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Este é o terceiro Relatório de Sustentabilidade da Nestlé Por-

tugal e reúne informação referente à actividade da Compa-

nhia em 2009, visando não só uma melhoria do desempenho 

nas áreas ambiental e social, mas também uma evolução do 

seu  não financeiro, dando cumprimento aos objec-

tivos da Companhia. 

Para efeitos do presente relatório foram consideradas as 

empresas do grupo Nestlé presentes em Portugal, nomea- 

damente a Nestlé Portugal, S.A., Prolacto – Lactícinios de S. 

Miguel, S.A., Cereal Associados Portugal, A.E.I.E. e Nestlé 

Waters Direct, S.A. Os indicadores de desempenho financeiro 

e social apresentados neste relatório reflectem a realidade des-

tas empresas, os ambientais reflectem apenas o desempenho 

das fábricas e sede.

Na elaboração deste relatório foram seguidas as Directrizes da 

, na sua terceira versão (GRI3), bem 

como os respectivos protocolos de indicadores. Sempre que 

no cálculo dos indicadores de desempenho não foi utilizada a 

metodologia proposta pelo GRI, tal é explicitamente referido, 

sendo indicadas as fórmulas consideradas pela Nestlé. O pre-

sente relatório apresenta um nível de cumprimento do GRI 

correspondente ao nível B+, sendo objectivo da Companhia 

melhorar este nível em futuros relatórios, a emitir anualmente. 

No Capítulo 6 encontra-se o índice GRI, que permite localizar 

no relatório a informação requerida pelo GRI.
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Para a selecção da informação a incluir no relatório foram tidos 

em consideração os temas e indicadores mais relevantes para a 

Companhia, para o sector e para todas as partes interessadas.

Este relatório foi pela primeira vez sujeito a verificação por 

parte de uma entidade independente, prática que a Nestlé pre-

tende manter nos futuros relatórios.

OBRIGATÓRIO

OPCIONAL

Auto-declarado

Examinado por Terceiros

Examinado pela GRI

C C+ B B+ A+A

Esclarecimentos sobre o presente relatório poderão ser endereçados a: faleconnosco@pt.nestle.com

OPCIONAL

Examinado pela GRI

sente relatório poderão ser endereçae dos a: fEsclarecie mentos sobre o pres
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Mensagem do Director-Geral

Tenho o grato prazer de vos apresentar o terceiro Relatório de 

Sustentabilidade da Nestlé Portugal. Desde o ano 2008 temos 

vindo a publicar um relato das nossas actividades de Respon-

sabilidade Social Corporativa e de que forma é que estas se 

encontram intimamente ligadas à nossa actividade e ao nosso 

negócio. Todos os anos procuramos dar um passo em frente 

em termos da inovação e da renovação das nossas actividades, 

iniciativas e produtos. A publicação do Relatório de Sustentabi-

lidade é exemplo disso. Este ano verificámos pela primeira vez, 

por uma entidade externa reconhecida e credível no mercado, 

o nosso Relatório de Sustentabilidade. Solicitámos à 

 que fizesse uma análise ao índice GRI 

 bem como à evolução dos compromis-

sos que estabelecemos anualmente, atestando quanto à sua 

realização e desenvolvimento. O Relatório que aqui apresenta-

mos responde com acções às prioridades estratégicas delinea- 

das pela Companhia. Porquê acções? Porque são as acções 

que ditam o nosso empenho e compromisso, e exemplificam 

aquilo que gostamos internamente de referir como o 

. 

10

o noss

 que f

 bem como

sos que estabelecemos anualme

realização e desenvolvimento. O 

mos responde com acções às prmos responde com acções às pr

das pela Companhia. Porquê a

que ditam o nosso empenho e

aquilo que gostamos internam

. 
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Mensagem do Director-Geral

As nossas prioridades estratégicas, definidas o ano passado e 

após consulta aos nossos , continuam actuais: a 

contínua aposta na qualidade e na segurança dos nossos pro-

dutos, uma maior comunicação e envolvimento dos nossos 

 (internos e externos), a preocupação com a mini-

mização do impacto da nossa actividade no meio-ambiente, 

incluindo a redução do material de embalagem que utilizamos, 

a valorização das nossas pessoas, elemento chave no sucesso 

da Companhia, a promoção de estilos de vida saudáveis, não 

só através dos produtos que colocamos no mercado mas tam-

bém na forte aposta em educação alimentar e sensibilização 

para a prática de actividade física. Por fim, o apoio às comu-

nidades nas quais estamos inseridos, e aqui falamos não ape-

nas de apoio ao nível de géneros e/ou financeiro mas o apoio 

ao nível da própria disponibilização dos nossos Colaboradores 

em prestar auxílio a quem mais precisa. 

Criar e Partilhar Valor é a essência da Responsabilidade Social 

Corporativa para a Nestlé. Sabemos que não estamos isola-

dos mas, pelo contrário, necessitamos de todos os nossos 

parceiros para que a Nestlé continue a ser a referência em 

termos de Nutrição, Saúde e Bem-Estar. Por isso, criamos 

valor para a Nestlé ao mesmo tempo que o partilhamos com 

quem nos relacionamos, diariamente, e numa perspectiva de 

longo prazo. Como? Alguns exemplos são iniciativas de edu-

cação alimentar que promovemos interna e externamente, a 

formação que colocamos ao dispor dos nossos Colaborado-

res, a passagem de conhecimentos técnicos e especializa-

dos junto dos nossos produtores agrícolas, a certificação das 

nossas unidades produtivas, o conhecimento científico que 

incorporamos nos nossos produtos e que nos permite ofe-

recer uma mais-valia nutricional aos nossos consumidores.  

São entre outras, algumas iniciativas de como partilhamos 

valor com os nossos . Esta abordagem está inti-

mamente relacionada com a forma como desenvolvemos o 

nosso negócio e flui do nosso . Por essa mesma 

razão, a Nutrição, a Água e o Desenvolvimento Rural são as 

três áreas estratégicas para a Nestlé, a nível mundial, em ter-

mos de Criação de Valor Partilhado e nas quais a Companhia 

se irá focalizar nos próximos anos fazendo uso da experiên-

cia obtida em cada uma delas e que decorre da própria essên-

cia do negócio. Convido-vos a conhecer mais de perto a Cria-

ção de Valor Partilhado e as iniciativas que lhe dão corpo ao 

longo deste Relatório. 

Uma última palavra de agradecimento a todos os Colaborado-

res da Nestlé (áreas corporativas e de negócio) e aos nossos 

parceiros externos que contribuíram para a elaboração deste 

Relatório. Só com o compromisso e entrega de todos os envol-

vidos conseguimos ter um retrato alargado e preciso das inicia-

tivas e projectos espalhados por toda a Companhia. Agradeço 

a vossa disponibilidade e compromisso. Bem-hajam.

António Saraiva de Reffóios

Director-Geral 

111111111111111111
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Desempenho da Nestlé Portugal 

em 2009

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

1 

Apostar 

na qualidade 

e inovação 

dos produtos 

e processos 

Aumentar o investimento na renovação 

e criação de novos produtos

16 % do volume 

de negócios gerado 

em novos produtos

Aumentar o volume de negócios 

gerado em novos produtos

36 

e 

37

Aumentar o número 

de parcerias com Universidades

10 parcerias 

com Universidades

Aumentar o número 

de parcerias com Universidades

Aplicar 1,7% do VN mundial em I&D

1,7 % do volume 

de negócios mundial 

aplicado em I&D

Aplicar 1,7% do VN mundial 

em I&D

2 

Envolver 

e comunicar 

com 

Publicar anualmente o Relatório 

de Sustentabilidade e aumentar 

o nível GRI obtido

Nível do GRI B+

Publicar anualmente o Relatório 

de Sustentabilidade verificado 

por entidade externa independente

42 

e 

43

Reduzir o grau de insatisfação 

dos consumidores após tratamento 

do motivo de contacto

90% de nível 

de satisfação

Manter o grau de insatisfação 

dos consumidores após tratamento 

do motivo de contacto

Disponibilizar no website todas 

as publicações no âmbito da RSC
13 publicações de RSC

Disponibilizar no website 

15 publicações no âmbito da RSC

A
M

B
IE

N
T
A

L

3 

Reduzir

o impacto 

ambiental 

da actividade 

Reduzir o consumo específico 

de energia em 2% na Nestlé Portugal
1% de redução 

Reduzir o consumo específico 

de energia em 2% na Nestlé Portugal

Reduzir o consumo específico de 

energia em 3% na Nestlé Waters Direct
40% de aumento*

Reduzir o consumo específico de 

energia em 3% na Nestlé Waters Direct

50 

e 

51

Reduzir o consumo específico 

de água em 4% na Nestlé Portugal
19% de aumento*

Reduzir o consumo específico 

de água em 12% na Nestlé Portugal

Reduzir o consumo específico 

de água em 5% na Nestlé Waters Direct
31% de redução

Reduzir o consumo específico de água 

em 6% na Nestlé Waters Direct

Certificação Ambiental das instalações 

produtivas da Nestlé em Portugal

75% das instalações 

produtivas certificadas

Certificação Ambiental de 100% 

das instalações produtivas da Nestlé 

em Portugal

4 

Reduzir 

o impacto 

do 

utilizado 

Optimização das quantidades 

de matérias-primas utilizadas 

nos produtos Nestlé

130.863 toneladas

de matérias-primas 

consumidas

Optimização das quantidades 

de matérias-primas utilizadas 

nos produtos Nestlé 57 

e 

58
Reduzir os consumos de materiais 

de embalagem

1% de redução 

do consumo materiais 

de embalagem

Reduzir os consumos 

de materiais de embalagem

PRIORIDADE
OBJECTIVOS 

2009

RESULTADOS 

2009

OBJECTIVOS 

2010
PÁG.
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S
O

C
IA

L

5 

Valorizar 

os recursos 

humanos 

Aumentar o número de horas 

de formação por colaborador
1% de aumento 

Aumentar o número de horas 

de formação por colaborador

60 

e 

61

Realizar avaliação desempenho 

a 100% dos colaboradores 
100% de colaboradores 

Realizar avaliação desempenho 

a 100% dos colaboradores

Reduzir o índice de frequência de 

acidentes com baixa para um valor 

inferior a 6 na Nestlé Portugal

8,8

Reduzir o índice de frequência 

de acidentes com baixa na Nestlé 

Portugal para um valor inferior a 6

Reduzir o índice de frequência de 

acidentes com baixa para um valor 

inferior a 11 na Nestlé Waters Direct

5,0

Reduzir o índice de frequência 

de acidentes com baixa na Nestlé 

Waters Direct para 3,56 

6 

Promover 

estilos de vida 

saudáveis 

Incluir a rotulagem nutricional em cada 

novo produto lançado pela Nestlé

100% de produtos com 

rotulagem nutricional 

100% dos produtos Nestlé 

com rotulagem nutricional 

67  

e 

68

Alargar o âmbito do programa de 

educação alimentar “Apetece-me” 

340.000 alunos 

abrangidos 

Alargar o âmbito do programa de 

educação alimentar “Apetece-me” 

para 506.000 alunos

Aumentar a percentagem de produtos 

com componente Nutrição, Saúde 

e Bem-Estar

70% de produtos com 

componente Nutrição, 

Saúde e Bem-Estar 

Aumentar para 75% a percentagem 

de produtos com componente 

Nutrição, Saúde e Bem-Estar

7 

Apoiar proac-

tivamente as 

comunidades 

envolventes 

Contribuir para o apoio às comunidades

0,08% do volume 

de negócios investido 

na comunidade

Contribuir para o apoio 

às comunidades

73  

e 

74

Considerar recursos e potencialidades 

locais no desenvolvimento de novos 

produtos

50% de fornecedores 

locais na Nestlé Portugal 

e 59% na Nestlé 

Waters Direct

Considerar recursos 

e potencialidades locais no 

desenvolvimento de novos produtos

Aumentar o número de instituições 

apoiadas
91 Instituições

Aumentar o número de instituições 

apoiadas

(cont.)

PRIORIDADE
OBJECTIVOS 

2009

RESULTADOS 

2009

OBJECTIVOS 

2010
PÁG.
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A Nesté Waters Direct, líder no mercado de águas de garra-

fão em Portugal, inaugurou no dia 9 de Julho a sua fábrica 

de Coruche, numa cerimónia que contou com a presença de 

vários convidados locais e internacionais, tais como o Ministro 

da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, Jaime 

Silva, o Embaixador da Suiça, Rudolf Schaller, o Presidente da 

Câmara de Coruche, Dionísio Mendes, o Administrador Dele-

gado da Nestlé Portugal, António Reffóios, o CEO da Nestlé 

Waters, John J. Harris e o Regional Business Head, HOD, Zona 

Europa da Nestlé Waters Direct, Henrik Jelert. 

Com um investimento de mais de sete milhões de euros e com 

uma área total de 4.000 m2, a nova fábrica produz 1.300 garra-

fões (de 11 e 18,9 litros) por hora e criou 50 postos de traba-

lho, directos e indirectos. A unidade industrial conta com os 

mais recentes dispositivos técnicos para o desenvolvimento 

da sua actividade, como sendo um centro de produção, um 

centro de distribuição, o centro de reparação de equipamento 

e uma área de reserva de stocks, que serve como armazém a 

nível nacional. A nova fábrica permite à Nestlé Waters Direct 

prosseguir o seu crescimento no mercado dos escritórios, per-

mitindo ainda à empresa assegurar um crescimento sólido no 

mercado doméstico, nos próximos anos. Para além disso, a 

fábrica garante o acesso a água de nascente e de baixo teor 

de mineralização, captada em solo português, e adaptada ao 

gosto dos consumidores nacionais. 

A preocupação com um mundo sustentável está, cada vez 

mais, no horizonte de actuação das empresas e dos grandes 

grupos económicos. O desempenho financeiro está hoje intrin-

secamente associado ao cumprimento de requisitos de susten-

tabilidade que atravessam todas as áreas da vida empresarial e 

que cruzam aspectos económicos, sociais e ambientais.

A Nestlé alcançou, pelo segundo ano, a Classe Ouro no 

, o maior prémio de Sustentabili-

dade Corporativa atribuído às empresas líderes em sustenta-

bilidade em todo o mundo, mostrando excelência na gestão 

económica, ambiental e social.

A revista Marketeer premiou, pela primeira vez, o que de 

melhor se fez na área do marketing, publicidade e comunica-

ção em Portugal ao longo de 2008 e no primeiro trimestre de 

2009. A votação para a escolha dos vencedores foi feita atra-

vés da Internet pelos leitores da Marketeer e chegou a mais de 

8.000 pessoas em 2 meses. A Nespresso venceu o prémio na 

categoria Grande Consumo, na qual estavam também nome-

adas as marcas L’Oréal, Sagres e Super Bock. 

A Nespresso foi considerada a marca mais magnética na cate-

goria de Cafés, pelo estudo , rea-

lizado pela agência Brandia Central.

Nescafé Dolce Gusto ganhou o prémio Masters da Distribui-

ção, na categoria “Bebidas Quentes”. A votação para a atri-

buição deste prémio é realizada pelos dez maiores grossistas 

e retalhistas nacionais e pretende distinguir produtos inovado-

res, de reconhecida qualidade. Este ano, a distinção atribuída 

ao sistema multibebidas Nescafé Dolce Gusto ficou a dever-

-se ao carácter inovador da bebida Cappuccino Ice, a primeira 

bebida fria em cápsulas, lançada no Verão passado.

16
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A KIT KAT foi a marca alimentar grande vencedora dos Pré-

mios Sapo, tendo recebido três galardões: OURO na catego-

ria Comércio e Indústria Alimentar, MELHOR CAMPANHA 

SOCIAL MEDIA e GRANDE PRÉMIO CRIATIVIDADE com os 

trabalhos digitais da agência JWT Lisboa.

FRISKIES, marca de confiança há 7 anos consecutivos, Cho-

colates NESTLÉ há 5 anos e Cereais de Pequeno-Almoço tam-

bém vencedores há 5 anos.

Os consumidores voltaram a eleger as marcas Nestlé como 

Marcas de Confiança. Este estudo, desenvolvido pela revista 

Selecções do Readers Digest, distingue há mais de 5 anos 

consecutivos as marcas Nestlé do universo dos Cereais de 

Pequeno-Almoço (Nestlé), Chocolates (Nestlé) e Alimentos 

para Animais de Companhia (FRISKIES). 

As Selecções do Readers Digest promovem desde 2000 as 

“Marcas de Confiança”, tendo por objectivo medir o nível de 

satisfação e identificação dos consumidores de vários países 

europeus em 37 categorias de consumo (20 de âmbito global 

e 17 local). Foram entrevistados 23 mil consumidores prove-

nientes de 16 países europeus.

Nescafé Dolce Gusto (máquina e cápsulas), Nestlé Bombons 

Gold e Friskies 2 in 1 foram votados Produtos do Ano 2009. 

Este Prémio tem como objectivo premiar a inovação, resul-

tando da escolha dos consumidores. 

O Nestlé Nutrition Institute (NNI) é o “braço científico” da Nes-

tlé Nutrition e tem como missão fomentar o lema “

”. Pretende contribuir para a formação de pro-

fissionais de saúde, ser parceiro das comunidades médica e 

científica e comunicar investigação científica sólida. Em Por-

tugal, foi lançado em 2006 e, desde então, tem desenvolvido 

inúmeras actividades. No decorrer da sua actividade no Ano 

de 2008, quatro actividades foram consideradas 

 a nível internacional e premiadas em 2009: 

de Janeiro de 2008)

Obesity Group (6 de Junho de 2008)

de Outubro de 2008)

17
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Como reconhecimento por todo o trabalho desenvolvido em 

termos de segurança, o Centro de Distribuição de Avanca rece-

beu um Certificado pela proposta apresentada no 

, sob o mote “ ”.

O projecto “ ” (Segurança dia-a-dia) apresen-

tou o trabalho realizado nos últimos 2 anos, relacionado com 

a melhoria das condições de trabalho e consequente mudança 

cultural dos Colaboradores, baseada na segurança. 

Um estudo prévio a este projecto demonstrou que os aciden-

tes no CDA se deviam, essencialmente, a vários actos e con-

dições inseguras. Assim, foi traçado um plano de melhoria na 

concepção de materiais e processos de trabalho, bem como 

uma mudança cultural com base nos comportamentos dos 

Colaboradores. Consequentemente, o LTIFR de 2006 foi de 

65,4 e em 2008 de 6,5 (10 vezes menor).

Este projecto alterou os comportamentos dos colaboradores, 

tornando-os mais pró-activos e mais comprometidos com 

a Segurança. Paralelamente, melhoraram-se procedimen-

tos de trabalho, apostou-se ainda mais na protecção indivi-

dual (EPIS) e colectiva e promoveram-se visitas BBS (

), essenciais para avaliar  situações de 

risco no quotidiano dos Colaboradores e para proceder à res-

pectiva resolução.

Num estudo realizado pela Deloitte que analisou as preferên-

cias do “ ” sénior, a Nestlé foi considerada a marca pre-

ferida dos séniores portugueses, que a elegeram pela grande 

confiança que nela depositam. 

A Nestlé Waters Direct Portugal (NWDi) foi abrangida, mais 

uma vez, pelo estudo realizado pela empresa Millward Brown, 

que efectuou um inquérito aos clientes da NWDi, em diferen-

tes países europeus, no sentido de apurar o grau de satisfação 

dos mesmos clientes em relação à empresa.

Pelo segundo ano consecutivo, a NWDi Portugal alcançou o 

com um resultado de 97,4% de satisfação dos clientes, ligei-

ramente abaixo dos 98,5% do ano passado, mas acima do que 

é considerado excelente (acima de 95%).

O estudo foi realizado entre Fevereiro e Março de 2009, atra-

vés da realização de chamadas telefónicas aos clientes basea-

dos nos dados enviados pelos respectivos países.

18
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Desempenho da Nestlé Portugal em 2009

Bebidas de Cereais

Nestlé Bombons Gold 

Tabletes Nestlé Gold

Tabletes Culinárias

Kit Kat Senses

Nescafé Dolce Gusto Cappucino Light (cápsulas) 

Nescafé Dolce Gusto Espresso Ristreto

Nescafé Dolce Gusto (máquinas)

Nescafé Capuccino Light 

Buitoni Pizza Massa Fina Pepperoni

Chef (produtos dirigidos a chefes de cozinha) 

Maggi (produtos dirigidos a chefes de cozinha)

Davigel (produtos dirigidos a chefes de cozinha)

Nestlé Sobremesas (produtos dirigidos a chefes de cozinha)

Friskies 2 in 1 

Purina One Natural Balance Digestive Comfort

Pro Plan Housecat

Cat Chow Sterilized

Água de Nascente Nestlé Selda

Nan Activo

Nan 1 Premium Pronto a Tomar

Nan 2 Premium Pronto a Tomar

Cerelac com Probióticos (Bifidus BL) e sem adição de açúcares 

Cerelac  +Crescidos 

Queijinho Branco

SICAL Anti-Ox

Gelados Sem Glúten: Hello Kitty; Transformers

Gelados Sem Corantes e Sem Aromas Artificiais: 

Pirulo Pulseiras, Fantasmikos

Nespresso Citiz (máquina) 

Nespresso 3 Grands Crus Pure Origin (Colômbia, Brasil e Índia)

Nespresso 1 Grand Cru Lungo Fortissio 
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Visão e Valores da Nestlé

1

A Nestlé é uma Companhia de referência na área da Alimentação, 

Nutrição, Saúde e Bem-Estar que oferece aos consumidores pro-

dutos de elevada segurança, qualidade e nutricionalmente equili-

brados. Uma autoridade em termos nutricionais que se baseia na 

extensa rede de investigação e desenvolvimento para criar produ-

tos inovadores e diferenciadores que vão ao encontro das expecta-

tivas do consumidor.

