Linda-a-Velha, 1 de outubro de 2019

FITNESS apoia Fundo iMM-Laço

Movimento FITNESS #CheckChain de apoio à causa

▪ Os cereais FITNESS apoiam a Luta Contra o Cancro da Mama pelo 7º ano consecutivo, numa
altura em que surgem 6.000 novos casos todos os anos em Portugal;
▪ Em outubro, o Movimento FITNESS #CheckChain incentiva as mulheres a estarem atentas ao seu
corpo e alerta para a importância do diagnóstico precoce do cancro da mama;
▪ FITNESS doa 1€ ao Fundo iMM-Laço por cada partilha nas redes sociais.

FITNESS apoia pelo sétimo ano consecutivo a luta contra o cancro da mama e a investigação para a
cura. Lançado no ano passado, o movimento FITNESS #CheckChain volta agora a convidar as
mulheres a partilharem, durante o mês de outubro, uma foto com uma pose natural na sua conta
de Instagram com o hashtag #CheckChain, identificando a página @nestlefitnessportugal.

Com este movimento social, FITNESS pretende criar uma corrente simbólica de apoio entre as
mulheres e de sensibilização para a importância do diagnóstico precoce do cancro da mama e, em
simultâneo, apoiar o trabalho de investigação nesta área já que, por cada foto partilhada, FITNESS
doará 1€ ao Fundo iMM-Laço.

No mês em que se assinala a Luta contra o Cancro da Mama, FITNESS contribui assim para o
trabalho de apoio que o Fundo iMM-Laço tem dado à investigação científica na área do cancro da
mama, tão relevante numa altura em que se sabe que todos os anos surgem em Portugal 6.000
novos casos. No mês em que se assinala a Luta contra o Cancro da Mama, reforça-se que esta
doença é uma das principais preocupações a nível mundial, pelo que a luta contra a mesma é uma
das causas mais relevantes para as mulheres portuguesas.

No link www.nestle-cereals.com/pt/pt/campanha/fitnesscheckchain é possível saber mais sobre
este movimento, onde está igualmente disponível uma infografia para ajudar as mulheres a ficarem
alertas relativamente ao seu corpo. Ao juntar-se ao movimento FITNESS #CheckChain, está a
inspirar outras mulheres.

Para mais informações, por favor, contacte:
Lift Consulting
Rita Santiago
M.: 918 655 125
E.: rita.santiago@lift.com.pt
Fundo iMM-Laço: A Caminho da Cura
Inês Domingues
M.: 96 412 8275
E.: imm-fundoimmlaco@medicina.ulisboa.pt

Sobre a Nestlé
A Nestlé é a maior companhia mundial de alimentação e bebidas. Está presente em 189 países em todo o mundo e os
seus 323.000 Colaboradores estão comprometidos com o seu propósito de “Melhorar a qualidade de vida e contribuir
para um futuro mais saudável”. A Nestlé oferece um vasto portefólio de produtos e serviços para as pessoas e para os
seus animais de companhia ao longo das suas vidas. As suas mais de 2000 marcas variam de ícones globais como Nescafé
ou Nespresso, até marcas locais amplamente reconhecidas como CERELAC, NESTUM e SICAL. A performance da
Companhia é orientada pela sua estratégia de Nutrição, Saúde e Bem-estar. A Nestlé está sediada na vila suíça de Vevey,
onde foi fundada há mais de 150 anos.
Em Portugal, a Nestlé está presente desde 1923 e tem atualmente 1922 Colaboradores, tendo gerado em 2017 um
volume de negócios de 486 milhões de euros. Conta atualmente com duas fábricas (Porto e Avanca), um centro de
distribuição (Avanca) e cinco delegações comerciais espalhadas pelo Continente e pelas ilhas.
www.nestle.pt
Sobre o Fundo iMM-Laço: A Caminho da Cura:
O Fundo iMM-Laço: A Caminho da Cura foi criado para apoiar projetos de investigação na área do cancro da
mama, que é o cancro mais comum em mulheres, em todo o mundo. Todos os anos, existem mais de 6 000 novos
casos de cancro da mama, só em Portugal.
Anualmente a Bolsa Fundo iMM-Laço apoia dois novos projetos de investigação, cada um no valor de 25.000€. Desde
2015, são já doze cientistas apoiados pela Bolsa Anual Fundo Anual iMM-Laço com projetos que visam encontrar as causas

do cancro da mama e como resultado diminuir a sua incidência, proporcionar tratamentos mais eficazes, assim como
descobrir os mecanismos que desencadeiam o cancro da mama metastático.
100% dos fundos são provenientes de campanhas de angariação de donativos e doações ao Fundo iMM-Laço, incluindo
a contribuição de cidadãos individuais e o apoio de entidades parceiras. A existência desse fundo só é possível como
resultado das inúmeras iniciativas que ocorrem ao longo do ano e que permitem angariar donativos para esta causa.
Visite-nos em fundoimmlaco.pt.
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