à consideração dos Associados da Re-food 4 Good Associação, IPSS, a Proposta 
de Plano de Actividades e Orçamento para 2023 aqui explanada, aproveitando para apresentar os seus 
agradecimentos pela disponibilidade e dedicação manifestada tanto pela Assembleia Geral, como pelo 
Conselho Fiscal, na fiscalização, apreciação e deliberação desta proposta, mantendo-se disponível 
para todos os esclarecimentos que entendam necessários. 
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Lisboa, 31 de Dezembro de 2022 

 

A Direção 

 

 

__________________________                                         __________________________ 

                          Hunter Halder                                                                    Ana Sofia Ferreira 

(Presidente)                                                                       (Vice-Presidente) 

 

 

__________________________                                      __________________________ 

Marta Sousa Mendes                                                           Miguel Peixoto 

(Tesoureira)                                                                         (Secretário) 

 

__________________________ 

Christopher Halder 

(Vogal)  
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ANEXO - PROPOSTA DE ORÇAMENTO 2023 
 
 
 


