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Matosinhos, 23 de julho 2019 

 
DONATIVO MISSÃO CONTINENTE ENTREGUE EM LISBOA 

 
Decorreu, no passado dia 18 de julho, a cerimónia de entrega do donativo de 21.000€ 

à CRESCER - Associação de Intervenção Comunitária, uma das instituições vencedoras 

da edição 2018/2019 do Donativo Missão Continente.  

Na cerimónia de entrega do Donativo Missão Continente estiveram as coordenadoras 

do projeto Florencia Salvia e Francisca Barreiros, a psicóloga da associação Rita 

Figueiredo, o monitor Idris Mohammad e uma das beneficiárias do projeto, que 

testemunharam a entrega simbólica do valor de 21.000€. O donativo contribuirá para 

o desenvolvimento do projeto “MARHABA, o Médio Oriente à Mesa”, que junta 

gastronomia, cultura e empregabilidade para a integração plena de pessoas 

requerentes de asilo e refugiadas na cidade de Lisboa. Conta com o apoio de chefs 

conceituados e pretende integrar 18 pessoas no projeto de restauração que funcionará 

no Mercado de Benfica e que serão formadas para a concessão de menus para eventos 

itinerantes, com o intuito dar a conhecer a cultura culinária do Médio Oriente – com 

particular foco na comida Eritreia, que ainda não consta nos menus de nenhum 

restaurante da capital - e permitir assim desconstruir os estereótipos ligados a este 

público alvo. 

O Donativo Missão Continente apoia os melhores projetos a nível nacional que atuem 

nas áreas da alimentação saudável, do combate ao desperdício alimentar e da inclusão 

social através do sistema alimentar. Na edição 2018/2019, o Donativo Missão 

Continente angariou, através da venda de presentes solidários em todas as lojas 

Continente, 240.000€ que distribuiu pelos 12 projetos vencedores, escolhidos entre as 

179 candidaturas recebidas. 

Com esta iniciativa, a Missão Continente pretende apoiar financeiramente projetos 

locais com impacto direto nas comunidades onde se inserem, respeitando a autonomia 
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das entidades na conceptualização e concretização de iniciativas na área da 

alimentação saudável, desperdício alimentar e inclusão social.  

O Donativo Missão Continente é uma das várias iniciativas de responsabilidade social da marca 

Continente, refletindo o seu compromisso para a construção de um futuro sustentável, 

saudável e justo, estando alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das 

Nações Unidas. 
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