Campanha "Papel por Alimentos"
Banco Alimentar incentiva troca de papel por alimentos
Os Bancos Alimentares iniciaram uma campanha “Papel por Alimentos” com contornos
ambientais e de solidariedade no âmbito da qual o papel angariado (jornais, revistas, folhetos,
etc.) é convertido em produtos alimentares.
A Campanha “Papel por Alimentos” integra‐se num ideal mais vasto de sensibilização para a
importância do papel de cada pessoa na sociedade e para a possibilidade de recuperar e reutilizar
coisas que parecem não ter valor.
Esta acção é desenvolvida em parceria com uma empresa de recolha e recuperação de
desperdícios, que por cada tonelada de papel recolhido vai entregar bens alimentares indicados
pela Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares.

O seu papel é essencial na luta contra a fome

Perguntas Frequentes
O que é a Campanha “Papel por Alimentos”?
A Campanha “Papel por Alimentos” é uma campanha promovida pela Federação Portuguesa dos
Bancos Alimentares com contornos ambientais e de solidariedade: por cada tonelada de papel
recolhido é doado pela empresa bens alimentares básicos.
A Campanha “Papel por Alimentos” integra‐se num quadro mais vasto de sensibilização para a
importância do papel de cada pessoa na sociedade e para a possibilidade de recuperar e reutilizar
coisas que parecem não ter valor.
Quem pode associar‐se a esta campanha?
Todas as doações são bem‐vindas. Para além do público em geral, podem associar‐se escolas,
universidades, instituições, empresas, administração pública, administração local, hotéis, agências
de viagem, seguradoras, etc. Enfim todas as instituições que tenham papel para reciclar dando
origem a alimentos, para quem precisa.

Que tipo de papel é aceite?
No âmbito da presente campanha, pode ser entregue todo o tipo de papel:
jornais/revistas

fotocópias

rascunhos

impressos (publicidade)

envelopes

papel de fax

papéis timbrados

arquivos mortos

Que tipo de papel não é aceite?
No âmbito da presente campanha, não é aceite:
cartão e papelão

papéis plastificados

papéis metalizados

papéis parafinados

papel vegetal

fotografias

fitas adesivas

Até quando dura esta campanha?
A campanha não tem limite temporal previsto.

Como colocar o papel para doar ao Banco Alimentar?
O banco alimentar agradece que o papel seja colocado dentro de sacos plásticos para facilitar a
recolha.

Quando tivermos bastante papel, a quem avisar?
Deve ser avisado o banco alimentar mais próximo, que faz a recolha assim que tenha
disponibilidade, através dos seguintes contatos:
Banco Alimentar Contra a Fome Coimbra

Telefone: 239 947 389

Venda do Cego

Fax: 239 947 673

3040‐809 CERNACHE

Email: ba.coimbra@bancoalimentar.pt

