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Plateform inicia movimento solidário Plateforall com doações a entidades de 

saúde 

 

Porque este é o momento de ajudar os que continuam a cuidar de todos os portugueses, o grupo de 

restauração português Plateform está, desde final de março, a apoiar as entidades de saúde neste momento 

de crise, com especial foco para as que se encontram na linha da frente do combate à pandemia de Covid-

19, através do movimento Plateforall. O objetivo é o de oferecer o maior número possível de refeições a 

quem todos os dias arrisca a sua vida pela de todos nós. 

“Esta é a nossa forma de agradecer a todos os que trabalham dia e noite com o objetivo de salvar vidas”, 

afirmou André Xavier, diretor de marketing do grupo Plateform. “Fazemo-lo através daquilo que melhor 

sabemos: refeições de qualidade que levem algum conforto e reconhecimento a todos aos profissionais de 

saúde. É a nossa forma de dizermos obrigado.” 

INEM, Hospital Santa Maria, Hospital São José, Hospital Curry Cabral (numa parceria com a cerveja 

Bohemia da Sociedade Central de Cervejas [SCC], com uma entrega especial feita no fim-de-semana de 

Páscoa) e Hospital Dona Estefânia são algumas das entidades que já receberam refeições no âmbito 

deste movimento, de cinco das marcas do grupo – Honest Greens, ZeroZero, Vitaminas, Wok to Walk e 

Honorato. 

Estas cinco marcas fazem também parte da campanha #plateforhome, a decorrer durante este período de 

isolamento dos portugueses, e que permite que estes possam receber em sua casa as refeições das citadas 

marcas através de takeaway ou de entrega ao domicílio. A Plateform garante, assim, com o 

movimento Plateforall e a campanha #plateforhome, a continuidade das suas operações num momento de 

especial fragilidade económica do setor e do país, reinventando a forma de chegar aos seus clientes e 

intervindo solidariamente na comunidade. 

O movimento Plateforall vai continuar nas próximas semanas, com mais entregas a instituições de saúde. 

No entanto, apesar de ter surgido num momento específico de crise e com vista ao apoio aos profissionais 

de saúde na frente do combate, prevê-se a longo prazo que cresça e se estenda à intervenção solidária 

noutras instituições, de outros sectores. 

Neste link, pode encontrar imagens do movimento Plateforall. Estamos disponíveis para quaisquer 

esclarecimentos adicionais. 

 

https://www.dropbox.com/sh/epjz9lazfa8f5hf/AABaoYqbrjnlBo4F7giNRPnFa?dl=0
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Obrigada pelo apoio na divulgação desta temática! 

 

 

 

A Multifood é agora Plateform. 

A Plateform é um grupo de restauração com ADN 100% português. Uma plataforma que tem como objectivo criar 

conceitos originais e inovadores que antecipam tendências e onde há lugar para a celeridade do fast casual mas 

também para a minúcia da alta cozinha. 

Criada em 1998 por Rui Sanches, inaugurou no mesmo ano o primeiro restaurante Vitaminas, em Lisboa, marca que 

se revelou pioneira na restauração saudável em Portugal. A Plateform, ao longo de 21 anos de presença no mercado 

nacional, é percursora de um caminho alicerçado na inovação, na qualidade e na atenção ao detalhe, com projetos 

tailor-made que marcaram a cena gastronómica portuguesa, como a steakhouse Sala de Corte, a mercearia 

delicatessen DeliDelux ou a pizzeria ZeroZero. 

Em conjunto com o chef Henrique Sá Pessoa, abriu o restaurante de fine dinning Alma (2*Michelin) e o Tapisco, 

conceito de fusão das cozinhas ibéricas, em Lisboa e Porto. Também na cozinha de autor, a Plateform criou em 

conjunto com o chef Diogo Noronha o restaurante Pesca.  Do seu portfólio de restaurantes, constam 25 marcas, 23 

próprias e 2 internacionais. Do centro comercial à rua, da calçada portuguesa às estrelas Michelin, na Plateform criam-

se diariamente universos gastronómicos únicos que impulsionam o futuro da restauração em Portugal. 
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