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EDITORIAL

“Generation Regeneration” 
é o novo compromisso da Nestlé: 
promover sistemas alimentares 
regenerativos em grande 
escala, que protejam, renovem 
e restaurem o planeta. Isto é, 
contribuir para deixar melhor 
do que encontramos!

Para uma empresa líder do setor alimentar, como a Nestlé, o primeiro passo da Regenera-
ção assenta em melhores práticas agrícolas que preservem os recursos naturais e promo-
vam a biodiversidade. Porém, este conceito é muito mais abrangente e estamos totalmente 
empenhados em ir mais além.

Nesta nova edição da revista Nest damos conta do caminho que todas as áreas de negócio 
da Nestlé Portugal estão a percorrer para continuarmos a garantir uma alimentação saudá-
vel e sustentável, assegurando, ao mesmo tempo, um futuro mais resiliente para as Pessoas 
e os Animais de Companhia, para as Comunidades e para o Planeta.

Na nossa jornada, estamos a abordar o nosso negócio numa perspetiva diferenciadora para 
encontrar novas soluções para o futuro da alimentação, inovando e transformando o nosso 
portefólio, redefinindo-o desde a origem das matérias-primas até à forma como os nossos 
produtos chegam à casa dos Consumidores, que estão cada vez mais cientes da impor-
tância da nutrição para a sua saúde, assim como do seu papel na proteção do ambiente.

Para nós Regeneração significa também redefinir competências, capacidades em termos de 
gestão e oportunidades para as Pessoas. Desde logo, dotando os jovens de competências 
digitais, tão necessárias para promover a empregabilidade, mas também atraindo-os para 
o setor agrícola para formar a próxima geração de agricultores. Estamos a criar uma cultura 
de exigência para nós mesmos e para com aqueles com quem nos relacionamos no dia 
a dia. Proteger, renovar e restaurar são práticas que devem estar presentes na nossa vida 
pessoal e profissional. 

Estamos cada vez mais empenhados em cuidar do Planeta, com o objetivo de cumprirmos 
o nosso compromisso de reduzir as emissões em 50% até 2030 e atingir a neutralidade 
carbónica até 2050, por isso, contamos de que forma a nossa Fábrica de cafés torrados, no 
Porto, se tornou um exemplo de inovação e boas práticas em sustentabilidade para todo 
o Grupo Nestlé. Outro exemplo de inovação é o Campus da Nestlé Portugal, um edifício 
completamente redefinido de forma totalmente sustentável, que promove e facilita uma 
forma mais ágil de trabalhar a toda a nossa comunidade.

Na Nestlé queremos fazer a diferença e gerar uma mudança transformadora. Somos todos 
parte da “Generation Regeneration” e cada um de nós tem um papel a desempenhar para 
ajudar a proteger, renovar e restaurar os recursos do planeta. Esperamos que encontre 
nestas páginas exemplos inspiradores! •

Ciao! 

PAOLO FAGNONI
Diretor-Geral da Nestlé Portugal
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PESSOAS 
E PLANETA

Como forma de atingir o objetivo 
de ter um impacte ambiental zero 
nas suas operações, a Nestlé está a 
traçar planos para impulsionar sistemas 
alimentares regenerativos em grande 
escala. A agricultura regenerativa é 
uma peça central no caminho que a 
Companhia está a percorrer, mas a 
Regeneração é um conceito amplo 
que abrange todas as ações que a Nestlé 
possa empreender com os seus Parceiros 
e em toda a sua cadeia de valor, para 
fazer a diferença na vida das Pessoas 
e dos Animais de Companhia,
nas Comunidades e no Planeta.

GENERATION 
REGENERATION
Rumo a sistemas
alimentares
regenerativos

TEMA
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E PLANETA

Sob o mote “Generation Regene-
ration” a Nestlé dá mais um impor-
tante passo rumo à neutralidade car-
bónica, com que se comprometeu a 
atingir até 2050. Este conceito macro 
abrange um conjunto de ações para 
apoiar e acelerar a transição para um 
sistema alimentar regenerativo, o 
qual visa ajudar a proteger, renovar e 
restaurar o meio ambiente, além de 
melhorar os meios de subsistência 
dos agricultores e aumentar a resi-
liência e o bem-estar das comunida-
des agrícolas. 

Para a concretização deste novo com-
promisso – fazer avançar os siste-
mas alimentares regenerativos em 
grande escala – o caminho a percor-
rer pressupõe uma abordagem com-
pleta da cadeia de valor e um traba-
lho em estreita colaboração com os 
seus Parceiros do sistema alimentar, 
nomeadamente agricultores e outros 
Fornecedores de matérias-primas, 
materiais de embalagem e serviços. 

Para uma empresa como a Nestlé, a 
Regeneração está enraizada em práti-
cas agrícolas que promovem a saúde 
e a fertilidade dos solos, contribuem 
para reduzir a emissão do dióxido 
de carbono na atmosfera, protegem 
e restauram os recursos naturais e 
fomentam a biodiversidade. Estes 
são fatores essenciais, mas o con-
ceito é mais amplo e a Companhia 
está empenhada em ir mais além. 

Em linha com o seu propósito – 
desenvolver o poder da alimentação 
para melhorar a qualidade de vida de 
todos, hoje e para as gerações futu-
ras – a Nestlé está a tomar medidas 
e a desenvolver ações que propiciem 
um futuro resiliente para o planeta, 
para as pessoas e para as comuni-
dades, melhorando a sua subsistên-
cia e o bem-estar dos Consumidores, 
ao mesmo tempo que revitalizam os 
ecossistemas naturais.

Fazendo uso da sua escala e do seu 
alcance, a Nestlé quer fazer a dife-
rença e gerar um impacto positivo 
nos sistemas alimentares, numa 
abordagem que exige uma mudança 
transformadora e coletiva, onde cada 
um de nós tem também um papel a 
desempenhar para ajudar a proteger, 
renovar e restaurar os recursos do 
planeta.

O que significa 
para a Nestlé 
a “Regeneração”?
É ir além da 
Sustentabilidade 
para proteger, 
renovar e restaurar. 

A Nestlé é uma das empresas 
signatárias do Código de Con-
duta da União Europeia   para 
práticas empresariais e comer-
ciais responsáveis do setor ali-
mentar. Este código, criado no 
âmbito da estratégia europeia 
“Do Prado ao Prato“, define 
um conjunto de ações que os 
produtores de alimentos, servi-
ços de alimentação, retalhis- 
tas e outras entidades podem 
implementar para tornar mais 
fáceis as escolhas alimentares 
saudáveis   e sustentáveis.
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O compromisso da Nestlé para atingir a neutralidade  
carbónica até 2050 está a ser desenvolvido através de seis 
áreas prioritárias:
• Fornecimento responsável das matérias-primas;
• Transformação das embalagens, com foco na sua circula-

ridade;
• Logística mais amiga do ambiente;
• Captura de carbono da atmosfera;
• Eficiência ambiental das operações e recurso a energias 

renováveis;
• Transformação de portefólio e inovação.

SOMOS TODOS “GENERATION 
REGENERATION”

A Nestlé – uma empresa transversal 
a várias gerações e presente em todo 
o mundo através dos seus Colabora-
dores, dos seus produtos e dos seus 
Consumidores – acredita que todos 
fazemos parte da “Generation Rege-
neration”, independentemente da 
idade, género, nacionalidade ou ori-
gem. Motivos que validam o objetivo 
de ter um impacto positivo em milhões 
de pessoas, desde as que estão no 
processo de produção de alimentos 
até àquelas que os consomem.

Para colocar as pessoas no cen-
tro desta jornada de Regeneração, a 
Nestlé está a desenvolver campanhas 
de (in)formação e sensibilização que 
mostram a importância deste con-
ceito na revitalização do planeta, ao 
mesmo tempo que procura inspirar a 
mudança na forma como pensamos, 
agimos e consumimos. O objetivo é 
aumentar a consciencialização para 
a influência que o nosso comporta-
mento pode ter no restabelecimento 
dos recursos naturais.  
Os Colaboradores são igualmente 
parte essencial no movimento de 
Regeneração, dentro e fora da Em- 
presa: na partilha dos valores e com-
promissos da Nestlé, fazendo uso 
da inovação que possibilita o cresci-
mento do negócio sem custos para o 
planeta, por meio de ações de apoio 

“Com as parcerias 
de longa data que 

estabelecemos com 
comunidades agrícolas 

em todo o mundo, 
queremos aumentar o 
nosso apoio a práticas 
agrícolas que são boas 
para o meio ambiente 
e para as pessoas. No 

espírito de permitir 
uma transição justa, 
é vital que apoiemos 

agricultores em 
todo o mundo, que 

assumem os riscos e os 
custos associados ao 

movimento em direção à 
agricultura regenerativa.” 

às comunidades e sendo embaixado-
res da tendência regenerativa no seu 
círculo social e familiar. 
A abordagem da Nestlé vai muito 
além do “não fazer mal” ao planeta e 
aponta a Regeneração como o rumo 
claro de evolução, através de sistemas 
alimentares que sustentem e rege- 
nerem o planeta, em vez de esgotá-lo. 
Um caminho crucial num momento 
em que nos confrontamos com o de- 
safio de assegurar uma alimentação 
saudável, sustentável e acessível.

MATÉRIAS-PRIMAS DE ORIGENS 
MAIS RESPONSÁVEIS

Quase dois terços do total das emis-
sões de gases com efeito de estufa 
da Nestlé têm origem fora das suas 
operações diretas, em particular das 
práticas agrícolas para obtenção de 

MARK SCHNEIDER, 
CEO da Nestlé
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matérias-primas. É por isso que a 
agricultura regenerativa é um ponto 
crucial na jornada da Companhia para 
alcançar a neutralidade carbónica e 
um dos primeiros passos no percurso 
da Regeneração.  
Por outro lado, a ameaça das altera-
ções climáticas e ambientais, como a 
degradação das florestas, da terra, do 
solo e das águas, está a afetar os agri-
cultores e as comunidades, pondo em 
risco as suas condições de vida e pre-
judicando a acessibilidade e disponi-
bilidade de alimentos de qualidade.

Como forma de responder a estas 
preocupações, a Nestlé propõe-se 
a melhorar o modo como as maté-
rias-primas são produzidas através 
do desenvolvimento de práticas de 
gestão de solos mais sustentáveis, 
reduzindo as emissões da agricultura 
e diminuindo, assim, o seu impacte 
ambiental. A este nível, a Companhia 
definiu como objetivo obter 20% dos 
seus principais ingredientes através 
de agricultura regenerativa até 2025, 
e 50% até 2030. 
Para alcançar esta nova meta, a Nestlé 
está a trabalhar com os seus Parceiros 
do sistema alimentar, do qual fazem 
parte mais de 500.000 agricultores e 
150.000 Fornecedores para, em con-
junto, promoverem práticas agríco-
las regenerativas. Adicionalmente, 
a Empresa dará início a novos pro-
gramas para ajudar a ultrapassar os 
desafios sociais e económicos neces-
sários para operar esta transição. 

Para o efeito, a Nestlé vai investir 
1,2 mil milhões de francos suíços ao 
longo dos próximos cinco anos, uti-
lizando três instrumentos principais:  
• Aplicar os mais avançados conhe-

cimentos científicos e tecnológi-
cos e fornecer assistência técnica. 
Neste domínio, a Nestlé está a valer-
-se dos seus especialistas em ino-
vação, pesquisa e desenvolvimento 
para estudar novas soluções para o 
seu portefólio de produtos, em par-
ticular para que as principais maté-

rias-primas – como o cacau, o café, 
o leite e os cereais – provenham de 
origens mais responsáveis. 

• Oferecer apoio ao investimento 
para compensar os riscos iniciais e 
novos custos associados à mudança 
para uma agricultura regenera-
tiva. Neste âmbito, a Nestlé apoiará 
os agricultores co-investindo com 
eles, facilitando empréstimos ou 
ajudando-os a obter empréstimos 
para equipamentos específicos. 

• Atribuir prémios a produtos agrí-
colas regenerativos, que comprará 
em maiores quantidades.  

Os esforços de Regeneração da 
Nestlé estão também focados nos 
jovens que têm paixão pela agricul-
tura, razão pela qual a Companhia lan-
çou em novembro último uma nova 
plataforma de formação – Nestlé Agri-
preneurship Academy – para atrair  e 
formar a próxima geração de agricul-
tores. Será dirigida a mais de 40.000 
agricultores que participem num dos 
programas de empreendedorismo 
agrícola da Nestlé. •

As práticas agrícolas para 
obtenção de matérias-primas 
representam mais de 60% das 
emissões ao longo da cadeia de 
valor da Nestlé. O fornecimen- 
to responsável é, por isso, uma 
das áreas de maior impacto 
para atingir a neutralidade car-
bónica e, como tal, a Compa-
nhia estabeleceu como objetivo 
obter 50% das suas principais 
matérias-primas através de 
práticas agrícolas mais sus-
tentáveis até 2030. Serão mais 
de 14 milhões de toneladas de 
ingredientes que apoiam práti-
cas regenerativas.

