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Matosinhos, 18 de junho de 2018 

 

MISSÃO CONTINENTE APOIA PROJETO SOCIAL  

DE LISBOA COM 16 MIL EUROS  

• Apoio é o resultado da iniciativa “Donativo Missão Continente”. 

• No total, a nível nacional, a Missão Continente vai contribuir com 330 mil euros, 

distribuídos por 22 projetos sociais. 

 

A Missão Continente vai apoiar um projeto no distrito de Lisboa, no valor total de 16.000 

euros, dedicados à promoção da inclusão social, através da alimentação. A nível nacional, o 

donativo compreende a atribuição de 330 mil euros, que vão ajudar a concretizar 22 projetos 

sociais, distribuídos por 18 distritos.  

Cozinha com Alma | Equipar a Nova Cozinha é um dos projetos apoiados em Lisboa. É 

promovido pela Associação Cozinha Solidária e Refeições com Alma e tem por missão 

aumentar a capacidade de produção, para que, num futuro próximo, se possa duplicar o 

número de famílias apoiadas por este projeto que surgiu há seis anos, que funciona como um 

take-away social, cujo lucro permite apoiar famílias em dificuldades financeiras temporárias, 

através da venda das refeições a um preço simbólico. O projeto vai, assim, receber 16 mil 

euros para melhorar o serviço.  

A identificação do projeto vencedor resultou de um processo de avaliação, que compreendeu 

uma votação pública e a apreciação de um júri. O valor doado foi angariado através da venda 

dos produtos solidários da Missão Continente e de chamadas de valor acrescentado, que se 

realizaram durante o período de natal.  

Com esta iniciativa, a Missão Continente dá continuidade ao apoio que tem prestado a 

projetos de intervenção social e de desenvolvimento sustentável. 

A informação sobre todos os projetos selecionados encontra-se disponível em 

missao.continente.pt.  
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