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1. CARTA DO PRESIDENTE
Caros Associados, Voluntários, Beneficiários, Parceiros e Amigos do Movimento Refood,
Saúdo toda a família Refood pelo trabalho desenvolvido durante o ano de 2021!
Volto a exprimir o meu grande orgulho pela maneira como os Voluntários Refood enfrentaram e
conquistaram os desafios de adaptação impostos pelo Covid 19; primeiro em 2020, com as adaptações
profundas nas fontes de alimentos, nos processos e procedimentos de recolha, preparação e
distribuição dos alimentos, nas novas parcerias e nas inovadoras reuniões à distância, e depois em
tantos desafios que surgidos neste segundo ano de pandemia.
Em 2021, as adaptações não pararam, mas sim mudaram.
Este ano voltou a trazer enormes de desafios decorrentes da manutenção de contexto de pandemia
que já se previa ultrapassado, revelando-se mais um ano de superação no qual o Movimento Refood
conseguiu alcançar importantes objetivos organizacionais, adicionar novos Núcleos Locais à família
Refood e ultrapassar os resultados pré-pandémicos (em número de refeições resgatadas, desperdício
evitado, Beneficiários servidos e Núcleos em operação).
Em paralelo, em 2021, ocorreram mudanças externas ao nosso Movimento com impacto no nosso
trabalho e que certamente implicarão também novas adaptações em termos da atividade da Refood.
No dia 19 de agosto, a Assembleia da República publicou a Lei n.º 62/2021, a qual, depois de
regulamentada, poderá provocar um aumento muito significativo nas doações de alimentos por parte
dos Parceiros de distribuição.
Recordo que, nos últimos 10 anos, a Refood foi diversas vezes à Assembleia da República, para
reuniões sobre este tema pelo que aplaudo com entusiasmo a concretização deste desenvolvimento
positivo.
Desafiados por este “bom problema” cabe-nos agora pensar, planear e criar a capacidade de receber
uma quantidade potencialmente superior de alimentos doados no futuro próximo.
Quando estava a escrever a “Carta do Presidente” para o Relatório e Contas de 2019, em março 2020,
começava um novo e estranho período pandémico, nunca antes vivido. Na altura, aproveitei o
contexto para alertar e preparar o nosso Movimento para o Futuro.
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Da mesma maneira, hoje, enquanto escrevo a mesma Carta para o Relatório e Contas 2021, vive-se
um novo e inesperado problema mundial: a guerra na Europa e os seus efeitos na economia mundial
que irão certamente provocar uma crise mundial da alimentação, com efeitos no aumento da procura
de apoio alimentar em Portugal.
Esta nova realidade negativa imprime urgência à resolução do desafio criado pelo “bom problema”
(mais capacidade resultante de mais alimentos devido à nova legislação) para, reforçados por esta via,
estarmos aptos a responder ao “mau problema” (mais necessidade devido à crise que se avizinha).
Tenho confiança que, juntos, podemos enfrentar e conquistar todos os desafios que se avizinham no
futuro.
Aproveito, por fim, para agradecer a disponibilidade e o empenho todos os Associados, Voluntários,
Beneficiários, Parceiros e Amigos, pela contribuição dada ao Movimento Refood permitindo que, em
2021, continuasse a desenvolver com sucesso a sua Missão: resgatar alimentos, alimentar as pessoas
e incluir toda a comunidade.
Contamos com todos para em conjunto continuarmos a servir todas as comunidades, mais e melhor.

Hunter Halder
Presidente da Refood 4 Good
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2. INTRODUÇÃO
No cumprimento dos Estatutos da Refood 4 Good – Associação, do Estatuto das IPSS e demais
legislação em vigor, apresenta-se à apreciação e deliberação da Assembleia Geral desta instituição, o
Relatório e Contas relativo ao exercício do ano de 2021.
Antes de expor as contas do exercício transato, a Direção gostaria de contextualizar o desenrolar do
ano por forma a que os Associados possam acompanhar o desempenho da Associação no confronto
com a realidade de cada dia e o caminho que vai trilhando na concretização da sua missão.
O Relatório que apresentamos e submetemos, também, à vossa apreciação, começará assim por
lançar algumas ideias, de âmbito mais genérico, com uma breve análise à luta contra a fome da qual
a Refood faz, tentando perceber a verdadeira dimensão da fome, as suas causas e as razões para a
sua persistência - em termos mundiais, europeus e nacionais. Em resultado desta análise, melhor
entenderemos a importância do nosso trabalho e do seu impacto nas comunidades onde atuamos
Face ao contexto atual e à crise alimentar que se avizinha, é da maior pertinência debruçarmo-nos um
pouco mais sobre este tema.
De seguida, passaremos a descrever os principais acontecimentos e atividades, sucessos e ameaças
vividas pela Associação e pelo Movimento Refood durante o ano de 2021, realçando os pontos
previamente referenciados no Plano aprovado pela Assembleia Geral, sempre sistematizados nos 11
Processos de Gestão adotados em 2020 no âmbito do novo Sistema de Gestão Refood.
As contas do exercício de 2021 resumem de forma objetiva, em números, a atividade anual da Refood
e do seu Movimento, conferindo a transparência e clareza exigidas a uma Associação com o impacto
da Refood.

3. A LUTA CONTRA A FOME
A fome é uma realidade relativamente invisível para grande parte do mundo e, por muito que se fale
deste problema pungente e dramático, as sociedades preferem muitas vezes fechar os olhos e dizer
que vai ficar tudo bem. A invisibilidade da fome prende-se, essencialmente, com a mentalidade social.
As pessoas preferem, na generalidade, desviar os olhos da miséria. Se a pobreza é visível, já a fome só
se torna visível em situações de extrema desnutrição. Mas antes de tal acontecer, a fome é sentida
diariamente por quem não tem acesso aos alimentos necessários.
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Em setembro de 2016, a Assembleia Geral da ONU aprovou um
programa denominado Fome Zero e Agricultura Sustentável, que tem
como objetivo erradicar a fome no mundo até 2030. Os acontecimentos
dos últimos dois anos não só agravaram a situação de fome no mundo,
como estão a pôr em causa as nobres intenções daquele organismo e
dos países que subscreveram o programa.
Para que melhor se entenda o conceito de fome que está na base dos dados estatísticos que a seguir
se referem, o critério que determina a situação de fome consiste em uma pessoa não saber se vai ter
alguma coisa para comer naquele dia, ou nos dias que seguem.
Segundo os dados de 2021 das Nações Unidas, em 2019, isto é, antes da pandemia de covid 19, havia
cerca de 650 milhões de pessoas que passavam fome no mundo. Em 2020, o número de pessoas a
passar fome subiu drasticamente para 811 milhões, sendo que 418 milhões na Ásia, 282 milhões em
África, 60 milhões na América Latina e os restantes 51 milhões distribuídos pelo resto do mundo,
incluindo, Europa, América do Norte e Oceânia. A estes números, já por si impressionantes, acresce
que 2,3 mil milhões de pessoas no mundo, ou seja, 30% da população mundial, não têm acesso a uma
alimentação adequada. Em 2020, 149 milhões de crianças com menos de 5 anos sofriam de atraso de
crescimento em consequência da fome.
Na Europa, apesar do problema ser bastante mais reduzido, comparativamente com os outros
continentes, a fome é na mesma um flagelo que afetava, em 2020, 5,4% da sua população, ou seja,
24 milhões de pessoas que estavam em situação de privação material severa.
Também segundo dados de 2020, em Portugal, há 2,2 milhões de pessoas em risco grave de pobreza,
sendo que metade, ou seja, 1,1 milhão de pessoas, sofre de insegurança alimentar, e dentro deste
grupo, 320 mil pessoas caiem dentro do conceito de fome acima referido, ou seja, não sabem se vão
ter qualquer alimento hoje, ou nos próximos dias. Para se ter uma noção da grandeza deste número
de pessoas, a Refood neste momento distribui diariamente alimentos a cerca de 7 mil pessoas, isto é,
0,02% do total das pessoas presentemente necessitadas de ajuda diária urgente.
As causas da fome podem variar, mas estão sobejamente identificadas. Acima de tudo têm por base
motivos políticos e económicos, conflitos armados, educação (ou falta dela), saúde (pandemia, por
exemplo), desemprego e, em geral, tudo o que seja gerador de pobreza. Independentemente da causa
que esteja na origem da fome, o denominador comum de todas é o egocentrismo e a consequente
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ausência de solidariedade. O bem-estar de determinada pessoa, ou grupo social, cria a falsa sensação
de que tudo está bem, apenas porque aquela pessoa, ou grupo, se limita a fazer uma autoanálise,
esquecendo a realidade vivida por outras pessoas, ou grupos sociais.
Esta mentalidade social tem de mudar e a Refood trabalha incessantemente nesse sentido, pela
aplicação dos três pilares que estão no seu ADN: primeiro, através do desenvolvimento de uma
consciência social, que ajude cada pessoa a estar atenta aos problemas existentes dentro da sua
comunidade para, posteriormente e sucessivamente, cada comunidade se tornar apta a apoiar outras
comunidades, criando-se uma rede alargada de interajuda, onde não existem fronteiras. Segundo,
através da valorização dos recursos alimentares, que são escassos, levando à eliminação do
desperdício alimentar. Em terceiro lugar, a erradicação da fome torna-se, deste modo, um corolário
lógico dos dois primeiros passos, tendendo a ser naturalmente debelada.
(Fontes: SOFI 2021; ONU; FAO; Índice Global da Fome 2021; Nova School of Business & Economics)

4. EXECUÇÃO DO PLANO E ORÇAMENTO / ACTIVIDADE DA REFOOD EM 2021
O Plano de Atividades de 2021 foi aprovado em dezembro de 2020, em plena “nova” realidade Covid
que se manteve e atravessou todo o exercício de 2021.
O Plano desenvolveu-se, naturalmente, das ideias estratégicas anteriormente aprovadas por esta
Assembleia e plasmadas em Planos anteriores, assentando em três eixos: Assegurar, Completar e
Inovar.


Assegurar o serviço providenciado pelos Núcleos Refood, já em 60 comunidades de Portugal;



Completar os projetos iniciados, como seja, o desenvolvimento e implementação das
ferramentas Informáticas de Gestão, o Novo Site, a Intranet e a Academia de e-learning;



Inovar nas três áreas fundamentais do trabalho da Refood: (1) na recolha de alimentos, (2) na
distribuição dos mesmos e (3) na inclusão da comunidade.

O Plano de Atividades previa ainda, em 2021, o desenvolvimento de um ambicioso conjunto de
atividades internas, tais como (i) a recuperação de Núcleos mais fragilizados pelos efeitos da
pandemia; (ii) o reforço das equipas de gestão em cada um dos Núcleos Refood completando-se a
implementação, definitiva, do novo modelo de gestão, (iii) a implementação das ferramentas do
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apoio informático de gestão de forma a facilitar a criação, acompanhamento e gestão da rede de
Núcleos Refood, (iv) o acompanhamento contínuo às equipas de gestão dos Núcleos Locais,
nomeadamente, através de reuniões gerais periódicas (v) a criação de ferramentas de comunicação
e (vi) ativação das Equipas Executivas, cumprindo-se o Manual de Gestão aprovado em 2020.
Para além das atividades internas, encontravam-se também delineadas atividades externas, ou seja
voltadas para a comunidade, que se sintetizam (i) na criação de ligações com outros Parceiros
institucionais, (ii) no reforço da capacidade de recolher e receber alimentos excedentárias em todos
os Núcleos, através de parcerias com entidades de toda a cadeia alimentar, para equilibrar o aumento
da necessidade, (iii) dinamizar ações de comunicação e cidadania, ao nível local e nacional, (iv)
produzir e/ou promover ações de comunicação para marcar os 10 anos da Refood, convidando e
dando a oportunidade para novos Voluntários, Pioneiros e Parceiros se juntarem ao Movimento
Refood e ainda (v) maximizar as parcerias externas numa lógica de continuidade, quer através de
apoios financeiros da Comunidade, quer apoios em espécie dos Parceiros de fontes de alimentos.
A manutenção de um contexto de restrições sanitárias restringiu mais do que o previsto algumas das
ações projetadas neste Plano de 2021, algumas das quais com replanificação para 2022. Ainda assim,
mesmo com as restrições do trabalho 100% voluntário como é a Refood, a maioria das atividades
planeadas foi desenvolvida, as quais passamos a descrever nos pontos seguintes, de acordo com os
Processos Estratégicos (PR) em que assenta a gestão da Refood.