Saiba mais sobre a plataforma 
Nestlé Agripreneurship Academy
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Em conversa aberta, Maria do Céu Antunes, Ministra da Agricultura revela 
as iniciativas em vigor de valorização dos recursos naturais e aposta na cadeia 
de valor do plano Terra Futura, um compromisso para uma agricultura mais 
sustentável e mais competitiva. Desde os financiamentos para a dinamização 
dos territórios e do setor, até ao incentivo a uma alimentação mais saudável 
através da sensibilização para a dieta mediterrânica, a Ministra desvenda 
a adesão e o interesse de um setor numa transição climática, digital e justa, 
que simultaneamente não deixa ninguém para trás.

ENTREVISTA

Em 2020 apresentou o plano estra-
tégico ”Terra Futura – Agenda de 
Inovação para a Agricultura 20|30”. 
Em traços gerais em que consiste 
este plano e quais os seus principais 
objetivos?
A ”Agenda de Inovação para a Agri-
cultura 20|30” foi construída em con-

junto com agricultores, agentes do 
território e investigadores, com o 
objetivo de fazer crescer o setor e pro-
mover uma sociedade mais cons-
ciente, que procure alimentos saudá-
veis e sustentáveis. A Agenda as- 
senta na valorização dos recursos 
naturais e na aposta numa cadeia de 

valor inovadora e competitiva e é 
composta por 15 iniciativas, tendo 
sido elaborada com base nos com-
promissos do Programa do Governo, 
o enquadramento europeu do Pacto 
Ecológico e a Estratégia ”Do Prado ao 
Prato”. Pretende responder aos gran-
des desafios do setor agroalimentar, 

O PAPEL 
DA REGENERAÇÃO
numa Agricultura Sustentável 
e Competitiva
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nomeadamente o aumento da produ-
tividade agrícola, a redução do défice 
da balança agroalimentar e o desafio 
das alterações climáticas, reduzindo o 
consumo de adubos e de energia, 
incrementando a proteção e produ-
ção biológica, protegendo a biodiver-
sidade e os solos e assegurando uma 
nutrição equilibrada, de forma a con-
tribuir para a redução das doenças 
associadas à alimentação. 
A Agenda de Inovação está contem-
plada no plano de Recuperação e 
Resiliência e, para a sua implementa-
ção, estão destinados 93 milhões de 
euros divididos em três partes: 45 
milhões de euros para a dinamização 
de projetos de investigação e inova-
ção; 12 milhões de euros para o finan-
ciamento de projetos estruturantes 
para a transformação digital e 36 
milhões de euros para a moderniza-
ção de 24 polos da Rede de Inovação.

Quais os principais benefícios de 
uma agricultura regenerativa e qual o 
contributo de uma nova geração de 
agricultores e do investimento em 
inovação, investigação e tecnologia 
para tornar a agricultura em Portugal 
mais sustentável e competitiva?
Queremos, e precisamos, de apostar 
numa agricultura mais sustentável e 
mais competitiva e as medidas que 
temos vindo a desenvolver têm estas 
metas como base. Acredito que esta-
mos no bom caminho e que temos 
dado passos significativos nesse sen-
tido e prova disso é, por exemplo, a 
evolução que a agricultura biológica 
tem tido em Portugal: em 2019, e de 
acordo com o EuroStat, a área de agri-
cultura biológica era de 8% da Super-
fície Agrícola Utilizada (SAU) nacional, 
ou seja, já estávamos ao nível da média 
europeia. Já se compararmos o ano de 
2016 com o ano de 2021, verificamos 

que houve um aumento de 291% da 
área de produção biológico. Ou seja, 
esta passou de 245 mil hectares (ha), 
para mais de 714 mil ha. Outro exem-
plo é a abertura de candidaturas no 
âmbito de medidas de apoio à recon-
versão e manutenção na agricultura 
biológica, previstas no PDR2020 (Pro-
grama de Desenvolvimento Rural), e o 
Aviso para a instalação de jovens agri-
cultores em territórios de baixa densi-
dade. Brevemente, vamos abrir um 
concurso com uma dotação de 25 
milhões de euros, para a instalação de 
jovens agricultores nos territórios vul-
neráveis aos incêndios rurais, sendo 
que o investimento previsto na 
"Agenda Terra Futura” em I&D é tam-
bém um exemplo claro da nossa 
aposta nestas vertentes.
Ainda no âmbito da inovação, susten-
tabilidade e competitividade, iremos 
abrir, no 1.º trimestre de 2022, um 
Aviso para o financiamento de inves-
timentos que promovam a agricultura 
inteligente e de precisão nas explora-
ções agrícolas (12 milhões de euros) e 
um Aviso dedicado ao financiamento 
de investimentos destinados à insta-
lação de zonas de preparação/trata-
mento de resíduos de produtos fito-
farmacêuticos nas explorações agrí- 
colas (12,5 milhões de euros). 
Resumindo, as medidas que desen-
volvemos pretendem dinamizar os 
territórios e o setor, para além de res-
ponderem àquilo que são, cada vez 
mais, as exigências europeias. O 
reforço do papel da agricultura e da 
floresta na gestão ativa do território, 
enquanto motores de desenvolvi-
mento socioeconómico, é fundamen-
tal para a promoção da coesão terri-
torial, de forma mais ecológica e mais 
resiliente, e é exatamente isso mesmo 
que a nova Política Agrícola Comum 
(PAC) pretende salvaguardar.

Como é que estão a ser recebidas 
estas mudanças e as respetivas me- 
didas que as mesmas exigem?
Cremos que o setor tem perceção 
dos desafios que a nova PAC irá tra-
zer para a gestão do território, onde 
a atividade agrícola desempenha um 
papel impactante. A adesão aos Avi-
sos que temos vindo a abrir no âm- 
bito do PDR2020, bem como o ele-
vado número de novos compromis-
sos estabelecidos no âmbito da con-
versão e manutenção em agricultura 
biológica, são demonstrativos do 
interesse do setor numa transição cli-
mática e digital, justa e que não deixa 
ninguém para trás. Os agricultores 
reconhecem, como ninguém, a ne- 
cessidade de promover o exercício 
da atividade agrícola de forma sus-
tentável, assegurando uma ade-
quada renovação dos recursos natu-
rais, que permita à agricultura ser 
uma atividade de, e com futuro.

Que tipo de incentivos e ações de 
formação estão a ser promovidos 
para ajudar a ultrapassar os desafios 
e mitigar os impactos sociais e eco-
nómicos desta transição?
Para além dos Avisos que já mencio-
nei, no âmbito do PDR2020, existem 
ainda apoios concedidos aos agricul-
tores, através dos designados pa- 
gamentos diretos, que pretendem 
assegurar previsibilidade ao setor.
Além disso, é também seguindo esta 
linha de ação que o plano Estratégico 
da PAC para Portugal contempla as 
seguintes medidas:
– Um reforço da ambição ambiental, 

que representará cerca de 1/3 do 
seu envelope financeiro;

– Uma alocação de 25% dos paga-
mentos diretos para medidas de 
apoio a práticas de ambiente e 
clima, nomeadamente através de 
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um novo instrumento (ecorregi-
mes) que corresponde a cerca de 
175 milhões de euros anuais;

– A inclusão, pela primeira vez, da 
dimensão social, que irá permitir 
evidenciar as boas práticas desen-
volvidas no setor, promover as 
boas condições dos trabalhadores, 
valorizar os agricultores cumprido-
res e sancionar quem não cumpre 
a legislação; 

– Uma orientação mais justa e equi-
tativa, através de um regime espe-
cífico para a pequena agricultura e 
um pagamento redistributivo para 
as médias e pequenas explora-
ções, no valor de 135 milhões de 
euros/ano.

– Um reforço do apoio às zonas vul-
neráveis aos incêndios; 

– A promoção do rejuvenescimento 
e competitividade do setor, através

de apoios à instalação de jovens 
agricultores e apoios ao investi-
mento em modernização, bioeco-
nomia e desempenho ambiental e 
florestal.

O programa estabelece ainda como 
objetivo aumentar em 20% a adesão 
à dieta mediterrânica, sensibilizando 
as pessoas para uma alimentação 
mais saudável e mais consciente no 
que respeita à proteção do planeta e 
à conservação dos recursos naturais. 
Que tipo de ações e campanhas 
estão planeadas a este nível e quando 
é que essas ações vão decorrer?
Importa lembrar que a dieta mediter-
rânica foi inscrita como Património 
Cultural e Imaterial da Humanidade 
pela UNESCO (Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura) em 2013. Tratou-

-se de uma candidatura conjunta de 
sete países da bacia do Mediterrâ-
neo, incluindo Portugal, e, desde 
então, os países envolvidos têm-se 
empenhado em cumprir o compro-
misso assumido de promover o 
conhecimento, salvaguarda e pro-
moção da dieta mediterrânica, ha- 
vendo já um trabalho desenvolvido 
bastante sólido nesta área. 
A importância da dieta mediterrânica 
é já reconhecida pela sociedade em 
geral e são muitas as escolas que a 
adotam quando elaboram as suas 
ementas, sendo ela também adotada 
na conceção de programas de ali-
mentação saudável, na promoção de 
produtos locais e como fator de 
desenvolvimento humano e socio- 
económico dos territórios. 
Em 2018, foi dado um passo signifi-
cativo para promover esta dieta:  

VISITA DA MINISTRA DA AGRICULTURA 
À FÁBRICA DE AVANCA

No âmbito das celebrações dos 85 anos de  
CERELAC®, um dos produtos do portefólio da Nes-
tlé Portugal com maior notoriedade junto dos Con-
sumidores portugueses, a Ministra Maria do Céu 
Antunes visitou em dezembro último a Fábrica da 
Nestlé, em Avanca, onde esta icónica papa infantil 
é produzida.
Reconhecida como uma marca portuguesa e sus-
tentável, o trigo utilizado para produzir CERELAC® 
é cultivado nos campos de trigo do Alentejo, de 
acordo com as práticas tradicionais, respeitando a 
natureza, o que a coloca no caminho da Regenera-
ção traçado pela Nestlé.
Na visita à Fábrica, a Ministra da Agricultura teve a 
oportunidade de conhecer não só a linha de pro-
dução da marca, mas também alguns dos Parcei-
ros de negócio da Nestlé, nomeadamente ligados 
à matéria-prima agrícola principal, o trigo.

“Quero felicitar (…) a Nestlé pela forma como cria 
valor local, não só aqui em Avanca, mas com o país, 
pelo facto de manter as cadeias de valor das suas 
marcas em território nacional e por, acima de tudo, 
apostar na agricultura nacional, procurando trazer 
os mais jovens para este setor”, afirmou a Ministra 
no seu discurso no final da visita.
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nasceu o Centro de Competências 
para a Dieta Mediterrânica (CCDM). 
Este Centro, através das Direções 
Regionais de Agricultura e Pescas, 
criou Conselhos Regionais, os quais 
desenvolveram planos de trabalho 
que envolvem várias áreas, nomea-
damente: agricultura, saúde, nutri-
ção, educação, cultura, património, 
turismo e desenvolvimento local.
Já no Algarve, onde a cidade de 
Tavira é comunidade emblemática da 
inscrição na UNESCO com a dieta 
mediterrânica, foi criada a Comissão 
Regional da Dieta Mediterrânica, que 
agrega diversas entidades de caráter 
público e privado e que criou siner-
gias que permitiram aprovar e imple-
mentar o plano de atividades 2018-
2021 para a Região do Algarve, para 
a salvaguarda da dieta mediterrânica. 
Este plano foi elaborado pela Univer-
sidade do Algarve e, em 2019, com o 
objetivo de estender este plano a 
nível nacional, foi criada a Rede das 
Instituições de Ensino Superior para 
a Salvaguarda da Dieta Mediterrânica 
(RIESDM), que conta com mais de 20 
Instituições de Ensino Superior e que 
já desenvolveu várias ações que vão 
ao encontro do compromisso assu-
mido em 2013.
Presentemente, estamos a desenvol-
ver a criação de um grupo de traba-
lho, que terá como missão juntar 
todos os projetos que têm sido 
desenvolvidos para preservar a dieta 
mediterrânica enquanto herança cul-
tural identitária portuguesa e en- 
quanto padrão alimentar de excelên-
cia, associado a um estilo de vida 
saudável. Com este grupo de traba-
lho pretendemos implementar uma 
Estratégia Nacional para a Valoriza-
ção e Salvaguarda da Dieta Mediter-
rânica (construída de uma forma par-
ticipada com os vários agentes que 
integram a dieta mediterrânica), 
assim como um plano de Ação para 
a sua implementação. A ideia é que 

este plano inclua as orientações do 
Pacto Ecológico Europeu e a estraté-
gia “Do Prado ao Prato”, e que 
garanta o cumprimento das metas 
previstas na “Agenda de Inovação 
para a Agricultura 20|30“, nomeada-
mente o aumento, em 20%, do nível 
de adesão à dieta mediterrânica.
Por fim, de referir o plano Nacional 
para a Alimentação Equilibrada e 
Sustentável (PNAES), que apresentá-
mos no final do mês de novembro, e 
que tem como um dos seus eixos a 
“dieta mediterrânica”, com o objetivo 
de a valorizar e salvaguardar. Inte-
grado no PNAES lançámos no final 
do ano, um Aviso com uma dotação 
de 5 milhões de euros – “Rede Rural 
Nacional – Observatório da agricul-
tura e dos territórios rurais” – que tem 
como objetivo dotar os territórios de 
técnicos, nutricionistas e agrónomos, 
para que estes implementem ações 
de sensibilização e aconselhamento 
que promovam a adoção de uma ali-
mentação saudável e económica, 
onde a dieta mediterrânica tem um 
papel de relevo.