A Nestlé desenvolve a sua actividade através da Criação de Valor 

Partilhado a longo prazo, aumentando o acesso a produtos alimen-

tares e bebidas de elevada qualidade, contribuindo simultanea-

mente para um desenvolvimento ambiental, económico e social-

mente sustentado.

Ser reconhecida como empresa líder em Nutrição, Saúde e Bem- 

-Estar merecedora da confiança de todas as Partes Interessadas 

e uma referência em termos de desempenho financeiro. 

A Nestlé está comprometida a nível mundial com os seguin-

tes valores e princípios, tendo em conta a legislação local, as 

tradições culturais e as práticas religiosas:

O objectivo comercial da Nestlé é produzir e comercializar os 

produtos da Companhia de forma a criar valor duradouro e 

sustentável a longo prazo para os accionistas, os colaborado-

res, os consumidores, os parceiros de negócios e para o largo 

número de economias nacionais nas quais a Nestlé exerce as 

suas actividades.

A Nestlé reconhece que os seus consumidores têm um inte-

resse legítimo e sincero pela conduta, pelas convicções e 

pelas acções da Companhia por detrás das marcas nas quais 

depositam a sua confiança e que a Companhia não existiria 

sem os seus consumidores.

A Nestlé não favorece a obtenção de benefícios a curto-prazo 

sacrificando o desenvolvimento sustentado do negócio a 

longo-prazo, mas reconhece a necessidade de gerar benefí-

cios razoáveis cada ano, que lhe permitam continuar a manter 

o apoio dos accionistas e dos mercados financeiros e a finan-

ciar os seus investimentos.

A Nestlé acredita que, como regra geral, a legislação de um país 

constitui a melhor garantia de um comportamento responsável. 

Não obstante, em certas áreas, uma orientação complementar 

para os colaboradores sob a forma de princípios voluntários de 

gestão é benéfica para garantir que os mais elevados padrões 

são assegurados em toda a organização.

A Nestlé exerce as suas actividades em numerosos países e 

culturas em todo o mundo. Esta preciosa diversidade constitui 

uma fonte inestimável para a sua liderança. A Nestlé continua 

a manter o compromisso de seguir e respeitar todas as legisla-

ções nacionais, em cada um dos mercados onde opera.

A Nestlé está consciente do facto de que o sucesso de uma 

empresa é o reflexo do profissionalismo, da conduta e da ati-

tude responsável da sua direcção e dos seus Colaboradores. 

Por isso, o recrutamento das pessoas adequadas, a sua for-

mação contínua e o seu desenvolvimento profissional são ele-

mentos cruciais.

A Nestlé é

Nutrição, 

dutos de

brados. 

extensa 

tos inov

tivas do

A Nes

Partilh

tares

men

men

Ser reconhecida com

-Estar merecedora d

e uma referência em

A Nestlé está c

tes valores e p

tradições cult

O objectiv

produtos 

sustentáv

res, os c

número

suas ac

A Ne

resse
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Estes Princípios Corporativos Empresariais constituem os pila-

res base que regem a forma de estar e actuar da Nestlé nos 

seguintes temas: 

Legislação Nacional 

e Recomendações

 Internacionais

Recursos Humanos

 e Condições 

de Trabalho

Protecção 

do Ambiente

Responder 

às necessidades 

dos Consumidores

Saúde 

e Nutrição Infantil

Trabalho Infantil

A Política da Água 

da Nestlé

Direitos Humanos

Parceiros de Negócios

Matérias-Primas 

Agrícolas

Os Princípios Corporativos Empresariais e as Políticas Nestlé 

encontram-se disponíveis no site da Nestlé (www.nestle.com).

O Código de Conduta Empresarial fornece um quadro de refe-

rência, face ao qual devem ser avaliadas todas as activida-

des. É um documento onde todos os Colaboradores, Chefias 

e Directores da Nestlé devem procurar orientação, em caso 

de dúvida, sobre o rumo adequado que as suas acções devem 

tomar numa determinada situação, dado que é da exclusiva 

responsabilidade de cada Colaborador “tomar a atitude certa” 

e essa responsabilidade não pode ser delegada.

Os Colaboradores deverão sempre orientar-se pelos seguin-

tes princípios básicos:

-

ção o melhor interesse da Nestlé também nos compromis-

sos e actividades fora da Companhia.

desenvolvimento de pessoas.

-

giada (Nestlé ) ao comprar e ven-

der valores mobiliários da Nestlé.

-

tar as informações confidenciais alheias.

colegas de trabalho.

A Responsabilidade Social Corporativa para a Nestlé assenta no 

conceito de Criação de Valor Partilhado, ou seja, criar valor não 

apenas para a empresa e para os seus accionistas, mas sobre-

tudo criar valor para os países e comunidades onde a Nestlé 

está presente. Trata-se de um conceito inovador, pois não res-

ponde a critérios ou a padrões  na área da Responsabi-

lidade Social Corporativa, mas é intrínseco a todo o negócio da 

Nestlé. Criar e Partilhar Valor baseia-se na reciprocidade criada 

entre a Nestlé e os seus – Colaboradores, Consu-

incentivando o desenvolvimento e o crescimento mútuos.

A Nestlé identificou conscienciosamente as áreas de focaliza-

ção nas quais existe uma forte intersecção dos interesses dos 

accionistas com os interesses da sociedade e onde a criação 

de valor poderá ser optimizada para ambas as partes. Conse-

quentemente a empresa investe os seus recursos, quer em 

termos de profissionais de talento, quer de capital, nas áreas 

que apresentam o maior potencial para uma criação de valor 

conjunta e procura colaborar activamente com entidades de 

relevo na sociedade.

determinado que as áreas de maior potencial para uma opti-

mização conjunta de valor com a sociedade são:

base da saúde e da actividade da Nestlé.



24222424442422244442244424224244422424

vital para a manutenção da vida, para a produção de alimen-

tos e para as operações da Nestlé.

-

res, das comunidades rurais, dos trabalhadores, dos peque-

nos empresários e dos fornecedores é inerente à capacidade 

de, futuramente, a Nestlé prosseguir com as actividades. 

Este é um passo à frente no que diz respeito ao alinhamento 

entre os interesses dos accionistas e o interesse da sociedade, 

identificando as três áreas nas quais a criação de valor pode ser 

optimizada e partilhada pelos dois. Esta é a essência da Cria-

ção de Valor Partilhado.

PRODUTOS

E CONSUMIDORES

Construir marcas

através de um 

marketing

responsável

Aumentar 

o volume e o valor 

das vendas

Penetrar em

mercados novos

e emergentes

Atingir níveis 

competitivos

de remuneração

dos accionistas

Alargar o acesso

a produtos com 

valor nutricional

preferidos pelos

consumidores

Gerar 

investimento

local e 

crescimento

económico

AGRICULTURA E 

DESENVOLVIMENTO RURAL

Conhecimentos 

especializados e 

apoios concedidos 

aos produtores 

agrícolas

Proporcionar aos 

fornecedores uma

formação contínua

especializada

 e Investigação 

e Desenvolvimento

Garantir 

fornecimentos 

de matérias-primas 

de elevada qualidade

Melhorar as relações 

com a comunidade 

e a qualidade

dos produtos

Maior produtividade

e rendimento

mais elevado

Diminuição 

do consumo de 

recursos naturais

VALOR PARA 

A NESTLÉ

VALOR PARA 

A SOCIEDADE

AMBIENTE,PRODUÇÃO

E COLABORADORES

Investir em instalações 

fabris locais

Reduzir os custos

de fabrico e de

distribuição

Criação de postos

de trabalho para as 

comunidades locais

A Nestlé acredita que o sucesso sustentável apenas poderá 

ser alcançado através dos seus Colaboradores. Nenhum outro 

activo da empresa é tão importante como os recursos huma-

nos que, com o seu trabalho, contribuem para a cultura e para 

os resultados. A protecção dos Colaboradores, prestadores de 

serviços e de quaisquer outras pessoas envolvidas na vida da 

empresa ao longo da cadeia de valor, incluindo fornecedores, 

clientes e o público em geral, é uma prioridade para a Nestlé.

A Nestlé definiu em 2008 a sua Política sobre Saúde e Segu-

rança no Trabalho, que tem por base os Princípios Corporativos 

Empresariais da Nestlé, assumindo como compromisso a imple-

mentação obrigatória do 
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eficiência e sustentabilidade nas suas operações e no uso 

de recursos;

com auditores independentes;

actividades baseada em evidências científicas;

-

cio e sociedade em geral sobre consciencialização ambiental;

-

dores em acções de melhoria ambiental;

clientes, consumidores e comunidade sobre produtos e acti-

vidades relacionadas com o meio ambiente.

Para assegurar uma implementação consistente e coerente do seu 

sistema de gestão ambiental a nível mundial, a Nestlé tem vindo a 

certificar progressivamente todas as suas fábricas, de acordo com 

a ISO 14001, por organismos acreditados independentes.

A Nestlé implementa uma abordagem de análise do ciclo de vida 

do produto que envolve os seus parceiros, desde o agricultor ao 

consumidor, a fim de minimizar o impacto ambiental dos seus pro-

dutos e actividades. O nosso objectivo, em todas as fases do ciclo 

é a utilização eficiente dos recursos naturais, favorecendo a utili-

zação sustentável de recursos renováveis e atingindo a meta de 

zero resíduos. Desta forma, a Nestlé pretende que as suas mar-

cas permaneçam ambientalmente sustentáveis.

 (Sistema de Gestão da Saúde e Segurança 

Ocupacional da Nestlé), em todas as unidades, satisfazendo, ou 

até mesmo excedendo, os requisitos contemplados na legislação 

relativa à saúde e à segurança aplicada nos países onde a Nestlé 

opera. De modo a assegurar uma implementação consistente e 

coerente a nível mundial, a Nestlé submete paralelamente todas 

as suas unidades de produção à certificação OHSAS 18001.

A Nestlé, na qualidade de Companhia líder em Nutrição, Saúde 

e Bem-Estar, contribui para a melhoria da qualidade de vida, ofe-

recendo aos seus consumidores produtos alimentares e bebidas 

nutricionalmente equilibradas e saudáveis. Este posicionamento 

da Nestlé obriga a que os produtos sejam fabricados de uma 

forma responsável, preservando o meio ambiente para as gera-

ções futuras.

Em 2009 foi actualizada e publicada a Política de Sustentabilidade 

Ambiental da Nestlé, que incorpora o Pacto Global das Nações 

Unidas e através da qual a Companhia se compromete a imple-

mentar os seguintes princípios:

-

sitos internos, que por vezes são ainda mais exigentes;

integração dos princípios, programas e práticas ambientais 

em cada negócio, através do Sistema de Gestão Ambien-

tal da Nestlé (

), que cumpre a norma internacional 

ISO 14001;

-

tos e actividades;
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NESTLÉ 

NUTRITION

LÁCTEOS 

E CEREAIS

BEBIDAS

CHOCOLATES

CULINÁRIOS

Nestlé em Portugal

2

TORRADOS



Relatório de Sustentabilidade Nestlé Portugal S.A.

27

Nestlé Portugal

27

Relatório de Sustentabilidade Nestlé Pé ortugal S.A.

NestN lé Porturtugalg

Relatório de Sustentabilidade Nestlé Portugal S.A.

Nestlé Portugal

27

NESTLÉ

GELADOS

CEREAIS

ÁGUAS

PET CARE

NESPRESSO

NESTLÉNESTL
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Presença Geográfica

3

SEDE

CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO

Café Torrado em Grão

 Leite em Pó

Cereais Infantis

Cereais de Pequeno-Almoço

Cafés Solúveis e Bebidas de Cereais

Produtos direccionados à restauração

Natas Refrigeradas

Águas

Leite em Pó

Águas e Cafés Torrados

Gelados e Águas

 Águas

Cafés Torrados

Águas

Águas

Alimentação

Águas

Alimentação, Cafés Torrados e Águas

Águas

Águas

Águas

Águas

Cafés Torrados

Águas

Águas e Cafés Torrados

Águas

Águas

Águas

Cafés Torrados

Alimentantação, Pet Care e Cafés Torrados

Volume de negócios 545.828 milhares de €

Volume de produção 96.238 ton

Número de fábricas 4

Número de centros de distribuição 21

Número de colaboradores 1.715

SEDE

AÇORES

MADEIRA
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AMÉRICA ÁSIA EUROPA OCEANIA

Volume de negócios 71.259 Milhões de Euros

Centros de pesquisa 28

Número de colaboradores 280.000
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Estrutura de Governação

4

NESTLÉ, S.A.

(Sede: Vevey, Suíça)

NESTLÉ ESPAÑA, S.A.

(Sede: Barcelona)

NESTLÉ PORTUGAL, S.A.

(Sede: Linda-a-Velha)

100% 

100% 

Conselho de Administração Comité de Direcção Nestlé Portugal Comité de Direcção Nestlé

O CA tem cariz estatutário e é composto por cinco elemen-

tos.

Três dos membros do CA são igualmente membros do Comité 

de Direcção da Nestlé Portugal. Os restantes membros são não-

executivos para o mercado português e têm o papel de desafia-

dores e supervisores da estrutura executiva em Portugal. 

O mercado português está inserido numa região denominada 

Região Ibérica, da qual fazem parte os mercados português 

e espanhol.

A remuneração dos administradores é estabelecida pela 

Assembleia-Geral.

Bernard Meunier Não executivo Presidente – Market Head Região Ibérica
Licenciatura Ciências Económicas, 

Master Ciências Económicas

António Saraiva de Reffóios Executivo
Administrador Delegado e Director-Geral 

da Nestlé Portugal
Licenciatura Gestão de Empresas

Executivo
e Controlo da Nestlé Portugal

Licenciatura Gestão de Empresas

Juan Aranols Campillo Não executivo Administrador Bacharelato Comercial e Administração

Executivo
Administrador e Director de Serviços 

Jurídicos Ibéricos
Licenciatura Direito

O mercado português está inserido numa região denominada

NESTLÉ, S.A.

(Sede: Vevey, Suíç

É ESPAÑA

100% 
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O CD NP tem cariz não estatutário e assume funções executi-

vas na Nestlé Portugal.

O CD NIM inclui os acima representados mais os representan-

tes das áreas de negócio da Nestlé.

CD NP – Director-Geral da Nestlé Portugal CD NP – Marketing Alimentação

CD NP – Vendas Alimentação

CD NP – Serviços Jurídicos Ibéricos CD NP – Cafés Torrados

CD NP – CD NP – Gelados / Nestlé Professional

CD NP – Relações Corporativas CD NIM – Nestlé 

CD NP – Recursos Humanos e Serviços CD NIM – Nestlé Cereals Partners

CD NP – Produção Ibérica CD NIM – Nestlé Purina Pet Care

CD NP – Serviços Corporativos Ibéricos CD NIM – Nestlé 

CD NP – Comunicação e Serviços Marketing CD NIM – Nespresso

A remuneração do Comité de Direcção é estabelecida pelo 

Comité de Remunerações situado na casa-mãe na Suíça atra-

vés da aplicação da Política de Remunerações. Os administrado-

res são nomeados pelo accionista (Nestlé Espanha) e o Comité 

de Direcção é nomeado pela administração. Os elementos do 

Comité de Direcção são avaliados pelo Director-Geral e o Direc-

tor-Geral é avaliado pelo Market Head da Região Ibérica.

De acordo com as boas práticas do Governo das Sociedades, 

a Nestlé realiza auditorias regulares, visando aspectos econó-

micos, sociais e ambientais, de forma a traduzir de forma real 

a performance da organização e a sua actuação face ao meio 

A nível interno, a Companhia encontra-se dividida em Direcções que englobam Unidades de Negócio:

em que está inserida. Estas auditorias são realizadas de forma 

independente e reportadas directamente ao órgão de adminis-

tração da empresa, de forma a garantir total independência e 

segregação de funções no seio da organização. 

Nestlé Professional

Nestlé Nutrition

Nestlé Purina Petcare

Nespresso

Nestlé Waters Direct

Vendas Alimentação

Marketing Alimentação

Cafés Torrados

DIRECÇÃO-GERAL

& Controlo

Rec. Humanos

& Serviços

Relações 

Corporativas

Supply Chain

& GLOBE

Comunicação

& Serv. Mkt.

Produção

& Técnico

Jurídico

Gelados

Customer

Service





1 Prioridades Estratégicas da Nestlé

2 Pilar Económico
Prioridade 1 – Apostar na qualidade e inovação dos produtos e processos  

Prioridade 2 – Envolver e comunicar com 

3 Pilar Ambiental
Prioridade 3 – Reduzir o impacto ambiental da actividade  

Prioridade 4 – Reduzir o impacto do material de embalagem utilizado

4 Pilar Social
Prioridade 5 – Valorizar os recursos humanos

Prioridade 6 – Promover estilos de vida saudáveis

Prioridade 7 – Apoiar proactivamente as comunidades envolventes

Prioridades de Responsabilidade Social

Corporativa da Nestlé
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Prioridades estratégicas da Nestlé

1

A Estratégia de Responsabilidade Social Corporativa da Nestlé  

em Portugal foi definida em 2008 e contou com a opinião das 

suas partes interessadas e com uma cuidada análise das melhores  

práticas do sector. 

De seguida apresenta-se um breve resumo das prioridades estra-

tégicas, identificando o “porquê” dessa dimensão ser relevante 

na actuação da Nestlé e os grupos de partes interessadas que 

mais directamente são impactadas pela sua actuação.

Adicionalmente, em cada prioridade é efectuado um balanço 

das iniciativas de 2009 bem como apresentado um conjunto de 

novas iniciativas e objectivos previstos para o próximo ano.

Depois de identificadas as 7 prioridades estratégicas,  os objec-

tivos e as metas, para cada área prioritária, 2009 foi o ano de 

operacionalização da estratégia de Responsabilidade Social 

Corporativa.

Valorizar 

os recursos humanos

5

Promover estilos 

de vida saudáveis

6

Apoiar proactivamente 

as comunidades envolventes

7

Reduzir o impacto

ambiental da actividade

3

Reduzir o impacto do material 

de embalagem utilizado

4

Apostar na qualidade e inovação 

dos produtos e processos

1

Envolver e comunicar

com 

2
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Prioridades de Responsabilidade Social
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PRIORIDADE
NESTLÉ

PORTUGAL

PARTES 

INTERESSADAS

ENVOLVIDAS

Apostar na qualidade e inovação 

dos produtos e processos 

A importância dos produtos Nestlé 

para a sociedade exige as melhores 

práticas na garantia da qualidade 

e segurança alimentar

Colaboradores

Consumidores

Clientes

Parceiros & Sociedade Civil

Valorizar os recursos humanos

O desenvolvimento e a motivação

dos recursos humanos contribuem 

exponencialmente para o sucesso

da Companhia

Colaboradores

Promover estilos de vida saudáveis

A actuação da Nestlé em áreas-chave

como a nutrição, obesidade e alimentação

responde às actuais tendências 

da sociedade, atribuindo-lhe um 

posicionamento de

Colaboradores

Consumidores

Clientes

Media

Reduzir o impacto ambiental

da actividade

A energia e a água são recursos escassos

e onerosos. A sua utilização e as respectivas

consequências deverão ter um impacto

mínimo no meio ambiente

Colaboradores

Entidades Gov. & Oficiais

ONG & Comunidades

Fornecedores

Reduzir o impacto do material 

de embalagem utilizado

A exigência de dos produtos

Nestlé responde por uma responsabilidade

acrescida nesta área

Colaboradores

Consumidores

Fornecedores

Apoiar proactivamente 

as comunidades envolventes

O apoio a projectos de desenvolvimento 

local contribui como resposta 

às necessidades das comunidades  

onde a Nestlé actua e se move

Fornecedores

Entidades Gov. & Oficiais

Colaboradores

ONG & Comunidades

Parceiros & Sociedade Civil

Envolver e comunicar com 

Permite captar a percepção, expectativas

e necessidades de forma a alinhar 

com a estratégia da Empresa 

na prossecução dos interesses comuns

Todas
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Pilar Económico

2

produtos, com características nutricionais equilibradas.

-

vés de estudos nacionais em cooperação.

-

ção e Desenvolvimento (I&D).

resultantes da concentração dos esforços em I&D.

Nestlé à comunidade científica local. 

-

gem dos materiais.

-

lização e direccionamento do produto.

Considerando a natureza do negócio em que a Nestlé actua, 

as necessidades de segurança e qualidade, a constante ino-

vação que o sector impõe e as crescentes exigências dos 

consumidores (principais interessados nas suas soluções), a 

Nestlé encara o desenvolvimento e a inovação dos seus pro-

dutos como factor primordial de manutenção da sua diferen-

ciação no mercado.
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1 N/A
em novos produtos (inovação e renovação)

2 LA11 Nº de projectos desenvolvidos em conjunto com Universidades

3 N/A

é aplicado nos Centros de Investigação e Desenvolvimento da Nestlé.

KPI GRI V3 PERFORMANCE
OBJECTIVO

2010

OBJECTIVO

2009

2006       2007       2008       2009

 

 

 

 

2 2 

4 

10 

2006       2007       2008       2009

Aumentar 

o investimento 

na renovação e criação 

de novos produtos, 

com características 

nutricionais equilibradas.