PR 01. Gestão Estratégica
Para além dos objetivos gerais acima referidos (“Assegurar”, “Completar” e “Inovar”) foram
implementadas:


a criação de novas equipas executivas: se em 2020 foram criadas/melhoradas 8 Equipas
Executivas (Eventos, Gestão de Núcleos, Financeira-Administrativa, Parcerias de Apoio,
Sistemas Informáticos, Comunicação e Jurídica e Equipamentos & Infraestruturas) em 2021
foram criadas mais Equipas (Comunicação (Redes Sociais), Qualidade, Desenvolvimento de
Novos Núcleos, Voluntários, Beneficiários e Global Team) e reforçadas as Equipas de IT com a
criação de 3 subequipas com competências muito específicas e direcionadas para o
desenvolvimento dos instrumentos informáticos e digitais (Microsoft, Primavera e Odoo);
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o programa de contabilidade Primavera foi implementado em todos os Núcleos em atividade
com a criação de um canal helpdesk em parceria com a empresa prestadora do serviço, a ALLBS.
Este canal veio a revelar-se de grande utilidade reduzindo grande parte dos problemas e
morosidade na emissão das faturas por parte dos Núcleos Locais e nacional.



a consolidação da Equipa de Embaixadores, para a região do Algarve, que acompanhou
ativamente o desenvolvimento dos Núcleos em operação e a criação de 3 novos Núcleos,
ajudando o Presidente Direção nas reuniões de sementeira, pioneiros e todas as restantes que
lhes seguira em Tavira, Portimão e Lagos e também acompanhando o processo de renovação
do Núcleo de Almancil.

De acordo com o Manual de Gestão, este processo enquadra os projetos e investimentos estratégicos
da Refood. Assim, durante o exercício de 2021:
1)

Foi implementado o Prémio BAYER Ideias de Mudam o Mundo, atribuído no final de 2020, no
valor de 25.000 € com vista à capacitação informática do Movimento e que proporcionou a
aquisição de 5 computadores portáteis para o Núcleo Nacional, assim como outro tipo de
equipamentos informáticos, desde tablets, impressoras, leitores de códigos de barras, etc., para
a implementação do programa informático de Gestão Odoo, adquiridos para os Núcleos
pioneiros deste sistema, Leiria e Vila Nova de Famalicão;

2)

Foi concluído o programa solidário CES MOVE4YOU no valor total de 7.664,00€. Este programa
que apoia Núcleos que acolhem e acompanham jovens nas suas primeiras experiências de
voluntariado ativo, foi implementado no Núcleo de Benfica.

3)

Foi concluído o investimento realizado ao abrigo do Prémio Solidário, atribuído no final de 2019
pelo BPI/Fundação La Caixa, com a entrega do relatório final a 31 de agosto. Recorda-se que a
atribuição deste prémio permitiu que a Refood se pudesse candidatar com sucesso ao Programa
Parcerias para o Impacto – Lisboa, tendo como Investidor Social o BPI / Fundação La Caixa. A
validação da conclusão do investimento possibilitou o recebimento de 8.000,00€ (20%) relativos
à última tranche do valor total do prémio (40.000,00€).

4)

Foi apresentado ao Portugal Inovação Social (PT 2020) o primeiro relatório intermédio e o
primeiro pedido de reembolso do projeto “Revolução Digital da Refood”. A finalidade deste
apoio é o financiamento de um Plano de Desenvolvimento (PD) de Iniciativa de Inovação e
Empreendedorismo Social. O PD apresentado pela Refood tem como base a “Revolução Digital
Refood” e abrange o investimento, em 3 anos, em 5 áreas: (i) novo website (concluído), (ii)
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academia Refood (em curso), (iii) CRM Relacionamentos (em curso), (iv) licenças e (v) intranet
Refood, cobrindo ainda um conjunto de despesas com consumíveis e com o desenvolvimento
de mapas de apoio à gestão.
O seu valor total foi estimado em cerca de 133.333,00€, no qual se inclui o financiamento do
Investidor Social (40.000,00€) acima referido.
À data de fecho das contas, aguardava-se ainda a conclusão da análise por parte do PT 2020.
5)

Pela primeira vez, a nível local foi iniciado um projeto das Hortas Urbanas, conduzido pelo
Núcleo do Parque das Nações no âmbito de um concurso promovido pelo Ministério da Saúde
denominado “Bairros Saudáveis”. O projeto financia hortas urbanas até ao montante de
50.000€ mediante a apresentação de faturas. A primeira tranche (25.000€) foi recebida em
outubro 2021.

PR 02. Gestão de Qualidade
O trabalho de Gestão de Qualidade, tal como o nome indica, prende-se com a verificação dos restantes
processos, através de metas e pontos de controlo.
Esta equipa deu os primeiros passos em 2021, trabalhando no desenvolvimento e elaboração de um
Manual SAPRI (Sistema de Avaliação Participada de Resultados e Impactes), no âmbito do Projeto da
“Revolução Digital da Refood” do Programa Parcerias para o Impacto – Lisboa, financiado pelo
Portugal Inovação Social (PT 2020). O SAPRI é o mecanismo de recolha, análise, tratamento e reporte
de dados, relativos aos resultados e impactes da Refood. A missão do SAPRI é a de desenvolver um
conjunto de indicadores de resultado e impacte social e a respetiva metodologia de avaliação,
envolvendo stakeholders externos relevantes para diferentes fases e propósitos da avaliação. Tem o
objetivo de fortalecer a Refood enquanto solução estruturada e multidimensional de resposta às
questões do desperdício alimentar, carência alimentar das comunidades locais e da capacitação dos
recursos humanos voluntários das organizações com vista à criação de uma sociedade mais ativa e
com o seu capital social reforçado. A construção do Sistema SAPRI está a decorrer simultaneamente
com a montagem do sistema de gestão operacional dos processos estratégicos (PR), e propõe o
mecanismo de avaliação de impactes para diversos tipos de atores individuais e institucionais:
beneficiários alimentares, fontes de alimentos, voluntários e parceiros de apoio. Este manual suporta
o trabalho de capacitação institucional que estará em curso até ao final de 2022.
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PR 03. Gestão de Comunicação e Eventos
No plano dos Eventos, mantiveram-se em 2021 as reuniões totalmente digitais, não estando ainda
reunidas as condições de segurança, no que respeita a evolução pandémica, para retomar as reuniões
presenciais. Este importante motivo levou ainda ao adiamento do Evento Comemorativo dos 10 anos
da Refood.
Não obstante, as Reuniões Gerais continuaram a revelar-se produtivas e de grande abrangência, pois
de um modo relativamente fácil e sem custos, pudemos ter a presença de todos os Núcleos Locais que
se distribuem pelo país.
Se o ano de 2021 se revelou um ano desafiante na área dos Eventos, com todas as restrições aos
eventos presenciais, a área da Comunicação teve um desenvolvimento muito significativo, com a
Equipa Executiva a nascer logo no início do ano cobrindo três vertentes: a comunicação, o design e as
redes sociais.
A Equipa tem como objetivo primeiro e transversal, a implementação
das orientações vertidas no Manual de Comunicação concluído no ano
anterior, com vista à harmonização da comunicação externa e interna da
Refood junto dos seus stakeholders, nomeadamente nas 3 vertentes
acima descritas.
Assim durante 2021:
1) Foi concluído e, em julho operacionalizado, o novo site da Refood,
que agrega a Refood 4 Good Associação (Núcleo Nacional), com as
devidas informações institucionais, e também todos os Núcleos Locais permitindo que cada
Núcleo tenha a sua própria página integrada no Movimento. Como atrás referido este
desenvolvimento faz parte do projeto Revolução Digital Refood, comparticipado pelo Programa
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Parcerias para o Impacto e pelo Investidor Social BPI / Fundação La Caixa, com uma
comparticipação de 30% do investimento.
De salientar a interatividade do site com a comunidade, revelando a sua importância como
instrumento de inclusão. Assim, desde o seu lançamento até 31 dezembro 2021, contactaram a
Refood , diretamente através do site: (i)

2.868 potencias Voluntários, (ii) 494 potenciais

Beneficiários, (iii) 37 Parceiros. De salientar que à data deste relatório, já em 2022, estes números
praticamente duplicaram.
Para além dos contactos diretos através dos formulários disponibilizados no site nas diferentes
valias (Voluntários, Beneficiários e Parceiros), referem-se os contactos com o Escritório da Refood,
por mail, telefone, e uma ou outra ocasião também por via presencial com base nas indicações de
contacto da página institucional da Refood. Neste âmbito, até 31 de dezembro registaram-se 41
contactos para voluntariado, 61 pedidos de apoio de potenciais Beneficiários, e 46 potenciais
Parceiros em diversas áreas. Todos foram encaminhados para os devidos Núcleos locais, com uma
elevada taxa de resposta por parte destes.

2) Desenvolveu-se a gestão integrada das redes sociais, através da publicação, na página “oficial” da
Refood (Núcleo Nacional) das principais noticias e campanhas dos Núcleos Locais.
Em complemento, e dando cumprimento ao Manual de Comunicação, iniciaram-se os trabalhos
com vista à elaboração de um “Manual de Gestão das Redes Sociais” que permitirá ainda maior
harmonização das publicações de todo o Movimento Refood (Núcleos Locais e Nacional) e
consistência às mensagens.
No final do ano, a página de Instagram refood_official tinha mais de 6.700 seguidores. Durante
2021, fizeram-se cerca de 50 posts e repost de notícias, clips e campanhas locais, nacionais e
internacionais (Espanha). Destas, salienta-se a Campanha de Natal 2021, com três mensagens
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seguidas, a primeira campanha 100% concebida pela Equipa Executiva de Comunicação e lançada
de forma integrada, no mesmo dia, nas páginas sociais de todo o Movimento Refood.

Já a página oficial do Facebook, tem
cerca de 70 mil seguidores, com
publicações

“gémeas”

das

do

Instagram, sobre eventos dos Núcleos
Locais, campanhas, clips, etc. Esta
página tem centenas de visualizações
e gostos e ainda mais partilhas do que a anterior.
3) Ainda no âmbito do site, salienta-se o trabalho no desenho do formulário e apoio técnico à
introdução de um “botão de doação” disponibilizado no final do ano, o qual permite que a
Comunidade Local e Global possa fazer donativos diretos aos Núcleos Locais da Refood, assim
como ao Núcleo Nacional antevendo-se a sua importância como instrumento de sustentabilidade
financeira do Movimento.

PR 04. Gestão de Implementação de Novos Núcleos
Em 2021, a Gestão de Implementação de Novos Núcleos no Movimento Refood teve a sua própria
Equipa Executiva formada e entrando em funções.
Esta Equipa começou no segundo ano de pandemia em plena consciência de dois factos importantes:
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(1) Falta de condições (sanitárias) para realizar as reuniões públicas presenciais (Reuniões
Sementeiras e/ou Reuniões de Lançamento) que representam uma parte importante no processo
de desenvolvimento dos novos Núcleos; e
(2) Muitos cidadãos (Pioneiros) não deixam de ter vontade a abrir novos Núcleos Refood nas suas
comunidades, inclusive durante a pandemia.
Face a estas duas verdades, renovámos e simplificámos o processo de implementação de novos
Núcleos, criando um novo procedimento para aproveitar a boa vontade e empenho dos CidadãosPioneiros, sem recorrer às reuniões públicas presenciais.
O novo processo foca as energias da Equipa de Pioneiros, não na promoção de uma reunião pública,
mas sim no desenvolvimento da Missão Refood em escala reduzida - resgatando alimentos em
número reduzido de Parceiros de Fontes de Alimentos, seguido pela sua entrega imediata em
Beneficiários Institucionais (i.e. instituições sociais com Beneficiários próprios). Esta “dupla ação” é
realizada utilizando as viaturas dos próprios Voluntários pioneiros, sem a necessidade de ter um
Centro de Operações e com o “resgate” e a “entrega” todo num espaço de tempo reduzido (2 horas).
Este novo modelo desenrola-se em 12 passos, com a flexibilidade de “adiar/saltar” os passos
impossíveis de realizar devido às restrições sanitárias (assim as reuniões públicas não são eliminadas,
passando a ser realizadas na primeira oportunidade futura).
Neste novo processo (sem a forte comunicação que sempre acompanha as reuniões públicas) a
comunicação com a comunidade é realizada de modo alternativo através da divulgação nas redes
sociais, diretamente associada ao trabalho de serviço da comunidade em curso diariamente.
Para fortalecer esta nova estratégia de comunicação, oos Pioneiros, em cada momento de recolha,
transporte e entrega de alimentos, solicita-se a crescida responsabilidade de captar imagens do
trabalho em curso e publicar as mesmas nas redes sociais com breves textos informando a
comunidade local do trabalho em curso. Estas ações resultam na comunicação essencial face à
Comunidade local.
Com este processo os Núcleos em desenvolvimento passam a ser Núcleos em operação (com ou sem
Centros de Operações e com ou sem inaugurações oficiais).
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Saudamos os novos Núcleos Refood que começaram a servir as suas comunidades durante 2021:
Albufeira, Tavira, Portimão, Lagos, Viseu e Bonfim, bem como os novos Núcleos ainda em fase de
formação no final de 2021: Olhão e Alcochete.