Que relevância pode ter a indústria 
no apoio a esta transição para uma 
agricultura regenerativa?
Se é verdade que a agricultura rege-
nerativa é importante na recuperação 

dos nossos solos e da biodiversidade, 
não é menos verdade que a indústria 
é fundamental para apoiar os siste-
mas de produção mais sustentáveis. 
Isto porque é a indústria que permite 
criar mais valor e diferenciar os produ-
tos junto dos Consumidores. Nesse 
sentido, a indústria pode ter um duplo 
papel na transição ecológica e na 
valorização dos produtos provenien-
tes dos sistemas de produção mais 
sustentáveis. Desde logo na compra 
da matéria-prima, porque pode asse-
gurar um rendimento diferenciado 
aos agricultores que promovam práti-
cas mais ecológicas e sustentáveis, 
mas também porque pode criar pro-
dutos e estratégias de marketing 
pedagógicas, nomeadamente na 
perspetiva de passar a mensagem de 
que ao  comprar um produto, o Con-
sumidor deve ter em consideração 
não só o seu preço, mas também o 
impacte ambiental e social que a sua 
compra vai ter. 
De realçar no entanto que estamos 
todos convocados para a implemen-
tação da ”Terra Futura – Agenda de 
Inovação para a Agricultura 20|30”, 
nomeadamente os produtores agrí-
colas, a indústria e a distribuição, os 
agentes locais, as instituições de 
educação e ensino, os nutricionistas 
e a restauração.•

 ©
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No caminho que a Nestlé está a 
percorrer no apoio à transição para 
sistemas alimentares regenerativos, 
Portugal é um dos países que se 
posiciona na linha da frente com 
projetos que envolvem os seus 
parceiros e aplicam todo o 
know-how local e conhecimento 
científico global para que a 
Companhia continue a fazer a 
diferença e alcance o objetivo 
de ter um impacte ambiental zero 
nas suas operações.

PENSAR GLOBAL, 
AGIR LOCAL
Os planos da Nestlé 
para apoiar 
e promover 
práticas agrícolas 
regenerativas 
em Portugal 

COMPROMISSO
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DE GERAÇÃO EM GERAÇÃO 
A ALIMENTAR O FUTURO 
COM CERELAC®

A papa preferida dos portugueses 
ao longo de várias gerações celebra 
85 anos e, mais do que nunca, está 
comprometida com a saúde e a sus-
tentabilidade. De origem 100% portu-
guesa e, desde sempre, fabricada em 
Avanca (foi, aliás, das primeiras mar-
cas a ser produzida nesta fábrica), a 
CERELAC® chega hoje a mais de 80 
países.

Especialmente desenvolvida para 
bebés, como base ideal de uma ali-
mentação diversificada e saudável, a 
CERELAC® precisa de ser perfeita e 
isso começa com a produção e sele-
ção do melhor trigo, dotado de carac-
terísticas específicas adequadas à 
nutrição infantil.  

Para isso, a Nestlé associou-se a 
agricultores portugueses e parte do 
trigo utilizado para produzir esta fari-
nha láctea é cultivado nos campos 
do Alentejo, de acordo com as prá-
ticas tradicionais, respeitando a natu-
reza. A terra é fertilizada com os 
restos da seara anterior e a semen-
teira e a colheita são realizadas nos 
meses mais propícios ao desenvolvi-
mento natural da planta, sendo esta 
regada apenas com a água da chuva. 
Ao incentivar uma agricultura rege-
nerativa, que promove solos mais 
saudáveis, a Nestlé Portugal está a 
contribuir para o objetivo global da 
Companhia de obter 50% das suas 
matérias-primas através de práticas 
agrícolas mais sustentáveis até 2030. 

Além das preocupações ambientais, 
a qualidade dos cereais é verificada 
ao longo de todas as fases de produ-
ção, de modo a cumprir os mais estri-
tos critérios de qualidade e segurança 
do produto final.

Em linha com o compromisso da 
Nestlé de tornar todas as suas emba-
lagens recicláveis ou reutilizáveis até 
2025, o contributo da CERELAC® 
advém da certificação FSC – que 
garante que o papel utilizado como 
matéria-prima das suas embalagens 
é proveniente de áreas florestais ge- 
ridas de forma responsável.

A otimização nutricional tem sido 
igualmente um foco da marca ao 
longo da sua história. Isso reflete-
-se não apenas no desenvolvimento 
e aperfeiçoamento de novas recei-
tas – CERELAC® Farinha Láctea 40% 
menos açúcares e a gama CERELAC® 
sem açúcares adicionados – mas 
também no uso de novos ingredien-
tes, como a aveia, centeio e quinoa, 
nomeadamente na gama CERELAC® 
Seleção da Natureza. 

José Maria Rasquilha, Administrador na Cersul,S.A.
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“JUNTOS PELAS ABELHAS”: 
NESTUM MEL APOIA A 
APICULTURA NACIONAL

Apesar de serem pequenas aos nos-
sos olhos, as abelhas têm um impacto 
gigante para o planeta porque são 
uma espécie fundamental na manu-
tenção da sua biodiversidade. Na 
busca por alimento (o pólen) as abe-
lhas polinizam plantações de frutas, 
legumes e grãos. Este fenómeno, 
conhecido por polinização, é essen-
cial para a produção de alimentos e 
muitos deles deixariam de existir se 
as abelhas desaparecerem. Contudo, 
esta é uma espécie ameaçada e os 
incêndios florestais que têm devas-
tado o nosso país nos últimos anos 
são um dos fatores que mais estão a 
contribuir para isso, ao destruírem as 
suas casas (as colmeias) e o seu ali-
mento (as flores). 

Este foi o ponto de partida para cria-
ção da campanha “Juntos Pelas Abe-
lhas”, que tem por principal objetivo 
o repovoamento, com novas abelhas, 
dos territórios afetados pelos incên-
dios florestais e a sensibilização para 
os cuidados a ter com este inseto, 
de importância fulcral para a biodi-
versidade. No âmbito desta inicia-
tiva, a Nestlé, através da sua marca  
NESTUM®, doou, em 2021, 400 col-
meias a apicultores das duas princi-
pais federações apícolas nacionais: 
FENAPICOLA e FNAP. 

SABIA QUE?... 

As abelhas existem há cerca de 100 milhões de anos, havendo 
atualmente 20.000 espécies diferentes.
Uma abelha-rainha pode produzir até 2.000 ovos por dia.
Uma colónia, que pode ter entre 10.000 a 40.000 abelhas adul-
tas mas apenas uma rainha, pode recolher por ano cerca de  
70 kg de mel.

Estes 400 novos núcleos de abe-
lhas-rainha, uma vez colocados no 
seu habitat natural e tendo alimento 
em abundância, terão a capacidade 
de se reproduzir, dando origem a 
novas colmeias num curto espaço 
de tempo. Desta forma, a NESTUM® 
não só ajuda a repovoar a popula-
ção de abelhas em Portugal, como 
apoia os apicultores portugueses, 
afetados, igualmente, pelos incên-
dios florestais. 

Técnico do INIAV
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“Se as abelhas 
desaparecerem da face 
da Terra, a humanidade 

terá apenas mais quatro 
anos de existência.”

ALBERT EINSTEIN

Porque é importante 
preservar as abelhas?

As abelhas são indispensáveis 
à vida humana.

As abelhas são responsáveis 
pela polinização, sem 

a qual muitos alimentos 
deixam de existir.

A sensibilização foi outro dos propósitos do movi-
mento “Juntos pelas Abelhas”. A Nestlé acredita 
que os pequenos gestos têm o poder de transfor-
mar o mundo e que cada um de nós pode fazer a sua 
parte para tornar o planeta num lugar mais sustentá-
vel. Através de algo tão simples como plantar flores, 
podemos contribuir para a continuidade desta espé-
cie de importância primordial. 

INCENTIVAR A PLANTAÇÃO DE ÁRVORES

A Nestlé Portugal está a promover a plantação de 
árvores junto das comunidades onde está presente. 
Em 2020, a Companhia plantou 1.000 árvores nos 
concelhos de Oeiras e Cascais e até final de 2022 
está prevista a plantação de mais de 1.000 unidades. 
O objetivo final é plantar uma nova árvore por Cola-
borador num total de 2.311. 

A iniciativa decorre igualmente nas várias regiões do 
globo onde a Nestlé desenvolve as suas matérias-pri-
mas e tem por finalidade incentivar os agricultores a 
plantar mais árvores que deem sombra e protejam as 
culturas do calor e de outras ameaças, como a preci-
pitação excessiva. Além disso, a Empresa não só pre-
tende evitar a desflorestação como tem em marcha 
um ambicioso plano de reflorestação, que prevê plan-
tar todos os anos, até 2030, pelo menos 20 milhões 
de árvores nas regiões do globo onde obtém as suas 
matérias-primas. •

(da esq. para dta.) Bruno Martins, Presidente da FENAPICOLA, 
Manuel Gonçalves, Presidente da FNAP e 

Luís Ferreira Pinto, Diretor da Categoria de Dairy para a 
Nestlé Zona EMENA (Europa, Médio Oriente e Norte de África)

Zona residencial Fórum Oeiras
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Num mundo e numa sociedade onde a evolução acontece 
a um ritmo cada vez mais rápido, os Consumidores 
estão mais conscientes das suas escolhas alimentares 
e ambientais e procuram que os fabricantes lhes proporcionem 
opções que vão ao encontro das suas necessidades. Esta 
é uma das primeiras mensagens de Andreia Vaz, Diretora 
Ibérica da área de Innovation Beyond the Core (IBTC), 
na Nestlé, para quem o desafio de providenciar uma melhor 
nutrição a partir de sistemas alimentares regenerativos 
assenta, essencialmente, na inovação. 

“A Regeneração 
abre novos caminhos 
e novas possibilidades 
no futuro da 
alimentação”

ENTREVISTA
ANDREIA VAZ
Diretora Ibérica na área de Innovation 
Beyond the Core na Nestlé

Mestre em Marketing 
& Advertising e pós-graduada 
em Business Management, 
integrou a Nestlé Portugal 
em 2020 para assumir 
a função de Head of CMI, 
Strategy & Innovation. 
Em agosto de 2021 passou 
a liderar a recém-criada 
Direção Ibérica de Innovation 
Beyond the Core (IBTC).
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“Os Consumidores
estão mais conscientes das
suas escolhas alimentares e 

ambientais e procuram que os 
fabricantes lhes ofereçam opções 

dentro destas necessidades.”Assumindo como ponto de partida 
a saúde das Pessoas e do Planeta, a 
Nestlé está a trabalhar no sentido de 
encontrar soluções inovadoras para 
transformar o seu portefólio e a 
forma como obtém os seus produ-
tos, respondendo não apenas às 
preocupações e aos novos hábitos 
dos Consumidores, mas igualmente 
à urgência de explorar práticas mais 
sustentáveis para o meio ambiente. 

A Diretora de IBTC defende que esse 
esforço é mais bem-sucedido quan- 
do os desafios são abordados com 
novos ângulos e trabalhados com 
metodologias e equipas que permi-
tem cruzar conhecimento e expe-
riências. É precisamente o que a 
Nestlé está a fazer, indo além da 
Sustentabilidade para encontrar na 
Regeneração uma perspetiva dife-
renciadora que abrirá novos cami-
nhos e novas possibilidades no 
futuro da alimentação. 

Andreia Vaz, uma das muitas mulhe-
res (51%) que na Nestlé desempe-
nham cargos de chefia e que desde 
agosto deste ano lidera a recém-
-criada equipa ibérica de Innovation 
Beyond the Core revela que a Future 
Strategy para 2022-25 de IBTC defi-
niu que o território de “Generation 
Regeneration” é um foco estratégico 
para o qual o seu departamento 
quer encontrar oportunidades e 
soluções. O trabalho da sua equipa 
irá centrar-se em domínios como 
“matérias-primas do futuro, novas 
práticas de agricultura regenerativa 

e novos modelos de negócio e solu-
ções digitais que ativem a Regene-
ração do sistema alimentar”, explica 
a diretora. “Estou certa de que va- 
mos fazer boas descobertas assim 
que comecemos a co-criação no iní-
cio de 2022”.

