Emissões

Nestlé rumo às
O nosso caminho
para salvaguardar
as gerações futuras

Avançando a um ritmo acelerado
Estamos a acelerar o nosso trabalho em termos de produção, embalagem
e na obtenção de marcas neutras em carbono. Estamos ainda a investir
CHF 1,2 mil milhões para ajudar a estimular a agricultura regenerativa
ao longo da nossa cadeia de abastecimento, como parte de um investimento
total de CHF 3,2 mil milhões até 2025.

Resolver o problema significa identificá-lo.
Percebemos que a Nestlé, em 2018*, emitiu Os nossos objetivos
92 milhões de toneladas de emissões
100% da cadeia
de gases com efeito de estufa (GEE).
de abastecimento
Agora que conhecemos o nosso impacte,
primária livre de
sabemos o caminho que temos pela frente.
* As emissões de GEE totalizaram 113 milhões de
ton. (equivalente a CO2 ) em 2018, 92 das quais
estão no alcance do nosso compromisso para
com a ONU, de limitar o aumento da temperatura
global a 1,5°C .

As empresas e as suas emissões de CO2
crescem com o tempo. É por isso
que nos comprometemos a atingir
a neutralidade carbónica, com base na
nossa referência de 2018,
independentemente do quanto a nossa
Companhia crescer.

desflorestação
até 2022

100% das nossas
embalagens
recicláveis ou
reutilizáveis até
2025
Plantar 20 milhões
de árvores por ano

Crescendo
continuamente

Cumprindo a nossa
ambição

Mais adiante, continuando a seguir
um caminho mais verde, iremos investir
em novas tecnologias e em mudanças
fundamentais nos nossos produtos
e negócios em todo o mundo.

Técnicas de agricultura avançada vão proporcionar
um sistema alimentar regenerativo em escala,
apoiado por operações e logística de zero emissões.
Iremos equilibrar quaisquer emissões remanescentes
através de soluções climáticas naturais de elevada
qualidade, que beneficiem as Pessoas e o Planeta.

Troca da nossa
frota global de
veículos para
opções que emitam
menos emissões

100% do óleo
de palma
sustentável
e certificado
até 2023

100% de
eletricidade
renovável em
todas as
instalações
até 2025

Maior uso de
energia térmica
renovável
na nossa
produção

100% do cacau
e café sustentável
e certificado
até 2025

20% das
matérias-primas
provenientes
de métodos
agrícolas
regenerativos
até 2025

Utilizar menos
1/3 de plástico
virgem nas
embalagens
até 2025

Plantar 200
milhões de
árvores
até 2030

A Nestlé Waters
tornar-se-á
neutra em carbono
até 2025

50% das
matérias-primas
provenientes
de métodos
agrícolas
regenerativos
até 2025

Trajeto para as zero emissões
Trajeto habitual

Emissões por etapa:
(milhões de toneladas de CO2 em 2018)

Até 2025,
vamos reduzir as nossas
emissões em 20%

65,6 Compra de matérias-primas
7,0

11,0 Material de embalagem

Gestão logística

0,8

Viagens e deslocações
de Colaboradores

2018

Em 2050,
vamos atingir a

Neutralidade

Produção

7,5

Até 2030,
vamos reduzir as nossas
emissões em 50%

2021

2025

2030

carbónica

2050