Manter o volume 

de negócios gerado 

em novos produtos

de parcerias com 

universidades, 

nomeadamente através 

de estudos nacionais 

em cooperação.

de parcerias 

com Universidades

do volume de negócios 

mundial a I&D

Continuar a atribuir 

de negócios mundial 

a I&D.
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O programa 60/40+ é um estudo da preferência do consu-

midor e baseia-se num teste no qual são avaliados os pro-

dutos Nestlé face aos produtos da concorrência, sem que o 

consumidor saiba qual dos produtos consume naquele exacto 

momento. São avaliados factores como o sabor, a textura e 

aparência e, sempre que nesta avaliação a preferência for de 

produto. O programa evolui para 60/40+ avaliando também as 

características nutricionais dos produtos entre si. 

A Nestlé Portugal tem diversas parcerias activas com Universi-

dades nacionais com o objectivo de integrar estagiários, mas 

também para a identificação de oportunidades de melhoria de 

processos e procedimentos operacionais. 

Em 2009 a Nestlé Portugal desenvolveu diversos projectos em par-

ceria com as seguintes Universidades/Institutos/Associações:

 Universidade Nova de Lisboa; Universidade Atlântica; 

AFTEM (Associação para Formação Tecnológica em Enge-

nharia Mecânica e Materiais); IPAM (Instituto Português de 

Administração de Marketing); Faculdade de Medicina Vete-

rinária; IADE; Sociedade Portuguesa de Ciências da Nutri-

ção e Alimentação; Associação Portuguesa dos Nutricio-

nistas; Ordem dos Farmacêuticos; IST (Instituto Superior 

Técnico); ISCTE (Instituto Superior de Ciências do Traba-

lho e da Empresa); ISEG (Instituto Superior de Economia e 

Gestão); Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto; 

Universidade Católica Portuguesa; ISPA (Instituto Superior 

de Psicologia Aplicada.

International Meeting 

on Neonathology

 que abordou temáticas como 

a nutrição infantil nos primeiros anos de vida, influência do 

.

O , que decorreu em Tomar, é um evento de  grande 

importância para a Nestlé Purina e tem como objectivo parti-

lhar o conhecimento científico com a classe veterinária, bem 

como aumentar o relacionamento da equipa Nestlé Purina com 

os médicos veterinários convidados, que pertencem ao projecto 

, através do qual a Nestlé Purina cria 

uma parceria diferenciadora com estas Clínicas.

A Nestlé Purina Pet Care deu continuidade ao protocolo que 

existe, até 2010, com o Hospital Escolar da Faculdade de Medi-

cina Veterinária de Lisboa, que tem como objectivo reforçar a 

notoriedade dos produtos Nestlé Purina junto dos clínicos, estu-

dantes, docentes e donos dos animais que são atendidos no Hos-

pital Escolar da Faculdade de Medicina Veterinária de Lisboa.

No âmbito da parceria dos Gelados Nestlé com a EGEAC 

(Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultu-

ral), surgiu a ideia de desenvolvimento de um imóvel urbanís-

tico para melhor enquadramento nas zonas nobres da cidade 

de Lisboa. A Nestlé, conjuntamente com a EGEAC e o IADE 

(Instituto de Artes Visuais, Design e Marketing), lançou assim 

um concurso junto dos estudantes de Mestrado de Design 

Industrial daquela instituição universitária, para a concepção 

dos novos quiosques que posteriormente seriam colocados 

nas ruas de Lisboa durante as festas da cidade. 

O projecto vencedor define um “modelo de gelado que cai 

do céu em várias zonas da cidade restando a parte inferior 

do mesmo e provocando um enorme splash”. 

Os 14 quiosques foram colocados nas zonas mais emble-

máticas da cidade, como o Padrão dos Descobrimentos, o 

Parque Eduardo VII e os Restauradores, entre outras.

A Nestlé procura consolidar a relação com as Escolas Hote-

leiras e trabalhar com futuros profissionais de cozinha. Para o 

efeito, em 2009, realizou a 1ª edição da Taça Jovens Cozinhei-

ros através de uma parceria entre o Turismo de Portugal, Cafés 

Buondi e Gelados Nestlé, patrocinada pelo ICEL. 
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Trata-se de um concurso para os futuros chefes de cozinha, 

onde se pretende que conheçam os produtos Nestlé Profes-

sional e trabalhem a sua criatividade. 

Começa por se realizar uma apresentação do concurso em todas 

as escolas. Após a apresentação, cada escola escolhe o seu repre-

sentante e é enviada a Ficha Técnica dos pratos que vão confec-

escolas com base no seu rigor técnico e criatividade. Na 2ª fase, é 

nos resultados da 1ª e 2ª fase fará a selecção dos 3 vencedores.

Foi efectuada a apresentação do concurso em 19 escolas e 

foram recebidas 12 participações. 

Com o objectivo de associar a marca à inovação, a Nestlé esta-

beleceu em 2009 uma parceria com a Cooking LAB. O pro-

grama Inovação Chef faz uma apresentação de várias receitas 

com os produtos Nestlé, associando técnicas de gastronomia 

molecular e dirige-se a chefes de cozinha que procuram novas 

soluções para os seus pratos.

Todas as fábricas da Nestlé têm implementado dois sistemas 

relacionados com a segurança alimentar, o 

 e o .

Todos os fornecedores da Nestlé Portugal são avaliados e clas-

sificados de acordo com o seu risco, sendo que os fornecedo-

res de materiais de risco elevado são re-auditados cada 3 anos 

e os de baixo risco cada 5 anos. Entre 2007 e 2009 foram rea-

lizadas um total de 301 auditorias a fornecedores e/ou parcei-

-

dos de risco elevado.

A Nestlé Portugal dá ainda conhecimento dos seus Princípios 

Corporativos Empresariais a todos os seus fornecedores.

Divulgação anual das normas aplicáveis sobre as boas prá-

ticas de armazenamento e  junto das entidades 

internas e externas que de algum modo intervenham nas ope-

rações de armazenamento, transporte e distribuição dos pro-

dutos Nestlé.

Para assegurar a segurança alimentar dos produtos fabrica-

dos, todas as unidades e todas as linhas de produção/produ-

tos têm um estudo HACCP (

), anualmente revisto.

As fábricas utilizam, anualmente, um inquérito de autoavaliação, 

 no qual é feita 

a análise interna da fábrica no que se refere aos requisitos de 

Segurança Alimentar. Desta avaliação resultam acções cor-

rectivas e de melhoria para as quais é estabelecido um plano 

de acção. Este sistema é verificado pela equipa de auditoria 

de Gestão da Qualidade, validando o plano de acção e identi-

ficando eventuais acções adicionais. 

Fábrica de Avanca – Sistema Integrado de Gestão 

de Qualidade, Segurança Alimentar, Ambiente, 

NP EN 9001, NP EN 22000, NP EN ISO 14001 

e OHSAS 18001.

Nestlé Waters Direct – Certificação de acordo 

com as normas ISO 9001 (Qualidade), ISO 14001 

(Ambiente) e OHSAS 18001 (segurança) 

para a fábrica e para o negócio.

Sede da Nestlé Portugal – Certificação ISO 9001, 

a qual acredita que os sistemas de gestão de 

culinários, cafés torrados, lácteos e cereais, bebidas 

foram auditados e estão de acordo com a norma.

Fábrica do Porto – Sistema Integrado de Gestão 

de Qualidade, Segurança Alimentar, Ambiente, 

NP EN 9001, NP EN 22000, NP EN ISO 14001 

e OHSAS 18001.

Fábrica de Lagoa – Sistema Integrado de Gestão de 

Qualidade, Segurança Alimentar, Ambiente, Segurança 

NP EN 22000, NP EN ISO 14001 e OHSAS 18001. 

Foi dado o parecer positivo para a certificação 

e aguardam-se os respectivos certificados.

Ano Local e certificação obtida

2008

2009

NFSMS

Nestlé Food Safety Management System

Assegura e melhora os procedimentos relacionados com a 

segurança alimentar e estimula o cumprimento das normas 

legais. Assegura a equivalência do nosso sistema interno 

com os standards ISO 22000.

NQMS

Nestlé Quality Management System

Assegura o cumprimento dos requisitos de segurança 

alimentar, requisitos legais e requisitos de qualidade 

internos.
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Todos os colaboradores da área de produção da Nestlé Por-

tugal têm obrigatoriamente formação em qualidade e HACCP, 

assim como os responsáveis da qualidade de cada unidade.

O Buondi Prestige, produzido na fábrica da Nestlé situada no 

Porto, garante que o seu cultivo foi feito em explorações agrí-

colas que cumprem os padrões sociais e ambientais estabele-

cidos pela  (Organização Não Governamen-

tal) ao nível da conservação do solo, na gestão de resíduos, nas 

condições de trabalho e no relacionamento com a comunidade. 

O Buondi Prestige foi exportado para a Nestlé Ucrânia e foi tam-

bém vendido a clientes Nestlé. 

Ecolaboration

Em 2009 a Nestlé Nespresso S.A. lançou o projecto Ecolabora-

tion™, uma iniciativa que visa a sustentabilidade do café, das 

cápsulas do café, das máquinas e do conjunto da sua activi-

No âmbito deste acordo, a Nespresso assumirá os três com-

promissos seguintes até 2013:

-

nable Quality™ Coffee Program (Programa Nespresso AAA 

para a Qualidade Sustentável™), incluindo a certificação das 

propriedades agrícolas por parte da Rainforest Alliance.

-

-

dade global).

-

rente do conjunto da sua actividade.

Dentro do programa é de destacar o projecto de Reciclagem, ofi-

cialmente lançado a 24 de Setembro e desenvolvido localmente 

com parceiros nacionais ao nível da reciclagem de alumínio, do 

tratamento de resíduos e de toda a logística inerente. 

Acompanhe todo o processo em www.ecolaboration.com

A Nestlé Portugal, com o objectivo de melhorar as condições e 

técnicas das empresas prestadoras de serviços, transpõe para 

o seu Código de Conduta de Fornecedores, critérios de exigên-

cia que impõe aos seus fornecedores, nomeadamente:

-

talações da Nestlé;

Segurança Social (de forma a evitar situações de ilegalidade);

soldaduras, trabalhos em altura, etc.).

Sempre que a contratação de um fornecedor novo seja para um 

período de 3 anos, a Nestlé realiza uma reunião com o fornece-

dor, onde solicita ao fornecedor que apresente uma “fotografia” 

da empresa e do negócio, ou seja, pede dados como valor de fac-

As compras da Nestlé Portugal são efectuadas de acordo com 

a seguinte metodologia:

NEGOCIAÇÃO

EUROPEIA

Materiais Directos

Serviços e Materiais Indirectos

NEGOCIAÇÃO

IBÉRICA

Materiais Directos cuja

especificidade ou volume não 

justifica a integração europeia

Materiais Indirectos

NEGOCIAÇÃO

LOCAL

Materiais Directos específicos 

de Portugal e de pequeno valor

Todos os fornecedores de Materiais Directos são objecto de ava-

liação contínua através de indicadores que medem o cumpri-

mento da qualidade, dos prazos de entrega e das quantidades.

g

-

do conjunto da sua actividade.

do programa é de destacar o projecto de Reciclagem, ofi-

te lançado a 24 de Setembro e desenvolvido localmente 

rceiros nacionais ao nível da reciclagem de alumínio, do

nto de resíduos e de toda a logística inerente. 

anhe todo o pprocrocesso em www.ecolaboration.com

NEGOCCIAÇÃA O

LOLOCACAL

Materiais Directos específicos 

de Portugal e de pequeno valor

Tododos os ffornecedores de Materiais Directos são objecto dee av aTT -

liaaçãoç  coontínua através de indicadores que medem o cummpri-

menm to da d qualidade, dos prazos de entrega e das quantidades.s
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OPTIMIZAR

REDUZIR ELIMINAR

Qualquer actividade necessária 

para o sistema ou processo, dados 

os meios ou tecnologias habitu-

ais, mas que não contribuem para 

acrescentar valor ao produto ou ser-

viço e para a satisfação do cliente.

Actividades, processos, tempo, 

espaço, materiais, que não aumen-

tem o valor do produto ou serviço e 

que não são necessários para o sis-

tema ou processo.

Actividades que convertam ou transformem os materiais ou a informação, de forma a que se 

adaptem às necessidades dos utilizadores e que estes estejam dispostos a pagar por elas.

consumidor, o que se concretiza em aspectos como, por exem-

plo, o trabalho com inventários mais baixos.

O objectivo final de LEAN é entregar ao cliente o produto ou o 

serviço, exactamente solicitado, com total ajuste à suas espe-

cificidades (qualidade), com o mínimo de consumo de recursos 

(custo) e com a máxima rapidez de resposta (tempo).

 persegue, de forma permanente e contínua, 

a eliminação das actividades sem valor acrescentado, opti-

mizando toda a cadeia de valor para responder de maneira 

mais imediata aos pedidos dos clientes.

 é a “forma de pensar Lean”, procurando 

oportunidades de eficiência, simplificando os processos e 

eliminando tudo aquilo que não gere valor para o consumi-

dor ou para o cliente.

A forma de pensar LEAN analisa a cadeia de valor e elimina 

tudo aquilo que não traga valor, as perdas e os gastos. A chave 

encontra-se na mudança do enfoque da produção em massa 

para o fluxo contínuo, no qual toda a cadeia de produção se 

move em uníssono de acordo com a procura do cliente ou do 

As sugestões de consumidores são captadas através dos con-

tactos estabelecidos pelos mesmos, e pela Nestlé através do Ser-

viço de Apoio ao Consumidor da empresa. As opiniões e suges-

tões são partilhadas mensalmente com os vários departamentos 

da empresa.

A Nestlé lançou em 2009 novos copos para consumo On the 

Go para as quatro marcas de café, acompanhando as novas 

tendências dos consumidores de café (consumo em movi-

mento e restrições ao tabaco).

Um projecto que visa melhorar o nível de serviço prestado aos 

clientes. Em 2009 foi alcançado um nível de serviço global de 

através de um conjunto de acções orientadas para melhorar 

o nível de serviço aos clientes e reforçar a orientação para os 

mesmos clientes. Uma iniciativa que envolve todos os negó-

cios Nestlé e um esforço interdisciplinar muito grande.

O programa Nestlé Innova + tem como objectivo principal pro-

mover uma cultura de Inovação dentro da Nestlé dando a pos-

sibilidade aos seus colaboradores de participarem de forma 

activa com as suas ideias, relativamente a produtos, servi-

ços, embalagem, ingredientes ou outros assuntos relaciona-

dos com produtos. 

As sugestões de consumidores são captada

tactos estabelecidos pelos mesmos, e pela Ne

viço de Apoio ao Consumidor da empresa. A

tões são partilhadas mensalmente com os vá

da empresa.

A Nestlé lançou em 2009 novos copos para

Go para as quatro marcas de café, acomp

tendências dos consumidores de café (co

mento e restrições ao tabaco).

Um projecto que visa melhorar o nível de se

clientes. Em 2009 foi alcançado um nível de
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Em 2009 realizou-se mais uma campanha do Programa Nes-

tlé Innova+. Desta vez, a Nestlé desafiou os Colaboradores a 

pensarem Welness e a enviarem ideias no âmbito da Nutri-

de mais de 100 colaboradores das diversas áreas e centros da 

Nestlé em Portugal.

Sendo a Nestlé uma Companhia de referência na área da Nutri-

de elevada segurança, qualidade e nutricionalmente equilibrados, 

faz sentido ouvir a voz dos Colaboradores nesta matéria.

A fábrica do Porto conta com um concurso de ideias que pro-

cura encontrar e premiar ideias inovadoras, exequíveis e sus-

tentáveis, que promovam soluções no âmbito da revitalização 

da produção, da melhoria das condições físicas e ambientais, 

da poupança nos consumos de energia, água e resíduos e do 

aumento da performance das linhas.

aumentar o nível do GRI obtido.

-

tamento do motivo de contacto. 

-

das, no âmbito de Responsabilidade Social Corporativa.

-

res na interacção com os institutos e associações sectoriais.

-

tão de Risco.

-

legiando uma abordagem direccionada por tipologia de 

stakeholder. 

-

ção do nível de cumprimento da estratégia de Responsabi-

lidade Social Corporativa da Nestlé.

A interacção da Nestlé com as suas partes interessadas permite 

à Companhia captar a percepção, expectativas e necessidades 

das mesmas sobre as suas práticas, posicionamento e valores. 

A análise dessa percepção vai permitir avaliar o nível de pene-

Um maior grau de envolvimento das partes interessadas com 

a Nestlé permite a criação de sinergias, a partilha de experiên-

cias e o desenvolvimento de projectos em conjunto, alinhando 

a missão e estratégia da Companhia com a sociedade.
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1 N/A Nível GRI do Relatório de Sustentabilidade

2 PR5 Índice de satisfação do consumidor

3 N/A Nº de publicações de Responsabilidade Social Corporativa disponíveis a Partes Interessadas

KPI GRI 3 PERFORMANCE
OBJECTIVO

2010

OBJECTIVO

2009

Melhorar o nível 

de reporte não 

financeiro, publicando 

anualmente o Relatório 

de Sustentabilidade, 

evidenciando a evolução 

da Companhia.

Publicar anualmente o 

Relatório de Sustentabilidade 

verificado por uma entidade 

externa independente

Reduzir o grau 

de insatisfação dos 

consumidores após 

tratamento do motivo 

de contacto.

Manter o grau 

de insatisfação 

dos consumidores após 

tratamento do motivo 

de contacto.

Disponibilizar no website 

da Nestlé Portugal 15

 publicações editadas, 

no âmbito de RSC

Disponibilizar no  

da Nestlé Portugal 

todas as publicações 

editadas, no âmbito de 

Responsabilidade Social 

Corporativa, não só as 

produzidas em Portugal, 

mas também as da 

casa-mãe.

RS 2007  RS 2008    RS2009

7

9

11

13

2006       2007       2008       2009

Insatisfação com o tratamento 

dado ao contacto:

Alimentar

Comunicação & MKT

Negócio

Embalagem

Assuntos Corporativos

Não Alimentar

Vendas & Distribuição

Insatisfeito 

Satisfeito
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AREAM – Agência Regional da Energia e Ambiente da Madeira ACIF – Associação Comercial e Industrial do Funchal

AIP – Associação Industrial Portuguesa ANIL – Associação Nacional dos Industriais de Lacticínios

APAN – Associação Portuguesa de Anunciantes APCE – Associação Portuguesa de Comunicação de Empresa

CENTROMARCA – Associação Portuguesa de Empresas 

de Produtos de Marca

CODIPOR – Associação Portuguesa de Identificação e Codificação 

de Produtos

APQ – Associação Portuguesa para a Qualidade Bombeiros Voluntários de Carnaxide

Bombeiros Voluntários de Algés

CEDS – Conselho Empresarial para Desenvolvimento Sustentável

COTEC Portugal ECR Portugal

EIS – Empresários pela Inclusão Social FIPA – Federação das Industrias Agro-Alimentares

GAJZ – Grupo dos Amigos do Jardim Zoológico ICAP – Instituto Civil da Auto Disciplina da Publicidade

IPQ – Instituto Português da Qualidade

LBP – Liga dos Bombeiros Portugueses ACHOC – Associação dos Industriais de Chocolates e Confeitaria

AHRESP – Associação da Hotelaria, Restaurantes e Similares AICC – Associação Industrial e Comercial de Café

APVA – Associação Portuguesa Venda Automática ADHP – Associação Directores Hotéis Portugal

ANIGA – Associação Nacional dos Industriais de Gelados 

Alimentares

ANFAL – Associação Nacional dos Fabricantes de Alimentos para 

Animais

AFLOC – Associação Portuguesa dos Industriais de Flocos 

de Cereais
Editores para a Defesa do Consumidor

APG – Associação Portuguesa de Gestores e Técnicos de Recursos 

Humanos

AIDA – Associação Industrial do Distrito de Aveiro Bombeiros Voluntários de Estarreja

Federação dos Bombeiros de Aveiro ANIL – Associação Nacional dos Industriais de Lacticínios

AHBVPD – Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

Ponta Delgada
Câmara do Comércio de Ponta Delgada

UACS – União das Associações de Comércio e Serviços APLOG – Associação Portuguesa de Logística

APIAM – Associação Portuguesa dos Industriais de Águas 

Minerais

44444444444444444444

ocos 
Editores para a Defesa do Consumidor

APG – Associação Portuguesa de Gestores e Técnicos de Recur

Humanos

AIDA – Associação Industrial do Distrito de Aveiro Bombeiros Voluntários de Estarreja

Federação dos Bombeiros de Aveiro ANIL – Associação Nacional dos Industriais de Lacticínios

AHBVPD – Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

Ponta Delgada
Câmara do Comércio de Ponta Delgada

UACS – União das Associações de Comércio e Serviços APLOG – Associação Portuguesa de Logística

APIAM – Associação Portuguesa dos Industriais de Águas 

Minerais
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De forma a apoiar a dinamização de algumas associações sec-

toriais, a Nestlé participa activamente nos grupos de traba-

lho referidos de seguida, promovendo a actuação em temas 

importantes para o sector. 