Andreia Vaz adianta existirem já 
“várias correntes de trabalho na 
Nestlé Iberia, na zona Europa e em 
equipas globais, às quais estamos 
ligados e prontos a iniciar projetos 
quer para encontrar novas oportuni-
dades, quer para explorar algumas 
áreas já definidas.”

As nossas equipas em Portugal, já 
iniciaram projetos nesta área (onde 
a Innovation Beyond the Core não 
está envolvida).
Temos o exemplo da equipa de Pro-
curement em conjunto com a equipa 
de Infant Nutrition, a desenvolverem 
um plano para o cultivo regenera- 
tivo dos cereais para CERELAC® e  
NESTUM®. 
E a nossa fábrica de Avanca em par-
ceria com a equipa de Recursos 
Humanos a desenvolverem o pro-
grama de Agripeneurship “envol-
vendo jovens agricultores e permi-
tindo uma ligação entre estes e o 
mundo da industrialização, como 
forma de começarmos a identificar, 
criar e aplicar práticas regenerativas 
num futuro próximo.”

Numa entrevista onde nos dá a 
conhecer o papel e a importância da 
inovação para abordar a fundo o con-
ceito da Regeneração nos sistemas 
alimentares, Andreia Vaz destaca 
ainda as parcerias que estão a ser 
estabelecidas com várias acelerado-
ras internacionais e portuguesas 
para iniciar programas de Inovação 
Aberta, como forma de aceder a tudo 
o que de novo acontece nesta área. 

Que tendências definem as atuais e 
futuras exigências dos Consumi- 
dores?
O mundo e a sociedade estão a evo-
luir a uma grande velocidade. Se este 
movimento já era célere antes da pan-
demia, houve um salto ainda maior 
depois dela. Essencialmente, os Con-
sumidores estão preocupados em 
conseguir um equilíbrio entre uma 
melhor nutrição, ou seja, mais saudá-
vel e mais rica, e um preço acessível. 
Há evidências em vários segmentos 
alimentares de que produtos Orgâni-
cos, Vegan, Free From (antialérgicos), 
Vegetarianos, Flexitarianos, Saudá-
veis e Funcionais estão a registar uma 
maior procura. 
Os hábitos estão a mudar, os Consu-
midores estão mais conscientes das 
suas escolhas alimentares e ambien-
tais e procuram que os fabricantes 
lhes ofereçam opções dentro destas 
necessidades. Há também uma 
preocupação crescente dos pais e 
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tutores em encontrarem informação 
e mecanismos para educarem as 
próximas gerações, promovendo 
práticas sustentáveis e uma relação 
saudável com a natureza e a alimen-
tação. São exemplos disso a escolha 
de alimentos menos processados, 
cozinhando de raiz, dando a conhe-
cer a origem dos alimentos e procu-
rando criar soluções sustentáveis 
para o planeta desde muito cedo 
nesta nova geração. 

Quais serão os maiores desafios que 
se colocam à Nestlé e como é que se 
posiciona para responder a estas 
exigências tendo em conta o seu 
novo conceito “Generation Regene-
ration”?
É uma excelente pergunta, porque 
são vários os desafios. Para começar, 
ainda que já há algum tempo venha-
mos a falar de Sustentabilidade de 
forma mais frequente na Nestlé, e 
refiro-me também aos mercados, 
este é um tema bastante recente 
para os próprios Consumidores. Os 
mais informados sabem o que signi-
fica e percebem parte do seu papel, 
mas a maioria da população não 
entende bem em que se traduz, é um 
tema ainda bastante vago. 
Contudo, o que mais me inspira é que 
a Nestlé quer ir mais além do que é 
esperado de si (entregar Sustentabili-
dade) e, na minha perspetiva, está a 
fazê-lo de forma muito inovadora, 
pois abordou este tema de um ângulo 
transformador: criando Regeneração. 
Penso que o nosso maior desafio é 
encontrar dois ou três caminhos de 
ação dentro de um tema que é tão 
amplo. O conceito de Regeneração 
tem várias ramificações e, para nós,  
o essencial será explorar todas as 
possibilidades que nos propicia e, 
estrategicamente, fazermos escolhas 
sobre as que consideramos que  
podem fazer a diferença na nossa  
indústria. Esse trabalho já foi ini-
ciado, mas vamos querer envolver as 

nossas pessoas nesta descoberta, 
pois só todos juntos conseguiremos 
encontrar espaço para causar verda-
deiro impacto. 

Como é que a inovação pode ajudar 
a responder ao compromisso da 
Regeneração e mais concretamente 
à forma como se obtêm as matérias-
-primas? 
A Inovação, juntamente com a Pes-
quisa & Desenvolvimento, tem um 
papel fundamental. É precisamente 
quando abordamos os temas de 
modo diferente, com ângulos e meto-
dologias novas, que descobrimos 
oportunidades, seja através da cria-
ção de raiz, seja por meio da combi-
nação de elementos já existentes. E, 
com isso, encontramos campos onde 
podemos acelerar e ganhar. 
É praticamente impossível desenvol-
ver inovação se apenas trabalhamos 
de forma individual ou virada para 
dentro. A inovação acontece e flo-
resce quando nos voltamos para fora, 
indo buscar conhecimento a outras 
fontes de especialistas, a outras 
empresas, nomeadamente startups, à 
Academia ou a visionários. Isto é fun-
damental para que, cruzando conhe-
cimento existente, criemos o novo. É 
o que chamamos de External Radar 
em Innovation Beyond the Core. 
Para que esse radar externo fun-
cione bem, temos de definir de 
forma ampla o que acreditamos 
serem as áreas mais importantes a 
nível estratégico e de negócio. No 
fundo, determinamos os campos de 
exploração que se encontram no 
tema da Regeneração: matérias-pri-
mas do futuro, novos produtos rege-
nerativos, novas práticas agrícolas 
ou novos modelos de negócio. A 
partir daí identificamos oportunida-
des, definimos projetos e iniciamos 
o desenvolvimento no mercado. 
Sempre em parceria com entidades 
externas e, claro, em sintonia com as 
nossas equipas internas. E estamos 

entusiasmados com o que esta 
exploração de Regeneração nos vai 
trazer.

De que forma projetos inovadores 
neste campo podem influenciar o 
portefólio de produtos da Nestlé, 
atual e futuro?
Desta co-criação com startups e eco-
-sistemas de ideias, vão surgir muitos 
caminhos novos. Podemos encontrar 
startups que já estejam a trabalhar em 
propostas de produtos que tenham a 
Regeneração na sua base; podemos 
deparar-nos com outras que estejam 
a definir negócios de produtos com 
matérias-primas que já são regenera-
tivas. E todas se assumem como  
possibilidades para acelerarmos  
portas de entrada no mercado atra- 
vés de parcerias locais, e se nutridas,  
podem até tornar-se regionais ou 
mesmo globais. 

Que papel têm as equipas no apoio 
à inovação, quer em termos de estí-
mulo e motivação, quer em termos 
de operacionalização? 
As equipas têm um papel fundamen-
tal. Uma das premissas da inovação é 
precisamente a co-criação com várias 
pessoas e várias fontes, como men-
cionei antes. Grande parte dos proje-
tos que desenvolvemos em Inovação 
têm recursos que designamos multi-
funcionais. Isto significa que consti-
tuímos equipas de pessoas com 
várias especialidades, que trazem 
uma perspetiva complementar e 
experiências muito diversificadas, vin-
das de áreas tão diferentes como 
Supply Chain, Vendas, Marketing, 
Legal, etc.. Há lugares que funcionam 
por voluntariado e outros por nomea-
ção, dependendo da complexidade 
do projeto. 
O que vimos no projeto START & CO 
2020-21 foi fantástico. Aderiram mais 
de 22 voluntários para integrarem as 
equipas das startups e co-criarem as 
oportunidades que tinham sido iden-



19

PESSOAS E ANIMAIS 
DE COMPANHIA

tificadas. Houve sempre um alto nível 
de entusiasmo durante o desenvolvi-
mento e um estímulo simbiótico entre 
as pessoas que são experientes em 
inovação e as que trazem outro tipo 
de experiências, gerando um ciclo 
positivo de energia e motivação. 
Aproveito para agradecer, uma vez 
mais, a todos os voluntários pela sua 
determinação e para convidar os que 
ficaram curiosos a estarem atentos 
às próximas iniciativas porque vamos 
abrir novas candidaturas.
Nesse âmbito, estamos a trabalhar 
com a equipa de Culture Transforma-
tion de Recursos Humanos para 
desenhar um programa ibérico con-
junto de participação e desenvolvi-
mento de talento, com uma série de 
iniciativas entusiasmantes. 

A dimensão ibérica é, ou pode ser, 
um acelerador de inovação?
A dimensão ibérica é claramente um 
acelerador de alto impacto no nosso 
negócio. Temos uma escala comple-
tamente diferente quando considera-
mos Portugal e Espanha isolada-
mente ou quando temos, em ambos 
os mercados, a oportunidade de 

encontrar projetos comuns de acele-
ração de negócio com um retorno 
bastante maior. 
Quando negociamos num plano re- 
gional ou global, o nosso nível de 
influência também é muito superior e 
isso faz com que tenhamos também 
maior capacidade e rapidez na execu-
ção. O board de diretores de negócio 
e diretores funcionais, quer em Portu-
gal quer em Espanha, é 100% enco- 
rajador da inovação e trabalhamos 
numa cultura de “possibilidade” o que 
se torna muito inspirador e motivador, 
tanto para os projetos como para as 
pessoas que os desenvolvem. 

Que tipo de ligação está a ser esta-
belecida com as Universidades e 
Parceiros de negócio no campo da 
pesquisa e da inovação, como forma 
de responder ao novo conceito 
“Generation Regeneration”? 
Vamos continuar o nosso programa 
de Open Innovation mas desta vez em 
novos moldes, pois queremos ter uma 
abordagem divergente de exploração, 
usando vários focos de estímulo 
externo. Estamos em comunicação 
com várias aceleradoras internacio-

nais e portuguesas. Além da colabo-
ração com a F6S, uma das maiores 
aceleradoras em sistemas de alimen-
tação e digitais, iniciámos conversa-
ções com a KM ZERO Food Innova-
tion Hub, uma incubadora e acele- 
radora especialmente dedicada ao 
futuro da alimentação já com acesso 
a várias áreas inovadoras do ecossis-
tema, nomeadamente aerofarms e 
robofarms, com o objetivo de analisar 
a fundo este tema. Principiámos tam-
bém a colaboração com a Ship2B, 
igualmente uma incubadora e acele-
radora na área de impacto social. Em 
Portugal, estamos a explorar progra-
mas nos ecossistemas de alimenta-
ção com a BGI e, claro, também com 
a nossa parceira habitual Nova SBE.
Iniciámos uma parceria com o MIT 
através do programa “Students Cor-
porate Entrepreneurship Class“ que 
durará 6 semanas para encontrarmos 
soluções de negócio e o nosso brief 
será exatamente “Generation Rege-
neration” para termos cérebros fres-
cos a encontrar connosco esses dois 
ou três caminhos concretos de explo-
ração para a Regeneração. •

Aerofarms 
Sistemas de cultivo aeropónico (plan-
tas suspensas) em que as plantas 
crescem sem solo ou sol, em qual-
quer local, permitindo um sistema de 
produção de alimentos em escala 
mais sustentável e eficiente.

Robofarms
Ou agricultura inteligente, que recorre 
à aplicação da tecnologia e da Inter-
net of Things (IoT) para a produção 
agrícola, tendo em vista melhorar a 
abordagem alimentar sustentável.

Aerofarm
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Na fábrica de cafés torrados da Nestlé, situada
no Porto, é raro o mês em que não se regista alguma 
inovação tecnológica ou que não sejam testados 
novos materiais de embalagem “ready to recycle”. 
Quem o afirma é Rui Vieira, diretor desta unidade de 
produção, onde são desenvolvidos todos os projetos 
do Grupo que visam tornar 100% recicláveis todas 
as embalagens de café que saem desta fábrica 
com destino a várias partes do mundo.

“Somos uma voz 
ativa e pioneiros 
nos processos  
de melhoria 
tecnológica  
e embalamento 
sustentável”

ENTREVISTA

RUI VIEIRA
Diretor da Fábrica do Porto 
da Nestlé Portugal

Até 2023 estão previstos vários 
investimentos de grande dimensão 
na fábrica do Porto destinados à 
transformação digital e à moderniza-
ção tecnológica de muitas das suas 
linhas, tendo em vista tornar as suas 
operações mais sustentáveis. Que 
projetos materializam estes investi-
mentos, em particular os destinados 
à transformação das embalagens 
com foco na sua circularidade? 
Nos últimos anos, a fábrica do Porto 
beneficiou de vários projetos de 
investimento que nos permitiram, por 
um lado, instalar novas linhas de pro-
dução e enchimento e, por outro, 
modernizar as linhas e equipamentos 
existentes.

