
 
 
 
 

NOTA DE AGENDA 
 

Nestlé e a Worldchefs celebram Dia Internacional dos Chefs e promovem alimentação saudável 
 

Crianças do ensino básico vão descobrir  
“como funcionam os alimentos saudáveis”  

 
Jardim-Escola João de Deus (Estrela) | 25 de outubro | 10H30 

 

Dezenas de crianças do Jardim Escola João de Deus, localizado na Estrela, em Lisboa, vão ter 

uma aula de culinária e nutrição para aprender “como funcionam os alimentos saudáveis”. 

Esta aula contará com a participação de Mafalda Teixeira, mentora do projeto Funny Cook, e 

com a nutricionista Ana Leonor Perdigão. 

 

A iniciativa assinala o Dia Internacional dos Chefs, que se celebrou dia 20 de outubro, e tem 

como objetivo incentivar bons hábitos alimentares desde cedo, através de momentos divertidos, 

com a confeção de pratos saudáveis e a realização de várias atividades lúdicas.  

 

Todos os anos, mais de 10 milhões de chefs de todo o mundo celebram o Dia Internacional dos 

Chefs, uma iniciativa promovida pela “World Association Chefs Societies” (Worldchefs). A 

associação da Nestlé a esta iniciativa insere-se no programa Nestlé por Crianças Mais 

Saudáveis que tem o compromisso de promover a educação para uma alimentação saudável 

como parte de um estilo de vida ativo. O programa é desenvolvido em 84 países e conta com o 

apoio de mais de 300 parceiros.  

 

Em Portugal, o Nestlé por Crianças Mais Saudáveis está presente em mais de 1.300 escolas a 

nível nacional chegando a cerca de 350.000 alunos, entre os 4 e os 12 anos, em parceria com o 

Ministério da Educação. No ano letivo 2019-2020 o programa celebra os seus 20 anos de 

existência a incentivar crianças e jovens, professores e comunidades a comer melhor para viver 

melhor. 

 

Para mais informações por favor contactar:  
Lift Consulting 
 

Sofia Rijo | 913 010 769| sofia.rijo@lift.com.pt  

Rita Santiago | 918 655 125| rita.santiago@lift.com.pt  
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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 2066 Colaboradores, tendo gerado em 2018 um 
volume de negócios de 500 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. 

 
 


