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As necessidades fizeram o nosso caminhar 

• Gestão operacional para desenvolvimento de ações voltadas à captação e distribuição de alimentos 
visando maior aproveitamento e qualidade das doações realizadas pelos bancos de alimentos;  

• Desenvolvimento de estratégias para garantia das ações pactuadas no âmbito da política nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional, as quais envolvem estrutura logística de pessoal, equipamentos, 
material e traslado de cargas, ações de educação alimentar;  

• Possibilitar eficiência e eficácia na ação das equipes gestoras dos bancos de alimentos no que tange à 
parceria para execução de doações em grande escala oriundas dos diversos segmentos – produtores, 
comerciários, indústrias – qualificando e diversificando as doações recebidas, assim como 
proporcionando regularidade ao atendimento às famílias e equipamentos de alimentação e nutrição, 
caso necessitem, vinculados aos bancos de alimentos parceiros. 

• Contribuir para disseminação das práticas positivas entre os partícipes, ampliação e qualificação das 
ações desenvolvidas em cada unidade municipal, além de reordenamento de estruturas logísticas 
mediante ampliação das captações. 

 

 



Conhecer para entender e respeitar 

 
• Reuniões de trabalho envolvendo técnicos das prefeituras para 

levantamento e compartilhamento de ações desenvolvidas, bem 
como, necessidades e dificuldades a serem superadas; 

• Identificação do potencial de cada prefeitura em determinadas 
ações para a troca de experiências e cooperação técnica; 

• Articulação com empresas parceiras que realizam doações para o 
Banco de Alimentos de cada município, visando à expansão de 
doações para as demais prefeituras envolvidas neste termo; 

• Realização de reuniões mensais para prestações de contas e 
balanço das ações; 
 



Resultados obtidos 
• Termo de Cooperação assinado em 15/12/2015; 
• Em um ano – circulamos 40.000 quilos de alimentos pela 

rede, prioritariamente PAA – doação simultânea; 
• Realizamos média de 90.000 atendimentos, incluindo 

famílias e instituições; 
• Média de 27.500 famílias vinculadas à RMBA/SP; 
• Visitamos as cidades parceiras, construindo relação 

colaborativa e solidária entre os agentes públicos 
partícipes – respeitando as diferenças de cada gestão local 
e a condição de trabalho de cada equipe. 

DESAFIOS A SEREM OBSERVADOS 
• Demanda crescente na busca por alimentos; 
• DIMINUIÇÃO dos RECURSOS FEDERAIS e AUSÊNCIA de 

RECURSOS ESTADUAIS para programas sociais na área de SAN; 
• Alternância de perfil e prioridades das gestões locais – 

orçamento e infraestrutura 
 
 