Grupo de Trabalho de Nutrição (FIPA) Comissão Técnica da Associação Industrial e Comercial do Café (AICC)

Grupo de Trabalho de Regulamentação e Política Alimentar 

(FIPA)

Grupo de Trabalho de Ambiente (FIPA) Grupo de Trabalho de Fórmulas Infantis (ANID)

Conselho Consultivo da Plataforma Nacional Contra a Obesidade Grupo de Trabalho para Alimentos para Bebés e Crianças (ANID)

Plataforma FIPA Vitalidade XXI Grupo de Trabalho de Nutrição Clínica (ANID)

Comissão Técnica de Leites (CT32)
Grupo de Trabalho de desenvolvimento de legislação para alimentação 

especial (IDACE)

Grupo de Trabalho que preparou, discutiu e fez aprovar o novo 

Código de Conduta do ICAP
Associação Portuguesa dos Industriais de Águas Minerais (APIAM)

Associação Portuguesa de Médicos Veterinários Especialistas 

em Animais de Companhia (APMVEAC)

A verificação das condições de trabalho e do cumprimento 

dos regulamentos de cariz social nos fornecedores de emba-

lagens, matérias-primas,  e  é realizada na 

mesma visita em que são verificadas as condições de Quali-

dade, Ambiente e Segurança Alimentar.

O objectivo destas verificações é garantir que os princípios e 

valores defendidos pela Nestlé são igualmente assegurados a 

jusante na sua cadeia de valor. 

Em 2005 a Nestlé lançou um programa mundial denominado 

CARE com o objectivo de verificar, através auditores indepen-

dentes, que as operações da Nestlé respeitam não só a legis-

lação local, mas também os Princípios Corporativos Empresa-

Recursos Humanos, Integridade dos Negócios e Ambiente.

Os resultados das auditorias CARE são classificados em três cate-

gorias: Minor (problema isolado, sem repetição ou de baixa rele-

vância), Major (problemas sistemáticos, repetitivos e significati-

vos) e Critical (problemas excepcionais, que requer comunicação 

imediata ao ).

Em 2009 a Nestlé foi auditada por este programa incidindo a 

Laborais e Código de Conduta. Foram auditadas a sede da 

Nestlé, a Fábrica do Porto (Fabricação e Área Comercial) e a 

Fábrica da Prolacto. Os resultados foram os seguintes: 

desempenho ambiental para os subcontratados. Como medida 

correctiva passou a ser incluída na documentação a enviar 

aos subcontratados os requisitos a observar na temática do 

ambiente, bem como procedimentos referentes aos inciden-

tes ambientais.

-

mente ao procedimento do circuito para garantir o pagamento 

de horas extras. Esta não conformidade foi fechada.

-

tivamente à divulgação do Código de Conduta de Fornece-

dores Nestlé aos fornecedores locais.  Esta não conformi-

dade foi fechada.

Todos os fornecedores, aquando do início do seu trabalho com a 

Nestlé, recebem as Condições Gerais de Fornecimento, um docu-

mento que inclui aspectos como preços, entregas, legislação, 

documentação, política de pagamentos e qualidade, recebendo 

também o Código de Conduta de Fornecedores Nestlé. 

O Código de Conduta de Fornecedores Nestlé faz referência 

a aspectos como a proibição do trabalho infantil, legislação 

-

ção, não-discriminação de qualquer tipo (raça, género, idade, 
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FORNECEDORES

ENTIDADES 

GOVERNAMENTAIS 

E OFICIAIS

CONSUMIDORES

Self Assessment Tool

Anualmente, é feita uma avaliação dos riscos operacionais a 

que o mercado está exposto, através de um Modelo e Prática 

de Gestão de Risco –  – emanado e gerido 

pela casa-mãe da Nestlé. 

Trata-se de um modelo dinâmico através do qual são identifi-

cadas e registadas as áreas de risco, o nível de cumprimento 

com as mesmas (de acordo com uma escala previamente defi-

nida e de acordo com o nível de risco) e, se existir alguma não 

conformidade, o plano de acção para a colmatar, identificando 

o responsável, o  e o  de fecho do .

Acções de Formação;

Websites;

Feiras empresariais do sector;

Brochuras informativas;

Relatórios Nestlé.

Websites;

Newsletters;

Serviço de Apoio ao Consumidor;

Embalagens dos produtos;

Relatórios Nestlé.

CLIENTES

Nesvida;

Nestlé Nutrition Institute;

Annales Nestlé;

O Berço;

Workshops Nestlé Nutrition;

Seminários e Conferências;

Grupos de Trabalho;

Apoio à realização de trabalhos 

académicos;

Websites;

Newsletters;

Relatórios Nestlé.

Apoio/patrocínio de iniciativas;

Projectos da comunidade;

Realização de protocolos 

e colaboração com autarquias 

e associações locais;

Websites;

Newsletters;

Brochuras informativas;

Relatórios Nestlé.

PARCEIROS 

E SOCIEDADE 

CIVIL

ONG’S 

E COMUNIDADE

MEDIA

COLABORADORES

Comunicados de imprensa;

Media Center (website);

Atendimento personalizado 

às solicitações dos jornalistas;

Realização de visitas à Nestlé (Suíça);

Acções de Formação;

Brochuras informativas;

Relatórios Nestlé.

Brochuras informativas;

Relatórios Nestlé;

Apoio a iniciativas;

Grupos de trabalho;

Projectos aplicados à comunidade

educativa.

Websites;

Selecção e avaliação de fornecedores;

Auditorias;

Políticas Nestlé;

(Princípios Corporativos;

Empresariais, Código de Conduta

de Fornecedores da Nestlé);

Relatórios Nestlé.

Revista Nestlé Notícias;

Intranet;

Cartazes e exposições internas;

Painéis Informativos;

Reuniões de Quadros;

Reuniões Informativas;

Brochura “Informalacto”;

Brochura “Fábrica do Porto”;

Newsletters electrónicas;

Brochuras informativas;

Relatórios Nestlé.

A identificação dos principais  da Nestlé, foi feita 

com base em critérios de importância, relevância, influência e 

preocupação com as principais temáticas do sector.

A Nestlé pretende melhorar e intensificar as formas de comuni-

cação, quer para o exterior, quer a nível interno, marcando desta 

forma uma presença mais activa da companhia no mercado e 

criando uma maior proximidade às partes interessadas.

Para além das formas de comunicação direccionadas a grupos de 

 específicos, a Nestlé publica alguns materiais com o 

objectivo de transmitir às suas partes interessadas os princípios de 

actuação da Nestlé nas diferentes áreas da Responsabilidade Social 

Corporativa. Assim, foram desenvolvidas algumas publicações 

para serem divulgadas externamente de âmbito geral, como:

– Relatório da Nestlé sobre a Criação de Valor Partilhado;

– Relatório de Sustentabilidade da Nestlé Portugal;

– Brochura Corporativa.
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A Nestlé criou um endereço electrónico inteiramente dedicado 

ao Conceito de Valor Partilhado, através do qual disponibiliza 

-

gação das actividades da Nestlé em todo o mundo, mas sobre-

tudo um Fórum  onde os visitantes podem deixar os 

seus comentários ou sugestões.

O site encontra-se dividido de acordo com os três pilares de 

Criação de Valor Partilhado - Nutrição, Água e Desenvolvimento 

-

tualmente e dialoguem sobre aspectos chave dos mesmos.

O site www.creatingsharedvalue.org permite uma comunicação 

bidireccional entre a Nestlé e os seus principais . 

Mais Nestlé

Na Nestlé a Comunicação Interna desempenha um papel 

fundamental na divulgação de informação, na dissemina-

ção da Cultura e Valores e no envolvimento e motivação dos 

Colaboradores. 

Em 2008 foi realizado um Diagnóstico à Comunicação 

Interna, tendo sido detectadas oportunidades de melho-

no âmbito da Comunicação Interna. 

A partir deste diagnóstico foi traçado um plano de acção 

que resultou no projecto Mais Nestlé, que visa promover 

uma comunicação mais orientada para os Colaborado-

res e mais focada na veiculação de informação de forma 

rápida, inclusiva, fácil e próxima.

Nos próximos 2 anos, a implementação de uma série de 

acções irão traduzir-se numa melhoria da forma como os 

colaboradores comunicam uns com os outros dentro da 

Companhia.

O primeiro passo foi dado através da criação de um meio 

privilegiado para que o contacto seja feito de forma mais 

rápida e directa: um endereço electrónico. Foi ainda inau-

gurado um canal de comunicação: a  electró-

nica , que vem preencher a necessidade sen-

tida de disponibilizar a todos os Colaboradores, com 

periodicidade mensal, informação contínua, actual e 

diversificada da Companhia. 
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CAFÉ MASTER

Novos 

colaboradores 

do negócio de 

cafés torrados

e actuais clientes

34 700

Melhoria da qualidade do café expresso nos pontos de venda, 

potenciação das novas tendências de consumo de café 

e o reforço da fidelização dos clientes do canal Horeca.

NESPRESSO 

ACADEMY

Lojas, parceiros

 e promotoras
22 234 Transmitir  em café e os valores da marca.

PURINA ACADEMY

Colaboradores 

e Gerentes de 

Lojas de Animais

6 80

Dar formação credenciada sobre temáticas chave, 

visando melhorar o serviço e  das lojas 

do Canal Especializado.

CURSOS 

FARMACÊUTICOS
Farmacêuticos 1 136

Formação acreditada pela Ordem dos Farmacêuticos: confere 

0,98 créditos no processo de formação contínua da carreira

 – Alimentação e Nutrição no Primeiro Ano de Vida.

SESSÕES CLÍNICAS

Enfermeiros, 

clínicos gerais 

e pediatras

49 1.081 nos primeiros anos de vida e a influência do tipo de parto 

CONVERSAS COM 

AS BARRIGUINHAS
Grávidas 36 1.829

Promover formação a grávidas sobre temas 

de maternidade e nutrição infantil nos primeiros anos 

de vida, em parceria com a Crioestaminal.

N.º ACÇÕES 

REALIZADAS

N.º PESSOAS 

IMPACTADAS
FORMAÇÃO PÚBLICO-ALVO

PRINCIPAIS 

OBJECTIVOS

Stakeholders

acções de formação, sobre diversas temáticas e impactando 

diferentes grupos de .

A Nestlé tem como objectivo a partilha de conhecimento na 

-

cêuticos não são excepção e como tal a Nestlé organizou, 

em Maio de 2009, a primeira edição do Curso de Formação 

para Farmacêuticos. Este curso é acreditado pela Ordem dos 

Farmacêuticos e é um importante contributo para a renova-

Em 2009 cerca de 136 farmacêuticos tiveram acesso a forma-

ção sobre “Alimentação e Nutrição no Primeiro ano de vida”.
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Relatório de Sustentabilidade Nestlé Portugal S.A.

Prioridades de Responsabilidade Social

Nestlé

Responsabilidade Social 

Corporativa da Nestlé

49944499449494449449

Organização de almoços de diversas áreas com o Director-Geral, 

com o objectivo de promover o reforço do contacto entre o res-

ponsável máximo pelo mercado português e colaboradores que 

não têm, no seu dia-a-dia, um contacto directo com a Direcção-

Geral da Companhia. Em 2009 foram realizados 3 almoços. 

 

A Criação de Valor Partilhado, o conceito Nestlé para a 

Responsabilidade Social Corporativa (RSC), define a forma 

como a empresa se relaciona com os seus , 

criando valor para a sua própria actividade ao mesmo que 

cria e partilha valor com a comunidade. 

Durante o ano de 2009 foi desenvolvido um trabalho em 

torno da definição e do estabelecimento das prioridades 

estratégicas, em termos de responsabilidade corpora-

tiva, para a Nestlé Portugal, que veio demonstrar como é 

importante que a Criação de Valor Partilhado esteja pre-

sente e activa em toda a empresa.

Para este efeito foi criado o Comité de Responsabilidade 

Social Corporativa, que funciona como um elemento agrega-

dor e tem como objectivo estimular a Criação de Valor Parti-

lhado nas diferentes áreas da Companhia bem como permitir 

acelerar a implementação de iniciativas de Responsabilidade 

Social Corporativa. A importância da representatividade foi 

essencial, sendo este Comité composto por 25 membros, 

um de cada área corporativa e negócio permitindo criar siner-

gias e dar lugar à criatividade e à inovação partilhada.

A primeira reunião foi realizada em Dezembro de 2009, e 

foram apresentadas as iniciativas a implementar por área 

para o ano de 2010.
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Pilar Ambiental

3

Na prossecução dos seus objectivos, a Nestlé esforça-se 

no sentido de minimizar o impacto no Meio Ambiente, atra-

vés de uma avaliação cuidadosa das opções que tem no 

momento de decisão dos seus investimentos.

Sendo a energia e a água recursos escassos, a sua utiliza-

ção e as respectivas consequências deverão ter um impacto 

mínimo no Meio Ambiente.

O Meio Ambiente diz respeito a todos e só é possível man-

ter o compromisso da Nestlé, se esse mesmo compromisso 

estiver integrado no seu modelo de negócio, em todas as 

áreas e a todos os níveis.

-

da Nestlé em Portugal.

âmbito industrial.

 

de valor. 

1 EN3/EN4 Consumo de energia (GJ) 

NESTLÉ 

PORTUGAL

NESTLÉ 

WATERS DIRECT

KPI GRI3 PERFORMANCE
OBJECTIVO

2010

OBJECTIVO

2009

de energia específica 

na Nestlé Portugal

de energia específica 

na Nestlé Portugal

de energia específica 

na Nestlé Waters Direct

de energia específica 

na Nestlé Waters Direct

2007       2008       2009

11,4
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11,3
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2 EN8 Consumo total de água (m3)

NESTLÉ 

PORTUGAL

NESTLÉ 

WATERS DIRECT

3 N/A Nº de localizações com certificação ambiental

Reduzir o consumo

específico de água 

Portugal

Reduzir o consumo

específicos de água

Portugal

Reduzir o consumo

específicos de água

Waters Direct

Reduzir o consumo

específicos de água

Waters Direct

das localizações da

Nestlé em Portugal,

até ao final de 2010

Certificação Ambiental 

produtivas da Nestlé 

em Portugal, até ao final

de 2010

2006   2007   2008   2009

15,3

778.842
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(cont.)
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OBJECTIVO

2009
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Fábrica de Lagoa

Fábrica do Porto

Fábrica de Avanca

Nestlé Waters Direct

KPI GRI3 PERFORMANCE
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2,1

92.748

C
o
n
s
u
m

o
 d

e
 Á

g
u
a
 (
m

3
)

0

150.000

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

2,5

C
o
n
s
u
m

o
 e

s
p
e
c
ífi

c
o
 d

e
 á

g
u
a
 (
m

3
/t

o
n
)

92.690 88.329

130.847
2,1 2,0

2,9 3,0

2007   2008   2009   2010

Relatório de Sustentabilidade Nestlé Portugal S.A.

Prioridades de Responsabilidade Social

Corporativa da Nestlé



52

A Fábrica do Porto obteve em 2009 a certificação ambiental 

com base no referencial ISO 14001:2004 e juntou-se à Fábrica 

de Avanca e à Nestlé Waters Direct. 

-

lações produtivas da Nestlé Portugal certificadas em termos 

ambientais vai ser alcançado em 2010, tendo em conta que a 

fábrica de Lagoa recebeu a Auditoria de Certificação Ambien-

tal em Dezembro de 2009 para a qual foi dado parecer posi-

tivo e aguarda o respectivo certificado.

Com todas as instalações produtivas ambientalmente certifi-

cadas é objectivo da Nestlé Portugal iniciar a implementação 

da norma 14001 na sua sede.

Foi lançado em Abril de 2009 o programa “Smart”, cujo objec-

tivo é reduzir custos, através de uma gestão mais eficiente, tanto 

a nível operacional como ambiental, mas também de um esforço 

para sensibilização dos colaboradores da Nestlé.

O balanço deste primeiro ano do programa traduz-se numa 

do trabalho desenvolvido pelo Grupo de Trabalho liderado 

pela Direcção de Finanças e Controlo, criado com o objec-

tivo de estudar e pôr em prática acções e medidas que opti-

mizassem os recursos em toda a empresa, mas também das 

muitas ideias enviadas pelos colaboradores, que responde-

ram com todo o entusiasmo ao desafio lançado de colabo-

rarem com ideias de poupança;

de ideias;

Estas ideias abrangem as mais diversas áreas da Companhia, 

desde a energia até à água, passando pelas impressoras, pela 

logística ou pelas ferramentas de colaboração, entre muitas 

outras. O programa Smart pretende implementar projectos 

sustentáveis, através da alteração dos métodos de trabalho na 

Companhia, eliminando as actividades que não são imprescin-

díveis, simplificando processos e focando os aspectos essen-

ciais de criação de valor, tendo em vista o impulsionamento 

de todas as actividades.

Em 2009 foi definida e implementada a nova política de ges-

tão de viaturas na Nestlé cujo principal objectivo é a redução 

de emissão de CO
2
 utilizando motorizações tecnologicamente 

evoluídas e mais ecológicas. Com vista a atingir os 129g de 

emissão de CO
2

a 2009) foi já efectuada, durante este ano, a renovação de 40 

viaturas. 

Para reduzir os consumos de água e energia, e melhorar a ges-

tão de resíduos, a Nestlé implementou em 2009 diversas inicia-

tivas e boas práticas ambientais nas fábricas e na sede.

FÁBRICA DO PORTO

REDUÇÃO 

DO CONSUMO 

DE ÁGUA
 

de medidas para evitar novas fugas.

REDUÇÃO 

DO CONSUMO 

DE ENERGIA

antes de 2008;

GESTÃO 

DE RESÍDUOS    de café (recolhida durante a torrefacção) após ser aglomerada.
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FÁBRICA DE AVANCA

REDUÇÃO DO 

CONSUMO DE ÁGUA

REDUÇÃO 

DO CONSUMO 

DE ENERGIA
  de 280 mil €.

EMISSÕES 

ATMOSFÉRICAS

ÁGUAS RESIDUAIS

FÁBRICA DE LAGOA

REDUÇÃO 

DO CONSUMO 

DE ÁGUA controlo do consumo de água;

REDUÇÃO 

DO CONSUMO 

DE ENERGIA

GESTÃO 

DE RESÍDUOS

EMISSÕES 

ATMOSFÉRICAS

SEDE

REDUÇÃO DO 

CONSUMO DE ÁGUA

REDUÇÃO  

DO CONSUMO  

DE ENERGIA

GESTÃO 

DE RESÍDUOS

NESTLÉ WATERS DIRECT

REDUÇÃO DO 

CONSUMO DE ÁGUA    dos garrafões, permitindo uma redução do consumo.

REDUÇÃO  

DO CONSUMO  

DE ENERGIA

 

e adequando as viaturas às necessidades da empresa, bem como a optimização das rotas através de um 

planeamento mais eficaz e eficiente.

GESTÃO  

DE RESÍDUOS água, garrafões, cápsula, cartão, etc).

(cont.)
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A implementação destas medidas de redução permitiram à 

Nestlé alcançar os objectivos em termos ambientais, com as 

seguintes excepções:

devido à instalação de contadores na água de refrigeração 

da fábrica de Lagoa, quando em anos anteriores era um 

valor estimado.

-

fábrica da Amora para a fábrica de Coruche. Os dados refe-

rentes às duas fábricas não são facilmente comparáveis, 

nomeadamente pela diferença nos equipamentos instalados 

e pela dimensão de actividades operacionais. De referir, a 

título de exemplo, o facto da fábrica de Coruche comportar 

o centro de recondicionamento de máquinas dispensadoras 

de água que anteriormente não estava integrado na unidade 

fabril. Durante o ano de 2010 está planeada a instalação de 

contadores parciais de água e electricidade, por forma a 

monitorizar o consumo das várias áreas e assim poder iden-

tificar oportunidades de melhoria, bem como implementar 

as respectivas acções.

A Fábrica de Avanca assinalou no dia 4 de Fevereiro, em ceri-

ao colector municipal, concluindo assim o seu sistema de 

saneamento, num investimento superior a 2 milhões de euros 

Neste evento estiveram presentes o Presidente da Câmara 

Municipal de Estarreja, José Eduardo de Matos, e o Director-

-Geral da Nestlé, António Reffóios, entre outras individualida-

des locais, jornalistas e colaboradores, que acompanharam a 

cerimónia de ligação ao colector muncipal. 

Recorde-se que, em 1985, a Nestlé construiu a Estação de Tra-

tamento de Águas Residuais da Fábrica de Avanca, tornando-se 

numa das primeiras empresas privadas a deter uma ETAR. Em 

2001, a Companhia levou a cabo obras profundas de normaliza-

ção do leito do rio Gonde, contíguo à unidade, que melhoraram 

o caudal e terminaram com as cheias cíclicas que se registavam. 

Quatro anos depois, a Nestlé requalificou a ETAR num investi-

mento superior a um milhão de euros. A Fábrica de Avanca vê 

agora concluído o processo de requalificação do saneamento 

de efluentes, ficando ligada ao colector municipal.

Em 2009, devido às auditorias já planificadas do processo de 

implementação do  

não foram realizadas auditorias ambientais, em conjunto com 

Qualidade. Foi efectuada, no entanto, uma monitorização das 

acções planeadas. 

Em alinhamento com 

os objectivos traça-

dos para a redução dos 

consumos de energia 

na Sede da Nestlé, em 

Linda-a-Velha, e no âmbito do programa 

 lançado em 2009, a equipa de 

Manutenção do edifício adaptou e subtituiu o actual 

sistema de iluminação do edifício, com o objectivo de 

conseguir poupanças significativas para a Companhia.