Parte deste investimento contribui 
para tornar as nossas operações 
mais sustentáveis, já que possibilita 
não só passar a utilizar material de 
embalagem “ready to recycle” num 
curto espaço de tempo, mas também 
produzir de forma mais eficiente e, 
por conseguinte, mais sustentável.

Como exemplo destes projetos des-
taca-se a adaptação do processo de 
torrefação que torna possível reutili-
zar parte da energia desse processo 
– energia essa que até à data se per-
dia – no pré-aquecimento do café 
verde, gerando poupanças no 
tempo da torra e contribuindo para 
um maior output da linha, o que 

resulta em menores emissões de 
CO2. Outro exemplo são as múltiplas 
melhorias tecnológicas implementa-
das nas linhas de enchimento, que 
permitem acelerar a utilização de 
material de embalagem “ready to 
recycle”. 

Que mais-valias podem advir para a 
Fábrica, decorrentes do projeto 
“Factory Digital”?
É expectável que este projeto nos 
traga mais-valias em diversas áreas. 
Em primeiro lugar, passaremos a ter 
toda a informação disponível à dis-
tância de um clique e com acesso em 
tempo real. Essa informação está 
relacionada com o desempenho das 
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linhas, consumos de energia, de café 
verde e materiais de embalagem, 
controlos de qualidade, intervenções 
e manutenções… Isto facilita em 
muito a análise dos dados e permite-
-nos melhorar a tomada de decisão.

Logo a seguir temos mais-valias na 
economia de tempo e de recursos, 
possibilitando que as nossas pes-
soas estejam focadas nas tarefas 
realmente essenciais. Isto porque 
não haverá mais necessidade de 
imprimir relatórios, de fazer (re)pro-
cessamento de dados nos diversos 
sistemas, pois tudo isso passa a ser 
realizado uma única vez.

Destacaria, por último, a maior inte-
ração entre a fábrica e alguns sta-
keholders. Por exemplo, o desempe-
nho técnico dos principais recursos 
de produção (torradores e linhas de 
enchimento) passará a ser monitori-
zado em contínuo pelos respetivos 
Fornecedores. Esta alteração levará, 
seguramente, a uma melhoria da sua 
performance, diminuindo ainda a 
necessidade de check-ups e manu-
tenções várias que se traduziam em 
tempo parado. 

No que se refere à exportação, a 
Fábrica aumentou o número de paí-

ses para onde exporta. O que está 
na base deste aumento?
Este aumento deve-se sobretudo ao 
impacto da nova linha de produtos 
Starbucks, já que a fábrica do Porto 
continua a ser a única em todo o uni-
verso Nestlé a produzir esta gama. 
Mais de 99% desta produção desti-
na-se aos mercados internacionais, 
com expedição para vários países 
nos cinco continentes e que estão 
distribuídos pelas cinco zonas em 
que operamos: América do Norte 
(NA); América Latina (LATAM); 
Europa (EUR); Ásia, Oceânia e África 
(AOA) e Grande China (GC). 

Adicionalmente, temos um impor-
tante volume de exportação de  
NESCAFÉ®, que também chega a 
inúmeros mercados, particularmente 
dentro das zonas EUR e AOA. 

Uma das ambições da fábrica era ter, 
até ao final de 2021, 100% das emba-
lagens “ready to recycle” para o canal 
Fora do Lar. Este objetivo já foi con-
seguido, correto? Fale-nos um pouco 
acerca do caminho percorrido para 
chegar aos 100% antes da data defi-
nida? 
Correto, este objetivo já foi alcan-
çado. Foi um percurso que envolveu 
toda a equipa e só o foco constante 

neste compromisso permitiu que o 
mesmo fosse atingido antes da data 
estabelecida.

O caminho percorrido passou por 
várias etapas e começou por testar 
diversos materiais na linha de enchi-
mento de forma a poder avaliar a sua 
“maquinabilidade”, ou seja, verificar 
se funcionam bem e sem necessi-
dade de grandes alterações técnicas.

Após a seleção dos materiais de 
embalagem que cumpriam com este 
requisito, foi analisado o seu com-
portamento ao longo do tempo, pois 
o objetivo era passar a ter embala-
gens “ready to recycle” sem compro-
meter nenhuma característica de 
qualidade ou organolética do pro-
duto, nem a sua validade (shelf life). 
A conjugação de todas estas exigên-
cias, levaram à escolha final do 
material de embalagem.

Por último, gostaria de reforçar que a 
implementação deste processo só foi 
possível graças ao contributo e forte 
alinhamento entre as equipas dos 
diversos departamentos, entre os 
quais Produção, Qualidade e Técnico, 
além de diversos especialistas em 
material de embalagem e produto.  

A MONDI foi um desses especialis-
tas, confirma? Que papel teve este 
parceiro na solução de material de 
embalagem que foi desenvolvida?
A MONDI é, de facto, um parceiro de 
negócio que nos ajudou a tornar reci-
cláveis as embalagens de café tor-
rado para o canal Fora do Lar. Esta 
alteração consistiu na substituição 
de uma estrutura à base de alumínio 
não reciclável por uma estrutura de 
material concebida para ser reciclada 
no ecoponto amarelo para todas as 
embalagens de café em grão. 

O material desenvolvido para a nova 
embalagem é menos complexo, pois 
não contém alumínio, sendo mais 

“Atualmente todas as embalagens  
de café da Nestlé que saem da fábrica 
do Porto e seguem para cafés e 
restaurantes são 100% recicláveis. Até 
ao final de 2022, a Companhia quer que 
todas as embalagens destinadas aos 
supermercados e que chegam depois 
às casas dos Consumidores sejam 
igualmente sustentáveis.” 
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favorável ao processo de reciclagem. 
Além disso, permite reduzir o peso 
da embalagem, por ter menos 7% de 
material por peça. 

Fale-nos um pouco da importância 
deste processo para o compromisso 
de neutralidade carbónica da Nestlé.
Todo este processo contribui não só 
para a eliminação do consumo de 
alumínio, na ordem dos 600.000 m² 
por ano, mas também para a redução 
do uso de água (menos 44%) e das 
emissões de CO2 (menos cerca de 
41%) que seriam necessários à pro-
dução e reciclagem deste material. 

Esta diminuição nas emissões de 
CO2, resultante destas alterações nos 
materiais de embalagem, associada 
a outras reduções na emissão deste 
composto químico, diretamente rela-
cionadas com o processo de produ-
ção, como por exemplo a maior efi-
ciência na torra de café, faz com que 
estejamos a caminhar a passos lar-
gos rumo ao compromisso de neu-
tralidade carbónica da Nestlé.

O que é que está previsto em relação 
ao canal Retalho, no que se refere a 

este compromisso de ter 100% das 
embalagens “ready to recycle”?
Neste momento encontramo-nos na 
fase de teste de diversos materiais 
na linha de enchimento de modo a 
avaliar o seu comportamento. Em 
paralelo, e com o objetivo de acele-
rar todo o processso, estamos a 
avançar com os testes de qualidade, 
organoléticos e de shelf life com um 
leque restrito de materiais de emba-
lagem, de onde seguramente sairá 
o material selecionado. A nossa 
ambição é podermos colocar pro-
duto no mercado em embalagens 
“ready to recycle” ainda durante o 
ano de 2022.  

A fábrica que dirige tem sido esco-
lhida para acolher e liderar projetos 
internacionais no que se refere à sus-
tentabilidade e ao desenvolvimento 
de novas marcas. Qual é o contributo 
das marcas produzidas na fábrica do 
Porto para a sustentabilidade noutros 
mercados?
Atualmente, a fábrica do Porto é a 
única da Nestlé com uma linha de 
produção de Roast & Ground de pro-
dutos Starbucks. Isto faz com que 
toda a Inovação e Desenvolvimento 

do Grupo, relacionada com a tecno-
logia existente nesta linha, esteja 
centrada na fábrica do Porto. 

Somos uma voz ativa e pioneiros em 
todos os processos de melhoria tec-
nológica destes equipamentos, além 
de sermos o “laboratório de ensaio” 
do Grupo para todos os testes rela-
cionados com material “ready to 
recycle” nesta gama de produtos. 

Dificilmente encontramos um mês 
em que não se tenha registado 
alguma inovação tecnológica na 
linha ou que não estejamos a testar 
alternativas de novos materiais de 
embalagem “ready to recycle", mui-
tas vezes com a ajuda do fabricante 
e dos nossos colegas dos Centros 
de Inovação do Grupo. O objetivo é 
que todas estas inovações possam 
ser depois replicadas em outros 
mercados. 

Que outros projetos estão já no hori-
zonte?
Temos vários projetos para os próxi-
mos anos que estão diretamente 
relacionados com a modernização da 
fábrica e a sustentabilidade. 
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Vamos introduzir melhorias no pro-
cesso de torrefação com vista a 
reduzir o consumo de energia e, con-
sequentemente, diminuir as emis-
sões de CO2, além de renovarmos as 
linhas de enchimento, substituindo 
algumas por outras com maior efi-
ciência e versatilidade. Adicional-
mente, vamos apostar na moderniza-
ção das diferentes linhas de apoio, 
com foco na fase inicial do processo 
– a zona de receção e limpeza de café 
verde – e na etapa final – a área de 
paletização do produto terminado. 

Tudo isto são exemplos que contri-
buirão para que tenhamos uma 
fábrica mais moderna e, segura-
mente, mais sustentável.

A Nestlé assumiu o compromisso de 
ter 100% do café proveniente de cul-

tivo sustentável até 2025. Como é 
que olha para este compromisso e o 
que é que está a ser feito para apoiar 
a sua concretização, nomeadamente 
tendo em conta o aumento de pro-
dução na fábrica do Porto?
Com o aumento de produção na 
fábrica do Porto, indiretamente, 
temos um acréscimo do consumo de 
café verde que está na base de todos 
os nossos produtos. O nosso objetivo 
é que este café verde, a nossa prin-
cipal matéria-prima, tenha origem 
num cultivo feito de forma sustentá-
vel, pois esta é a única garantia de 
que as gerações futuras poderão 
continuar a desfrutar desta bebida de 
que todos gostamos, mas sem que 
isso tenha qualquer impacto negativo 
nos nossos produtores. 
Esta forma de cultivo passa por 
assegurar a implementação de prá-

ticas mais sustentáveis a nível téc-
nico no cultivo e na produção, entre 
as quais métodos agrícolas que pro-
tejam o solo e a monitorização da 
rega para utilização mais eficiente 
da água. Para garantir que a aplica-
ção destas medidas não implica a 
perda de rendimentos por parte dos 
nossos produtores, a Nestlé desen-
volveu diversos programas de apoio 
que visam contribuir para o aumento 
da qualidade de vida dos agriculto-
res e das suas comunidades.

Deste modo, a Nestlé consegue, em 
qualquer momento, rastrear os 
grãos de café que recebe desde os 
campos de cultivo, acautelando o 
cumprimento de todos os fatores 
económicos, sociais e ambientais. 
Todo este processo acaba por ser 
certificado por entidades externas e 
independentes, como a Rainforest 
Alliance ou a 4C Services.

Este objetivo coloca desafios acres-
cidos à fábrica, a nível do seu pro-
cesso de produção?
Diretamente relacionado com a 
fábrica e, até não termos 100% do 
café proveniente de cultivo susten-
tável, temos de saber viver com as 
duas realidades, sendo certo que 
acrescentam desafios e complexi-
dade ao processo de fabrico. 

Temos café verde que provém 100% 
de cultivo sustentável e café verde 
que chega ainda com o seu processo 
de certificação em curso. Interna-
mente temos de manter a rastreabi-
lidade, havendo uma duplicação das 
matérias-primas no que respeita à 
sua origem. Contudo, encaramos a 
gestão desta complexidade como o 
nosso contributo para o sucesso 
desta iniciativa, sendo mais um elo 
da cadeia empenhado em que a 
mesma seja implementada o mais 
rapidamente possível. •

“O nosso objetivo é que o café verde,  
a nossa principal matéria-prima, tenha até 
2025, origem num cultivo feito de forma 
sustentável, pois é a única garantia de que 
as gerações futuras poderão continuar 
a desfrutar desta bebida sem que isso 
tenha qualquer impacto negativo 
nos nossos produtores.”



