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Matosinhos, 11 de dezembro de 2019 

 

HÁ 163 PROJETOS DE PREVENÇÃO DA OBESIDADE INFANTIL  

À ESPERA DO SEU VOTO 

Até ao dia 19 de dezembro é possível votar nos projetos candidatos em 

www.missao.continente.pt 

 

A edição 2019/2020 do Donativo Missão Continente, que visa apoiar projetos de impacto 

social, recebeu 163 candidaturas de projetos de norte a sul do país e ilhas. 

Este ano a iniciativa promove projetos que contribuam para a prevenção da Obesidade 

Infantil, nomeadamente através de abordagens integradas de educação para a saúde e 

sensibilização para a adoção de uma alimentação saudável e atividade física, entre outras. 

A maioria das candidaturas recebidas (80%) corresponde a projetos de organizações do setor 

social, tais como associações, fundações, cooperativas sociais e escolas, nomeadamente 

agrupamentos de escolas, escolas básicas e jardins de infância. Os projetos são dirigidos a 

crianças (direta ou indiretamente), através de iniciativas junto das mesmas, encarregados de 

educação, professores, comunidade escolar ou técnicos das entidades, e foi requisito que 

estivessem alinhados com as recomendações das organizações internacionais e nacionais que 

acompanham o tema. 

De 12 a 19 de dezembro, decorre a primeira fase de avaliação dos projetos que consiste numa 

votação online pública diretamente no site www.missao.continente.pt.  Durante este período, 

pode votar no seu projeto preferido para que seja um dos selecionados a receber o donativo.  

A segunda fase de avaliação será levada a cabo por um júri especializado, que analisará todos 

os projetos candidatos de forma aprofundada. O júri é composto por representantes do 

Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, da Direção-Geral da Saúde, 

http://www.missao.continente.pt/
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Direção-Geral da Educação, Associação Portuguesa de Nutrição e ainda a Federação 

Portuguesa de Futebol.  

O valor distribuído pelos projetos selecionados é angariado através da venda dos porta-chaves 

solidários dos Angry Birds, disponíveis nas lojas Continente. Cada porta-chaves tem o preço 

simbólico de 1€ e 100% do valor é doado para esta iniciativa.  

Após entrega do donativo, é posto em ação o plano de acompanhamento e capacitação da 

Missão Continente que visa apoiar as entidades vencedoras na implementação dos seus 

projetos, através de workshops de capacitação, visitas, acompanhamento contínuo e apoio 

técnico. 

Na edição de 2018/2019 o Donativo Missão Continente apoiou 12 projetos em todo o país 

focados na Alimentação Saudável, Desperdício Alimentar e Inclusão Social, com um total de 

240.000€. 

Os valores atribuídos a cada instituição variaram entre os 14.000€ e os 26.500€, consoante as 

necessidades de cada proposta e permitiram pôr em prática ideias como a criação de centros 

de compostagem e estufas para agricultura biológica no Centro Paroquial da Cunha Baixa, a 

reintegração psicossocial de pessoas com deficiência mental através de oficinas de culinária da 

Associação r.INSERIR em Santarém ou a criação de um restaurante que empregará pessoas 

requerentes de asilo e refugiadas do projeto “MARHABA, o Médio Oriente à Mesa” em Lisboa, 

entre muitas outras iniciativas. 

 


