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Matosinhos, 23 de julho 2019 

 
DONATIVO MISSÃO CONTINENTE ENTREGUE EM SETÚBAL 

 
Decorreu na passada sexta-feira, 19 de julho, a cerimónia de entrega do donativo de 

18.000€ ao Centro Social Paroquial São Sebastião de Setúbal, uma das instituições 

vencedoras da edição 2018/2019 do Donativo Missão Continente.  

Na cerimónia de entrega do Donativo Missão Continente estiveram presentes Cláudia 

Palma Pereira, Diretora Técnica do Centro, a assistente social Margarida Moura, o 

Vice-Presidente da Direção, João Barros e representantes da Câmara Municipal de 

Setúbal e da Junta de Freguesia de São Sebastião, que testemunharam a entrega 

simbólica do valor de 18.000€ que, através da implementação do projeto “Cozinha do 

Bairro”, permitirá promover o acesso à alimentação de famílias carenciadas e/ou 

pessoas em risco de isolamento ou exclusão social através da implementação de uma 

cozinha industrial de pequenas dimensões que permita a confeção e venda de 

refeições a custo social para os seus utentes e famílias carenciadas previamente 

encaminhadas pelas instituições de apoio social da cidade, numa lógica de 

responsabilização e promoção de autonomia de gestão doméstica e alimentar. O 

projeto pretende ainda a realização de formações e aulas práticas para melhor 

utilização dos produtos e promoção da economia social. 

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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