24 NEST • ED 03 •  FEV • 2022

PESSOAS 
E PLANETA

A solução consiste na exclusão da 
camada de revestimento interno, 
conciliada com um novo sistema de 
esvaziamento do saco, resultando 
numa camada inferior dupla com sis-
tema especial de bica de esvazia-
mento que a tornou totalmente reu-
tilizável. Além da poupança finan- 
ceira que resulta da possibilidade de 

Nestlé distingue 
Big Bags Reutilizáveis

COM PRÉMIO 
DE SUSTENTABILIDADE

COMPROMISSO

O projeto Big Bags reutilizáveis, da LC Packaging, conquistou o primeiro lugar 
na 2ª edição do Prémio de Sustentabilidade Nestlé para Fornecedores, 
uma iniciativa que pretende destacar a partilha de valor, com o ambiente 
e com a sociedade, que os projetos das empresas parceiras da Nestlé 
fazem ao longo das suas cadeias de produção, permitindo 
um efeito de cascata a jusante das suas operações.

utilizar 10.000 Big Bags reutilizáveis 
em vez dos 50.000 de uso único, a 
solução permite ainda reduzir os 
recursos consumidos por cada big 
bag em menos 8,8 litros de água, 
menos 5,7 kw/h de energia e com 
menos 7,4 kg de emissões de CO2 
por cada kg de bag.

Fruto do desafio lançado pela fábrica 
da Nestlé em Avanca, para desen-
volver uma versão reutilizável dos Big 
Bags, a inovação da LC Packaging foi 
já implementada e permite uma 
média de cinco utilizações para cada 
Big Bag, em vez de apenas uma per-
mitida pela versão original deste 
equipamento. 

Projeto vencedor, 
LC Packaging
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O segundo lugar coube à MONDI, empresa de fabrico de 
material de embalagem, que desenvolveu a tecnologia 
que permitiu a alteração de todas as embalagens de café 
torrado na fábrica do Porto destinadas ao canal out of 
home. Ao substituir a estrutura à base de alumínio nas 
embalagens de café em grão, por uma em material reci-
clável, esta solução veio permitir à Nestlé diminuir o con-
sumo de alumínio em 600.000 m2 por ano, reduzindo 
também as emissões de CO2 em 41% e os consumos de 
água em 44%. Este “novo” material, além de ser mais 
favorável ao processo de reciclagem, irá permitir à emba-
lagem ter um peso mais reduzido (menos 7% de material 
por peça), continuando a garantir a barreira protetora 
necessária à frescura no embalamento do café.

A empresa Silvex, conquistou o terceiro lugar com um 
projeto de desenvolvimento de filmes plásticos com 
recurso a 100% de material reciclado de PE (polietileno) 
e PP (polipropileno), para uso na produção de diferentes 
produtos como sacos plásticos, filme estirável e retrátil, 
entre outros. Com esta solução aplicada individualmente 
a cada cliente, a Silvex assegura uma maior eficácia na 
reciclagem de plásticos, estimulando a rastreabilidade 
dos resíduos plásticos dos seus clientes e a sua reintro-
dução na produção de novas embalagens ou produtos 
úteis. A solução já foi implementada pela Nestlé, em Por-
tugal e Espanha, com um nível de incorporação de 80% 
de materiais reciclados em sacos de plástico. 

A Randstad foi ainda reconhecida com uma menção hon-
rosa pelo projeto Capacitar Todos, desenvolvido em par-
ceria com o Capacitar+ e CLDS 4G (Santa Casa da Mise-
ricórdia da Maia), no âmbito do pilar Para Pessoas,  
Famílias e Animais de Companhia. A iniciativa foca-se no 
apoio a pessoas em situação de fragilidade laboral, atra-
vés de sessões de capacitação e posterior inclusão no 
mercado de trabalho. •

Segundo lugar, MONDI

Terceiro lugar, Silvex
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Tudo começa nas plantações e com os agricultores 
que produzem os grãos de café em sintonia 
com a natureza, mas as medidas que estão 
a ser empreendidas para transformar NESCAFÉ® 
e NESCAFÉ® Dolce Gusto® em marcas  
100% sustentáveis têm um alcance muito mais vasto. 
Passa pelas fábricas, pelas embalagens e chega 
à casa dos Consumidores, de onde podem ganhar 
novas vidas e usos renovados.

Dos campos de cultivo 
aos pontos de reciclagem

COMPROMISSO

João Manzarra, embaixador do programa 
"Café com Respeito" com Nuno Castanheira, 

Coffee Specialist da Nestlé Portugal

No caminho que a Nestlé está a per-
correr no sentido da Regeneração, o 
café assume um lugar de destaque 
para que a bebida que chega à casa 
dos Consumidores tenha um im- 
pacto cada vez menor no Planeta. 
Neste trajeto, NESCAFÉ® e NESCAFÉ® 
Dolce Gusto® estão a dar passos lar-
gos na sua jornada regenerativa. 

Estas duas marcas que em 2020 
asseguraram 85% e 90%, respetiva-
mente, da produção de café prove-
niente de cultivo sustentável preten-
dem atingir os 100% em todo o 
mundo até 2025. Contudo, a abran-
gência das suas iniciativas para mini-
mizar a sua pegada ambiental vai 
desde a origem da matéria-prima até 
à chávena do café ou ao destino da 
cápsula no final da sua vida útil, pas-
sando inclusivamente pelos mate-
riais de comunicação usados nos 
pontos de venda.

NESCAFÉ® ACELERA 
A JORNADA DE REGENERAÇÃO 
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“A MUDANÇA ESTÁ NAS PESSOAS” 

Para dar voz ao programa “Café com Respeito”,  
João Manzarra associou-se a NESCAFÉ® e a  
NESCAFÉ® Dolce Gusto® para ser o embaixador 
deste programa em Portugal. O apresentador, 
reconhecido pelo público português pelas suas 
preocupações ambientais e por seguir um estilo de 
vida saudável, foi convidado a explorar as boas 
práticas de cultivo e produção de café para que, 
em conjunto com a marca, possa ajudar a promo-
ver um consumo com mais respeito. 
“Como consumidor diário de bom café, recebi este 
convite com entusiasmo, mas também com alguma 
ponderação”, conta João Manzarra. “Foi gratificante 
entender as razões do convite, contarem comigo 
para a comunicação das boas práticas da marca, per-
ceber que tínhamos uma feliz coincidência na pers-
petiva da ação presente para um futuro melhor”. 
Num desses momentos de partilha, o embaixador 
visitou o Coffee Specialist da Nestlé, Nuno Casta-
nheira, para conversar sobre as iniciativas de susten-
tabilidade que permitem à marca garantir que as 
gerações futuras poderão continuar a desfrutar desta 
bebida e sobre os impactos sociais do programa 
através do suporte às comunidades de cafeicultores.
“Impressionou-me o cuidado que o programa dedica 
quer à forma de cultivo quer a quem cultiva” observa 
João Manzarra, que nota ainda ser “um privilégio” 
poder “contribuir para dar a conhecer estas práticas 
sustentáveis, não só na plantação e produção, como 
também no apoio social e comércio justo”.
Outra experiência que entusiasmou o apresentador 
foi a oportunidade de plantar um cafeeiro, a planta 
que está na origem do café e que, por norma, ape-
nas é cultivada no cinturão do café – uma zona do 
globo localizada entre os trópicos e onde se encon-

tra a combinação certa de altitude, solo e clima 
para o cultivo dos grãos de café. Contudo, Nuno 
Castanheira conseguiu recriar em Portugal as con-
dições necessárias para o crescimento desta planta 
e mostrou mesmo ao embaixador cafeeiros que já 
produziram grãos de café. 
Ter sido confrontado com o facto de que durante 
aqueles breves segundos de conversa, se haviam 
bebido cerca de 550 mil chávenas de café em todo 
o mundo, despertou ainda mais João Manzarra para 
a necessidade de se estimular um consumo respon-
sável. Na sua opinião “a mudança está e só poderia 
estar nas pessoas”, mas reconhece também que “é 
importante saber que há este tipo de preocupação 
por parte das marcas”. “Só faz sentido falar em 
mudança quando as coisas não estão bem e é nas 
pessoas que encontramos o agente dessa transfor-
mação. Neste processo regenerativo, as nossas 
escolhas são essenciais. Quando o Consumidor se 
torna atento e consciente, as marcas, que também 
são pessoas, vão naturalmente atrás”. 
Os hábitos sustentáveis que João Manzarra adota 
na sua rotina diária inspiram muitos dos seus segui-
dores, mas o apresentador revela ter também “em 
grande consideração as suas opiniões”. “Parte das 
pessoas que me seguem são muito atentas às dinâ-
micas do planeta” e o seu “nível de exigência em 
relação às boas práticas é muito grande.” 
É para estas pessoas que o embaixador do programa 
“Café com Respeito” quer “transmitir uma mensa-
gem transparente e inspiradora” sobre a forma como 
NESCAFÉ® procura “cultivar o respeito e trabalha em 
prol de um mundo mais sustentável, não olhando 
para este conceito como uma tendência, mas sim 
com a relevância e destaque que merece.”

Uma dessas iniciativas é o programa 
“Café com Respeito”, de NESCAFÉ®, 
que visa mostrar como é que o café 
é cultivado, produzido e embalado 
respeitando o Planeta, ao mesmo 
tempo que apresenta ideias e suges-
tões para saborear esta bebida com 
menos desperdício e de forma mais 
responsável. 

Considerado o maior programa de 
sustentabilidade de café a nível 
mundial, o projeto tem João Man-
zarra como embaixador no mercado 
português (ver caixa) e desenvolve-
-se em quatro pilares corresponden-
tes às fases que vão desde a produ-
ção ao consumo de NESCAFÉ®, com 
medidas que se focam no cultivo e 

no fabrico, mas também na forma de 
embalar e saborear esta bebida. 
“Cultivado com Respeito”, “Produ-
zido com Respeito”, Embalado com 
Respeito” e “Saboreie com Respeito” 
constituem, assim, os eixos de atua-
ção do programa que incorpora 
ações concretas para assegurar o 
bem-estar e formação dos agriculto-
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res e produtores; técnicas agrícolas que incentivem a 
biodiversidade, protejam os solos e os recursos naturais; 
a adoção de práticas mais sustentáveis nas fábricas, 
reduzindo as emissões de carbono; a otimização das 
embalagens para facilitar a reciclagem; e um consumo 
de café que promova uma nova vida para os recipientes 
utilizados.
Estas práticas resultam na visão que NESCAFÉ® tem do 
“café de origem responsável”, em que é possível rastrear 
os grãos de café até aos campos de cultivo e garantir 
que são cumpridos fatores económicos, sociais e 
ambientais, certificados por entidades externas e inde-
pendentes, como a Rainforest Alliance e a 4C Services. 

UMA PEQUENA CÁPSULA, 
UM GRANDE PASSO PARA O AMBIENTE

O programa “Café com Respeito” é extensível a  
NESCAFÉ® Dolce Gusto®, que tem como ambição 
garantir que as cápsulas e embalagens individuais 
sejam 100% recicláveis até 2025, cumprindo assim o 
compromisso global da Nestlé. Atualmente, a marca 
está a trabalhar para assegurar um destino final ade-
quado para as cápsulas usadas – não só do plástico 

“O programa “Café com 
Respeito“ é verdadeiramente 

inovador, porque é um esforço 
holístico que vai do grão de 

café até à chávena. Para nós, só 
faria sentido associarmos este 

programa a uma personalidade 
verdadeiramente desperta 

para a importância de 
garantir que o café tem uma 

origem sustentável 
e é feito e consumido 

de forma responsável.”

TERESA ROSETA
Marketing Manager de NESCAFÉ®  

e NESCAFÉ® Dolce Gusto® na Nestlé Portugal 

como das borras de café – e pretende ainda continuar 
a expandir a sua rede de pontos de recolha, bem como 
melhorar e reforçar a informação que é prestada ao 
Consumidor.
Neste domínio, conta igualmente com a parceria de João 
Manzarra, que será um dos rostos do projeto que  
NESCAFÉ® Dolce Gusto® está a preparar com o objetivo 
de dar uma nova vida às cápsulas utilizadas.
Para tornar mais prática a reciclagem em casa dos Con-
sumidores, NESCAFÉ® Dolce Gusto® lançou um recipiente 
de plástico 100% reciclado que permite armazenar cáp-
sulas usadas para serem posteriormente depositadas nos 
pontos de recolha. Com capacidade para 35 cápsulas, 
este recipiente dispõe de uma pega e tampa que facilita 
o transporte e impede odores na altura de colocar  
as cápsulas num dos mais de 140 pontos de recolha da 
rede que a marca tem vindo a expandir desde 2010 
(https://dolce-gusto.pt/reciclagem-capsulas-de-cafe). A 
entrega das cápsulas para reciclagem pode também ser 
feita no momento em que recebe uma nova encomenda 
feita online no site de NESCAFÉ® Dolce Gusto®. 
Percorrido este caminho, o plástico e a borra são depois 
separados para ganharem nova vida: a borra é aprovei-
tada como corretivo orgânico nos solos e o plástico é 
reciclado para a construção de mobiliário urbano. 
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PLÁSTICO DAS CÁPSULAS DÁ ORIGEM 
A EXPOSITORES REUTILIZÁVEIS

É precisamente neste ponto que NESCAFÉ® Dolce 
Gusto® dá forma a uma inovadora iniciativa na sua jor-
nada regenerativa e que se enquadra no conceito de 
economia circular ao dar uma nova vida ao material plás-
tico que resulta da reciclagem das cápsulas. 
A partir deste plástico 100% reciclado, a marca criou 
expositores e ilhas que podem ser reutilizados várias 
vezes nos pontos de venda, como super e hipermerca-
dos. Todas as peças foram desenvolvidas em parceria 
com a Extruplás, empresa parceira do programa de reci-
clagem NESCAFÉ® Dolce Gusto® e o seu desenho per-
mite não apenas a reutilização nas lojas, mas também o 
reaproveitamento para outros fins. É o caso das ilhas, 
que podem ser transformadas em canteiros para jardins 
ou espaços públicos através de parcerias futuras. O pri-
meiro canteiro será instalado no recém remodelado 
Campus Nestlé, em Linda-a-Velha.
Este projeto, que irá contribuir para reduzir o desperdício 
de materiais temporários nos pontos de venda, insere-se 
no programa de reciclagem NESCAFÉ® Dolce Gusto® 
existente há mais de 10 anos e que tem como objetivo 
aumentar as taxas de recolha e reciclagem das cápsulas 
de café, através de iniciativas nacionais e internacionais 
que pretendem acelerar os esforços de sustentabilidade 
da marca. •

SABOREAR UM NESCAFÉ® 
COM RESPEITO

O café sabe melhor com respeito através 
de escolhas que protegem o ambiente. 
A mudança está nas nossas mãos e da- 
mos algumas ideias para se inspirar. 

