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MISSÃO CONTINENTE ASSOCIA-SE  

A “PORTUGAL CHAMA. POR SI. POR TODOS” 
 

 O XXI Governo lançou o mês passado a campanha “Portugal Chama. Por Si. Por 

Todos.” com o objetivo de sensibilizar a população para o impacto dos incêndios 

florestais; 

 Para prevenir e alertar a sociedade para os comportamentos de risco e respetivas 

consequências, o governo associou-se a grupos privados que contribuam para 

alavancar a iniciativa; 

 A Missão Continente volta a participar, junto da sociedade civil, no combate ao 

perigo dos fogos.  

 
O Ministério da Economia convocou recentemente uma reunião com empresas de diferentes 

setores, para apresentar a campanha, entretanto anunciada, “Portugal Chama. Por Si. Por 

Todos.”, que já chegou a mais de sete milhões de portugueses através dos anúncios 

televisivos1. 

 

O governo e privados juntaram-se para discutir a melhor estratégia para comunicar a 

prevenção de fogos florestais e alertar a sociedade para os comportamentos de risco e 

impactos dos incêndios. A Missão Continente disponibilizou-se para participar nesta chamada 

de atenção, como símbolo da responsabilidade social da insígnia de supermercados.  

 

A campanha assenta na divulgação de informação relativa aos incêndios – origens mais 

comuns, como prevenir e proceder em caso de incêndios – relembrando, por exemplo, que 

“mais de 60% [dos incêndios] são resultado de fogueiras, queimas e queimadas mal feitas.” e 

que o não cumprimento das regras de segurança pode ser punido com uma coima até 60.000 

euros. 

 

                                                
1 Dados: https://portugalchama.pt/resultados.html.  
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A Missão Continente sempre assumiu o compromisso e já tem vindo a cooperar com outras 

entidades para a proteção do meio ambiente e combate aos incêndios, nomeadamente com a 

Quercus para a reflorestação da floresta autóctone através do programa Green Cork Escolas, 

do apoio anual em géneros às diferentes corporações de bombeiros em época de incêndios ou 

através das doações a diferentes delegações locais da Cruz Vermelha Portuguesa para apoio às 

vítimas dos incêndios.  

 

Toda a informação sobre a campanha em: www.missao.continente.pt/, portugalchama.pt ou 

através do 808 200 520. 

 

A marca lançou no passado dia 10 de junho, Dia de Portugal e das Comunidades Portuguesas, a 

campanha #BomParaPortugal como agradecimento aos portugueses pela confiança 

depositada na marca e destacando as várias formas como esta tem retribuído, nomeadamente 

através da participação em iniciativas de promoção da sustentabilidade ambiental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabe qual é a diferença entre uma queima e uma queimada? 

“Queimada” é quando se usa o fogo para renovação de pastagens e eliminação de restolhos e 

ainda, para eliminar sobrantes de exploração agrícola ou florestal e que estão cortados, mas 

não amontados; 

“Queima” é quando se utiliza o fogo para eliminar sobrantes de exploração agrícola ou 

florestais, que estão cortados e amontoados. 
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