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Missão Sorriso

Escola de Verão de Voluntariado – Fundação Eugénio de Almeida
5 de Junho de 2014

História
• Surge em 2003

• Resposta às necessidades dos serviços de Pediatria e Neonatologia de
hospitais em zonas de influência das Lojas Continente.
• Em 2011 – apoio à população sénior
• Em 2012 – luta contra a fome
Desde o seu início, a Missão Sorriso já doou cerca de 5,5 milhões de euros,
oferecendo mais de 1800 equipamentos a 48 instituições.
Um dos maiores projectos de responsabilidade social a nível nacional

(https://missaosorriso.continente.pt/)

1

20-06-2014

Que Missão?

Melhoria da qualidade de vida de crianças, seniores e famílias carenciadas

(https://missaosorriso.continente.pt/)

Crianças

Apoio de projetos que tenham por objetivo a promoção da saúde
e bem-estar da criança
• A saúde infantil e a prevenção da doença em idade pediátrica;
• A educação da criança com doença crónica e da sua família;
• A intervenção diagnóstica e/ou terapêutica especializada nas áreas
assistencial ou pedagógica.

Seniores

Apoio de projetos que tenham por objectivo a:
• Promoção da interação social para a prevenção de atitudes de isolamento,
maus tratos, exclusão, violência e discriminação social;
• Promoção de ambientes capacitadores da saúde, segurança, participação,
autonomia e independência;
• Promoção e valorização da intergeracionalidade, do papel da família e do
desenvolvimento ativo;
• Valorização do papel de cada pessoa no seu próprio envelhecimento ativo e
saudável ao longo da vida.

(https://missaosorriso.continente.pt/)
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Famílias
Carenciadas

Apoio de projetos que procurem mitigar a situação de carência e
que tenham como foco:
• A redução das assimetrias/desigualdades no acesso a alimentos
saudáveis;
• A melhoria das condições de acesso a alimentação saudável por
parte de populações vulneráveis;
• A adequação da oferta de alimentos distribuídos nas instituições
(escolares, solidariedade social e de saúde) aos princípios da
alimentação saudável.

(https://missaosorriso.continente.pt/)

Parceria Missão Sorriso – Cruz Vermelha
Portuguesa
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1. Campanha de recolha de brinquedos usados – Maio/Junho
de 2013

1000 Crianças

2. Corridas Missão Sorriso, Lisboa e Porto –
Dezembro/2013

4000 Cabazes de
Natal
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3. Campanha Facebook – Janeiro/2014

12.500 Produtos

4. Acção Nacional de Recolha de Alimentos –
Dez/12, Abr/13, Nov/13 e Abr/14
Objectivo: Recolha de bens essenciais nas cerca de
285 lojas Continente e Meu Super, para suprir as
necessidades dos mais carenciados, a nível nacional,
através da rede de Delegações da Cruz Vermelha
Portuguesa
Datas: Dez/2012, Abr/2013, Nov/2013 e Abr/2014
Valor angariado: Mais de 2,5 Milhões de euros em
bens alimentares.
Meios utilizados: TV, Imprensa, Internet, Comunicação
em loja
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A acção nacional de recolha de alimentos em números…
Dez/12;Abr/13;Nov/13
35000 famílias

285 lojas

Abr/2014
3500 voluntários

300 mil refeições

Os bens doados são distribuídos pelas famílias carenciadas, identificadas
pelas cerca de 100 Delegações da Cruz Vermelha Portuguesa, de acordo
com as necessidades mais urgentes de cada região.

Como funciona?
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Voluntariado

Obrigada pela vossa atenção!
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