A ASAE, em termos de responsabilidade social
tem desenvolvido diversas atividades, nomeadamente:

Procedimento Interno

 Elaboração do

sobre o processo de doação;
 Realização de

workshops, com o fim de escla-

recer as dúvidas inerentes ao processo da doação.
 Divulgação na

ASAENews sobre a doação de

bens alimentares e não alimentares.
 Disponibilização no site institucional de um

mulário/Inquérito

Dez anos depois da sua criação em 2005 a

ASAE

ASAE tem efetu-

Ciclo de

ado um esforço para aumentar a responsabilida-

Conferências

de social. Para consolidar este novo desiderato, esta Autoridade tem-se empenhado em desenvolver esta vertente
com base numa

política de solidariedade em

“Doação de bens

que a opção da destruição do material apreendido, deve ser

apreendidos”

sempre que possível afastada. Nesta perspetiva, em vez de ser

For-

destinado às instituições de solidariedade social que estejam interessadas em vir a receber produtos alimentares e/ou
não alimentares apreendidos.

destruído, o material apreendido é
por

doado e distribuído

instituições de cariz social, sendo por es-

Oradores:


tas reaproveitado e reencaminhado para os mais necessitados.
É propósito desta Conferência dar também a conhecer o pensamento e procedimentos da

Dr.ª Marlene Rodrigues

—Juíza da 1ª

Secção Criminal da Instância Central de Braga


Dr. João Teixeira Alves — Procurador da
República da 1ª Secção Criminal da Instância

Magistratura Judicial

Central de Braga

e do Ministério Público, sem esquecer os contributos de outros Órgãos de Polícia Criminal bem como das

Instituições de Solidariedade Social e da Sociedade Civil
em geral.



Dr.ª Susana Castro Guimarães

— Pro-

curadora Adjunta da 8ª Secção do DIAP do Porto

Biblioteca Municipal de Barcelos
12 de outubro de 2015
15:00

Em 2015
Entre janeiro e outubro

Ciclo de Conferências

NÚMERO DE DOAÇÕES
2015

FORAM DOADOS

(ENTRE JANEIRO E OUTUBRO)



de material apreendido

Programa
Programa
15.00—Sessão de Abertura
— Miguel Costa Gomes — Presidente da Câmara Municipal de Barcelos
— Dr. Pedro Portugal Gaspar—Inspetor-Geral da

200 mil euros



correspondentes a:
13 toneladas - de produtos alimentares

3.100 - peças de vestuário e
complementos

Num total de 47 DOAÇÕES

Viana do Castelo

Bragança

Barcelos

Porto

Viseu

ASAE
Aveiro

Conferência
Coimbra

Moderador: Dr. Fernando Santos Pereira — Subinspetor Geral da ASAE
Oradores:
— Dr.ª Marlene Rodrigues —Juíza da 1ª Secção Crimi-

Santarém

nal da Instância Central de Braga
— Dr. João Teixeira Alves — Procurador da República

Lisboa

da 1ª Secção Criminal da Instância Central de Braga
— Dr.ª Susana Castro Guimarães — Procuradora Ad-

Setúbal

junta da 8ª Secção do DIAP do Porto
— Debate

Beja

Encerramento
Faro