Os trabalhos actuais envolvem a substituição das lâmpadas 

fluorescentes existentes, já de si com consumo económico 

de energia, por lâmpadas de tecnologia LED, as quais pro-

porcionam uma série de vantagens sobretudo ao nível da 

redução dos consumos e da protecção ambiental:

para iluminação;

auxiliares à lâmpada, ao dispensar o uso de balastros e 

arrancadores;

-

superior a 10 anos, reduzindo as frequências de inter-

venção para substituição;

da reciclagem (aparelhos electrónicos sem substâncias 

químicas nocivas);

-

padas, quando comparadas com as equivalentes de 

tipo fluorescente;

contribuir para a classificação energética que o edifí-

cio alcançará em 2010;

entidades a nível nacional a aplicar esta tecnologia, o 

que vai de encontro ao compromisso inequívoco da 

Companhia de protecção do ambiente em todas as 

suas actividades.

acções planeadas. 
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Relativamente a fornecedores (  e ), a Nes-

tlé exige, de forma obrigatória, a ISO 14001, 9001 e 22000, 

pois estes trabalham de forma directa com produtos Nestlé.

Já para fornecedores de matérias-primas e material de embala-

gem, cujo grau de criticidade não seja elevado, a Nestlé reco-

menda que o fornecedor seja certificado pela ISO 14001 e 

22000, mas não o exige como factor obrigatório. Em todos os 

casos de alteração de processos pelo fornecedor, alteração de 

 da fábrica, compra de novas máquinas, ou outras situa-

ções, o fornecedor em questão é auditado de seguida.

A Nespresso efectuou um estudo da pegada de carbono das 

cápsulas e o resultado foi que cada chávena emite 82 gramas 

de CO
2
. O cálculo foi efectuado tendo em conta o cultivo do 

café, o transporte, as cápsulas, a embalagem, os centros de 

produção, os escritórios, as viagens de negócios, as desloca-

ções (de e para o emprego) e as boutiques. 

O objectivo, em todas as etapas do ciclo de produção, é utili-

zar os recursos naturais de forma eficiente, favorecer o uso dos 

recursos renováveis geridos de um modo sustentável e visar 

um nível zero de desperdícios. 

A Nespresso tem vindo a analisar o seu nível de emissões de 

carbono, pondo em prática uma avaliação do ciclo de vida do 

produto (ACV), envolvendo os seus parceiros – desde as explo-

rações do café até aos consumidores de café Nespresso. Esta 

abordagem permite à empresa compreender até que ponto as 

suas operações empresariais são geradoras de emissões de 

CO
2
, fornecendo também informação susceptível de integrar 

os processos de tomada de decisões quando se avalia qual a 

melhor forma de minimizar o seu impacto ambiental. 

Estudos relacionados com a ACV revelaram que a utilização 

das máquinas, o cultivo do café e a produção de cápsulas são 

factores que causam o maior impacto ambiental quando con-

siderado o conjunto total das suas operações, seguidos das 

fábricas, escritórios e distribuição.

Nestlé Continuous Excellence

Ao longo dos anos, as fábricas Nestlé têm vindo a sofrer 

algumas mudanças, desenvolvendo projectos sempre em 

contínua melhoria rumo à excelência. 

O programa  (NCE) é o motor 

da eficácia operativa ao longo de toda a actividade e pro-

move uma mentalidade assente nos critérios de “zero 

defeitos, zero desperdícios” em toda a cadeia de valor. 

Este programa facilita a partilha das melhores práticas 

no que diz respeito ao fabrico, à liderança, ao desenvolvi-

mento de pessoas, ao planeamento da sucessão e à ges-

tão de desempenho e tem integrado normas nas fábri-

cas que resultaram numa diminuição de acidentes, num 

aumento da produtividade, numa menor quantidade de 

desperdícios, bem como numa redução de paralisações 

imprevistas e defeitos de fabrico.

Testemunho da Fábrica do Porto:

Testemunho da Fábrica de Avanca:

Testemunho da Fábrica de Lagoa:

ções, seguidos das 
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A Nestlé considera a formação e sensibilização essenciais para 

os seus Colaboradores. Em 2009 realizaram-se diversas acções 

de formação e sensibilização em Ambiente, nas fábricas de 

Avanca, Lagoa e Porto, que abordaram alguns temas ambien-

tais, entre eles:

A nível Corporativo decorreram as Jornadas de Meio Ambiente 

e Segurança na sede em Barcelona, que contaram com a pre-

sença de 25 participantes da Nestlé Espanha e Portugal, Nes-

tlé Waters Direct, Nestlé Purina PetCare e Alcon. Realizou-se 

ainda o Curso de Responsáveis de ETAR na fábrica de Pon-

tecesures, que contou com a presença de 11 participantes. 

Em 2010 está prevista a realização de um curso de audito-

res internos.

Para celebrar o Dia Mundial do Ambiente e o Dia Mundial da 

Água a Nestlé desenvolveu acções de comunicação, durante 

2009, divulgadas através de canais internos de comunicação, 

com o objectivo de sensibilizar os colaboradores para a pre-

servação do Meio Ambiente.
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Dado o sector de actuação da Nestlé, os materiais de embala-

gem e acondicionamento desempenham um papel crítico na 

garantia da qualidade dos seus produtos. No entanto, a utiliza-

ção destes materiais tem implícitas consequências ambientais, 

dado o impacto que o seu consumo tem no meio ambiente.

A Nestlé pretende reduzir as necessidades de consumo de 

-

poração de materiais reciclados, valorizando os resíduos do 

consumo e sensibilizando os consumidores a adoptar as 

melhores práticas nesta matéria.

De forma a acrescentar valor à sociedade, a Nestlé partilha o seu 

conhecimento sobre os seus produtos com os consumidores, 

de uma forma simples e acessível, garantindo que cada consu-

midor tem à sua disposição a informação necessária para esco-

lher aquilo que melhor se vai adequar às suas necessidades.

-

das nos produtos Nestlé, garantindo a qualidade dos pro-

dutos; 

da optimização das condições de acondicionamento dos 

produtos.

;

-

ção dos resíduos decorrentes do consumo;

 dos 

produtos.

1 EN1 Consumo de matérias-primas (Ton)

2 EN1 Consumo de materiais de embalagem (Ton)

KPI GRI 3 PERFORMANCE
OBJECTIVO

2010

OBJECTIVO

2009

Optimizar as quantidades 

de matérias-primas 

utilizadas nos

produtos, garantindo a 

sua qualidade.

Optimizar as quantidades 

de matérias-primas 

utilizadas nos produtos, 

garantindo a sua qualidade.

Redução dos consumos 

de materiais de 

embalagem, através 

da optimização das

condições de 

acondicionamento

dos produtos.

Redução dos consumos 

de materiais de embalagem, 

através da optimização 

das condições 

de acondicionamento 

dos produtos.
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Em 2009 teve início um projecto na Fábrica da Nestlé no 

Porto (fabricação de cafés torrados), de redução de tama-

-

nando uma economia de papel na ordem dos 7.800 kg por 

ano (Julho 2009 a Agosto 2010). Uma medida que exigiu 

uma adaptação da velocidade da linha da fábrica e que per-

mitiu reduzir, significativamente, o consumo de materiais 

de embalagem. 

A Nestlé Waters Direct reduziu a gramagem dos copos de plás-

tico em 0,2 g em cada copo, o que permitiu uma redução de 

22,7 toneladas, durante o ano de 2009.

Os materiais de embalagem mais utilizados pela Nestlé são o 

cartão canelado em embalagens de transporte e a cartolina em 

Sempre que possível, são utilizados materiais com incorpora-

ção de reciclados, desde que existam no mercado e não inter-

firam com a qualidade dos produtos.

555888585555888558588558858

A Nespresso vai implementar sistemas no sentido de tri-

plicar a sua capacidade de reciclar as cápsulas usadas, a 

O alumínio escolhido como material de embalagem para as 

cápsulas Nespresso é extraído da bauxite, elemento natu-

ralmente presente no solo. O alumínio pode ser infinita-

mente reciclado sem perder as suas qualidades e a recicla-

à sua extracção. 

A Nespresso trabalha, a nível mundial, com a IUCN (União 

Internacional para a Conservação da Natureza), a maior 

organização ambiental a nível mundial, no sentido de reu-

-

rar o desempenho sustentável do alumínio utilizado nas 

cápsulas Nespresso.

A reciclagem das cápsulas Nespresso em Portugal repre-

senta um sistema completo para o qual foi criada uma rede 

de pontos de recolha de cápsulas, nos quais os clientes 

depositam as suas cápsulas usadas. Existe então um ope-

rador logístico que faz a recolha das cápsulas nos vários pon-

tos de recolha e as entrega numa fábrica, onde é separado o 

alumínio da borra de café, sendo que todos os componen-

tes da cápsula Nespresso são recicláveis, não só o alumínio 

como também a borra de café.

No final de 2009 tinham sido já recicladas 4 milhões 

de cápsulas, podendo as cápsulas ser depositadas nas 

5 Boutiques Nespresso, bem como nos 119 pontos de 

venda parceiros. O objectivo para 2010 é atingir os 200 

pontos de recolha.

Foi desenvolvida uma bro-

chura sobre “Reciclagem 

de Cápsulas” de forma a 

comunicar as melhores prá-

ticas sobre deposição dos 

resíduos resultantes do con-

sumo de Nespresso.
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Comunicar de forma efectiva a introdução do 

 e dos Valores Diários Recomendados em todos os produ-

tos Nestlé para atrair a sensibilização do consumidor.



60

Pilar Social

4

É política da Nestlé promover relações de longo prazo com 

os seus Colaboradores. A Nestlé acredita que o seu sucesso 

só é possível recrutando, retendo e desenvolvendo Colabora-

dores que queiram contribuir para uma cultura de qualidade 

e de desenvolvimento sustentados, assumindo o seu com-

promisso para com a Companhia.

Por isso, a Nestlé não só assegura que todos os Colaborado-

e bem-estar são assegurados, como estabelece uma relação 

baseada na confiança e respeito por cada pessoa independen-

temente das suas responsabilidades dentro da Companhia.

Este compromisso entre a Nestlé e os seus Colaboradores 

traduz-se, por um lado, na forte promoção do desenvolvi-

mento profissional e pessoal destes e, por outro, na atribui-

ção de um vasto conjunto de benefícios e de condições sala-

riais competitivas e justas muito além do que a legislação 

estabelece. 

-

dores; 

6666000066660066660000666600006660000666000
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1 LA10 Horas de Formação

2 LA12 Colaboradores com avaliação de desempenho contínua

KPI GRI 3 PERFORMANCE
OBJECTIVO

2010

OBJECTIVO

2009

Aumentar a formação 

dos quadros da Nestlé, 

de forma a suprir 

as necessidades de 

formação de cada um

Aumentar a formação 

dos quadros da Nestlé, 

de forma a suprir 

as necessidades 

de formação de cada um

Realizar avaliação 

de desempenho 

Colaboradores

Realizar avaliação 

dos Colaboradores
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3 LA7 Índice de frequência de acidentes laborais com baixa

NESTLÉ PORTUGAL 

1.000.000 de horas trabalhadas)

NESTLÉ WATERS DIRECT

1.000.000 de horas trabalhadas)

Reduzir o índice de 

frequência de acidentes 

com baixa na Nestlé 

Portugal para um valor 

inferior a 6

Reduzir o índice 

de frequência de acidentes 

com baixa na Nestlé 

Portugal para um valor

inferior a 6

Reduzir o índice de 

frequência de acidentes 

com baixa na Nestlé 

Waters Direct para um 

valor inferior a 11

Reduzir o índice 

de frequência de acidentes 

com baixa para 3,56 

na Nestlé Waters Direct

14

8,5 8,4

2006       2007       2008       2009
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19,5
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5,0

21,4

25,7
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No âmbito da cultura de “Aprendizagem ao longo da vida”, 

a Nestlé deu continuidade à implementação dos Planos de 

Desenvolvimento que incluem formações internas e externas, 

com o objectivo de melhorar continuamente as competências 

e conhecimentos de todos os colaboradores. Os colaborado-

res da Nestlé tiveram, em 2009, um total de 44.578 horas de 

formação, o que corresponde a uma média de 26 horas de for-

mação por colaborador.

As acções de formação interna abordaram temas relacionados 

com competências técnico-profissionais, comportamentais, 

entre outras. Em 2009, realizaram-se, entre outras, as seguin-

tes formações internas:

Por sua vez, no âmbito da formação externa foram abordadas 

as seguintes temáticas:

Outros

Comportamental

Nutrição 

Recursos Humanos

Marketing

A Nestlé promove ainda a participação dos colaboradores em 

conferências e seminários, bem como em, pós-graduações, 

mestrados e doutoramentos. Internacionalmente, a Nestlé 

possui parcerias com o MCE ( ), 

com o IMD (

), com a , entre outros. Em Por-

tugal, a Nestlé possui parcerias com a Universidade Católica 

e com o ISCTE.

Foram realizadas 118 acções de formação para gestão de com-

petências e aprendizagem contínua, 26 na área comportamen-

tal, 30 na área comercial e 62 nas fábricas.

A Nestlé Portugal apoia financeiramente os Colaboradores que 

decidem continuar os seus estudos académicos (pós-graduação, 

mestrado, doutoramento), através da comparticipação dos respec-

tivos custos. No ano lectivo 2008/2009, a Nestlé apoiou 16 espe-

cializações e concedeu 52 Prémios Nestlé, atribuídos aos colabo-

radores que prosseguem os estudos por iniciativa própria. 

Progress and Development Guide 

Todos os colaboradores da Nestlé são sujeitos a avaliação de 

desempenho, utilizando para isso o PDG. Trata-se de uma fer-

ramenta de avaliação e desenvolvimento da Nestlé, que avalia 

13 competências chave: liderar e desenvolver pessoas, praticar 

com o exemplo, cooperação pró-activa, impacto e convencer 

os outros, conhecer-se a si próprio, , orientação para o 

serviço, curiosidade, coragem, orientação para os resultados, 

iniciativa e inovação & renovação.

O PDG é o instrumento privilegiado onde se analisam desa-

fios, oportunidades, áreas de melhoria e pontos fortes que, em 

conjunto, irão garantir o desenvolvimento das competências 

estratégicas do colaborador para a Nestlé. 

Através dos PDG são igualmente identificados os colaborado-

res com elevado potencial de crescimento dentro da empresa. 

Estes colaboradores passam a integrar um grupo de pessoas 

com perspectivas de vir a ocupar cargos de chefia dentro da 

organização.

Responsabilidade

Social

666222266622266662226666222226666222666222
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O “ ” é uma ferra-

menta fundamental para ali-

nhar a estratégia de Recursos 

Humanos com os objectivos da 

empresa, em geral e com os objec-

tivos de cada negócio, em particular.

A um primeiro nível o “ ” deverá dar resposta  

a 3 grandes desafios:

A nível mais táctico, com o “ ” a Nestlé pre-

tende assegurar que tem as pessoas certas, nas funções 

adequadas, no momento certo e com um perfil que possa 

dar resposta às necessidades da empresa.

Para atingir estes objectivos a Nestlé está a implemen-

tar um conjunto de acções que procuram responder às 

seguintes questões:

De seguida serão definidas as ferramentas mais adequa-

das para responder a cada desafio e por fim será estabe-

lecido um plano de acção concreto com alocação clara 

de responsabilidades e prazos de maneira a assegurar 

a sua execução.

No fundo, o “ ” estabelece uma ligação bidirec-

cional entre cada Negócio e os Recursos Humanos, asse-

gurando que são os objectivos de negócio que determi-

nam os objectivos de actuação dos Recursos Humanos.

O programa de desenvolvimento de competências de gestão e 

liderança insere-se desde 2008 nas 10 prioridades para alcan-

çar o êxito através do investimento no talento. A Nestlé tem 

como ambição reforçar o desenvolvimento dos colaboradores 

e promover a mudança nas capacidades de liderança, criando 

líderes capazes de acrescentar valor ao negócio, potenciando 

os seus colaboradores.

Em 2009 a Academia de Competências contou com a par-

ticipação de 60 colaboradores nos seus diferentes módulos 

(Gestão, Liderança,  e Programas Avançados), e teve 

como principais objectivos:

Demonstrar a importância do desenvolvimento de compe-

tências e dos colaboradores no alcance dos resultados dos 

Negócios;

Apresentação do Programa de apoio à aprendizagem e ao 

desenvolvimento dos colaboradores;

Distinção entre desenvolvimento de colaboradores

resultados;

Promover a mudança nas capacidades de liderança, desen-

volver líderes capazes de acrescentar valor ao negócio, 

potenciando os seus colaboradores.

Nas instalações da fábrica de Avanca funciona um Centro de 

Formação “Novas Oportunidades”, com objectivo de aumen-

tar a escolaridade global dos seus colaboradores e incentivá-

los a concluir o 12.º ano (escolaridade preferencial para con-

tratações na fábrica). 

Em 2009 este projecto contou com a frequência de 33 alu-

nos, colaboradores da fábrica e do centro de distribuição de 

Avanca, e as formações realizam-se em horário pós-laboral. O 

Centro “Novas Oportunidades” constitui uma oportunidade 

-

démica, minimizando os impactos da deslocação necessária.

A Fábrica do Porto iniciou este projecto em Maio 2009, pre-

vendo-se que 10 colaboradores obtenham o nível Básico e 7 

o nível Secundário.

66663363366333333336663663366633
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Tendo como objectivo a inserção temporária de jovens recém-

licenciados, permitindo-lhes uma aproximação ao mundo 

empresarial, para aquisição de alguma experiência profissio-

nal, através da realização de tarefas ou da concretização de um 

projecto, a Nestlé desenvolve programas de estágios.

Os estágios permitem ao jovens adquirir conhecimentos expe-

rienciais, desenvolver competências técnico-profissionais e 

relacionais, através da realização de tarefas previamente defi-

nidas e constantes de um programa de estágio. 

Em 2009 a Nestlé formou um total de 32 estagiários, dos quais 

7 foram integrados na Companhia no final do programa. 

A Nestlé deu continuidade aos seus programas de promoção 

do equilíbrio trabalho/família, nomeadamente através de: 

apenas com autorização prévia da Direcção-Geral;

às 17 horas;

Todos os Colaboradores com contrato efectivo da Nestlé têm 

à sua disposição um conjunto de benefícios:

gestão de fundos de pensões, contando com contribuições 

;

-

boradores;

-

meiro ano de vida;

colaboradores até à Universidade;

-

radores portadores de deficiência;

-

dade;

-

sibilita descontos em ginásios, viagens e eventos sociais);

A Nestlé Purina PetCare desafiou os Colaboradores Nestlé 

a trazer o seu animal de estimação para o trabalho.

Uma semana inteira dedicada aos animais de estimação 

dos Colaboradores, que incluiu iniciativas como sessões 

de treino, adopção de animais, e demonstrações de busca 

e salvamento.

A Fábrica de Lagoa abriu as portas às famílias dos Colaborado-

res da Prolacto. Com esta iniciativa pretendeu-se dar a conhe-

cer aos respectivos familiares o espaço onde os Colaborado-

res trabalham no dia-a-dia. 

);

norma OHSAS 18001;

-

tecção individual);

– Primeiros Socorros;

– Brigada de Intervenção;

– Coordenadores de Evacuação.

Zero Acidentes, envolvendo todos os colaboradores;

perigosos.

(colaboradores da NWDi não abrangidos)
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Na Fábrica do Porto prosseguem, de modo contínuo, persis-

tente e inovador, as iniciativas para a implementação de uma 

“Cultura de Segurança” que permita de uma forma sustentá-

vel alcançar o desafio proposto a todos os centros Nestlé – 

Zero Acidentes.

Em Abril deste ano foi implementado o modelo de comuni-

cação de “Situações que podem originar um acidente” que 

permite que, ágil e rapidamente, todos os colaboradores pos-

sam reportar:

-

sas (deficiências do material, máquinas e equipamentos) 

e acções perigosas ou actos inseguros (comportamentos 

perigosos dos trabalhadores); 

os chamados quase-acidentes;

-

tante, designadamente através da presença mensal nas Reu-

niões do Comité de Segurança do representante dos cola-

boradores para a área da Segurança. É fundamental a sua 

contribuição com ideias de melhoria, situações de risco 

identificadas nos postos de trabalho, eficácia das medidas 

que vão sendo implementadas. 

O envolvimento é sentido também ao nível das campanhas 

internas de sensibilização para a segurança, que têm contado 

com a participação de vários colaboradores.
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A Nestlé Waters Direct Portugal (NWDi) foi reconhecida 

pelo Grupo Nestlé com um Certificado de Distinção rela-

tivo à iniciativa Ginástica Laboral, que teve um impacto 

bastante positivo na empresa, levando a uma redução de 

-

tingue a implementação da iniciativa Ginástica Laboral, 

reconhecendo-a como a melhor iniciativa de toda a Nes-

tlé Waters Direct e uma das melhores da Nestlé a nível 

mundial em termos de redução de acidentes, criando uma 

verdadeira Cultura de Segurança na empresa.

As sessões de Ginástica Laboral, que se realizam 3 vezes 

por semana e abrangem cerca de 45 colaboradores nos 

armazéns de Lisboa e Porto, ajudam a preparar o corpo 

para a jornada diária, que passa por carregar uma quan-

tidade considerável de garrafões de água. Esta iniciativa 

e cuidar do corpo, ajudando a prevenir, por exemplo, algu-

mas lesões lombares.