PR 05. Gestão de Núcleos
No Plano de Atividades para 2021 estava previsto a implementação do Modelo de Gestão em todos
os Núcleos. Este trabalho de reorganização estrutural já tem vindo a ser feito desde 2019, e o facto de
a pandemia ter continuado em 2021 fez com que grande parte dos Núcleos fizesse esta adaptação de
forma autónoma.
O Núcleo Nacional acompanhou todo este processo, com algumas ações no terreno sempre que
possível, mas também com reuniões gerais virtuais, que se tornaram uma ferramenta essencial para
a partilha de experiências e adaptação a esta nova realidade (best pratices), que fomentam uma
“cultura Refood” neste tempo tão desafiador em que vivemos.
Em 2021, realizaram-se 3 reuniões gerais:
(i) PANDEMIA: Sessão de Esclarecimentos (janeiro) – Sessão de esclarecimento sobre o tema COVID,
com a presença de uma voluntária, profissional de saúde, com o objetivo de definir os
procedimentos a adotar, de forma a evitar/reduzir o risco de contágio.
(ii) 10 Anos Refood | Passado, Presente e Futuro do Movimento Refood (março) – Celebração dos 10
anos da Refood, desde a primeira recolha em 2011. Esta sessão serviu também para apresentar
as medidas extraordinárias de transição, implementadas para assegurar a alimentação dos
Beneficiários, e para reforçar a cultura Refood.
(iii) Transição, Renovação e Crescimento (julho) – Reunião com foco na organização estrutural da
Refood, nomeadamente nas adaptações necessárias fazer em fase de transição, a renovação e/ou
reorganização de alguns Núcleos Locais a atravessar desafios relacionados com a época em que
vivemos, e o crescimento sustentável do próprio movimento.
Ao nível internacional, a Equipa Executiva Global Team realizou a 1ª Reunião “Refood Global
Community”, em formato online em agosto, onde se fizeram representar Refood Espanha, Refood
Itália e Refood Virginia (EUA).
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Também se realizou uma reunião presencial entre Refood Portugal e Refood Espanha, com o objetivo
de partilhar as boas práticas desenvolvidas pelos Núcleos Locais em Portugal e acompanhar o
crescimento e criação de novos Núcleos na nossa vizinha Espanha.

PR 06. Gestão de Pessoas | Voluntários
O reforço natural e contínuo dos Voluntários e Voluntários-Gestores de cada equipa local é o principal
objetivo e foco deste processo de gestão.
Em 2020, a pandemia veio alterar a estratégia das equipas locais. No início do ano, muitas, com
poucos Voluntários disponíveis, desviaram temporariamente o foco para a manutenção da atividade,
número esse que ao longo do ano foi aumentando, grande parte por via de novos Voluntários – a
maioria jovens – que quiseram contribuir para lutar nesse ano contra situações de pobreza e forma
de famílias e pessoas afetadas pelos efeitos económicos do Covid 19. No final de 2020 tínhamos cerca
de 5.150 Voluntários refletindo um decréscimo de 31% face ao ano anterior.
Em 2021 a tendência verificada no ano anterior inverteu-se. As vacinas e o alívio cauteloso, mas
crescente, das medidas restritivas possibilitaram que os Voluntários voltassem a sentir segurança e
que as Equipas se voltassem a reconstruir, pelo menos em grande parte.
Assim, a 31 dezembro 2021, a Refood registava 6.093 Voluntários, representando mais 15,5% do que
no ano anterior, mas ainda não chegando aos números da pré-pandemia.

REFOOD_Voluntários

2021

2020

2019

5 150

7 500

.
Número

6 093

Durante o ano, foi formada a Equipa Executiva de Voluntários.
Esta Equipa tem por missão a gestão global de Voluntários e envolve áreas tão diversas como o (i)
encaminhamento dos Voluntários que contactam a Refood via site ou pelo Escritório para os
diferentes Núcleos fazendo com estes o follow-up da integração (ii) o encaminhamento e
acompanhamento dos grupos de Voluntários no âmbito de programas de Empresas e das unidades
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curriculares de Estudantes do Ensino Básico, Secundário e Universitário, (iii) gestão dos ficheiros
relativos aos Voluntários numa base integrada e (iv) acompanhar as restantes Equipas Executivas –
Jurídica, Comunicação, Gestão de Núcleos, entre outros – nos assuntos que respeitam os Voluntários.
Durante 2021, a Refood foi contactada por um grande número de empresas para o Voluntariado de
Grupo no âmbito de programas de team building empresariais ou de voluntariado, tendo sido este o
primeiro exercício que uma só Equipa de âmbito nacional centralizou e organizou estes contactos,
tornando o processo mais eficaz e fácil de montar e acompanhar potenciando novas parcerias com a
comunidade empresarial.
Neste exercício, também cresceram os contactos de Estudantes, para realização de estágios
curriculares (cada vez mais) integrados nos programas escolares em praticamente todos os níveis de
escolaridade, mas sobretudo universitário. Neste âmbito foram celebrados protocolos com
Universidades nacionais e estrangeiras, designadamente da União Europeia.

PR 07. Gestão de Equipamentos e Infraestruturas
Este processo deu os primeiros passos no final de 2020 com a criação da respetiva Equipa Executiva,
tendo-lhe sido atribuída como primeira tarefa a gestão integrada do parque automóvel da Refood,
incluindo organização documental, aquisições e abates, seguros e revisões/inspeções obrigatórias.
Ao longo de 2021, este constituiu a principal ocupação da Equipa. Durante 2021, a Equipa organizou
toda a documentação relativa ao parque automóvel, incluindo a relativa ao Seguro e coberturas
constantes das Condições particulares, informando os respetivos Núcleos das mesmas.
Adicionalmente

também

prestou o apoio nos processos
de aquisição das viaturas,
obtenção

dos

respetivos

documentos e pagamento dos
prémios anuais.
Com a constituição da Equipa
Executiva de Equipamentos e Infraestruturas passou a existir apenas um interlocutor junto da
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Seguradora, com acesso direto à plataforma digital, reduzindo significativamente o tempo de resposta
da Refood.
A 31.12.2021, o parque automóvel da Refood era constituído por 24 carrinhas (em número de 22 em
31.12.2020) resultado de 5 novas aquisições (2 das quais em 2ª mão) e 3 abates de viaturas doadas e
sem valor comercial.
Valores em €
REFOOD_Frota Automóvel

2021

Quantia escriturada liquida inicial

2020 (CORR)

107 961,18

130 316,97

Aquisições

68 869,78

22 300,00

Total das Adições

68 869,78

22 300,00

Depreciações

73 695,03

44 655,79

Transferências

-2 211,11

Total das Diminuições

71 483,92

44 655,79

105 347,04

107 961,18

24

22

Quantia escriturada liquida final
Total Veiculos

Devido a erro informático, 2.211,11€ atribuído a Equipamento de Transporte correspondia a
Equipamento Administrativo. Em 2021, fez-se a correção do valor por transferência. A correção não
altera o valor total do Ativo Fixo Tangível em nenhum dos exercícios, mas apenas a sua repartição.
De seguida, apresenta-se o detalhe das principais aquisições de viaturas em 2021:

Detalhe das Principais Aquisições em 2021

Núcleo / Modelo

Valor de Compra
(€)

Observaçoes

Albufeira / Renault Kangoo

15 000,00

Ao abrigo do Programa Promoção do Bem lançado pelo Lidl no
Natal 2017 e destinado a 4 núcleos do Algarve

Barreiro / Renault Kangoo

15 000,00

Viatura adquirida com donativo da Rubis Gás recebido em 2020

Telheiras / Renault Kangoo

30 269,00

Viatura refrigerada adquirida com donativo da Siemens-Gamesa
ao abrigo de candidatura apresentada pelo núcleo local.

Total

60 269,00
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Às viaturas indicadas acrescem duas carrinhas em 2ª mão doadas, adquiridas pelos Núcleos de
Ermesinde e Vila Real no total de 5.100,00 € e uma bicicleta adquirida pelo Núcleo do Lumiar no valor
de 1.500,00€. Todas as viaturas foram adquiridas com donativos.
Durante 2021, esta Equipa Executiva iniciou ainda uma auscultação dos Núcleos de Lisboa, a Equipa
com vista à apresentação de pedido à EMEL para atribuição de lugares de cargas e descargas para a
Refood, junto dos respetivos Núcleos.
Para além do Parque Automóvel da Refood, no exercício de 2021, a Equipa de Executiva de
Equipamentos e Infraestruturas assumiu ainda as seguintes responsabilidades:
1) Gestão da rede de comunicações, garantindo o acesso à internet e a instalação de um telemóvel
em todos os Núcleos Locais em atividade, assim como a gestão centralizada do contrato de
prestação de serviços de desinfestação, potenciando ganhos de escala e poder negocial junto do
Fornecedor;
2) Gestão, arquivo e acompanhamento dos Contratos (comodato e arrendamento) relativos aos
Centros de Operação dos Núcleos Locais;
3) Inventariação do imobilizado da Refood, ainda em curso.
No final de 2021, o imobilizado líquido (excluindo Equipamento Transporte) ascendia a 170.939,42 €
(147.167,53 € a 31.12.2020) repartido conforme quadro seguinte:

Activo Fixo Tangível

Edificios

Equip. Basico

Equip.
Admnistrativo

Out. Activos

Total

Quantia escriturada bruta inicial

66 515,64

165 076,42

15 140,23

3 896,00

250 628,29

Depreciações acumuladas iniciais

-11 313,50

-85 290,75

-6 077,31

-779,20

-103 460,76

55 202,14

79 785,67

9 062,92

3 116,80

147 167,53

29 035,81

51 118,35

29 547,19

0,00

109 701,35

29 035,81

51 118,35

29 547,19

0,00

109 701,35

10 638,83
0,00

62 943,84
95,80

9 356,48
2 115,31

779,20
0,00

83 718,35
2 211,11

Total das Diminuições

10 638,83

63 039,64

11 471,79

779,20

85 929,46

Quantia escriturada liquida final 2021

73 599,12

67 864,38

27 138,32

2 337,60

170 939,42

Quantia escriturada liquida inicial 2021
Adições
Aquisições em 1ª Mão
Total das Adições
Diminuições
Depreciações
Transferências
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O aumento do líquido verificado, face ao exercício anterior, deveu-se globalmente a:
1) Obras efetuadas no novo Núcleo de Faro, num total de cerca de 23.000€ sem IVA com o apoio do
Município de Faro (montante recebido ainda no final de 2020);
2) Aquisição, por diversos Núcleos, de Equipamentos Básico tais como frigoríficos, arcas
congeladoras, máquinas de lavar industriais e micro-ondas, entre outros. Estas despesas foram
cobertas, parte pela Campanha Bairro Feliz, campanha organizada pelo Pingo Doce (que premiou
9 Núcleos num total de cerca de 10.000,00€) e ainda com recurso às verbas doadas no ano anterior
por Parceiros Institucionais como a Rubis Gás, a Secil e a Sony Music;
3) O Equipamento Administrativo, na sua maioria computadores foi financiando na quase totalidade
pelo Prémio Bayer – Ideias que Mudam o Mundo, no total de 25.000,00€.
Não podemos, por último, deixar de fazer uma referência ao “centro de operações” do Núcleo
Nacional – o escritório da Refood Nacional no Parque das Nações em Lisboa. Desde 2020, o escritório
que ocupa um espaço generosamente cedido pelo nosso Parceiro histórico A Padaria Portuguesa,
passou a ser um centro de referência para os Núcleos Locais e um importante pilar na gestão da
Refood.
Não obstante, mantemos o desejo e objetivo de encontrar um espaço de armazém que permita (a)
guardar material (consumíveis, imobilizado e arquivo documental) e (b) acondicionar alimentos para
distribuição centralizada. Este desejo passará a ser uma necessidade quando a Lei n.º 62/2021
(publicada no dia 19 de agosto e estabelece o regime jurídico aplicável à doação de géneros
alimentícios para fins de solidariedade social e medidas tendentes ao combate ao desperdício
alimentar) entrar em vigor, prevendo-se um aumento exponencial dos alimentos doados (os quais
sem a obrigatoriedade legal iriam para o lixo), nomeadamente pelas grandes superfícies da Área
Metropolitana de Lisboa. Neste sentido, antevendo que com os meios atuais possam surgir
dificuldades de armazenagem e escoamento, em 2021 foram novamente feitas diligências informais
junto da Câmara Municipal de Lisboa para procurar colmatar esta necessidade, continuando-se, no
entanto, à espera de resposta.
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PR 08. Gestão de Parcerias
Os objetivos contemplados no Plano de Atividades para 2021, estão naturalmente centrados no
convite contínuo das equipas locais e nacional à comunidade, no sentido de reforçar a
sustentabilidade do Movimento a todos os níveis.
A Gestão de Parcerias, nas suas 3 vertentes, é um processo estratégico essencial para a vida da Refood.
1) Equipa Executiva de Parcerias (fornecimentos e serviços)
São parcerias que têm exclusivamente o objetivo de cobrir total ou parcialmente o custo com serviços
prestados pela entidade doadora e/ou acompanhar contratos de forma centralizada que permitam
ganhar economias de escala.
A Equipa Executiva tem assim por missão negociar os contratos de fornecimentos e serviços e convidar
a área de responsabilidade (do fornecedor) a associar-se à Refood. São parcerias nacionais de grande
relevância para o desempenho operacional da Refood, em termos de custo e serviço prestado. No
final de 2020, encontravam-se nesta situação, as comunicações (Fundação Altice) e os seguros
(Fundácion Mapfre). Em 2021, contudo, fruto da situação pandémica e de alterações ao nível da
política e estratégia de responsabilidade social, não foi possível usufruir destes apoios.
Neste sentido, e porque estes custos crescem na relação direta com o crescimento da Refood,
entendemos que a retoma destas parcerias é um desafio desta importante Equipa Executiva.
Durante o ano, foi também alocada a esta Equipa Executiva a centralização da gestão dos Contratos
de Eletricidade dos Núcleos Locais, com vista a uma melhor organização do processo de faturação, à
obtenção de ganhos de escala na negociação dos fornecimentos e no convite à participação da
instituição no Movimento Refood através de Parceria Institucional.
Assim, no que respeita a gestão deste recurso, foram realizados inúmeros contactos com a EDP, o
principal fornecedor do serviço, e com a e-Redes no sentido de atualizar os dados dos contratos,
designadamente a atualização do nome do titular, as moradas de correspondência, o nº telemóvel e
o email associados a cada Código de Ponto de Entrega -CPE - (Núcleo/Centro de Operações). Foram
ainda criados os acessos às plataformas online EDP Zero e Balcão Digital da e-Redes.
De referir que os três serviços prestados - seguros, comunicações e eletricidade - representam uma
fatia importante da estrutura de custos da Refood sendo imprescindíveis à sua atividade.
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1.1. Seguros
Em 2021, o custo com seguros representava 14,1% dos custos com FST em 2021, tendo aumentado
cerca de 14% face a 2020, por via dos seguros automóveis, fruto do crescimento do Parque da
Refood, atrás detalhado. Como referido, em 2021 deixámos de contar com o apoio da Fundación
Mapfre justificado por alterações de politica do Grupo espanhol.

Valores em €

RECEBIDO DA FUND.
MAPFRE

ANOS
2017

CONSUMOS REFOOD (SEG.
VOLUNTÁRIOS + VIATURAS)
7 141,71

12 400,00

Voluntários

4 644,03
2 497,68

Viaturas
2018

8 810,73
6 767,86

Voluntários

1 955,12

Viaturas
21 000,00

multi-risco
2019

87,75
14 744,44
11 077,86

Voluntários

3 666,58

Viaturas
20 000,00

2020

18 335,08
11 257,68

Voluntários

6 729,93

Viaturas

347,47

multi-risco e responsabilidade civil
Sem atribuição de apoio

2021

21 309,23

Voluntários

10 665,90

Viaturas

10 293,84
349,49

multi-risco e responsabilidade civil
Total

53 400,00

70 341,19
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1.2. Comunicações
O custo com comunicações representava 15% do total de custos com FST no final de 2021. Esta
rúbrica teve um aumento de 22% face ao exercício anterior, resultado do crescimento do número
de Núcleos conjugado com a conclusão do plano de dotação de todos os Núcleos Locais de acesso
a internet, equipamento de telefone fixo e telefone móvel (recorda-se a propósito que no final de
2020, apenas 32 Núcleos Locais tinham este equipamento e acesso).

Valores em €
ANOS

RECEBIDO FUND. ALTICE (Ex-PT)
(A)

CONSUMOS RE-FOOD (TOTAL
NUCLEOS)
(B)

DIFERENÇA
(Pago pela Re-food)
(A) - (B)

2017

8 368,91

10 469,05

-2 100,14

2018

4 475,90

8 446,67

-3 970,77

2019

5 724,10

13 413,43

-7 689,33

19 492,71

---

23 804,00

---

2020

Sem apoio atribuído

2021

1.3. Custos com Eletricidade
Em 2021, os custos com o fornecimento de eletricidade ascenderam a 56.512,46 € e representam
37% dos custos de FST da Refood neste exercício. Estes custos correspondem a uma média de
5.000.00€ /mês, ou seja quase 100,00€ por Núcleo Local. O seu crescimento face a 2020
(42.144,81€) deve-se sobretudo à retoma gradual da atividade dos Núcleos Locais após os
períodos de confinamento em 2020, com a retoma gradual da atividade económica.
Trata-se de um custo, imprescindível para o funcionamento dos Núcleos cuja atividade de recolha
e armazenamento seguro dos alimentos passa pelos Equipamentos de Frio. A sua elasticidade, em
termos de corte e poupança, a que acresce a atual perspetiva de aumento dos preços por impacto
do conflito da Rússia e Ucrânia, remete-nos para a urgência de um Parceiro institucional que
partilhe com a Refood a sua cobertura, envolvendo-se assim neste projeto.
A anteceder o convite para tal Parceria, houve necessidade de “arrumar a casa”, organizando e
tornando clara e fluída a informação relativa aos Contratos celebrados localmente. Este foi o
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trabalho base, desenvolvido em 2021, que entendemos ser a alavanca para podermos convidar
um Parceiro.
2) Equipa Executiva de Parcerias de Fontes de Alimentos
A pandemia mudou o foco das parcerias tanto ao nível local como ao nível nacional, fechando algumas
portas e abrindo outras.
Em 2021, ainda num contexto pandemia os Parceiros tradicionais ressurgiram com mais foco na
gestão dos custos e, por isso, com muito menos excedentes alimentares, para não referir aqueles que
permaneceram encerrados. A solução encontrada em 2020, centrada em novas parcerias com
instituições públicas, como juntas de freguesia, câmaras municipais e outras organizações públicas e
privadas manteve-se ao longo de 2021.
Da mesma forma, também o reforço das parcerias antigas que permitiram em muitos casos aumentar
a quantidade de comida resgatada, principalmente com supermercados e/ou refeitórios se manteve
vivo em 2021, assim como as doações de alimentos por empresas locais, conduzidas pelo sentido de
responsabilidade social e ambiental.
Todos estas parcerias reforçam a capacidade de serviço do Movimento Refood, garantindo que
aqueles que necessitam sejam salvaguardados e alimentados no futuro, com ou sem pandemia.

Donativos em Espécie (Alimentaçáo)
montantes em €

O esforço ao convite e inclusão dos Parceiros de
Fontes de Alimentos no Movimento Refood resultou

2021

2020

num crescimento muito acentuado dos donativos

6 554 465,12

3 147 730,32

alimentares, 108% de 2020 para 2021, que se traduz
num aumento de 3 milhões de Euros para mais de 6,5
milhões de Euros

Ao nível nacional, redobrámos os nossos esforços de consolidação para reforçar as parcerias com as
grandes superfícies (Lidl, Continente, Pingo Doce, Aldi, Auchan, Makro, Hussel e outras) de modo a
alargar o acesso dos Núcleos aos pontos de recolha espalhados por todo o país.
Durante este exercício de 2021, foi dinamizada a Equipa Executiva de Parceiros de Fontes de Alimentos
que passou a acompanhar este tema em exclusividade, mantendo as reuniões de acompanhamento
com a área de responsabilidade social do Grupo Jerónimo Martins (Pingo Doce), com a Phenix
(entidade que acompanha o Grupo Sonae nestes temas de recolhas e doação de desperdícios) e ainda
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com o Lidl. As reuniões têm por finalidade a atualização constante das lojas (potenciais novos pontos
de recolha) e a manutenção de um nível de qualidade e eficiência das relações da Refood com os seus
principais Parceiros nacionais, fazendo pontos de situação periódicos sobre o modo como decorrem,
no terreno, as recolhas locais, designadamente quanto às relações com os Núcleos, quantidade de
alimentos doados, medidas para evitar o desperdício e outros temas.
Mantemos o objetivo de estender este acompanhamento a todas as grandes superfícies, nossas
parceiras através da Equipa de Parcerias de Fontes de Alimentos, celebrar Protocolos com todas elas
e adequar a gestão de todos os documentos fiscalmente relevantes englobados no processo, tais
como as guias de transporte, de modo a garantir a sua disponibilidade sempre que solicitado.
Para além destas, mantivemos ainda a parceria (gerida centralmente) com as plataformas digitais de
promoção do sector da restauração, tais como a Too Good to Go e a Zomato.
No Natal, fomos contactados pela Bem-U-Ron que doou 10.000,00€ exclusivamente para a compra de
Cabazes de Natal distribuídos por todos os Núcleos Locais.

3) Equipa Executiva de Parcerias Financeiras
Por último, as Parcerias Financeiras ainda acompanhadas diretamente pela Direção no âmbito do seu
plano de sustentabilidade.
Em 2021, o valor dos donativos monetários apresenta um
crescimento de 28% face a 2020. Este crescimento decorre
contido do diferimento de parte dos proveitos de donativos
de 2020, a maior parte dos quais correspondente a aquisição

Donativos Monetários Recebidos
montantes em €

2021
526 923,60

2020
407 889,02

de imobilizado fixo.
Se durante 2020, ano de pandemia, muitos Parceiros institucionais e particulares se quiseram juntar
ao caminho da Refood, dando seu contributo monetário, em 2021, fruto talvez da expectativa de
retoma económica esse apoio foi mais pontual. Ainda assim uma gestão equilibrada dos fundos
recebidos em 2020, continuou a garantir a cobertura de investimentos essenciais dos Núcleos Locais,
explicando assim o diferimento das verbas acima explicado.

