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CATEGORIA COMUNIDADE
Nome do projeto MISSÃO CONTINENTE
Descrição do projeto
(até 1500 Caracteres – com espaços | Possibilidade de inclusão de links para informações de
suporte à candidatura)

A Missão Continente é a marca que agrega todas as iniciativas de
responsabilidade social do Continente, atuando nas várias dimensões do
Desenvolvimento Sustentável.
Com a realização do 1º Grande Inquérito Sobre Sustentabilidade ficámos a
conhecer mais sobre o conhecimento e interesse dos portugueses sobre estes
temas o que contribuiu para a definição dos eixos de atuação da Missão
Continente a partir de 2016:
O eixo da Saúde e Educação representa o compromisso com o bem-estar das
famílias, com a promoção do consumo consciente e de uma alimentação
saudável. O programa Escola Missão Continente e o apoio a projetos
apresentados pelos Centros de Saúde de todo o País são algumas das iniciativas
focadas na promoção da saúde e educação sustentável.

O eixo Comunidade foca-se em inicaitvas como as ações de voluntariado e as
doações diárias de bens alimentares a instituições de solidariedade social e de
apoio a animais.
As iniciativas de promoção do bem-estar dos colaboradores como os programas
Desafia.te e Somos Sonae são ainda exemplo das ações direcionadas para a
comunidade interna.
O eixo Planeta resulta do compromisso que temos com a redução do impacto
ambiental. Destaca-se a promoção da redução do desperdício alimentar nas
nossas operações e a sensibilização para o tópico junto da cadeia de valor e dos
portugueses, incentivando para o desenvolvimento da economia circular.
https://missao.continente.pt/
Impactes positivos nas partes interessadas da organização
(até 1500 Caracteres – com espaços)

A intervenção social do Continente impacta parceiros, fornecedores,
colaboradores e clientes:
No Combate ao Desperdício Alimentar através da redistribuição e doação de 6
milhões de produtos de excedentes alimentares a 765 instituições.
Na Luta contra a Fome, ações de recolha de bens em parceria com a Cruz
Vermelha Portuguesa e com o Banco Alimentar contra a Fome, culminaram na
doação de 385 mil refeições.
Na intervenção social, apoiámos 64 corporações de Bombeiros durante a vaga
de incêndios em 2016 com 25.000 euros em bens alimentares de primeira
necessidade. E foram ainda doados 80.000 euros para ajudar as vitimas dos
incêndios na Madeira.
Na promoção da Alimentação Saudável envolvemos 3.100 alunos em ações com
escolas, nomeadamente no programa educativo Escola Missão Continente.
Na valorização da Produção Nacional, o Clube de Produtores do Continente
comprou em 2016 136 toneladas de produtos nacionais o equivalente a 217
milhões de euros anuais.
No contributo para a sustentabilidade do pescado através de uma política que
exige um conjunto de requisitos aos fornecedores.
Na recolha em 2016 de 14 ton de cortiça, 42 ton de óleos alimentares usados,
21 ton de pilhas usadas, 243 ton de roupa usada e 27 ton de baterias
automóveis.

Na promoção da Saúde Familiar a Missão Continente angariou cerca de 550 mil
euros para financiar 40 projetos promovidos por Agrupamentos de Centros de
Saúde através do Concurso Missão Continente.
Articulação do projeto com a política de Responsabilidade Social da
organização
(até 1500 Caracteres – com espaços)

A Missão Continente agrega todas as iniciativas que o Continente coloca em
prática no âmbito da sua política de responsabilidade social em linha com os
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, enunciados pela ONU.
O desenvolvimento sustentável é a base do nosso modelo de negócio. 30 Anos
de experiência na melhoria do nosso desempenho permitiram compreender
como podíamos otimizar os nossos impactos positivos, a nível interno, nas
nossas operações e igualmente na nossa relação com a comunidade. As
empresas são um motor poderoso para a sustentabilidade económica, social e
ambiental e o nosso papel enquanto líder de mercado traz-nos uma
responsabilidade acrescida. Procuramos envolver os nossos parceiros para
podermos dar ainda mais visibilidade a temas e causas importantes para o nosso
país.
Este é o objetivo da Missão Continente: trazer a nossa experiência para a
promoção junto dos portugueses de uma cidadania mais ativa e solidária.
Mobilizamos os nossos recursos e parceiros à volta de causas que, fazendo
sentido no nosso contexto empresarial são prioritárias para Portugal - o
desenvolvimento económico dos seus territórios, a inclusão social e o consumo
sustentável.
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