A ideia inovadora da filial portuguesa é um exemplo dentro 

do grupo Nestlé Waters, a nível mundial, sendo já vários os 

países onde a medida está em vias de ser aplicada. 

Com esta distinção, a NWDi Portugal reafirma o seu com-

promisso com a Segurança, um valor não negociável, e com 

o mote de que “cada acidente é um acidente a mais”, evo-

luindo assim rumo ao objectivo de ZERO ACIDENTES.

No sentido de uma sensibilização geral de todos os colabora-

dores da Fábrica de Lagoa para as questões da Segurança, rea-

lizou-se na Prolacto, em Agosto, um exercício de simulacro de 

derrame de substâncias químicas, seguido de incêndio.

Este exercício foi antecedido por sessões de formação que, para 

além de abrangerem todos os colaboradores efectivos e tempo-

rários da Prolacto, também se tornaram extensivas a todos os 

colaboradores, quer estagiários, quer pessoas exteriores que, 

ocasionalmente, trabalham na instalação, ao abrigo de contra-

tos estabelecidos com Sociedades nossas fornecedoras.

Behavior Based System

O Projecto BBS – Segurança Baseada no Comportamento, 

desenrola-se através de um conjunto de visitas aos locais de 

trabalho, com o objectivo de “in loco” se observarem compor-

tamentos e atitudes adoptados durante uma tarefa específica 

de forma a fomentar a acção preventiva, eliminar comporta-

mentos e condições perigosas. 

O sistema assenta em três conceitos base: Sensibilização, 

Auto-Avaliação e Melhoria/Modificação e a visita procura 

identificar, com o executante de determinada tarefa, “com-

portamentos positivos”, “comportamentos perigosos ou inse-

guros” e “condições perigosas ou inseguras”, associados à 

tarefa escolhida e observada. 

Todas as localizações da Nestlé avançaram de forma signifi-

cativa neste projecto, através de formação sobre o tema aos 

seus colaboradores. 

em BBS e estão, por isso, aptos para efectuar as visitas BBS. 

-

sar de reduzido, dá origem a um Índice de Frequência relativa-

-

dores. Com o BBS tem-se verificado uma maior consciencia-

lização nos aspectos de segurança, o que leva a concluir que 

num futuro próximo se atinja uma cultura de segurança sus-

tentável.

Em Lagoa a prioridade em 2009 foi construir a base no que diz 

respeito à identificação de perigos e avaliação e controlo de 

riscos, para em 2010 arrancar com o projecto.

666666666666666666666666666666

Em Lagoa a prioridade em 200

respeito à identificação de perigos e avaliação e cont

riscos, para em 2010 arrancar com o projecto.
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Employer Branding

“The Nestlé world is a world of opportunity in which you can 

‘enhance the quality of life’ – for yourself, for your career and 

for the world”. 

Com o grande objectivo de atrair candidatos de potencial, a 

Nestlé criou uma imagem e um estilo de comunicação uni-

formizados para transmitir o seu posicionamento como enti-

dade empregadora. No âmbito do , a Nestlé 

deu continuidade ao trabalho efectuado e em 2009 conseguiu 

impactar mais de 500 alunos através da participação em 2 Fei-

ras de Emprego Universitárias:

A Nestlé reconhece o potencial que o seu posicionamento 

no mercado tem para que possa contribuir positivamente 

para a construção de hábitos alimentares e estilos de vida 

saudáveis.

Este facto representa uma oportunidade clara para o desen-

volvimento de produtos nutricionalmente equilibrados, res-

pondendo às mais recentes tendências de mercado, de pro-

cura por produtos nutricionalmente equilibrados.

-

çado pela Nestlé;

-

tece-me”; 

consciencializar os colaboradores do posicionamento 

 da Companhia;

-

-

ria do acesso das populações desfavorecidas às necessida-

des básicas de nutrição.
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1 PR3
Produtos com rotulagem nutricional 

(Compasso Nutricional e VDR´s)

2 N/A

Em 2008/2009:

Abrangidos aproximadamente 340.000 alunos 

entre os 6 e os 15 anos de idade:

KPI GRI 3 PERFORMANCE
OBJECTIVO

2010

OBJECTIVO

2009

Incluir a rotulagem 

nutricional em cada 

novo produto lançado 

pela Nestlé

com rotulagem nutricional

1 N/A

(Este KPI só foi definido em 2009)

Objectivo só definido 

para o ano lectivo 

2009/2010

Alargar o âmbito 

do Programa Apetece-me 

para o pré-escolar, 

no ano lectivo de 2009/2010

ascendendo assim a um 

e aproximadamente 506.000

NA

Objectivo só definido 

para 2010
componente Nutrição, NA

2009

2007       2008       2009
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Nutritional Quotient

O programa de formação em nutrição NQ tem como objectivo 

aumentar o conhecimento em Nutrição de todos e de cada um 

dos colaboradores da Nestlé e ao mesmo tempo permitir que 

esse conhecimento possa ser aplicado tanto na sua vida pes-

soal como no seu trabalho diário contribuindo assim para tornar 

Uma parceria entre a Nestlé e a Associação Portuguesa dos Nutri-

cionistas (APN) permitiu a dinamização de acções de formação 

NQ, sendo que no conjunto dos anos de 2008 e 2009 cerca de 

1.430 colaboradores da Nestlé frequentaram esta formação.

Todos os anos, são dedicadas 3 semanas à comunicação 

Colaboradores. Em 2009 foram abordadas as temáticas “Ali-

-

reça vida aos seus anos”.

Diariamente, o restaurante da sede da Nestlé em Portugal coloca 

à disposição dos Colaboradores um menu equilibrado, fazendo 

parte das opções o prato vegetariano/macrobiótico. Durante as 

semanas WellNes, o prato WellNes reflecte o tema da semana. 

Construção de um passeio circundante à sede para promover 

o exercício e o estilo de vida saudável. O passeio liga a entrada 

principal do edifício sede ao restaurante situado no edifício 

anexo, sendo muito utilizado pelos Colaboradores.

A Sociedade Portuguesa de Ciências da Nutrição e Alimen-

tação e a Nestlé Portugal assinaram um protocolo para a 

realização do estudo epidemiológico sobre “Os hábitos ali-

mentares dos Portugueses”.

década de 80, produziu informação que, hoje em dia, é insu-

ficiente para permitir obter uma noção das tendências e dos 

padrões alimentares da população portuguesa. A realidade 

revela que os hábitos alimentares dos portugueses estão a 

alterar-se profundamente devido aos novos ritmos de vida. 

Nesse sentido, a SPCNA propõe implementar um instru-

mento de avaliação do padrão do comportamento alimen-

tar dos portugueses, de forma a orientar uma fundamental 

política alimentar em Portugal, determinante na definição 

e criação de meios para uma alimentação saudável. Este 

estudo leva equipas, de Norte a Sul do País, a casa dos 

portugueses para entrevistas pessoais, que avaliam o seu 

estado nutricional, o padrão de ingestão alimentar, os esti-

Os primeiros resultados serão conhecidos no segundo semes-

tre de 2010, altura em que o estudo vai avaliar os hábitos ali-

mentares dos portugueses com idade inferior a 18 anos. 
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Através de uma parceria com o Ministério da Educação, o 

Programa Apetece-me tem como objectivos a sensibilização 

estilos de vida saudáveis de crianças entre os 6 e os 15 e as 

suas famílias.

 Visite o programa em www.apetece-me.pt. 

Em 2009, a Nestlé continuou a potenciar o Programa, actua-

-

vando o layout de todos os materiais.

e Comercial do Café (AICC) para promover um maior conhecimento 

-

brada de café, conta desde o início com o apoio da Nestlé, através 

das suas 4 marcas de cafés: Buondi, Sical, Tofa e Christina.

Este Programa tem como objectivo informar os profissionais de 

prevenção de algumas patologias, bem como esclarecê-los sobre 

alguns mitos relacionados com a ingestão de café.

Tem sido desenvolvido um trabalho contínuo e sustentado, mar-

cado pela presença em Congressos e Seminários, pela organiza-

ção de encontros internacionais, pela publicação de  

e de brochuras e pela presença periódica de notícias relacionadas 

com este tema nos meios de comunicação social.

 

A Nestlé, como líder mundial no mercado da alimentação 

humana, está consciente desta problemática que afecta um 

-

dutos aportem mais valia nutricional ao consumidor proporcio-

nando-lhe uma melhoria da performance física e mental, condu-

cente a um estilo de vida saudável e equilibrado.

Neste âmbito, a Nestlé assinou um Protocolo de 5 anos 

(2004/2009) com a Faculdade de Motricidade Humana para a 

realização de uma investigação científica denominada PESO 

estudo do comportamento alimentar e actividade física no 

âmbito do tratamento da obesidade, com maior incidência de 

comunicação nas mulheres.
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O programa Media Smart é uma iniciativa pedagógica lide-

rada pela Associação Portuguesa de Anunciantes (APAN) para 

a promoção do ensino da publicidade a crianças e jovens dos 

7 aos 11 anos de idade. Este Programa, lançado em Fevereiro 

de 2008, foi já adoptado em mais de 2000 escolas nacionais 

-

escolas durante o primeiro ano de implementação. 

Este Programa, que conta com o apoio da Nestlé, tem como 

objectivos dotar as crianças de conhecimentos que lhes per-

mitam interpretar mensagens publicitárias, desenvolvendo a 

sua capacidade para analisar e desconstruir a mensagem, pos-

sibilitando assim que as crianças efectuem escolhas informa-

das e educadas. 

A Nestlé é membro activo do Conselho Consultivo da Plata-

forma Nacional Contra a Obesidade. No âmbito desta Plata-

forma, a Nestlé apresentou os seus compromissos em termos 

tem vindo a desenvolver e as iniciativas futuras com as quais 

se compromete. Entre elas a melhoria do perfil nutricional dos 

a comunicação nutricional na embalagem (Compasso Nutri-

cional e Valores Diários de Referência), a formação interna em 

nutrição e o programa Apetece-me. 

Cerca de 400 jovens com idades compreendidas entre os 8 e 

os 16 anos participaram no Nike Camp, um campo de férias  e 

uma escola de futebol nas instalações do Complexo Desportivo 

do Estádio Nacional no Jamor. Uma parceria estabelecida entre 

a Nike e a Nestlé, na qual a Nestlé assegurou o pequeno-almoço 

bem como sensibilizou os jovens para a importância de uma ali-

mentação saudável através de vários  de nutrição.

A Nestlé promoveu uma acção de formação em nutrição a um 

cliente, com especial enfoque no pequeno-almoço, na compa-

ração entre vários tipos de pequeno-almoço bem como algu-

mas questões em torno dos mitos e realidades desta refeição. 

Esta formação abrangeu cerca de 25 pessoas.

Em 2009, um total de 4.830 profissionais (nutricionistas, 

médicos, dietistas, professores e estudantes) participaram 

nos 10 Congressos da área da Nutrição que a Nestlé patro-

cinou, entre eles: 

-

ção e Alimentação (SPCNA) - 1000 pessoas;

(APN) – 800 pessoas;

Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Uni-

versidade do Porto (AEFCNAUP) – 700 pessoas;

Obesidade (SPEO) - 600 pessoas.

Workshops

A Nestlé promoveu a primeira edição de um  em 

nutrição direccionada exclusivamente a profissionais de 

Com este evento a Nestlé teve como objectivo, partilhar 

do seu conhecimento em Nutrição com os profissionais 

de comunicação que têm à sua responsabilidade os temas 

A acção, inteiramente dinamizada por formadores internos, 

durou cerca de 5 horas e percorreu temas como a Nutrição 

Básica, Mitos & Realidades sobre Alimentação, Rotulagem 

A sessão terminou com uma aula de cozinha que abran-

geu a importância de uma refeição mediterrânea, bem 

como a sua preparação. 

Em 2009 foram lançadas 3 edições “Nesvida” e enviadas aos 

mais de 1600 profissionais inscritos na base de dados. Tra-

tam--se de brochuras direccionadas a nutricionistas, enfermei-

ros, farmacêuticos e professores. Foram abordados os seguin-

tes temas:
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terem acesso a informação nutricional dos produtos inge-

ridos pelos seus utentes, a Nestlé compilou a informação 

nutricional dos seus produtos, disponibilizando-a num dos-

sier dividido em sete categorias: alimentação infantil, bebi-

das, cereais de pequeno-almoço e barras de cereais, cho-

colates, culinários, gelados e lácteos e cereais. Com edição 

anual, foram entregues, em 2009, 2.000 exemplares a pro-

Este guia permitirá aos profissionais fazerem recomen-

dações nutricionais de produtos Nestlé, de forma rápida 

e acessível.

A Nestlé deu continuidade à área dedicada aos profissionais 

-

ção específica a este grupo-alvo e onde se podem encontrar as 

edições da brochura “Nesvida” em formato PDF.

Desde Março 2007 o site corporativo da Nestlé www.nestle.

pt tem uma área dedicada aos temas da nutrição, de publica-

ção semanal e com destaque na . 

Lançado em Dezembro de 

2005, representa cerca de 

site corporativo. Em 2009 

cerca de 25.595 pessoas 

acederam mensalmente 

a este website, aumen-

tando o fluxo em relação 

ao ano anterior.

Newsletter

A Nestlé deu continuidade à elaboração de uma  

-

mente a 150.000 consumidores. Esta  

dos ligados às categorias de produto (ex.: chocolates, café, 

etc.) bem como promove uma nutrição equilibrada, estilos de 

vida saudáveis e incentiva a prática de exercício físico.

objectivo reforçar o posicionamento da Nestlé em Nutrição, 

nutricionais. Outra novidade é a parceria com a Associação Por-

tuguesa dos Nutricionistas (APN), que contribui para a credibili-

dade deste novo espaço e vem reforçar a idoneidade da informa-

ção nele presente. Os nutricionistas comentarão as receitas que 

já existem, bem como aquelas que os consumidores forem dei-

xando, dando conselhos sobre a forma como as podem melho-

rar, ou apenas de como inclui-las num dia alimentar equilibrado 

e num estilo de vida saudável.

O Rugby favorece o desenvolvimento de valores como a soli-

dariedade, a disciplina, a camaradagem e o espírito de equipa, 

facilitando a inclusão social e a realização pessoal.

O protocolo entre a Federação Portuguesa de Rugby (FPR), 

através da Associação de Rugby do Sul (ARS), e o Gabinete 

Coordenador do Desporto Escolar contou com o patrocínio da 

Nestlé/Nestum e permitiu a iniciação de mais de 20 mil jovens, 

com idades compreendidas entre os 11 e os 15 anos, de 195 

escolas à prática do rugby só no ano lectivo 08/09.

Tomaz Morais e o Projecto “Nestum nas Escolas” foram 

galardoados na 6ª Gala do Desporto Escolar. O evento ficou 

ainda marcado pela presença da Ministra da Educação, Isabel 

Alçada, que foi presenteada com uma bola autografada pelos 
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Lobos, entregue em mãos pelo Coordenador do Projecto “Nes-

tum Rugby nas Escolas”, Prof. Henrique Garcia.

Participação activa no Grupo de Trabalho que preparou, discutiu 

e fez aprovar o novo Código de Conduta do ICAP. O novo Código 

tem um âmbito mais alargado pois cobre não só a publicidade em 

toda a comunicação comercial, incluindo algumas alegações.

A Nestlé é mecenas do projecto “A PAR – Aprender em parce-

ria”: um projecto dedicado à educação de crianças oriundas de 

comunidades carenciadas desde o nascimento até aos 5 anos de 

idade. Inspirado no PEEP –  – este projecto 

nasceu em Oxford, em 1995. Tem como objectivo criar e desen-

volver oportunidades de aprendizagem para as crianças. 

Este programa tem como mecenas a Nestlé Portugal, a Fun-

dação Aga Khan, a Fundação Calouste Gulbenkian e a Escola 

Superior de Educação de Lisboa.

O esforço e contributo da Nestlé para com as comunidades 

em que está inserida, tem como base de actuação a von-

tade de ajudar as pessoas e os locais que estão directamente 

envolvidos no desenvolvimento do negócio da Nestlé.

O envolvimento de cariz social da Nestlé com as comunida-

des poderá ocorrer de diversas formas, entre as quais atra-

vés de contribuições financeiras ou em géneros, a partilha de 

conhecimentos, o trabalho voluntário dos colaboradores, o 

investimento em infra-estruturas comuns ou sociais.

A Nestlé pretende ajudar as comunidades circundantes no 

seu desenvolvimento sustentável.

não só financeiros, mas também de colaboradores e doa-

ções em géneros;

-

mento de novos produtos;

-

ceiramente, mas também em géneros.

-

dades externas;

produtores locais.

7377333337373737377773773373733
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1 EC1

2 EC6

KPI GRI 3 PERFORMANCE
OBJECTIVO

2010

OBJECTIVO

2009

Contribuir para o apoio 

às comunidades, 

através de recursos 

não só financeiros 

mas também de 

colaboradores e 

doações em géneros.

Contribuir para o apoio 

às comunidades, através

 de recursos não só

financeiros mas também 

de colaboradores 

e doações em géneros.

1 N/A

apoiadas, aquelas cuja relação 

com a Nestlé é fundamentada 

e recíproca

 

Considerar recursos 

e potencialidades locais 

no desenvolvimento 

de novos produtos.

Considerar recursos 

e potencialidades locais 

no desenvolvimento 

de novos produtos.

de instituições apoiadas, 

não só financeiramente 

mas também 

em géneros.

de instituições apoiadas, 

não só financeiramente 

mas também em géneros.

2006       2007       2008       2009

2007       2008       2009

Nestlé Portugal Nestlé Waters Direct

156

2006       2007       2008       2009

52

98 91
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Apoio mecenático das actividades do Museu Nacional dos 

Coches atingindo cerca de 250.000 visitantes por ano, desde 

2005.

A Nestlé, em colaboração com o Palácio Nacional da Ajuda, 

desenvolve anualmente, desde há largos anos, a Ceia de Mece-

nas do Palácio Nacional da Ajuda. Trata-se de uma noite for-

mal na qual o Palácio oferece a todos os seus mecenas, doa-

uma Ceia à época do Rei D. Luís (século XIX).

A Nestlé Portugal deu continuidade ao protocolo de 3 anos esta-

belecido com o Museu de Arte Contemporânea de Elvas para a 

promoção das actividades culturais e educativas do Museu.

A Associação Projecto Jovem (APJ) é uma instituição particular 

de solidariedade social sem fins lucrativos, para jovens com defi-

ciência mental e/ou motora a partir dos 16 anos. A Nestlé fornece 

embalagens vazias e usadas das marcas de café Buondi, Sical, 

Tofa e Cristina e os jovens desta associação transformam simples 

embalagens em acessórios como malas, pastas, etc.

A Nestlé e a Krups, no âmbito do Nescafé Dolce Gusto, lança-

ram uma campanha de oferta de cabazes com bebidas quen-

tes, que incluiam máquinas, a pequenas associações e movi-

mentos de cidadãos com preocupações sociais no âmbito do 

apoio a famílias carenciadas, mães solteiras, orfanatos, apoio 

a pessoas com deficiência. O cabaz de bebidas incluía uma 

máquina  Krups Nescafé Dolce Gusto, Bebidas de Cereais, 

A Nestlé deu continuidade ao apoio financeiro e em géne-

ros que há mais de 10 anos dá a três instituições de solida-

riedade social: 

A Nestlé oferece mensalmente produtos a quatro instituições 

de solidariedade social que prestam auxílio a mães e crianças 

em necessidade: 

Adicionalmente, encaminha regularmente produtos para o 

Banco Alimentar Contra a Fome.

A Nestlé é ainda sócia benemérita da Cruz Vermelha Portu-

guesa e apoia, entre outras instituições, diversas escolas, jar-

dins-de-infância, Universidades, Juntas de Freguesia, Câma-

ras Municipais, IPSS’s e teatros.

A fábrica de Avanca apoia regularmente as festas locais (apoio 

financeiro) e a Fundação Benjamim Dias da Costa, uma fundação 

na qual estão alguns dos filhos dos colaboradores da fábrica de 

Avanca e que conta com valências como creches e ATL.

A fábrica de Lagoa concedeu em 2009 doações de produtos 

à Escola EB1/JI Fenais da Luz, aos Bombeiros Ponta Delgada 

e ao Centro Cultural de São Pedro.

Patrocínio do projecto “Os Violinhos” no sentido de desenvol-

ver as capacidades musicais das crianças, impactando cerca 

de 10.000 pessoas cada ano (desde 2005).



76

Decorreu na Vila de Marvão, em Setembro, a primeira 

edição da Feira do Café promovida pela Câmara Munici-

pal de Marvão e a Associação Industrial e Comercial do 

Café, onde estiveram representados produtores nacionais 

e internacionais.

Esta iniciativa nasceu da necessidade de consagrar o 

café enquanto produto que marca a cultura, os hábitos 

sociais e alimentares da população portuguesa, explo-

rando e divulgando os aspectos relacionados com as ori-

gens, produção, distribuição e consumo de café e o facto 

de poder comunicar, em simultâneo, os benefícios do café 

profissionais do sector.

Ao longo de 3 dias foram abordadas várias áreas e secto-

res de impacto da actividade produtiva, torrefacção, dis-

tribuição e consumo de café.

As marcas da Nestlé BUONDI, SICAL, TOFA e CHRISTINA 

estiveram em particular destaque com diferentes e diver-

tidas animações.

A Nestlé associou-se a mais uma causa social, desta vez a da 

prevenção das doenças cardiovasculares através do apoio às 

“Mulheres de Vermelho”, uma iniciativa conjunta da Funda-

ção Portuguesa de Cardiologia e da Peres&Partners que nas-

ceu em 2006. 