Refood 4 Good – Associação (IPSS) ● Av. João Crisóstomo, n.º 71 - 3.º Esq., 1050-126 Lisboa
NIF: 510 230 881 ● 218 947 100 ● www.re-food.org ● geral@re-food.org ● FB: Refood Portugal

Não obstante destacam-se os principais montantes recebidos pelo Núcleo Nacional e sua alocação:

Mês

PARCEIROS PRIVADOS

Valor (€)

Destino

Janeiro

Worten

20 000,00

Donativo alocado à cobertura de despesas correntes dos
Núcleos

Março

Siemens Gameza

36 556,83

Aquisição de carrinha do Núcleo de Telheiras

Abril

Generis

2 000,00

Donativos totalmente alocados a compra de vauchers p/ bens
alimentares p/ o Núcleo de Falagueira Venda-Nova

Dezembro

Bem-U-Ron

10 000,00

Donativos alocados à compra de Cabazes de Natal dos
Núcleos

TOTAL

68 556,83

Também as entidades públicas, sobretudo locais, apoiaram a as atividades dos Núcleos Locais,
destacando-se os seguintes apoios:
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NÚCLEO

PARCEIROS PÚBLICOS

Valor (€)

Finalidade

Almada

Câmara Municipal Almada

1 360,31

Despesas em utensilios de desgaste rápido, embalagens e
produtos de limpeza e higiene com apresentação de faturas

Albufeira

Junta Freguesia da Guia

1 250,00

Comparticipação para t-shirts e despesas indirenciadas

Barreiro

Câmara Municipal do Barreiro

4 667,85

Pagamento das rendas do Núcleo

Benfica

Junta de Freguesia de Benfica

500,00

Pagamento parcial das Rendas suportadas pelo Núcleo

Braga

Municipio de Braga

11 300,00

Parte (1,300€) para pagamento da renda e o restante
destinado à cobertura de despesas correntes do Núcleo

Cascais

Municipio de Cascais

3 994,71

Pagamento Água e Eletricidade mediante apresentação de
faturas e apoio aos custos acrescidos por via da pandemia

Cascais -CPR

Municipio de Cascais

2 500,00

Material de Limpeza e Higiene, Embalagens, despesas carrinha
e bens alimentares (1º semestre) mediante apresentação de
faturas

Coimbra

Freguesia Nova Santa Cruz Almedina
S Bartolomeu

3 000,00

Pagamento das obras do Núcleo

FalagueiraVenda Nova

Municipio da Amadora

380,34

Despesas indiferenciadas

Leiria

Câmara Municipal Leiria

912,00

Balança + Equipamentos Informáticos + Consumíveis

Loures Tejo
Sacavém

Municipio de Loures

3 653,08

Despesas indiferenciadas com apresentação de fatura

Maia

Municipio da Maia

7 160,00

Gastos Gerais (FSE)

Odivelas

Municipio de Odivelas

1 500,00

Gastos Indiferenciados

Parque das
Nações

Junta de Freguesia do Parque das
Nações

7 500,00

Gastos indiferenciados do Núcleo

Santarém

Municipio de Santarém

799,50

Aquisição Equipamentos Frio

Vila Nova
Famalicão

Municpio VN Famalicão

15 440,00

Custos Operacionais

Vila Real

Junta Freguesia Vila Real

1 500,00

Gastos indiferenciados do Núcleo

TOTAL

65 917,79
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No final do ano, renovámos a parceria com a CAF-America, a plataforma de doadores americanos,
tendo a Refood recebido o selo de elegibilidade já em 2022 para o triénio 2022-2025. A renovação foi
justificada com a distribuição das verbas recebidas da CAF entre junho de 2020 e Agosto de 2021, no
total de 1.448,57 € (914 € no mesmo período de 2019/2020), repartido entre os Núcleos de Telheiras
e Rio de Mouro (724,29€ /cada) para cobertura de despesas de eletricidade e agua conforme
previamente aprovado pela entidade.

PR 09. Gestão Administrativa e Contabilidade
A gestão desta área é assegurada pela Direção, principalmente na pessoa do tesoureiro, mas com
apoio dos outros membros e pelo Prestador de Serviços OCC – Organização, Consultoria e
Contabilidade Lda que tem a seu cargo a contabilidade e o serviço administrativo do escritório.
A principal dificuldade da Equipa de Gestão Administrativa e Contabilidade tem sido a receção
atempada do reporte informativo mensal (financeiro e não só) por parte dos Núcleos Locais e
respetiva documentação de suporte. Em 2021, o incumprimento do dever de apresentação de
comprovativos (obrigatórios) de recebimentos e despesas manteve-se, continuando assim como um
dos importantes desafios a resolver no futuro. No final de 2021, o montante das despesas não
documentadas ascendia a 7.716,61€, resultando no pagamento de imposto sobre 70% daquele
montante.
No âmbito do DL 84/2017 de 21 julho, foi possível recuperar o IVA da aquisição de equipamentos
utilizados na prossecução da atividade da Refood, assim como de bens alimentares para distribuição
a Beneficiários (este particularmente relevante num ano em que a pandemia provocou o fecho da
maioria dos restaurantes, a principal fonte de alimentos). No final do ano, o IVA restituído tinha
ascendido 2.003,46€ (2.625,05€ em 2020), estando pedidos 4.006,92€.
Em 2021, o valor do IRS consignado foi de 56.894,75€ (56.757,48€ em 2020). Para além de suportar
todas as despesas do Movimento Refood, parte desta verba destina-se a apoiar os Núcleos em
dificuldades temporárias.
Durante 2021, a Direção manteve a medida de apoio financeiro temporário para os Núcleos Locais
com dificuldades financeiras pontuais ou de emergência e que exigem um reforço financeiro. Recordase que a medida consiste num “Protocolo de Apoio Financeiro Interno”, estabelecido entre o Núcleo
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nacional e o respetivo Núcleo Local, comprometendo-se o primeiro a assumir despesas estruturais e
essenciais (por ex. eletricidade, água ou rendas) e assumindo o segundo o compromisso de
implementar ações na sua comunidade de forma a criar condições de autossustentabilidade, num
futuro próximo. Este apoio não é considerado um empréstimo, mas sim um apoio sem retorno.

PR 10. Gestão de Beneficiários
Em 2021, o número de Beneficiários apoiados pela Refood aumentou cerca de 24%, atingindo mais de
7.000 pessoas com alguns Núcleos Locais, como Barreiro e Faro, a apoiar 1.000 pessoas no seu
conjunto.
O enorme esforço de organização e estruturação do Movimento Refood, ainda em curso, permitiu
uma ampla resposta às necessidades surgidas com a pandemia, nomeadamente através do
acompanhamento e monitorização centralizada das principais Fontes de Alimentos (as grandes
superfícies) ao nível nacional, acompanhamento replicado pelas várias Equipas de Gestão de Fontes
de Alimentos ao nível local.
Em 2021, foi criada a Equipa Executiva de Beneficiários e Parceiros Sociais, tendo dado já importantes
passos e contributos na gestão e encaminhamento de Beneficiários que contactam a Refood
diretamente ou através do site (cerca de 555, como acima mencionado).
Durante este ano foram também trabalhadas a Diretiva dos Beneficiários, assim como os diversos
documentos de apoio (Ficha de Beneficiário, Ficha de sinalização de Beneficiário e Guião de Entrevista
de Acolhimento). O acolhimento e acompanhamento adequado dos nossos Beneficiários, quer em
termos de resposta à necessidade, quer no que respeita o tratamento pessoal, é uma das grandes
preocupações da Direção sendo esta uma área prioritária nos conteúdos de formação de e-learning
no âmbito da Academia Refood, projeto em curso no enquadrado “Revolução Digital”, investimento
apoiado pelo Programa Parcerias para o Impacto Lisboa e pelo Banco BPI / Fundação La Caixa.

REFOOD_Beneficiários

2021

2020
(recalculado)

2019

Número

7 317

6 800

7 000
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Damos nota que o recálculo do número de Beneficiários em 2020 teve por base um inquérito realizado
aos Núcleos Locais no final desse ano, cujos resultados foram, entretanto, disponibilizados.

PR 11. Gestão Jurídica
A Gestão Jurídica inclui o cumprimento das obrigações legais e de registo, nomeadamente, junto da
Segurança Social e tutela, a elaboração e negociação de acordos, protocolos, contratos e outras
parcerias, o apoio jurídico eventual aos Núcleos Locais, bem como a elaboração dos documentos
internos uniformizados, como, minutas, declarações e/ou atas.
Em 2021, esta Equipa foi dando apoio em todas aquelas vertentes, em particular na revisão e
negociação de contratos / protocolos – condição prévia e necessária à sua assinatura – estimando-se
estes em número de 3 ou 4 em termos médios mensais.
Para além desta responsabilidade, a Equipa Jurídica também prestou apoio à PLMJ Advogados, que
tem dado apoio jurídico em pro bono à Refood, particularmente, no que respeita (i) o
acompanhamento do processo de atualização dos estatutos junto da Segurança Social e (ii) na
instrução do processo judicial interposto contra a Refood, relativo ao (não) pagamento de
indemnização decorrente de uma queda de Voluntária do Núcleo de Carnide, em 2017, com alegados
efeitos negativos no estado de saúde da mesma.
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5. O IMPACTO REFOOD
Crescimento, Resultados e Impacto 2021

O crescimento do Movimentos Refood foi condicionado pela pandemia em 2020, mas as adaptações
implementadas e as novas parcerias - ao nível nacional e nos tantos Núcleos Locais - estabilizaram a
nossa atividade garantindo a alimentação dos Beneficiários Refood, abrindo o caminho para voltar a
crescer em 2021.
Os resultados de 2021 indicam que ultrapassamos os resultados de 2019 (antes da pandemia) com
um aumento dos Núcleos em operação, servindo ainda mais Beneficiários, com menos Parceiros (a
atividade de restauração ainda não recuperou para o os níveis anteriores à pandemia), ligeiramente
menos Voluntários ativos (embora em crescimento) e com o maior número de sempre em ternos de
Núcleos em operação.
O Movimento Refood, no ano de 2021 (e como sempre), impactou diretamente nos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) #2 (Fome) e #12 (Produção e Consumo Sustentável), pois cada
refeição resgatada, simultaneamente reduz o impacto negativo no meio ambiente e apoia uma pessoa
com carências alimentares. Tendo a nutrição estabilizada (ODS #2), abre-se a porta para a saída da
pobreza (ODS #1), cria-se a base essencial para crescer com saúde (ODS #3) e representa o primeiro
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passo em reduzir desigualdades (ODS #10) assegurando-se assim, o direito humano de ter acesso de
uma boa alimentação.
Da mesma maneira, a ação direta no ODS #12 (Produção e Consumo Sustentável) produz também
benefícios indiretos – mas tangíveis – em outros ODS. A ação da Refood, na mobilização da
comunidade para defender a sua própria sustentabilidade produz o impacto significativo no ODS #11
(Cidades e Comunidades Sustentáveis), enquanto a contribuição para ODS #13 (Ação Clima) é
assegurada pela redução do montante de CO2 libertado na atmosfera.
Além destes factos concretos e quantificáveis da nossa atividade, o Movimento Refood defende que
cada ato de voluntariado (i.e., cada serviço de 2 horas) promove a paz e a justiça entre os concidadãos,
tornando os Voluntários Refood (tal como muito outros Voluntários) Embaixadores de Paz e Justiça
nas suas comunidades.
A ONU adicionou o ODS #17 exatamente para realçar a necessidade de envolver o tecido empresarial
na implementação dos 16 ODS originais. Por sua parte, a Refood é uma instituição independente,
governada por cidadãos, mas, ao mesmo tempo altamente interdependente – a Refood conta com
Parceiros em cada passo da sua cadeia de valor acrescentado. É nestas interações que notamos o
impacto do nosso trabalho na comunidade de parceiros e também na comunidade mais alargada –
juntos, estamos a mudar a sociedade a nossa volta.
O crescimento do Movimento Refood aumenta o bem que podemos fazer, os resultados quantificáveis
mostraram os fatos estatísticos relevantes, mas o verdadeiro impacto está nas vidas das pessoas
envolvidas.

