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IMPORTÂNCIA DOS BANCOS DE 

ALIMENTOS 

O banco de alimentos tem como 

missão reduzir casos de 

insegurança alimentar, que 

acomete a vida de muitas 

famílias que se encontram em 

vulnerabilidade social e 

nutricional. Essa política conta com a redução de 

desperdícios de alimentos excedentes, promove 

ações educativas, levando informações a 

população, além do estímulo a parcerias entre 

governo e iniciativa privada. 

Além de facilitar o acesso a uma alimentação 

equilibrada e nutritiva, o programa também tem 

como base reduzir o desperdício de alimentos. 

Muitos alimentos são descartados por estarem fora 

dos padrões de comercialização, mas ainda se 

encontram em bom estado para consumo humano. 

O banco de alimentos procura reutilizar esses 

alimentos, como forma de contribuição a redução 

da fome e insegurança alimentar e nutricional de 

muitas famílias. 

O banco de alimentos é considerado umas das 

principais políticas públicas brasileiras que visa 

combater a fome e promover o direito de todos, a 

terem acesso a uma alimentação adequada e em 

quantidade suficiente. 

 

O QUE PODE SER DOADO? 

 

 Alimentos em geral: frutas, legumes e 

verduras; frios e laticínios; grãos e cereais; 

enlatados e conservas; pães e massas; 

carnes e derivados. 

 Outras doações: material de higiene, 

limpeza e utensílios culinários. 

 

O PROGRAMA CONTA COM DUAS 

PRINCIPAIS REDES: 

 

1. Os doadores, divididos entre parceiros fixos 

(supermercados, sacolões, centrais de 

distribuição, restaurantes e outros) e 

parceiros eventuais (pessoas físicas, 

eventos e demais bancos de alimentos). 

2. Instituições cadastradas que recebem esses 

alimentos. São responsáveis por atenderem 

as famílias vulneráveis (cerca de 7.000 

pessoas por semana). 

Esses alimentos após serem doados são avaliados e 

selecionados por uma equipe técnica. Logo após 

são repassados em forma de kit´s para as 

instituições cadastradas, que são responsáveis por 

distribuir as refeições prontas e os alimentos 

impróprios para consumo são separados para 

compostagem. 

E para se tornar um doador e contribuir para causa 

do combate a insegurança alimentar e desperdício 

de alimentos basta se cadastrar no programa direto 

pelo site da prefeitura de sua cidade. 

REFERÊNCIA: 

Banco de Alimentos | Prefeitura de Belo 

Horizonte, Prefeitura de Belo Horizonte, 

disponível em: 

<https://prefeitura.pbh.gov.br/smasac/susan/equipa

mentos/banco-de-alimentos>, acesso em: 

21 Sep. 2021. 
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