Desde então todas as mulheres de relevo da sociedade por-

tuguesa doam um vestido vermelho que tenham usado numa 

ocasião especial, como forma de alertar as cidadãs portugue-

sas para esta doença.

profissionais do sector.

Ao longo de 3 dias foram abordadas várias áreas e secto-

res de impacto da actividade produtiva, torrefacção, dis-

tribuição e consumo de café.

As marcas da Nestlé BUONDI, SICAL, TOFA e CHRISTINA 

estiveram em particular destaque com diferentes e diver-

tidas animações.

Decorreu na Vila de Marvão, em Setembro, a primeira 

edição da Feira do Café promovida pela Câmara Munici-

pal de Marvão e a Associação Industrial e Comercial do 

Café, onde estiveram representados produtores nacionais 

e internacionais.

Esta iniciativa nasceu da necessidade de consagrar o 

café enquanto produto que marca a cultura, os hábitos 

sociais e alimentares da população portuguesa, explo-

rando e divulgando os aspectos relacionados com as ori-

gens, produção, distribuição e consumo de café e o facto 

de poder comunicar, em simultâneo, os benefícios do café 

Em 2009 as “Mulheres de Vermelho” fizeram a exposição de 

alguns dos seus vestidos na Nestlé, com o objectivo de sensi-

bilizar os Colaboradores.

Iniciativa levada a cabo pela Nestlé Purina PetCare em parceria 

com a Liga Portuguesa dos Direitos dos Animais. Esta inicia-

tiva tem como objectivo, entre outros, a oferta de uma refei-

ção Purina por cada registo na área My Pet do website Pet Life 

(dentro do www.nestle.pt ou do www.clix.pt). 

Mais de 16.000 refeições foram oferecidas e 7 animais foram 

adoptados. Outras actividades desenvolvidas são a disponi-

bilização de aconselhamento veterinário, avisos de adopção 

e de animais perdidos, sugestões para férias dos animais, o 

bilhete de identidade do animal de estimação, fotografias, 

entre outras. 

Com sede no concelho de Oeiras e sensível aos projectos de 

impacto social na comunidade onde se insere, a Nestlé ade-

riu em 29 de Setembro de 2004, como membro fundador, ao 

Protocolo Oeiras Solidária, uma iniciativa da Câmara Munici-

pal de Oeiras, com o principal intuito de, em conjunto com 

aquele Município, promover iniciativas nas áreas do envelhe-

cimento, da infância e adolescência e das pessoas portadoras 

de deficiência, como por exemplo a promoção do voluntariado 

empresarial, do emprego apoiado, bolsas de estudo, reinser-

ção social, animação sócio-recreativa e formação e desenvol-

vimento comunitário.

Em 2009 a Nestlé apoiou iniciativas como a festa de Natal para 

idosos, recolha interna de roupa e sapatos para oferta à Ajuda de 

Mãe Paço de Arcos, apoio às colónias de férias Futuro Jovem, 

-

tores.

A Nestlé Portugal patrocina anualmente o Prémio Rui Alberto, 

nome que advém do Director da Fábrica de Avanca (1978 a 

1988). Este Prémio distingue o melhor aluno da Escola E.B. 2,3 

Professor Doutor Egas Moniz na área das Ciências Naturais.

A Nestlé, promove em associação com a Câmara Municipal 

de Oeiras e as empresas do Tagus Parque, o Prémio Munici-

pal de Imprensa – Gazeta de Oeiras. Este prémio destina-se 

a premiar anualmente os trabalhos divulgados nos órgãos de 

comunicação social cuja matéria incida sobre o concelho de 

Oeiras e que contribua para o conhecimento e para a promo-

ção do concelho.

767676766767677676766677



Relatório de Sustentabilidade Nestlé Portugal S.A.

77

Prioridades de Responsabilidade Social 

Corporativa da Nestlé

Podem ser candidatos jornalistas individuais e/ou empresas 

de comunicação social responsáveis pela difusão de qualquer 

trabalho de natureza escrita, fotográfica, radiofónica, televisiva 

e multimédia. Foram criadas três categorias para o efeito nas 

quais o primeiro lugar diz respeito ao Prémio Câmara Munici-

pal de Oeiras, o segundo ao Prémio Nestlé e o terceiro ao Pré-

mio Tagus Parque.

A Nestlé patrocina o segundo prémio, intitulado “Prémio Nes-

tlé” e que consiste numa viagem à Suíça para duas pessoas 

incluindo uma visita às instalações da empresa, ao museu da 

alimentação “Alimentarium” e ao principal Centro de Investi-

gação da Nestlé.

Pelo quarto ano consecutivo, a Sede da Nestlé acolheu uma 

acção de solidariedade social do Movimento ao Serviço da 

Vida (MSV), que consistiu na venda de t-shirts com o objec-

tivo de angariar fundos para as actividades desenvolvidas por 

aquela Instituição Particular de Solidariedade Social.

A acção decorreu nos dias 19 e 20 de Março durante a hora de 

almoço, no passadiço que dá acesso ao restaurante da Sede, 

tendo registado uma vez mais grande adesão e entusiasmo por 

parte dos colaboradores da Nestlé. Foram compradas quase 

100 t-shirts, o que demonstra o apoio forte dado pelos cola-

boradores a causas de cariz social.

O MSV foi criado em 1991 com o objectivo de auxiliar pessoas 

que vivem o drama da solidão e abandono, que se encontram 

em situações de exclusão social e marginalidade ou que são 

vítimas de violência e maus-tratos. A sua esfera de actuação 

não se resume apenas a Portugal, apoiando também pessoas 

em regiões desfavorecidas do Nordeste do Brasil.

A Nestlé apoia os Concertos para Bebés, que comemo-

ram em 2009 dez anos de actividade. São concertos de 

Em 2009 foram realizados 93 concertos para bebés dos 3 

meses aos 5 anos de idade, num total de 22.320 especta-

dores, dos quais 5.580 bebés. 

São realizadas com frequência doações de sangue, de forma 

voluntária, pelos colaboradores da Nestlé.

Sob o mote “A sua ajuda pode salvar a vida de alguém”, a Nes-

tlé acolheu na sede uma acção de angariação de potenciais 

dadores de medula óssea, em parceria com o Registo Portu-

guês de Dadores de Medula Óssea.

A acção consistiu numa pequena colheita de sangue e no pre-

enchimento de um questionários pelos muitos Colaboradores 

que aderiram a esta iniciativa. Posteriormente, os dados des-

tes potenciais dadores serão guardados numa base informá-

-

rem sempre que um doente necessita de um transplante de 

medula óssea, para avaliar a potencial compatibilidade. 
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A acção consistiu numa pequena colheita de sangue e no pre-

enchimento de um questionários pelos muitos Colaboradores

que aderiram a esta iniciativa. Posteriormente, os dados des-

tes potenciais dadores serão guardados numa base informá-

-

rem sempre que um doente necessita de um transplante de

medula óssea, para avaliar a potencial compatibilidade.
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As Farinhas BTP  (Baixo Teor de Pesticidas) são incorporadas 

nos alimentos infantis da Nestlé. Estes alimentos, devido ao 

de uma das suas principais matérias-primas, os cereais, um 

controlo muito rigoroso, sendo residuais os valores de pesti-

cidas admissíveis na sua composição.

Para o conseguir, a Nestlé desenvolveu, há cerca de seis anos, 

um sistema de rastreabilidade dos cereais que impactou a 

cadeia de valor – produtor agrícola-moageiro-Nestlé. Este sis-

tema consiste, em primeiro lugar, na transferência de conhe-

cimentos da Nestlé para os produtores agrícolas ao nível das 

boas práticas, permitindo fomentar a produção nacional. Em 

segundo lugar, os moageiros passam a adquirir esta matéria-

prima aos produtores nacionais, abandonando a importação. 

Foi ainda desenvolvida uma linha de produção separada para 

a produção de cereais para alimentos infantis evitando a pos-

sível “contaminação” das linhas de produção por outras fari-

nhas. Fomentou-se o desenvolvimento local e criaram-se pos-

tos de trabalho.

A Nestlé garante, , a compra do trigo a um determinado 

fornecedor e partilha com esse fornecedor competências téc-

nicas agrícolas de rotação de campos e ausência de pesticidas, 

que irá permitir o aumento da rentabilidade dos seus campos. 

O trigo é pago acima do valor médio já que, devido às condi-

cionantes de rotação de campos e ausência de pesticidas, a 

produção será em menor quantidade por hectare de terra. Por 

um lado, tal facto implica um menor rendimento por hectare 

mas, por outro, permite-se a promoção dos princípios de agri-

cultura sustentável, contribuindo-se para o não esgotamento 

dos recursos naturais e para uma remuneração justa. 

Existem BTP em toda a gama Cerelac da Nestlé e, em 2009, 

foram compradas 14.000 toneladas de farinha, das quais cerca 

locais e 3.000 toneladas a um fornecedor espanhol. 

O fornecedor da Nestlé, Clemente Medeiros, recebe a visita de 

especialistas da empresa que o ajudam a escolher as melhores 

sementes para a plantação de chicória nos terrenos agrícolas no 

Alentejo. A chicória é utilizada para a produção de MOKAMBO, 

-

veis. Esta é uma prática com mais de 5 anos.

A Nestlé em Portugal, através da empresa Prolacto – Lacticí-

nios de S. Miguel, Açores encontra-se ligada a uma coopera-

tiva agrícola, a Unileite, de onde aprovisiona grande parte do 

leite necessário à produção. 

Além desta cooperativa agrícola, a Prolacto possui ligação a 8 

produtores directos de leite. O apoio aos produtores de leite 

directos realiza-se através de apoio técnico sempre que solici-

tado, assim como apoio financeiro. Em 2009, foram concedi-

dos empréstimos (sem juros, pagamento adiantado que depois 

é descontado em entregas futuras de leite) a 4 produtores, no 

valor global de 120.000€.

Foi estabelecida uma parceria entre a Nestlé e dois fornecedo-

res nacionais de trigo no sentido de ser efectuada uma caracte-

rização analítica desta matéria-prima. Este trabalho conjunto teve 

como objectivo melhorar o desempenho da linha de produção da 

Nestlé que, por via dos diferentes trigos utilizados, causava algu-

mas pressões e paragens na própria linha. Esta caracterização 

teve um impacto positivo no desempenho da fábrica. 
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Real Farmer Income

A Nespresso criou o conceito ™ no âmbito 

do Programa Nespresso AAA, de modo a desviar a ênfase que 

o produtor geralmente coloca no rendimento bruto (o preço 

pago) para o lucro final. Com este programa, os produtores 

aumentam os seus rendimentos por via de uma produtividade 

e qualidade acrescidas, reduzindo simultaneamente os seus 

custos através de uma maior eficácia ao nível da produção. 

No âmbito do Programa Nespresso AAA, tais práticas, consi-

deradas no seu todo, constituem a TM.

O trabalho directo entre a Nespresso e os produtores forne-

ceu igualmente uma melhor panorâmica do rendimento real do 

produtor. Na maioria dos casos, os produtores desconhecem 

quais os seus custos de produção ou os seus níveis de produti-

vidade, estando mais preocupados com o preço de venda final 

e não tanto com o rendimento líquido da propriedade. 
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Notas Metodológicas

1

Todos os indicadores estão reportados de acordo com o GRI, à excepção das seguintes situações:

 – Tipo de lesões, dias perdidos, índice de absentismo e número de óbitos relacionados com o trabalho

Índice de Frequência = Nº acidentes com baixa/1.000.000 Horas trabalhadas

Índice de Frequência Total = Nº acidentes com e sem baixa/1.000.000 Horas trabalhadas

Índice de Gravidade = Nº dias perdidos/1.000 Horas trabalhadas

Taxa de Absentismo = Nº dias absentismo/Horas potenciais

A taxa de absentismo inclui todas as formas de absentismo

Factores de conversão utilizados no cálculo dos indicadores e 

Gás Natural – 0,038384 GJ/m3 (Avanca) e 0,034020 GJ/m3 (Porto)

Gasóleo – 36,4 GJ/m3

HFO – 40,19 GJ/ton

Gás Propano – 48,55 GJ/ton

Gás Butano – 25,67 GJ/ton

Electricidade – 0,0036GJ/kwh

Energia indirecta primário – De acordo com o 

, o consumo de energia primária indirecta é calculado multiplicando o consumo de electricidade 

pelo factor 2,49 (GJ/GJ)

Factores de emissão de CO
2
 utilizados para o cálculo do indicador 

Gás Natural – 56,1 Kg/GJ

Gasóleo – 74,1 Kg/GJ

HFO – 77,4 Kg/GJ

Gás Propano – 60 kg/GJ

Gás Butano – 63,1 kg/GJ

Electricidade – 125,64 Kg/KJ

Ene
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Índice GRI

2

Mensagem do Presidente.

Descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades.

Nome da organização.

Principais marcas, produtos e/ou serviços.

Estrutura operacional da organização.

Localização da sede da organização.

Países em que a organização opera.

Tipo e natureza jurídica da organização.

Mercados servidos. 

Dimensão da organização.

Mudanças significativas realizadas. NA

Prémios/reconhecimentos recebidos.

Período a que se referem as informações.

Data do relatório mais recente.

Ciclo de reporte.

Contactos para questões relacionadas com o relatório ou o seu conteúdo.

 

Processo para a definição do conteúdo do relatório.

Limites do relatório.

Outras limitações de âmbito específico.

Base para a elaboração do relatório no que se refere a , subsidiárias, instalações 

arrendadas, operações subcontratadas e outras organizações que possam afectar significativamente 

a comparabilidade entre períodos e/ou entre organizações.

Técnicas de medição de dados e as bases de cálculos.

Explicação da natureza e das consequências de qualquer reformulação de informações contidas  

em relatórios anteriores.
NA

Mudanças significativas em comparação com anos anteriores. NA

Tabela que identifica a localização de cada elemento do relatório da GRI.

Políticas e procedimentos actuais existentes para fornecer verificações externas do relatório.

Responde parcialmente Não responde Responde totalmente NA Não aplicável



84

Estrutura de Governação.

Indicação caso o presidente do mais alto órgão de governação também seja um director executivo 

(e suas funções dentro da administração da organização).

Declaração do número de membros independentes ou não-executivos.

Mecanismos que permitem aos accionistas e trabalhadores fazerem recomendações ao mais alto 

orgão de governação.

Relação entre remuneração dos membros do mais alto órgão de governação, diretoria executiva  

e demais executivos e o desempenho da organização (incluindo desempenho social e ambiental).

Processos em vigor no mais alto órgão de governação para assegurar que conflitos de interesse 

sejam evitados.

Processo para determinação das qualificações e conhecimento dos membros do mais alto órgão 

de governanção para definir a estratégia da organização para questões relacionadas com temas 

económicos, ambientais e sociais.

Declarações de missão e valores, códigos de conduta e princípios internos relevantes para  

o desempenho económico, ambiental e social, assim como o estado de sua implementação.

Procedimentos do mais alto órgão de governação para supervisionar a identificação e gestão  

por parte da organização do desempenho económico, ambiental e social, incluindo riscos  

e oportunidades relevantes, assim como a adesão ou conformidade com normas acordadas 

internacionalmente, códigos de conduta e princípios.

Processos para a auto-avaliação do desempenho do mais alto órgão de governança, especialmente 

com respeito ao desempenho económico, ambiental e social.

Explicação sobre como o princípio de precaução é tratado pela organização.

Cartas, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas externamente de carácter económico, 

ambiental e social que a organização subscreve ou endosse.

Participação em associações (como federações de indústrias) e/ou organismos nacionais/ 

/internacionais de defesa.

Lista das principais partes interessadas da organização.

Base para identificação e selecção das principais partes interessadas.

Formas de consulta às partes interessadas.

Principais questões e preocupações apontadas pelos interessados como resultado da consulta, 

e como a organização responde a estas questões e preocupações.

Responde parcialmente Não responde Responde totalmente NA Não aplicável
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Valor económico directo gerado e distribuído 

(milhares de euros).

Receitas

Custos Operacionais

Salários e Benefícios de Colaboradores

Pagamento a Fornecedores de Capital

Pagamentos ao Estado

Investimentos na Comunidade

 

586 961

479 495

72 978

7 789

8 066

474

Implicações financeiras e outros riscos

e oportunidades para as actividades da organização, 

devido às alterações climáticas.

-

Cobertura das obrigações em matéria de plano 

de beneficios da organização.

26 020

Beneficios financeiros significativos, recebidos 

pelo Governo
0

Variação da proporção do salário mais baixo 

comparado com o salário mínimo local, nas unidades 

operacionais importantes.

129%

117%

123%

120%

Política, práticas, e proporção das despesas  

em fornecedores locais (milhares de euros).

50%

Procedimentos para contratação local e proporção 

de membros de alta gerência recrutados na 

comunidade local em unidades operacionais 

importantes.

63%

Desenvolvimento e impacto de investimentos 

em infra-estruturas e serviços fornecidos, 

essencialmente para benefício público através 

de compromisso comercial em géneros 

ou sem fins lucrativos.

473

Indicadores complementares Indicadores verificados Responde parcialmente Não responde Responde totalmente
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Identificação e descrição de impactos

económicos indirectos significativos,

incluindo a extensão dos impactos.

A Nestlé potencia um crescimento sustentável 

e rentável face à crescente procura de 

produtos alimentares e bebidas assegurando a 

continuidade do negócio a longo prazo, uma vez 

que necessita de matérias-primas de qualidade 

e de água limpa para as suas actividades. Um 

ambiente despoluído e a utilização sustentável 

dos recursos naturais são por isso condições 

imprescindíveis para a sustentabilidade das suas 

operações. Através da diminuição de consumos 

de recursos naturais e energia diminui os custos 

e aumenta a rentabilidade. No que à sociedade 

diz respeito, realiza-se um investimento na 

comunidade, na preservação dos recursos 

naturais e na redução de consumos com 

impactos ambientais.

Consumo de matérias-primas.

130 863

Consumo de materiais de embalagem.

15 220

Materiais utilizados que são resíduos reciclados 

de fontes externas.
ND

Consumo directo de energia, segmentado  

por fonte primária.
272 236

512

120 369

4 812

34

Consumo indirecto de energia, segmentado  

por fonte primária.
77 306

192 491

Energia economizada devido a melhorias

em conservação e eficiência.

   directa de 2008 para 2009 (%)

16,6%

Iniciativas para fornecer produtos e serviços com 

baixo consumo de energia, ou que usem energia 

gerada por recursos renováveis, e a redução 

na necessidade de energia resultante dessas 

iniciativas.

NA

Iniciativas para redução do consumo indirecto 

de energia e a redução alcançada.
ND
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Consumo de água segmentado por fonte.
3/ano) 1 120 184

Fontes de água significativamente afectados pelas 

captações de água.

No caso da Nestlé Waters Direct, que é o único 

caso ao qual se aplica esta situação, existe um 

limite máximo exigido por lei para a extração de 

água para que a fonte hídrica não seja afectada 

por excesso de extracção. 

A Nestlé cumpre esse limite legal, enviando 

trimestralmente o volume de extracção, 

conforme requisito legal (Decreto-Lei 226A), o 

qual deve cumprir o volume máximo 

de extracção autorizado.

Percentagem e volume total de água reciclada 

e reutilizada.

Na fábrica de Lagoa, desde há muitos anos 

que é reutilizada a água resultante do processo 

de evaporação do leite (denominada “água da 

vaca”), isto é, a água do 1º efeito do evaporador 

é reutilizada como água de alimentação 

nas caldeiras. Nos últimos dois anos foram 

implementados projectos de reutilização de água 

nas  fábricas de Avanca e Lagoa. Avanca: a água 

recuperada do evaporador de café é armazenada 

em tanques para posterior reutilização na rede 

de incêndio (2008) e no circuito de rega (2009).  

Em Lagoa, em 2009, foram instalados tanques 

para a armazenagem e recuperação da “água 

da vaca” do 2.º e 3.º efeitos para posterior 

reutilização em limpezas manuais.

Localização e áreas das terras pertencentes à 

organização, arrendadas ou por ela geridas, em 

áreas protegidas e em áreas ricas em biodiversidade, 

exteriores às áreas protegidas: Total (Km2).

0

Impactos significativos das actividades,  produtos 

e serviços da organização na biodiversidade em 

áreas protegidas e em áreas ricas em biodiversidade 

exteriores às áreas protegidas.

-

Habitats protegidos ou restaurados. ND

Estratégias, medidas em vigor e planos futuros 

para a gestão dos impactos na biodiversidade.

A introdução do procedimento 

 permitiu garantir que as 

questões ambientais e de segurança sejam 

consideradas nos processos de I&D de uma 

forma sistemática e unificada. Simultaneamente, 

ao nível de potenciais investimentos, os 

mesmos são avaliados pela casa mãe, sendo 

obrigatoriamente avaliados em âmbito de 

impactos ambientais e sociais.

Número de espécies na Lista Vermelha da IUCN 

e em listas nacionais de conservação com habitats 

em áreas afectadas por operações, descriminadas 

por nível de risco de extinção.

ND

Indicadores complementares Indicadores verificados Responde parcialmente Não responde Responde totalmente
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Total de emissões de gases com efeito de estufa, 

directas e indirectas, por fonte de energia.

Emissões directas (ton CO
2
)

Emissões indirectas (ton CO
2
)

24 918

9 713

Outras emissões indirectas de gases com efeito 

de estufa relevantes, por peso.