6. CONTAS 2021
É neste enquadramento que apresentamos as contas relativas ao ano de 2021, nomeadamente os
Mapas do Balanço, Demonstração dos Resultados, Fluxos de Caixa e Anexo às Contas, que constituem
os documentos de prestação de contas, para apreciação pelos Associados e que explanam a situação
financeira e contabilística da Associação.
Terminámos este exercício com o ativo total 725 623 € (780 716.32€ em 31.12.2020), um fundo
patrimonial de 671.924,66€ (762 387,43 € em 31.12.2020) e um resultado líquido do período de
14.385,96€ (35.074,76 € em 31.12.2020), o qual se propõe seja transitado para o exercício seguinte.
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7. CONCLUSÕES
Em 2021, o Movimento Refood prosseguiu os seus propósitos de combate à fome, eliminação do
desperdício alimentar e a inclusão da comunidade, ainda num contexto de grandes condicionamentos
criados pelo Covid 19.
Conseguimos, no entanto, manter um elevado nível de produtividade, contribuir ainda mais para uma
resposta social efetiva num momento de grande necessidade e, ao mesmo tempo, continuar a
desenvolver os projetos estruturantes internos – a nossa Revolução Digital – que capacitarão o
Movimento Refood para desafios futuros e para a sua sustentabilidade a longo prazo.
Devemos agradecer aos Parceiros que em 2021 apoiaram a nossa capacitação de desenvolvimento,
em particular, ao Portugal Inovação Social e BPI/Fundação la Caixa, pelo investimento na nossa
organização, no nosso futuro e no nosso trabalho.
Igualmente, agradecemos aos novos e antigos Parceiros, públicos e privados, institucionais e
particulares, que encontraram na Refood um Parceiro gerador do impacto desejado na comunidade
que todos nós partilhamos.
Por fim, a Direção da Refood tem orgulho e reconhece com admiração o trabalho desenvolvido pelos
Voluntários nos Núcleos Locais ao longo deste ano e confia no seu empenho nos anos vindouros.
Antes de concluir o presente Relatório, gostaríamos de endereçar, ao Conselho Fiscal e Mesa da
Assembleia Geral, os nossos agradecimentos pela forma dedicada e disponível com que sempre
acompanha os nossos trabalhos e manifestar inteira disponibilidade para cumprir a vontade dos
Associados, a quem submetemos este Relatório e as Contas de 2021, para aprovação.
Lisboa, 21 de junho de 2022

A Direção

____________________
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Presidente

Vice-Presidente

Hunter Halder

Luís Barosa
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ANEXO AO
RELATÓRIO E CONTAS 2021
Re-food 4 Good - Associação

ÍNDICE


BALANÇO INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021



DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS EM 31 DEZEMBRO 2021



MAPA DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DEZEMBRO 2021



ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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BALANÇO INDIVIDUAL
31 DE DEZEMBRO DE 2021
Montantes em €

Ativo
Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis
Ativos Intangíveis
Ativo Corrente
Fundadores/Benf./Patroc./Associados/Membros
Estado e Outros Entes Públicos
Outras Contas a Receber
Diferimentos
Caixa e Depósitos Bancários

Notas

31.12.2020

5
6

285.445,66
10.066,71

255.128,71
20.131,41

7
8
9
10
11

1.409,00
2,47
3.085,45
14.977,37
410.636,66

40.915,47
658,18
2.827,80
17.042,29
444.013,07

725.623,32

780.716,93

Total do Ativo
Fundos Patrimoniais
Capital Próprio
Fundos
Outras Variações Capital (Doações)
Resultados Transitados
Resultado Liquido

31.12.2021

31.12.2021

12
13

Total do Fundo de Capital

31.12.2020

379,44
204.075,23
453.084,03
14.385,96

379,44
308.923,96
418.009,27
35.074,76

671.924,66

762.387,43

Passivo
Passivo não corrente
Provisões

14

13.506,00

11.606,93

Passivo corrente
Fornecedores
Estado e Outros Entes Públicos
Empréstimos
Fundadores/Benf./Patroc./Associados/Membros
Outras Contas a Pagar

15
8
16
7
17

31.261,99
5.253,79
6,02
2.559,50
1.111,36

4.196,22
1.356,16
0,00
500,00
670,19

53.698,66

18.329,50

725.623,32

780.716,93

Total do Passivo
Total do Capital Próprio e do Passivo

A CONTABILISTA CERTIFICADA

31.12.2021

31.12.2020

A DIREÇÃO
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DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZA
31 DEZEMBRO 2021
Montantes em €

Notas

2021

Subsidios, Doações e Legados à exploração

18

Custo dos donativos em espécie

18

-6.554.465,12 -3.147.684,55

Fornecimentos e serviços externos

19

-422.697,87

-353.060,94

Outros rendimentos e ganhos

20

2.387,97

160,01

Outros e gastos e Perdas

21

-27.636,49

-19.155,76

Provisões

22

4.100,93

-4.100,93

Resultado antes das depreciações, gastos de financiamento e impostos

187.020,29

125.654,99

Gastos/reversões de depreciações e de amortização

23

-167.478,08

-89.231,83

Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

19.542,21

36.423,16

-4,87

7,76

19.537,34

36.430,92

-5.151,38

-1.356,16

14.385,96

35.074,76

Juros e rendimentos similares obtidos

24

Resultado antes de impostos
Imposto Estimado

25

Resultado liquido do período

A CONTABILISTA CERTIFICADA

7.185.330,87

2020
3.649.497,16

A DIREÇÃO

MAPA DOS FLUXOS DE CAIXA
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31 DEZEMBRO 2021
2021

2020

Actividades operacionais
Recebimentos de Clientes

411 490,12

445 397,16

-210 422,83

-174 683,92

0,00
201 067,29

0,00
270 713,24

-1 356,16
Outros Recebimentos/Pagamentos relativos à actividade operacional
-117 530,22
Fluxos gerados antes das rubricas extraordinárias
82 180,91

-117 346,56

Pagamentos a Fornecedores
Pagamentos ao Pessoal
Fluxo gerado pelas operações
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento

Recebimentos relacionados com rubricas extraordinárias
Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias
Fluxos das actividades operacionais (1)

-4 370,20
148 996,48

0,00
0,00

0,00
0,00

82 180,91

148 996,48

0,00
1 057,17

0,00
1 079,81

Actividades de Investimento
Recebimentos provenientes de:
Investimentos financeiros
Imobilizações corpóreas
Imobilizações incorpóreas

0,00

0,00

Subsídios de investimento
Juros e proveitos similares

19 740,64

103 150,91

9,90

7,76

0,00

0,00

20 807,71

104 238,48

0,00
-135 812,36

0,00
-45 663,69

Dividendos

Pagamentos respeitantes a:
Investimentos financeiros
Imobilizações corpóreas
Imobilizações incorpóreas

0,00

0,00

-135 812,36

-45 663,69

-115 004,65

58 574,79

Aumento de capital, prestações suplementares e prémios de emissão

0,00
0,00

0,00
0,00

Subsídios de doações

0,00

0,00

Vendas de acções (quotas) próprias
Cobertura de prejuízos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Empréstimos obtidos

0,00

0,00

Amortização de contratos de locação financeira

0,00

0,00

-558,69

-175,69

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-558,69

-175,69

-558,69

-175,69

Efeitos das diferenças de câmbio

-33 382,43
0,00

207 395,58
0,00

Caixa e seus equivalentes no início do período

444 013,07

236 617,49

Caixa e seus equivalentes no fim do período

410 630,64

444 013,07

Fluxos das actividades de investimento (2)
Actividades de financiamento
Recebimentos provenientes de
Empréstimos obtidos

Pagamentos respeitantes a:

Juros e custos similares
Dividendos
Reduções de capital e prestações suplementares
Aquisições de acções (quotas) próprias
Fluxos de actividades de financiamento (3)
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
1. Identificação da entidade
A Re-food 4 Good - Associação é uma IPSS (Instituição Particular de Solidariedade Social) com sede na
Avenida João Crisóstomo, 71, 3 0 Esquerdo, Portugal.
A sua atividade consiste na redistribuição do desperdício alimentar por famílias carenciadas.
2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras anexas estão em conformidade com todas normas que integram o
Sistema de Normalização Contabilística (SNC). Devem entender-se como fazendo parte daquelas
normas as Bases para a Apresentação de Demonstrações Financeiras, os Modelos de Demonstrações
Financeiras, o Código de Contas e a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do
Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) e as Normas Interpretativas.
Sempre que o SNC não responda a aspetos particulares de transações ou situações são aplicadas
supletivamente e pela ordem indicada, as Normas Internacionais de Contabilidade, adotadas ao abrigo
do Regulamento (CE) n 0 1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de julho; e as
Normas Internacionais de Contabilidade (IAS) e Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS),
emitidas pelo IASB, e respetivas interpretações SIC-IFRIC.
As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adotados a 31 de dezembro de 2019 são
comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de dezembro de
2018. O rendimento dos donativos é imputável ao período contabilístico a que respeita o seu
recebimento, em cumprimento do disposto no normativo contabilístico aplicável. Os donativos
relacionados com ativos fixos tangíveis, incluindo não monetários, são apresentados no balanço como
componente do Fundo Patrimonial, e imputados como rendimentos na proporção das depreciações
efetuadas em cada período.
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3. Principais políticas contabilísticas, estimativas e julgamentos relevantes
3.1 Politicas de Reconhecimento e Majoração
3.1.1.Activos fixos tangíveis
Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das
correspondentes depreciações e das perdas por imparidade acumuladas.
As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados.
Em 2021, foi alterado o critério das depreciações para os bens de valor igual ou inferior a 1.000,00€,
procedendo-se para estes bens à depreciação total no exercício. Para os restantes bens, s taxas de
depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada (em anos):
Ativo Vida útil ………………………………………………………………………………………….………(Anos)
Equipamento de telecomunicações Material informático……………………………………….. 3
Máquinas de Lavar, Frigoríficos, Esquentadores, Ventiladores………………………………… 5
Viaturas…………………………………………………………………………………………………………………… 5
Bancadas………………………………………………………………………………………………………………… 8
Obras em propriedade alheia ………………………………………………………………………………….20

Existindo algum indício de que se verificou uma alteração significativa da vida útil ou da quantia
residual de um ativo, é revista a depreciação desse ativo de forma prospetiva para refletir as novas
expectativas.
Os dispêndios com reparação que não aumentem a vida útil dos ativos, nem resultem em melhorias
significativas nos elementos dos ativos fixos tangíveis, são registadas como gasto do período em que
são incorridos. Os dispêndios com inspeção e conservação dos ativos são registados como gasto.
Os ativos fixos tangíveis em curso referem-se a ativos em fase de construção, encontrando-se
registados ao custo de aquisição deduzido de eventuais perdas de imparidade. Estes ativos são
depreciados a partir do momento em que estão disponíveis para uso e nas condições necessárias para
operar de acordo com o pretendido pelo órgão de gestão.
As mais ou menos valias resultantes da alienação ou abate do ativo fixo tangível são determinadas
como a diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação ou abate,
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sendo registadas na demonstração dos resultados nas rubricas "Outros rendimentos e ganhos" ou
"Outros gastos e perdas".
3.1.2. Ativos fixos intangíveis
Os ativos intangíveis são os ativos não monetários que são identificáveis, que não têm aparência física
e que surgem como resultado de uma aquisição a terceiros ou que se tenham desenvolvido
internamente.
A Re-food 4 Good – Associação regista nesta rúbrica as despesas da fase de desenvolvimento de
projetos implementado em que o impacto esperado se repercute para além do exercício em que são
realizados.
Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição suportado à data, deduzido das
correspondentes depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. Neste caso foram
considerados 3 anos de vida útil.
3.1.3 Imparidade dos ativos
À data de cada relato, e sempre que seja identificado um evento ou alteração nas circunstâncias que
indiquem que o montante pelo qual o ativo se encontra registado possa não ser recuperável, é
efetuada uma avaliação de imparidade dos ativos fixos tangíveis e intangíveis.
Sempre que o montante pelo qual o activo se encontra registado é superior à sua quantia recuperável,
é reconhecida uma perda por imparidade, registada na demonstração dos resultados na rubrica
"'Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)", ou na rubrica
"Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)", caso a mesma respeite a ativos não
depreciáveis.
A quantia recuperável é a mais alta entre o preço de venda líquido e o valor de uso. O preço de venda
líquido é o montante que se obteria com a alienação do ativo, numa transação entre entidades
independentes e conhecedoras, deduzido dos custos diretamente atribuíveis à alienação.
O valor de uso é o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados que são esperados que surjam
do uso continuado do ativo e da sua alienação no final da sua vida útil. A quantia recuperável é
estimada para cada ativo, individualmente ou, no caso de não ser possível, para a unidade geradora
de fluxos de caixa à qual o ativo pertence.
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A reversão de perdas por imparidade reconhecidas em exercícios anteriores é registada quando se
conclui que as perdas por imparidade reconhecidas anteriormente já não existem ou diminuíram. A
reversão das perdas por imparidade é reconhecida na demonstração dos resultados na rubrica supra
referida. A reversão da perda por imparidade é efetuada até ao limite da quantia que estaria
reconhecida (líquida de amortização ou depreciação) caso a perda por imparidade não se tivesse
registado em exercícios anteriores.
3.1.4 Locações
A classificação das locações financeiras ou operacionais é realizada em função da substância dos
contratos em causa e não da sua forma.
Os contratos de locação são classificados como (i) locações financeiras se através deles forem
transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse ou como (ii) locações
operacionais se através deles não forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens
inerentes à posse.
Os ativos adquiridos mediante contratos de locação financeira bem como as correspondentes
responsabilidades são contabilizados pelo método financeiro. De acordo com este método, o custo é
registado no ativo, a correspondente responsabilidade é registada no passivo e os juros incluídos no
valor das rendas e a amortização/depreciação do ativo, calculada conforme descrito acima, são
registados como gastos na demonstração dos resultados do período a que respeitam.
Nas locações consideradas como operacionais, as rendas devidas referentes a bens adquiridos neste
regime são reconhecidas como gasto na demonstração dos resultados do exercício a que respeitam.
3.1.5 Inventários
As matérias-primas, subsidiárias e de consumo são valorizadas ao custo médio de aquisição, deduzido
do valor dos descontos de quantidade concedidos pelos fornecedores, o qual é inferior ao respectivo
valor de mercado.
Os produtos acabados e semi-acabados, os subprodutos e os produtos e trabalhos em curso são
valorizados ao custo de produção, que inclui o custo das matérias-primas incorporadas, mão-de-obra
e gastos gerais de fabrico, e que é inferior ao valor de mercado.
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3.1.6 Provisões
As provisões são reconhecidas quando, e somente quando, a entidade tenha uma obrigação
presente (legal ou construtiva) resultante de um evento passado, seja provável que para a resolução
dessa obrigação ocorra uma saída de recursos e o montante da obrigação possa ser razoavelmente
estimado. As provisões são revistas na data de cada demonstração da posição financeira e ajustadas
de modo a reflectir a melhor estimativa a essa data.
3.1.7 Instrumentos financeiros
i)