• Utilize recipientes reutilizáveis para 
saborear o café e tenha um impacto 
positivo no meio ambiente;

• NESCAFÉ® não precisa de água fervi- 
da a 100ºC. Saboreie a 80ºC e poupe 
energia;

• Deposite as cápsulas usadas de  
NESCAFÉ® Dolce Gusto® nos pontos 
de recolha para reciclagem ou entre-
gue-as no momento em que recebe 
uma nova encomenda feita online. 
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Numa sociedade onde 
os jovens continuam a 

ser os mais afetados pelo 
desemprego, a Nestlé quer 

capacitar as novas gerações 
com as competências mais 

ajustadas a um mercado 
de trabalho em constante 

mutação, impulsionado pelo 
ritmo acelerado a que a 

tecnologia tem evoluído nos 
últimos anos.

COMPETÊNCIAS DIGITAIS 
DOS JOVENS
Enfrentar o desafio 
da transformação laboral

De acordo com a Organização Inter-
nacional do Trabalho, mais de um em 
cada seis jovens em todo o mundo 
não tem emprego. Além disso, em 
países de rendimentos baixos ou 
médios, cerca de 75% dos jovens tra-
balham na economia informal, con-
dição que não lhes oferece quaisquer 
garantias e pouca ou nenhuma pro-
teção social.

Se esta situação de desemprego e 
precariedade laboral e social era já 
preocupante, a pandemia de COVID-
-19 veio agravá-la ainda mais, com 
muitos jovens a perderem o emprego 
ou a ser-lhes reduzido o horário de 
trabalho.  

COMPROMISSO

Este fenómeno de desemprego jovem 
que se regista à escala mundial não 
deixou Portugal imune, onde os mais 
novos acabaram por ser igualmente 
os mais afetados pela pandemia. 
Segundo dados do Observatório Per-
manente da Juventude do Instituto de 
Ciências Sociais da Universidade de 
Lisboa, no intervalo referente ao pri-
meiro ano de pandemia (entre o pri-
meiro trimestre de 2020 e o seu 
homólogo de 2021), o crescimento da 
taxa de desemprego entre os jovens 
até aos 24 anos foi de 22,3%, pratica-
mente quatro vezes superior à média 
do país (5,9%). Durante esse período 
houve menos 100 mil jovens empre-
gados do que no início da crise pan-
démica e os inativos já são 261 mil.
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Consciente desta realidade, a Nestlé 
mantém bem vivo o seu objetivo de 
promover a empregabilidade jovem 
e assumiu, no âmbito do seu pro-
grama global “Nestlé Needs YOUth” 
um novo compromisso para o triénio 
2021-2025 em Portugal: a criação de 
mais 750 oportunidades de trabalho 
e formação para jovens em todas as 
suas estruturas:  sede, centro de ser-
viços partilhados NBS Lisbon, fábri-
cas e centros de distribuição.

Sob a chancela desta iniciativa e 
como forma de aumentar o seu 
impacto, a Nestlé está a focar a sua 
ação no desenvolvimento de com-
petências digitais e tecnológicas, 
dotando as novas gerações das fer-
ramentas e conhecimentos neces-
sários para o sucesso profissional 
atual e futuro. Deste modo, pretende 

Gonçalo Farinha, Integrated Marketing 
Services Lead, NBS Lisbon

dar resposta às rápidas mudanças 
no mercado laboral, influenciadas 
sobretudo pelo ritmo galopante da 
evolução tecnológica a que se assiste 
nos últimos anos. 

Tendo em conta que quase todas as 
carreiras profissionais na atualidade 
envolvem a utilização de alguma 
forma de tecnologia e que a digitali-
zação do mundo em que vivemos está 
a fazer emergir novas profissões e 
novas funções, a formação dos jovens 
em competências digitais é uma prio-
ridade que já foi assumida pela União 
Europeia e, consequentemente, por 
Portugal. Por outro lado, as transfor-
mações no mercado de trabalho são 
tão céleres que o sistema de ensino 
tem dificuldade em acompanhar. 

A Nestlé defende, por isso, que o 
contributo das entidades privadas 
nesta matéria é fundamental e quer 
ter um papel ativo e responsável 
na capacitação dos jovens com as 
competências mais adequadas às 
necessidades reais dos empregado-
res. Como tal, os seus programas de 
formação pretendem ajudar os mais 
novos a prosperarem nos locais de 
trabalho e a impactarem positiva-
mente as organizações, a encontra-
rem empregos mais enriquecedores 
e estimulantes onde o seu talento 
seja válido e reconhecido ou a desen-
volverem os seus próprios negócios 
com inovação e criatividade. 

Como parte destas iniciativas, a 
Nestlé está ainda a apoiar a apren-
dizagem e o desenvolvimento de 
tecnologias avançadas para ajudar a 
acelerar a transição para um sistema 
alimentar regenerativo, ajudando os 
jovens a tornar a agricultura uma ati-
vidade lucrativa e sustentável.

“Os jovens trazem 
consigo um mindset 
disruptivo que 
ajuda as empresas 
a manterem-se 
na vanguarda digital” 

Gonçalo Farinha lidera a área de Inte-
grated Marketing Services (IMS) no 
hub digital de Nestlé Business Servi-
ces (NBS) Lisbon e não tem dúvidas 
de que “falar de emprego jovem é falar 
de sucesso para o futuro das empre-
sas”. O responsável, que desde 2019 
dirige a partir de Lisboa uma equipa 
que presta serviços à Nestlé a nível 
mundial no apoio à operacionalização 
da estratégia de marketing digital, tem 
integrado nesta unidade alguns jovens 
do programa “Nestlé Needs YOUth”.  

Gonçalo Farinha entende que a ini-
ciativa é uma “mais-valia não só 
numa ótica de engagement com os 
jovens, mas também para os ajudar 
na identificação de áreas e oportu-
nidades de desenvolvimento futuro”, 
sublinhando que as novas gerações 
“trazem consigo um mindset dis-
ruptivo muito necessário quando 

NO HUB DIGITAL DE NESTLÉ BUSINESS
SERVICES LISBON

A AMBIÇÃO DA NESTLÉ:

Até 2030, ajudar 
10 Milhões de jovens de 
todo o mundo a terem 

acesso a oportunidades 
de formação e trabalho. 

É a resposta da 
Companhia à situação 
de desemprego que 
afeta 55 milhões de 

jovens entre os 15 e os 
24 anos a nível mundial. 
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falamos em digital investments, por 
forma a que as empresas se mante-
nham na vanguarda da área digital.” 

De acordo com o líder de IMS, “a 
escala da Nestlé acaba por permi-
tir aos jovens talentos um alto nível 
de progressão de carreira dentro da 
organização, em especial na área de 
digital e e-Business devido ao cons-
tante dinamismo e evolução” que 
lhe é inerente. Por outro lado, “têm a 
oportunidade de participar na imple-
mentação de estratégias digitais em 
diversas categorias dentro do uni-
verso da Companhia, como PetCare, 
Health Science ou Infant Nutrition” 
num ambiente de diversidade que é 
característico de um serviço de inter-
venção global. 

Em menos de três anos, Gonçalo 
Farinha fez crescer a sua equipa de 
21 para 80 pessoas e um dos maiores 
desafios que aponta é, precisamente, 
a “gestão de talentos, especialmente 
talentos jovens”, pois são quem mais 
procura “rapidez, diversidade de ini-
ciativas e até mesmo diversidade cul-
tural”. Neste último ponto, a área que 
dirige “consegue manter os jovens 
motivados dando a oportunidade 
de interagir e trabalhar com diversos 

mercados e culturas a uma escala 
global”, salienta o responsável.  

À frente de uma área eminentemente 
digital e tecnológica “a rápida e cons-
tante evolução” é outro desafio com 
que Gonçalo Farinha tem de lidar 
no seu seu dia a dia. “Obriga-nos a 
estar em constante update, de modo 
a sermos bem-sucedidos nas inicia-
tivas globais que conduzimos a partir 
de Lisboa e a alcançar os objetivos 
definidos pela Nestlé.” Para tal, ter os 
perfis adequados na sua equipa é um 
fator crucial e, na hora de recrutar, a 
componente técnica associada à res-
petiva função é importante, mas soft 
skills como “comunicação, relação 
com Parceiros e resiliência” têm de 
ser igualmente valorizadas.  

A nível mundial, a Nestlé propõe-
-se atingir dois grandes objetivos 
até 2025: aumentar em 25% as 
vendas através de plataformas de 
e-commerce e fazer crescer a nossa 
base de dados de Consumidor para  
400 milhões de contactos." Estas 
metas são suportadas por uma 
“repriorização de investimentos em 
que 70% do budget das marcas será 
alocado ao digital”, sendo “claro que 
todos os serviços digitais prestados 

por Integrated Marketing Services 
se tornam indispensáveis” a par da 
“adoção da tecnologia correta”, sus-
tenta Gonçalo Farinha.        

Foi, aliás, a repriorização digital das 
marcas e dos mercados e a evolução 
tecnológica que levaram a que a pró-
pria designação desta área dentro da 
Nestlé tenha sido alterada recente-
mente. Criada em 2014 com o nome 
“Digital and Social Media” passou a 
“Integrated Marketing Services” em 
2021, para refletir “a evolução do tipo 
de projetos que gerimos”, esclarece 
o responsável.  

“Neste momento olhamos para as 
ativações digitais dentro da Nestlé 
de forma integrada, tendo em conta 
todos os touchpoints disponíveis 
para serem acionados, conseguindo, 
assim, um maior nível de contacto 
com qualidade junto dos nossos 
Consumidores”, explica Gonçalo 
Farinha. 

Em todo este processo, a unidade de 
IMS tem uma função determinante, 
já que “a tecnologia é vista como um 
catalisador de estratégias e atingi-
mento de sucesso” não apenas para 
a Companhia, mas também “para as 
novas gerações”. 

“Os sistemas educativos europeus 
estão atualmente a reformar os cur-
rículos relacionados com competên-
cias digitais que permitem às novas 
gerações comunicar, criar e partilhar 
conteúdos, desenvolver pensamento 
crítico, bem como colaboração e reso-
lução de problemas, e tudo isto só é 
possível com a utilização de novas 
tecnologias”, defende Gonçalo Fari-
nha, para quem a adaptação contínua 
da Nestlé aos novos desenvolvimen-
tos tecnológicos permite aos seus 
Colaboradores continuarem a sua 
formação e manterem-se atualizados 
num mundo em rápida evolução. •
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A sede da Nestlé Portugal, recentemente inaugurada enquanto 
projeto ambientalmente sustentável e centrado nas Pessoas, 
tornou-se agora também no primeiro edifício do Grupo, a nível 
mundial, a instalar biorreatores com uma microcultura de algas 
para a melhoria da qualidade do ar no interior. 