Iniciativas de redução das emissões de gases com 

efeito de estufa e a redução alcançada.

Emissões de substâncias destruidoras de ozono, 

por peso.

NOx, SOx e outras emissões atmosféricas 

significativas.

NOx (kg/ano)

SOx (kg/ano)

65 018

250 522

Total de efluentes líquidos classificados por qualidade 

e por destino.

Total (m3/ano)

Efluentes descarregados para meio hídrico

Efluentes descarregados para o colector municipal

Descarga de CQO (ton/ano)

233 240

99%

1%

39

Quantidade total de resíduos por tipo e por 

método de tratamento.

Produção subprodutos (ton)

Produção de resíduos (ton)

17 570

350

Número e volume total de derrames significativos.

Área inundada (m2) 0

Peso de resíduos transportados, importados, 

exportados ou tratados considerados perigosos nos 

termos da Convençao da Basileia – Anexos I, II, III e 

VIII, e percentagem de carregamentos de resíduos 

transportados internacionalmente.

Identificação, tamanho, estado de protecção e valor 

da biodiversidade das fontes de água (e respectivos 

ecossistemas ou habitats) significativamente 

afectadas pela descarga e escoamento de água 

realizados pela organização relatora.
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Iniciativas de mitigação dos impactos ambientais 

dos produtos e serviços da organização,  

e a extenção do impacto da mitigação.

Percentagem recuperada dos produtos vendidos 

e das suas respectivas embalagens.

Valor monetário de multas significativas  

e o número total de sanções não-monetárias, pelo 

não cumprimento das leis e regulações ambientais.

Valor de multas ambientais (euros) 0

 

Impactes ambientais significativos do tranporte de 

produtos e outros bens e materiais utilizados nas 

operações da organização, bem como do tranporte 

de trabalhadores.

Está a ser desenvolvida uma metodologia em 

Vevey para ter uma estimativa de cálculo do CO
2
 

originado pelo transporte rodoviário (em função 

do tipo de camião e rota) de cada um dos mer-

cados assim como uma ferramenta para valorizar 

a redução do CO
2
 como consequência das dife-

rentes iniciativas de melhoria.  No fim de 2009, 

4% do valor do transporte que a Nestlé usa pelas 

suas importações foi feito  por meios alternativos 

e mais “eco-friendly” que o transporte rodoviário 

(barco principalmente). 

Total de custos e investimentos com a protecção 

ambiental, por tipo.

Investimentos (milhares de euros)

Gastos (milhares de euros)

Sociedade Ponto Verde (milhares de euros)

324

587

1 120

Indicadores complementares Indicadores verificados Responde parcialmente Não responde Responde totalmente



90

Mão-de-obra total por tipo de emprego (tempo integral  

ou parcial), tipo de contrato de trabalho (integral ou parcial)  

e por região.

Contrato de trabalho Efectivo 

Contrato de trabalho com Termo Certo 

1642

73

Criação de empregos e taxa de rotatividade por faixa etária, 

género e região.

Saídas no Género Masculino

Saídas no Género Feminino 

Saídas na faixa etária < 30 anos

Saídas na faixa etária 30 a 39 anos

Saídas na faixa etária 40 a 49 anos

Saídas na faixa etária >= 50 anos

161

9,4%

100

61

48

47

18

48

Benefícios para os colaboradores a tempo integral, 

que não são atribuidos aos colaboradores temporários 

ou a tempo parcial.

Não existem diferenças

Percentagem de colaboradores representados 

por organizações sindicais.
100%

Período mínimo de anúncio sobre mudanças nas operações 

da organização relatora, incluindo se está especificado 

em acordos sindicais.
6

 

Percentagem da mão-de-obra total representada em Comissões 

de Saúde e Segurança, compostos por gestores e Colaboradores, 

que ajudam na monitorização e aconselhamento sobre programas 

de segurança e saúde ocupacional.

100%

Tipo de lesões, dias perdidos, índice de absentismo e número 

de óbitos relacionados com o trabalho.

0

8,0

13,4

0,2

2,9%
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Educação, formação, aconselhamento, prevenção e programas 

de controlo de risco para assistir os colaboradores, as suas 

familias, ou membos da comunidade, a respeito de doenças.

   no Trabalho

Temas relativos a higiene e segurança cobertos por acordos 

formais com sindicatos.

 A Nestlé de forma directa 

não estabelece acordos formais 

com sindicatos. Estes acordos 

são estabelecidos via associações 

sectoriais (p. ex. ANIL) e não cobrem 

tópicos relativos a saúde e segurança 

além do que está consagrado na lei. 

Os acordos que não via associações 

são implementados ao abrigo de 

portarias de extensão. A Nestlé 

implementa a saúde e segurança 

no trabalho internamente e não 

através dos sindicatos.

Média de horas de formação por ano, por Colaborador 

e por Categoria.

76,3

49,7

25,9

20,4

7,4

60,4

Programas para gestão de competências e aprendizagem 

ao longo da vida que suportem a empregabilidade dos 

Colaboradores e os assistam na gestão dos objectivos de carreira.

-

Percentagem de Colaboradores que recebem, regularmente, 

análises de desempenho e de desenvolvimento 

da carreira.

100%

Indicadores complementares Indicadores verificados Responde parcialmente Não responde Responde totalmente
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Composição da direcção e do grupo responsável pela 

governação empresarial; proporção homem/mulher, 

faixa etária, minorias e outros indicadores de diversidade.

   – Dirigentes e Quadros Superiores

   – Quadros Médios

   – Quadros Intermédios

   – Profissionais Altamente Qualificados 

   – Profissionais Semiqualificados

   – Profissionais não Qualificados 

5,3%

91

138

123

982

292

89

Rácio entre a média de salário atribuido ao homem e a média 

de salário atribuido à mulher, na mesma categoria profissional.

   – Dirigentes e Quadros Superiores

   – Quadros Médios 

   – Quadros Intermédios

   – Profissionais Altamente Qualificados 

   – Profissionais Semiqualificados

   – Profissionais não Qualificados 

85%

95%

114%

129%

87%

102%

-

Percentagem e número total de contratos de 

investimentos significativos que incluam cláusulas 

referentes a direitos humanos ou que foram 

submetidos a avaliações referentes a direitos 

humanos.

   e Materiais Indirectos

471

68.629

Percentagem de empresas contratadas 

e fornecedores críticos que foram submetidos 

a avaliações referentes a direitos humanos 

e as medidas tomadas.

0%

Número total de horas de formação em políticas 

e procedimentos relativos a aspectos dos direitos 

humanos relevantes para as operações, incluindo 

a percentagem de funcionários que beneficiaram 

de formação.

3982

20%
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Indicadores complementares Indicadores verificados Responde parcialmente Não responde Responde totalmenteResponde totalmente

 

Número total de casos de discriminação

e as medidas tomadas.
Não há discriminação de qualquer tipo na Nestlé.

Operações identificadas em que o direito de 

exercer a liberdade de associação e a negociação 

coletiva pode correr risco significativo e as medidas 

tomadas para apoiar esse direito.

Existe liberdade de associação, 

quer em sindicatos quer em associações 

do tipo Cooppenés.

 

Operações identificadas como tendo risco 

significativo de ocorrência de trabalho infantil 

e as medidas tomadas para contribuir 

para a abolição do trabalho infantil.

Não existe risco de ocorrência 

de trabalho infantil.

 

Operações identificadas como tendo risco 

significativo de ocorrência de trabalho forçado  

ou análogo ao escravo e as medidas tomadas  

para contribuir para a sua erradicação.

Não existe risco de ocorrência 

de trabalho forçado.

Percentagem de pessoal de segurança treinado  

nas politicas e procedimentos relativos a aspectos 

de direitos humanos relevantes para as operações 

da organização.

No relacionamento com entidades externas, 

a Nestlé comunica com as entidades locais e 

com os serviços de emergência no sentido de 

lhes disponibilizar informação sobre saúde e 

segurança relativamente às suas actividades. 

É ainda assegurado que terceiros que entrem 

nas instalações da Nestlé tenham informação e 

treino relevantes para desenvolverem de forma 

segura a sua activdade nas instalações da Nestlé.

 

Número total de ocorrências de violações  

de direitos das populações indigenas, 

e acções tomadas.
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Natureza, âmbito e eficácia de quaisquer programas 

e práticas para avaliar e gerir os impactos das 

operações nas comunidades, incluindo a entrada, 

operação e saída.

ND

 

Percentagem e número total de unidades 

de negócio analisadas relativamente a riscos 

associados com corrupção.

A Nestlé Portugal não esteve envolvida 

em qualquer caso de corrupção e não tem 

conhecimento de qualquer potencial risco 

nesta matéria.  O código de conduta da Nestlé 

comunicado a todos os trabalhadores e disponível 

na intranet possui uma secção específica sobre 

suborno e corrupção. Além de proibir e condenar, 

de forma detalhada, qualquer forma de corrupção, 

o código de conduta estabelece que os trabalhos 

devem contactar os responsáveis das áreas de 

recursos humanos, jurídico ou compliance a 

denunciar violações nesta matéria.

Percentagem de colaboradores formados 

nas políticas e procedimentos de anti-corrupção 

da organização.

Todos os colaboradores receberam e encontra-se 

disponível na intranet formação em formato 

e-learning sobre todos os pontos do código 

de conduta.

Acções como resposta a ocorrência de situações 

de corrupção.
Não existiram casos de corrupção.

Posições quanto a políticas públicas e participação 

na elaboração de políticas públicas e lobbies.

Sensibilização para a alteração da posição 

governamental no que diz respeito à redução 

do IVA nos Flocos de Cereais e nos Cereais de 

Pequeno-almoço; Sensibilização dos órgãos 

governamentais europeus relativamente à 

posição quanto aos biocombustíveis, alegações 

nutricionais e rotulagem nutricional.

Valor total de contribuições financeiras e em 

espécie para partidos políticos, políticos ou 

instituições relacionadas.

Não são efectuadas quaisquer contribuições 

financeiras ou em espécie a partidos políticos ou 

a instituições relacionadas.
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Índice GRI

Número total de acções judiciais por motivos 

de concorrência desleal, anti-trust, práticas 

de monopólio e seus resultados.

Não se encontram pendentes acções judiciais 

nestas matérias.

Valor monetário de multas significativas

 e número total de sanções não monetárias 

por não cumprimento de leis e regulações.

Não existiram multas significativas.

-

Fases do ciclo de vida de produtos e serviços 

em que os impactos na saúde e segurança 

são avaliados visando melhoria, e a percentagem de 

produtos e serviços sujeitos a esses procedimentos.

Desenvolvimento – Levantamento 

e avaliação dos riscos associados com vista 

a minimizá-los/eliminá-los.

Produção - Estabelecimento dos pontos críticos 

de controlo com vista a garantir que as situações 

que podem colocar a saúde/segurança em risco 

estejam obrigatoriamente sob controlo.

Liberação - Verificação de que todos os controlos 

foram devidamente efectuados e registados.

Armazenamento e Distribuição – Estabelecimento 

dos pontos críticos de controlo com vista 

a garantir que as situações que podem 

colocar a saúde/segurança em risco estejam 

obrigatoriamente sob controlo.

Seguimento do Produto no Mercado – Além das 

amostras de conservação mantidas e avaliadas ao 

longo da vida útil do produto faz-se o seguimento 

dos contactos do consumidor com vista a obter 

informações que podem levar a eventual alteração 

do estatuto dos produtos no mercado.

Número total de ocorrências de não conformidade 

com a legislação e com os códigos voluntários 

relativos aos impactos dos produtos e serviços 

na saúde e na segurança do consumidor, 

por tipo de resultado.

Em 2009, a Nestlé Portugal não foi condenada 

em qualquer processo desta natureza.

Indicadores complementares Indicadores verificados Responde parcialmente Não responde Responde totalmente
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Indicadores complementares Indicadores verificados Responde parcialmente Não responde Responde totalmente

Tipo de informação dos produtos e serviços 

requeridos pelos procedimentos e percentagem 

de produtos e serviços sujeitos a tais requisitos 

de informação.

Aplicação da Legislação referente 

a Rotulagem e Rotulagem Nutricional 

e símbolo Ponto Verde – 100%.

Número de ocorrências de não-conformidade 

com a legislação e códigos voluntários referente 

a informações e rotulagem dos produtos 

e serviços, por tipo.

Em 2009, a Nestlé Portugal 

não foi condenada 

por quaisquer incidentes 

desta natureza.

Práticas relacionadas com a satisfação 

do consumidor, incluindo resultados 

de pesquisa sobre o assunto.

90%

Programas para adesão a leis, padrões e códigos 

voluntários relacionados com comunicações 

de marketing, incluindo publicidade, promoção 

e patrocínios.

A Nestlé participou activamente no Grupo 

de Trabalho que deu origem ao novo Código 

de Conduta do ICAP (Instituto Civil da 

Autodisciplina da Comunicação Comercial).

Número total de ocorrências de não conformidade 

com a legislação e com os códigos voluntários 

relativos a publicidade e marketing, incluindo 

anúncios, promoções e patrocínios, por tipo.

Em 2009, a Nestlé Portugal não foi condenada 

por quaisquer incidentes desta natureza.

Número total de reclamações registadas relativas 

à violação da privacidade de clientes.
0

Valor monetário de multas (significativas) por 

não-conformidade com leis e regulamentos relativos 

ao fornecimento e uso de produtos e serviços.

0
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Índice GRI | Verificação

Verificação
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 Fusão da Nestlé & Anglo Swiss Condensed Milk Company 

com Peter, Cailler, Kohler Chocolat Suisses, S.A., criando uma 

das maiores empresas de chocolate do mundo.

 Introdução do Nescafé, o primeiro café instantâneo do mundo, 

fruto da pesquisa e investigação da Nestlé.

 Fusão da Nestlé & Anglo – Swiss Holding Company, Ltd. com 

a Alimentana, S.A., herdeira da companhia fundada por Julius 

Maggi e fabricante de produtos sob a marca Maggi.

 A empresa passa a chamar-se Nestlé Alimentana Company, 

S.A., Cham-Vevey.

 Aquisição da empresa Crosse & Blackwell (conservas e enla-

tados).

 Aquisição da empresa norueguesa Findus (ultracongelados).

 A Nestlé adquire 30% das acções da Société Générale des 

Eaux Minérales de Vittel, empresa francesa de águas.

 Aquisição da Libby’s (sumos de frutas). Fusão com a empresa 

suíça Ursina-Franck (produtos lácteos, cafés e baby foods).

 Aquisição da Stouffer’s (ultracongelados, catering e hotelaria).

 Torna-se accionista da L’Oréal (25%), empresa francesa de cos-

mética.

 A empresa altera a sua designação social para NESTLÉ, S.A.

 Aquisição da empresa americana Alcon Laboratories, Inc., fabri-

cante de produtos farmacêuticos e soluções oftalmológicas.

 Aquisição da Carnation, empresa norte-americana de produtos 

para animais de companhia, culinários e produtos lácteos.

 Aquisição da empresa francesa Herta (refrigerados).

 Aquisição da empresa italiana Buitoni-Perugina.

 Aquisição da empresa inglesa Rowntree.

 Joint venture Nestlé e General Mills para a produção e comercia-

lização de cereais de pequeno-almoço. Esta aliança formalizou-

se na criação da companhia Cereal Partners Worldwide, S.A.

 A Nestlé adquire uma posição dominante na Société Générale des 

Eaux Minérales de Vittel, tornando-se o seu maior accionista.

 Aquisição da empresa francesa de águas Perrier.

 Aquisição da empresa americana Alpo.

 Aquisição da marca italiana de água San Pellegrino.

 Aquisição da Spillers Petfoods.

 Aquisição da empresa americana PowerBar, Inc., fabricante de 

barras energéticas e nutritivas.

 Aquisição da americana Ralston Purina, empresa de alimentação 

para animais de estimação. A Ralston Purina e a Friskies fundem-

se numa única organização denominada Nestlé Purina PetCare.

 Aquisição da empresa dinamarquesa Shöller e da americana 

Chef America (ultracongelados).

 O negócio das águas, do qual fazem parte as marcas Vittel, 

Perrier e San Pellegrino, é baptizado com a designação Nestlé 

Waters.

 Aquisição do negócio de gelados da empresa suíça Movenpick.

 Aquisição da empresa americana Dreyer’s (gelados) e da 

Powwow (fornecedor de soluções de água engarrafada para 

escritórios e para o lar).

 Aquisição do negócio de gelados da empresa finlandesa Valio-

jaatelo.

 Aquisição da Wagner Tiefkühlprodukte GmbH (ultracongelados 

e pizas), da Protéika e da Musashi (negócios de nutrição).

 Aquisição da empresa americana Jenny Craig (clínica de ges-

tão e controlo de peso) e da empresa australiana Uncle Tobys 

(snacks, cereais e iogurtes).

 Aquisição do negócio de nutrição clínica da empresa Novartis, 

da empresa americana de nutrição infantil Gerber e da suíça 

Henniez (águas e sumos).

 Inauguração do Centro de Excelência em Chocolate, em Broc 

(Suíça).

 Fundação da Sociedade Henri Nestlé 

– Farinha Láctea Henri Nestlé.

 Fusão com a Anglo-Swiss Condensed 

Milk Company, a primeira fábrica de 

leite condensado na Europa (1866) – 

Criação da Nestlé & Anglo-Swiss Con-

densed Milk Company com sede em 

Cham, Vevey.
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 A Sociedade de Produtos Lácteos obtém o exclusivo da fabri-

cação e venda dos produtos NESTLÉ. Início do crescimento 

da empresa.

 Início da comercialização dos produtos Maggi.

 Início da comercialização de Nescafé.

 Fundação da Prolacto Lacticínios de S. Miguel, em São Miguel, 

nos Açores.

 Início das actividades do negócio Nestlé Foodservices, com 

uma gama diversificada de produtos para restauração, paste-

laria e vending.

 A Sociedade de Produtos Lácteos passa a designar-se NES-

TLÉ PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.R.L.

 Início do fabrico de Nescafé na Fábrica de Avanca.

 Início do fabrico de produtos culinários (Sopas e Caldos Maggi) 

na Fábrica de Avanca.

 Início do fabrico e comercialização de produtos Ultra-Conge-

lados Findus na Fábrica da Gafanha da Nazaré. Aquisição da 

fábrica de chocolates Rajá.

 Início do fabrico do Chocolate Nestlé na fábrica da Rajá. Aqui-

sição da Tofa – Torrefacção de Cafés, Lda.

 Início da fabricação dos Cereais de pequeno-almoço na Fábrica 

de Avanca.

 Alteração da designação social para NESTLÉ PORTUGAL, S.A.

 Aquisição da empresa Casa Christina – Torrefacções.

 Aquisição da empresa Sical –Torrefacções.

 Aquisição de uma participação na Sociedade de Águas de 

Pisões – Moura, S.A.

 Aquisição da empresa Longa Vida (iogurtes e sobremesas lác-

teas) e da Buondi (café torrado).

 Aquisição internacional dos Gelados Motta.

 Lançamento do Nestea.

 Inauguração da nova sede da Nestlé Portugal, em Linda-a-

Velha.

 Lançamento da Nestlé Aquarel (água).

 A Sociedade de Águas de Pisões – Moura, S.A. muda a sua 

designação social para Nestlé Waters Portugal, S.A. 

 Criação do negócio Nestlé Purina PetCare em Portugal.

 Incorporação da Nestlé S.G.P.S. na Nestlé Portugal, S.A. Cele-

bração dos 80 anos da Nestlé em Portugal. Visita do Presi-

dente da República Portuguesa, Dr. Jorge Sampaio, à Fábrica 

da Nestlé em Avanca. Em função da aquisição internacional 

do Grupo Powwow, integração no Grupo Nestlé em Portugal 

da empresa Selda – Comércio e Representações, Lda.

 Lançamento do negócio Nespresso em Portugal.

 A Selda – Comércio e Representações, Lda. altera a sua deno-

minação para Nestlé Waters Direct Portugal – Comércio e Dis-

tribuição de Produtos Alimentares, S.A.

 Constituição da joint venture Lactalis Nestlé Produits Frais para 

o negócio de iogurtes e sobremesas lácteas na Europa. Em 

Portugal, este negócio é gerido pela Sociedade Longa Vida – 

Indústrias Lácteas, S.A., que passa a integrar a joint venture 

Lactalis Nestlé Produits Frais.

 Comemoração dos 85 anos de presença Nestlé em Portugal.

 Fundação da Sociedade de Produ-

tos Lácteos, Lda., tendo como princi-

pal sócio o Prof. Egas Moniz, e nasce 

em Santa Maria de Avanca a primeira 

fábrica portuguesa de leite em pó sim-

ples, que será o embrião do que é hoje 

a NESTLÉ PORTUGAL.
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Nestlé Portugal, S.A.

Direcção de Relações Corporativas

Rua Alexandre Herculano, 8

2799-554 Linda-a-Velha

Tel.: +351 21 414 85 00

Fax: +351 21 414 37 00

faleconnosco@pt.nestle.com

www.nestle.com

PricewaterhouseCoopers

Companhia das Cores – Design e Comunicação Empresarial

2.200 exemplares

MAGNO SATIN, certificado de acordo com as normas

FSC – Forest Stewarship Council (Conselho de Manutenção da Floresta).
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Rua Alexandre Herculano, 8, 2799-554 Linda-a-Velha

www.nestle.pt

Email: faleconnosco@pt.nestle.com