Fundadores/Beneméritos [Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros
Na sua generalidade os documentos relativos a Donativos são emitidos após o seu recebimento,
pelo que não existem dividas desta natureza.

ii) Fornecedores e outras dívidas a terceiros
As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros são registadas e mensuradas pelo seu justo valor
até à correspondente liquidação, dado que não vencem juros e o efeito do desconto é
considerado imaterial.
3.1.8 Ativos e passivos contingentes
Os ativos contingentes são possíveis ativos que surgem de acontecimentos passados e cuja
existência somente será confirmada pela ocorrência, ou não, de um ou mais eventos futuros incertos
não totalmente sob o controlo da entidade.
Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras da entidade mas são
objeto de divulgação quando é provável a existência de um benefício económico futuro.
Os passivos contingentes são definidos como: (i) obrigações possíveis que surjam de acontecimentos
passados e cuja existência somente será confirmada pela ocorrência, ou não, de um ou mais
acontecimentos futuros incertos não totalmente sob o controlo da entidade; ou (ii) obrigações
presentes que surjam de acontecimentos passados mas que não são reconhecidas porque não é
provável que um fluxo de recursos que afete benefícios económicos seja necessário para liquidar a
obrigação ou a quantia da obrigação não pode ser mensurada com suficiente fiabilidade.
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Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras da entidade, sendo os
mesmos objeto de divulgação, a menos que a possibilidade de uma saída de fundos afetando
benefícios económicos futuros seja remota, caso este em que não são sequer objeto de divulgação
3.1.9 Imposto sobre o rendimento
A Re-food é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, com rendimentos exclusivamente
provenientes da sua atividade de ação social, e como tal isentos de Imposto sobre o Rendimento das
Pessoas Coletivas (IRC) nos termos do artigo 100 n.01, alínea b) do CIRC. (Ver notas 7, 9, 11)

3.2. Principais estimativas e julgamentos apresentados
3.2.1 Rédito e Rendimentos
Os rendimentos da Re-food consubstanciam, exclusivamente, donativos em numerário e em
espécie, e como tal são reconhecidos por quantia fiavelmente mensurada. No caso dos donativos em
espécie, a valorização é atribuída ao mecenas, com aprovação da Refood caso nada se diga, e no
caso dos donativos em numerário pelo valor da respetiva contraprestação.
O rendimento dos donativos é imputável ao período contabilístico a que respeita o seu recebimento.
Como referido atrás, ponto 2, os donativos relacionados com ativos fixos tangíveis, incluindo não
monetários, são apresentados no balanço como componente do Fundo Patrimonial, e imputados
como rendimentos na proporção das depreciações efetuadas em cada período
3.2.2 Julgamentos e estimativas
Na preparação das demonstrações financeiras, a entidade adotou certos pressupostos e estimativas
que afetam os ativos e passivos, rendimentos e gastos relatados. Todas as estimativas e assunções
efetuadas pelo órgão de gestão foram efetuadas com base no seu melhor
conhecimento existente, à data de aprovação das demonstrações financeiras, dos eventos e
transações em curso.
As estimativas contabilísticas mais significativas refletidas nas demonstrações financeiras incluem:
i)

vida útil dos ativos fixos tangíveis e intangíveis;
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ii) análises de imparidade, nomeadamente de contas a receber, e
iii) provisões;
As estimativas foram determinadas com base na melhor informação disponível à data da preparação
das demonstrações financeiras e com base no melhor conhecimento e experiência de eventos
passados e/ou correntes. No entanto, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não
sendo previsíveis à data, não foram consideradas nessas estimativas. As alterações a essas estimativas,
que ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras, serão corrigidas na demonstração
de resultados de forma prospetiva.
4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas e erros.
Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração em politicas ou estimativas
contabilísticas.

5. Ativos Tangíveis
Os movimentos ocorridos na rubrica Ativo Fixo Tangível detalham-se como segue:
Activo Fixo Tangível

Edificios

Quantia escriturada bruta inicial

Equip. Basico

Equip. Transporte

Equip. Admnistrativo

Out. Activos

Total

66.515,64

165.076,42

237.247,36

15.140,23

3.896,00

487.875,65

-11.313,50

-85.290,75

-129.286,18

-6.077,31

-779,20

-232.746,94

55.202,14

79.785,67

107.961,18

9.062,92

3.116,80

255.128,71

178.571,13

De qualquer quantia dispendida em curso
Depreciações acumuladas iniciais

Quantia escriturada liquida inicial 2021
Adições
Aquisições em 1ª Mão

29.035,81

51.118,35

68.869,78

29.547,19

0,00

Dispêndios em curso

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Outras

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.035,81

51.118,35

68.869,78

29.547,19

0,00

178.571,13

10.638,83

62.943,84

73.695,03

9.356,48

779,20

157.413,38

0,00

95,80

-2.211,11

2.115,31

0,00

0,00

Total das Diminuições

10.638,83

63.039,64

71.483,92

11.471,79

779,20

157.413,38

Quantia escriturada liquida final 2021

73.599,12

67.864,38

105.347,04

27.138,32

2.337,60

276.286,46

Total das Adições
Diminuições
Depreciações
Perdas por imparidade
Alienações
Abates
Transferências
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6. Ativos Intangíveis
Activo Intangível

Projectos

Quantia escriturada bruta inicial

Total

30.197,12

0,00

0,00

0,00

0,00

30.197,12

-10.065,71

0,00

0,00

0,00

0,00

-10.065,71

20.131,41

0,00

0,00

0,00

0,00

20.131,41

Aquisições em 1ª Mão

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dispêndios em curso

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Outras

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.064,70

0,00

0,00

0,00

Total das Diminuições

10.064,70

0,00

0,00

0,00

10.064,70

Quantia escriturada liquida final 2021

10.066,71

0,00

0,00

0,00

10.066,71

De qualquer quantia dispendida em curso
Depreciações acumuladas iniciais

Quantia escriturada liquida inicial 2021
Adições

Total das Adições

0,00

Diminuições
Depreciações

0,00

10.064,70

Perdas por imparidade
Alienações
Abates
Outras

7. Fundadores/Associados
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 a Rubrica de “Associados” tinha a seguinte composição:
31-Dez-2021

31-Dez-2020

Fundadores/Associados (Ativo)

1.409,00 €

40.915,47 €

Fundadores/Associados (Passivo)

2.559,50 €

500,00 €

A diferença dos valores recebidos em 2021 comparado com 2020, decorre do fato deste total a
31.12.2020 incluir o montante 38.705,00€ correspondente a 3 donativos cujo recibo foi emitido em
data anterior à receção dos mesmos, a qual ocorreu já em 2021.
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8. Estado e Outros Entes Públicos
O valor que se encontra nesta rúbrica no ativo corrente é referente à taxa de retenção efetuada pelo
Banco, sobre os juros das contas de poupança.
O montante que se encontra no passivo é relativo a retenções de rendas liquidadas em janeiro de
2022, e ao imposto devido (estimado) sobre despesas não documentadas.
31.12.2021

31.12.2020

2,47

1,93

0,00

0,00

0,00

656,25

2,47

658,18

31.12.2021

31.12.2020

Viana Castelo

93,75

0,00

S. D. Benfica

0,00

0,00

5.151,38

1.356,16

8,66

0,00

5.253,79

1.356,16

Activo Corrente
Retenção Fonte Juros Bancários
Retenção Prediais
Viana Castelo
S. D. Benfica
Total

Passivo Corrente
Retenção Prediais

Imposto estimado
Retenção Independentes
Total

9. Outras Contas a receber
A rubrica Outras Contas a Receber detalha-se como segue:

Activo Corrente
Fornecedores
Reclamação Graciosa
Devedores por acréscimos
Voluntários
Cauções
Despesas
Outros devedores (Núcleos)
Total

31.12.2021

31.12.2020

390,07
900,00
661,05
0,00
589,00
545,33
0,00
3.085,45

1.279,05
0,00
1.548,75
0,00
0,00
0,00
0,00
2.827,80
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A reclamação graciosa apresentada na Autoridade Tributária (AT) decorreu do pagamento de
retenções prediais em 2020 que não eram devidas. A AT deferiu o pedido da Refood, e o montante foi
reembolsado em abril 2022.
O valor da rúbrica Devedores por Acréscimos, é referente ao pedido de restituição do IVA de julho a
dezembro de 2021, igualmente recebido em 2022.
O valor das Cauções é referente aos arrendamentos dos Núcleos do Barreiro e Vila Real.

10. Diferimentos
O valor dos diferimentos resulta da mensualização dos prémios de seguro – seguros dos ramos
automóvel e acidentes pessoais (voluntários) e das licenças informáticas (Microsoft).
Para além destes, existem ainda valores diferidos correspondentes a despesas não documentadas,
designadamente, do Núcleo de Almancil e saldos de caixa cujos documentos ainda se preveem
recuperar.
Diferimentos

31.12.2021

31.12.2020

Rendas

0,00

470,00

Benfica

0,00

250,00

S. D. Benfica

0,00

0,00

Braga

0,00

220,00

Seguros

6 422,15

4 744,32

Automóvel

5 829,83

4 664,94

Multiriscos

17,90

79,38

R Civil

54,72

0,00

423,70

0,00

96,00

0,00

1 821,10

5 858,47

788,80

0,00

Licenças Microsoft

914,40

0,00

Grenke Aluguer Maquina

117,90

0,00

0,00

5 858,47

6 734,12

5 969,50

14 977,37

17 042,29

Voluntários
Grenke Seguro
Outros
Almancil Jan a Junho

Caldas da Rainha
Saldo Caixa
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11. Caixa e depósitos bancários
A rubrica Caixa e Depósitos Bancários detalha-se como segue:

Caixa
Depósitos a Ordem
Depósitos a Prazo

31.12.2021

31.12.2020

7.535,13
390.595,38
12.500,13

6.079,43
351.407,44
86.526,20

410.630,64

444.013,07

12. Fundos Patrimoniais
A rúbrica de Fundos Patrimoniais detalha-se como se segue:
31.12.2020
Fundos ……………………………………………………………….. 379,44 €
Outras variações de capital……………………………..204.075,23 €

31.12.2019
379,44 €
308.923,96 €

De relevar que as variações de capital correspondem a valores diferidos de donativos monetários
recebidos em anos anteriores, que a Refood sabe que vão ser despendidos nos anos seguintes.
Conforme é realizado o investimento a verba é afetada a donativo do exercício respetivo. Na sua
maioria trata-se de investimento em imobilizado fixo.

13. Resultados transitados
O valor do resultado líquido de 2020 no valor de 35.074,76€ foi transferido para resultados
transitados, ficando com um valor de 453.084,03€

14. Provisões
O montante das provisões em 2021 ascende a 13.506,00€ e resulta dos seguintes movimentos:
i)

Constituição de provisão no valor de 6.000€, referente a processo em tribunal (vide PR 11. Gestão
Jurídica) e que corresponde à indemnização máxima solicitada pela Parte Queixosa. Não obstante
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a provisão constituída, não é expectável que a mesma venha a ser utilizada, pelo menos na
totalidade;
ii) Manutenção da provisão para Outros Custos e Encargos Outros Riscos e Encargos constituída em
2018, no montante de 7.506,00€, para cobrir despesas de representação incorridos pela Refood;
iii) Reversão da Provisão para Impostos constituída em 2020, no montante de 4.100,93€, com vista a
cobrir as despesas não documentadas do Núcleo das Caldas da Rainha em 2019 e 2020, atendendo
à decisão de assumir o pagamento imposto em 2021.

15. Fornecedores
31.12.2021
Passivo Corrente
Fornecedores
Fornecedores investimentos
Total

31.12.2020

31.261,99
0,00

4.196,22
0,00

31.261,99

4.196,22

31.12.2021
A pagar
< 90 dias

31.261,99 €

31.12.2020
4.196,22 €

O valor do passivo corrente em 2021 (31.261,99€) refere-se essencialmente a 4 faturas emitidas no
final de 2021, por fornecedores de serviços de comunicações (Altice, 3.712€), consultoria (Call to
Action 2.164€), equipamento informático (Trigénios 22.453€) e auditoria (Kreston & Associados SROC
1.845€) liquidadas no primeiro trimestre de 2022.

16.Empréstimos
O valor dos empréstimos refere-se a adiantamentos de Voluntários relativos a compras de bens
ainda não reembolsados pela Refood.
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17. Outras Contas a Pagar
31.12.2021

31.12.2020

1.111,36

670,19

1.111,36

670,19

Passivo Corrente
Credores por acréscimos
Total

O valor em 2021 de “Credores por Acréscimos” corresponde a custos dos núcleos de Covilhã e
Ermesinde, incorridos em 2021, mas pagos em 2022 com saldo de caixa.

18. Donativos e Subsídios

Espécie Alimentos

2021
Espécie Outros

Numerário

Total

Espécie Alimentos

2020
Espécie Outros

Numerário

Total

6 554 465,12

84 201,51

526 923,60

7 165 590,23

3 147 730,32

50 019,35

407 889,02

3 605 638,69

6 554 465,12

84 201,51

526 923,60

7 165 590,23

3 147 730,32

50 019,35

407 889,02

3 605 638,69

Os donativos mais do que duplicaram em 2021 quando comparados a 2020, com especial ênfase nos
donativos de alimentos e “outros”.
De referir que o aumento do valor dos donativos em numerário resulta do diferimento explicado na
Nota 12 supra.

19. Fornecimentos e Serviços Externo
A Rubrica Fornecimentos e serviços externos ascendeu em 2021 a 422.697,87€ (279.383,36€ em
2020), ou seja, um aumento de 143.314,51€ (+51,30%), explicado essencialmente por: (i)
desenvolvimento do projeto de investimento “Revolução Digital” e (ii) retoma da atividade dos
núcleos locais e crescimento Movimento Refood em 2020 com abertura de novos núcleos em 2020.
Acrescem ainda os serviços transversais de apoio da Contabilidade, programa de faturação Primavera
e auditores externos.
Relativamente ao projeto Revolução Digital, as verbas afetas são sobretudo dos consultores Call to
Action (comunicação) e Mindset (projeto) e Arxi (desenvolvimento informático):
2021




Call to Action……………………………………………… 12.447,60 €
Mindset……………………………………………………… 9.738,25 €
Arxi …………………………………………………………… 28.136,25 €

2020
5.768,70 €
0,00 €
0,00 €
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Todos estes valores são apresentados e comparticipados a 100% pelo Programa Parcerias Lisboa do
Portugal 2020, mediante a apresentação das respetivas faturas e comprovativos de pagamento por
parte da Refood. Acresce, no caso da Arxi um donativo de 50% sobre o valor da fatura, incluído no
montante dos donativos (nota 18), assim como no caso da ALLBS em que ainda o valor do aumento –
que incluiu a incorporação de novos serviços tais como o apoio de helpdesk aos utilizadores do
Primavera – foi coberto por donativo da empresa e também incluído no valor total dos donativos (nota
18).
Relativamente à retoma e crescimento da atividade local dos Núcleos, chama-se a atenção para os
aumentos das seguintes rúbricas (a) eletricidade (+14.367,65 €), (b) combustíveis (+7.152,80€), (c)
comunicação (+4.311,62 €), (d) seguros (+2.974,15€) e (f) produtos de higiene e limpeza (+4.103,79€).
Acrescem por último o valor dos custos com os prestadores de serviços:

2021




OCC - Org., Consultoria e Contabilidade………. 33.075,35 €
ALLBS………………………………………………………… 11.159,06 €
Kreston & Associados SROC. ……………………… 3.690,00 €

2020
31.180,56 €
5.196,75 €
0,00 €
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Fornecimentos e Serviços Externos

2021

2020

Variação

Serviços Especializados

151 303,27

81 491,99

85,67%

Trabalhos Especializados

109 602,99

56 822,70

92,89%

Publicidade e Propaganda

17 268,03

3 780,51

356,76%

Vigilância e Segurança

299,45

821,64

-63,55%

Honorários

170,00

767,80

-77,86%

23 404,11

19 123,65

22,38%

Edificios

3 572,00

0,00

--

Equipamento Basico

8 043,19

12 726,28

-36,80%

11 788,92

6 397,37

84,28%

558,69

175,69

218,00%

0,00

0,00

0,00%

Materiais

73 235,06

24 103,54

203,84%

Ferramentas e Utensílios

11 176,11

8 264,61

35,23%

5 210,12

2 435,46

113,93%

26 464,88

12 674,62

108,80%

2 296,66

728,85

215,11%

Alimentos

28 087,29

73 677,58

-61,88%

Energia e Fluidos

83 206,26

61 014,02

36,37%

Electricidade

56 512,46

42 144,81

34,09%

Combustíveis

15 595,65

8 442,85

84,72%

0,00

0,00

11 098,15

10 426,36

6,44%

Deslocações e Estadas

1 685,98

2 175,81

-22,51%

Deslocações e Estadas

1 300,99

1 001,24

29,94%

384,99

1 174,57

-67,22%

113 267,30

110 598,00

2,41%

Rendas e Alugueres

31 765,67

43 694,22

-27,30%

Imóveis

24 110,46

32 086,53

-24,86%

Baterias

3 095,91

3 084,84

0,36%

Viaturas

3 333,95

6 384,60

-47,78%

Conservação e Reparação

Equipamento Transporte
Serviços Bancários
Outros

Material de Escritório
Embalagens
Outros

Outros
Agua

KM
Serviçõs Diversos

Outros

1 225,35

2 138,25

-42,69%

Comunicação

23 804,33

19 492,71

22,12%

Seguros

21 309,23

18 335,08

16,22%

0,00

0,00

100,00%

25 426,87

21 323,08

19,25%

320,00

172,91

85,07%

10 641,20

7 580,00

40,39%

422 697,87

279 383,36

51,30%

Despesas Representação
Limpeza, Higiene e Conforto
Contencioso Notariado
Outros Serviços
Total
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20. Outros Rendimentos e Ganhos
A rubrica “Outros Rendimentos e Ganhos” detalha-se como segue:

Correções Períodos anteriores
Outros não especificados
Total

2021

2020

316,00
2.071,97

141,67
18,34

2.387,97

160,01

O valor que se encontra em outros rendimentos é referente a valores recebidos pelos Núcleos locais
cujas faturas não foram emitidas.
21. Outros Gastos e Perdas
A rubrica “Outros Gastos e Perdas”, detalha-se como segue:

Taxas
IUC
Sinistros
Multas
Correções Períodos anteriores
Donativos
Despesas não devidamente
Documentadas
Despesas não documentadas
Insuficiência Impostos
Outros não especificados
Total

2021

2020

131,50
53,69
6.000,00
280,00
3.836,82
10.000,00

390,00
0,00
0,00
178,43
16.721,66
0,00

472,50

0,00

6.859,12
1,62
1,24

1.853,47
0,00
12,20

27.636,49

19.155,76

A quantia refletida na rubrica correção de exercícios anteriores apresenta a identificação, no presente
período, de situações que consubstanciam gastos referentes a períodos anteriores.
A quantia refletida na rubrica de despesas não documentadas apresenta o valor correspondente a
documentação que os núcleos não conseguiram encontrar, mas que foram registados em conta
bancária, sendo reconhecidos via reconciliações bancárias elaboradas. É incidente de tributação
autónoma (vide nota 8).
A rúbrica de sinistros decorre do valor máximo solicitado em processo judicial em curso, interposto
por ex-Voluntário (vide PR 11 do Relatório de Gestão e nota 14 supra) e consequente constituição de
provisão como explicado.
Os valores dos donativos (10.000€) corresponde à participação da Refood enquanto Fundador do
“Movimento Unidos contra o Desperdício”, um importante movimento que une os Parceiros em todas
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as fases da cadeia alimentar e um poderoso instrumento de comunicação e combate contra o
desperdício alimentar como explicado no Relatório de Gestão. Este Movimento foi criado ainda em
2020 (setembro) embora o donativo monetário tenha tido lugar apenas em 2021.

22. Provisões
A Provisão para Impostos foi constituída em 2020 no montante de 4.100,93€, com vista a cobrir as
despesas do Núcleo de Caldas da Rainha de 2019 e 2020, tendo sido revertida em 2021 (nota 14).

23. Gastos/reversões de depreciação e de amortização
A rubrica Gastos com Depreciações detalha-se como segue:
Activos Fixos Tangíveis

2021
Gastos

Edifícios
Equipamento Básico
Equipamento Transporte
Equipamento Administrativo
Outros Ativos Tangíveis

10.638,83
62.943,84
73.695,03
9.356,48
779,20
Total 157.413,38

Ativos Intangíveis

Reversões

2020
Total

Gastos

10.638,83
62.943,84
73.695,03
9.356,48
779,20

3.316,77
26.631,89
44.655,79
3.782,47
779,20

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.316,77
26.631,89
44.655,79
3.782,47
779,20

0,00 157.413,38

79.166,12

0,00

79.166,12

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2021
Gastos

Projetos
Total

Reversões

Reversões

Total

2020
Total

Gastos

Reversões

Total

10.064,70

0,00

10.064,70

10.065,71

0,00

10.065,71

10.064,70

0,00

10.064,70

10.065,71

0,00

10.065,71

Na ausência de indicação expressa, por parte da Direção, as estimativas de vida útil foram mantidas
em concordância com as aplicadas no período anterior. Da mesma forma não foi confirmada, de forma
expressa, a efetiva existência destes ativos.
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24. Juros e Rendimentos similares obtidos e concedidos.
Ativo

2021

2020

Juros Depósitos

9,90

7,76

9,90

7,76

Passivo

2021

2020

Juros Mora

14,77

0,00

14,77

0,00

Total

Total

25. Imposto sobre o Rendimento
A Re-Food é uma Instituição de Solidariedade Social, com rendimentos exclusivamente provenientes
da sua atividade de ação social e como tal isenta de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas
Colectivas (IRC) nos termos do artigo 100, n. 0 1, alínea b) do CIRC.
26. Acontecimentos após a data do balanço
Em fevereiro 2022, já após o fecho das contas, a Rússia invade a Ucrânia o que despoleta um conflito
na região, com consequências políticas por via de imposição de fortes sanções económicas pelos
países da EU à Rússia e Bielorrússia. O conflito bélico e os impactos que daí decorrerão,
designadamente ao nível do aumento dos combustíveis e eletricidade – ambos custos essenciais para
a atividade de recolha e armazenamento da Refood – ainda não são conhecidos.
Também, depois do fecho das contas, fomos informados pela PLMJ Sociedade Advogados que o
julgamento do processo interposto por Voluntário contra a Refood (vide notas 14 e 21) foi marcado e
realizado em 14.06.2022, aguardando-se agora o normal curso do processo que em nada altera o
julgamento em relação à provisão constituída.

27. Data de autorização para emissão
As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 autorizadas para
emissão e aprovadas pela Direção em 21 de junho de 2022.
Lisboa, 21 de junho de 2022
A Contabilista Certificada

A Direção
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