Sustentabilidade que nasce no oceano

COMPROMISSO

As algas do oceano têm capacidade 
para absorver mais de 50% do dió-
xido de carbono existente no pla-
neta; este foi o ponto de partida do 
“Microalgae Bio-Buildings“, um pro-
jeto idealizado por Hugo Silva, Cola-
borador da Nestlé Portugal. O pro-
jeto piloto vai permitir a captura e 
transformação de dióxido de car-
bono em oxigénio, melhorando a 
qualidade do ar e dando um impor-
tante contributo para o compromisso 

PROJETO BIO-BUILDING

global da Nestlé em reduzir para 
metade as emissões de CO2 até 
2030, e atingir a neutralidade carbó-
nica até 2050, ou o Net Zero Pledge.
A tecnologia, designada de Pho-
toSynthetica™, vai produzir 30 kg de 
biomassa num ano, o equivalente à 
absorção de cerca de 7,3 kg de CO2, 
e produzir cerca de 5,5 kg de oxigé-
nio. O correspondente à quantidade 
de CO2 absorvido por quatro árvores 
de grande porte. 
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Hugo Silva, Iberian Sustainability Specialist na Nestlé Portugal

Hugo Silva, Iberian Sustainability 
Specialist na Nestlé Portugal e autor 
do projeto Bio-Building, partilha 
como a ideia nasceu de uma candi-
datura ao programa interno de Ino-
vação da Nestlé, o “InGenius – 
Employee Innovation Accelerator”, 
que pretende estimular o empreen-
dedorismo e o desenvolvimento de 
ideias através dos Colaboradores.

“Em 2020, a equipa da “InGenius“ 
lançou um desafio relacionado 
com as alterações climáticas, e 
sendo a sustentabilidade um tema 
pelo qual me interesso bastante, 
sabia que tinha de me candidatar 
embora não soubesse com que 
tema.“

“InGenius” é uma plataforma de cria-
ção de crowdsourcing e conta com o 
apoio de uma equipa dedicada à 
conceção rápida de processos MVP  
(Minimum Viable Product) e com 
valores de empreendedorismo. 
Hugo Silva descreve como o pro-
grama “InGenius” teve a participa-
ção de mais de 75.000 Colabora- 
dores da Nestlé, gerando mais de 

8.800 novas ideias, e somando votos 
de 118.340 pessoas e 32.000 comen-
tários. Através da equipa desta pla-
taforma, o especialista destaca o 
suporte de Oscar Gil, Innovation 
Manager, acrescentando o quanto 
os “ajudou em toda a gestão do 
mesmo”, sendo que “localmente, o 
apoio da equipa de facilities foi 
determinante, tendo também 
António Carrilho, desta equipa, 
sido uma peça fundamental para 
o sucesso do projeto.”

Ao observar a enorme capacidade 
das algas em absorver CO2, Hugo 
Silva refere a forma como abordou e 
pesquisou, juntamente com a equi- 
pa da “InGenius”, diversas empresas  
que trabalhassem com soluções de 
microalgas.

“Chegámos a uma empresa que 
acabou por desenvolver um protó-
tipo de biorreator para nós. Esta 
ideia foi desenvolvida a pensar em 
como este projeto poderia ajudar-
-nos a atingir os nossos compro-
missos de sustentabilidade, em- 
bora sendo ainda piloto.”

Este sistema, que poderá vir a ser 
adotado noutros edifícios da Nestlé, 
consiste numa estrutura de aço com 
12 tubos de ensaio de grande tama-
nho para o cultivo de organismos sob 
condições controladas, os biorreato-
res. Nestes “tubos” é injetado ar na 
parte inferior, ficando a transforma-
ção de CO2 em O2 a cargo do poder 
de fotossíntese das microalgas. 

“Através de sistemas de aeração, 
as culturas contidas nos biorreato-
res são borbulhadas, ou arejadas, 
para serem mantidas em constante 
movimento.”

As bolhas de ar ao subirem natural-
mente no meio aquoso do biorreator, 
encontram as células das microal-
gas. “Através deste processo, mo- 
léculas de CO2 e poluentes do ar 
são capturados e armazenados 
pelas algas, e crescem até se trans-
formarem em biomassa", esclarece 
Hugo Silva.

“O PhotoSynthetica™ 
vai permitir testar e 
criar a visão do que 

poderá ser um futuro 
Nestlé Bio-Building 

neutro em carbono.”
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mida “por humanos e outros ani-
mais”, podendo desta forma ser uti-
lizado como “alimento altamente 
nutritivo ou como suplemento ali-
mentar”, bem como em “produtos 
cosméticos”. Além destas vanta-
gens, as microalgas serão também 
testadas quanto à viabilidade de pro-
dução de embalagens biodegradá-
veis, dado a sua capacidade de pro-
dução de bioplásticos. Porém, Hugo 
Silva também aponta a possibilidade 
de utilização como fertilizante de 
solos, admitindo que “É aqui onde 
estamos com maior interesse e a 
investigar mais possibilidades de 
desenvolvermos aplicações neste 
campo”. •

“A sustentabilidade é um caminho 
que não podemos fazer sozinhos!"

O projeto foi desenvolvido em parce-
ria com uma empresa de inovação, a 
EcoLogicStudio, sendo que esta 
concebeu a tecnologia com duas 
universidades, o Synthetic Lands-
cape Lab da Innsbruck University e 
o Urban Morphogenesis Lab do 
Bartlett University College London. 
O resultado foi o PhotoSynthetica™, 
um sistema de reatores que se inte-
gra na perfeição na arquitetura do 
edifício. Movido a energia solar, 
colhe o excecional potencial fotos-
sintético da vida das colónias de 
microalgas. Hugo Silva elucida que 
para a Nestlé, enquanto empresa 
especializada em alimentação, “este 
género de parcerias é fundamen-
tal para que possamos inovar 
internamente com novas tecnolo-
gias que nos ajudam a melhorar”.

A  tecnologia PhotoSynthetica™   
pode ser ainda utilizada noutros con-
textos urbanos como fachadas ver-
des de edifícios, telhados com vege-
tação, quintas verticais, sky gardens, 
espaços públicos purificadores de 
ar, parques urbanos, átrios e pátios 
com vegetação ou jardins verticais.
O PhotoSynthetica™ vai permitir tes-
tar e criar a visão do que poderá ser 
um futuro Nestlé Bio-Building neutro 
em carbono, mas este conjunto de 
biorreatores procura ainda aumentar 
a eficiência energética da sede, visto 
que a estrutura será instalada na 
fachada de vidro. Desta forma, a 
estrutura não só irá criar uma bar-
reira de proteção contra o sol, como 
reduz o aquecimento do edifício. 

Mas as vantagens do projeto são 
mais extensas. Alimentado por ener-
gia solar, o potencial das colónias de 
microalgas vivas, neste caso a spiru-
lina, é enorme. Hugo Silva partilha 
como a spirulina pode ser consu- Saiba mais sobre o novo 

Campus da Nestlé Portugal 
(págs 14–21) 
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Continuar a inovar para ter 
uma influência cada vez mais 
positiva na vida dos animais 
de companhia, das pessoas 
que os amam e do planeta. 
É este objetivo que determina 
a ação da Purina e que 
norteia os compromissos 
que assumiu para com 
a sociedade. 

PURINA REVELA IMPACTOS 
DAS SUAS INICIATIVAS E APONTA 
TENDÊNCIAS E DESAFIOS
A caminho de uma sociedade 
mais petfriendly e feliz

Apesar dos desafios colocados pela 
pandemia de COVID-19, a Purina (o 
negócio de PetCare do Grupo Nestlé) 
registou, em 2020, progressos assi-
naláveis na concretização dos com-
promissos por si estabelecidos. A 
confirmá-lo está o relatório “Purina 
in Society”, o terceiro que a Empresa 
publica desde que há seis anos anun-
ciou dez compromissos sobre a sua 
responsabilidade para com a socie-
dade, distribuídos por três grandes 
áreas: Animais, Pessoas e Planeta.

COMPROMISSO

Face às dificuldades, a Purina adap-
tou os seus programas a platafor-
mas virtuais e encontrou soluções 
criativas para continuar a progredir, 
de tal forma que ao longo desse 
ano conseguiu atingir e, em alguns 
casos, exceder consideravelmente as 
metas a que se havia proposto em 
cinco desses objetivos. 

Um deles diz respeito à iniciativa “Pets 
at Work”, que visava criar 200 alian-
ças para apoiar o projeto em toda 

JOÃO CASTANHEIRA
BEO da Purina Portugal
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a Europa no horizonte 2015-2020,  
tendo sido estabelecidas até final 
do ano passado 209 parcerias com 
empresas e organizações. O nosso 
país deu um contributo significativo 
para a superação deste objetivo e 
João Castanheira, Business Executive 
Officer (BEO) da Purina Portugal não 
esconde a satisfação. “Foi um dos 
principais desafios na promoção do 
papel dos animais de companhia na 
sociedade e do qual sinto orgulho pelo 
contributo do mercado português. 
Considero ter sido um feito muito gra-
tificante, tendo em conta o tempo que 
trabalhámos a partir de casa em 2020”. 

Ainda no que se refere aos progra-
mas que a Purina está a implemen-
tar na comunidade, a promoção de 
ações com crianças sobre como ser 
um tutor responsável é outro dos 
compromissos em que a Empresa 
está a avançar de modo notável. Até 
final de 2020, mais de 1,8 milhões de 
crianças participaram nestes progra-
mas em toda a Europa (o objetivo é 
abranger 2 milhões até 2023) e, mais 

uma vez, o mercado português surge 
em destaque. 

A Purina Portugal abriu a primeira 
clínica veterinária “Pet School” na 
KidZania, que registou 8.500 visitas 
entre dezembro de 2019 e início de 
março de 2020, tendo ainda levado o 
projeto ao “Pet Festival”, onde envol-
veu mais de 1.500 crianças num pro-
grama que visa educar os tutores do 
futuro. Resultados muito positivos 
num período marcado por desafios 
que a Empresa conseguiu contor-
nar, como explica João Castanheira: 
“o início da pandemia obrigou-nos 
a repensar a forma como chegamos 
às crianças e às suas famílias, tendo 
passado uma parte significativa deste 
projeto para plataformas virtuais e em 
formato e-learning, das quais esta-
mos ainda a monitorizar o impacto”.

Nesse ano particularmente difícil, 
as atenções da Empresa voltaram-
-se igualmente para as comunida-
des mais vulneráveis e Portugal não 
foi exceção, dando suporte a asso-

ciações de proteção animal e famí-
lias carenciadas por todo o país, 
através da doação de 66 toneladas 
de alimentos aos seus Parceiros  
Animalife e MAD Panda. Promoveu 
ainda a adoção e o apoio a este tipo 
de associações através da plataforma  
https://www.petsharing.pt/ e man-
teve as suas parcerias com a Pata 
D'Açúcar, Kokua e Mão Guia, em- 
preendedores sociais no âmbito dos 
benefícios da interação entre as pes-
soas e os animais de companhia, 
como “cães de assistência” ou “cães 
de terapia”. A nível da zona EMENA, a 
Purina apoiou a adoção de 98.731 ani-
mais de companhia entre 2019 e 2020. 

 
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
E NUTRITIVA

Num ano em que os Consumidores 
passaram mais tempo em casa, “o 
que para 47% das famílias portu-
guesas significou conviver com um 
animal de companhia” – revela João 
Castanheira – foi reforçada a impor-

A Purina defende que, 
quando os animais e as 
pessoas se relacionam, 

a vida fica mais rica 
para os animais de 

companhia, para as 
pessoas que os amam

e para as comunidades 
onde vivem.
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tância que estes assumem na vida 
e na felicidade das pessoas, sendo 
cada vez mais considerados como 
um membro da família. 

“Esta tendência reflete-se na cres-
cente preocupação com a saúde e o 
bem-estar do animal, o que resulta na 
opção por dietas alimentares persona-
lizadas e adaptadas às suas caracte-
rísticas e também na procura de uma 
alimentação mais natural e saudável”, 
explica o BEO da Purina Portugal. 
 João Castanheira dá como exemplo 
o mix feeding, ou seja, combinar ali-
mentação seca, húmida e snacks, e a 
preferência por produtos de alta nutri-
ção (também conhecida por alimen-
tação Super Premium) em detrimento 
de produtos mais económicos.

Por isso mesmo, um dos compromis-
sos da Purina diz respeito à inovação 
como forma de continuar a desenvol-
ver e disponibilizar alimentos que pro-
porcionem uma nutrição de elevada 
qualidade e que contribuam para a 
saúde e bem-estar dos animais de 
companhia e, consequentemente, 
para a felicidade dos seus tutores. 
Também neste capítulo os objetivos 
foram amplamente suplantados com 
o lançamento de 37 novos produtos 

até final de 2020, face à meta traçada 
de ter 14 novas referências. 

Em Portugal, 2021 foi o ano de refe-
rência no que respeita à inovação 
na Purina. Para João Castanheira 
“foi provavelmente um dos anos 
mais intensos e disruptivos” desta-
cando, da extensa gama de novos 
produtos, dois lançamentos que 
chegaram a território nacional em 
abril último: PRO PLAN® LiveClear® 
e GOURMET® Revelations®. O pri-
meiro “é uma fórmula revolucioná-
ria para gatos que reduz o principal 
alergénio no pelo e pele descamada 
do gato e que tem como ingrediente 
primordial uma proteína especí-
fica proveniente de ovos”, explica. 
O segundo veio alargar o portefó-
lio da marca líder em alimentação 
húmida para gato, GOURMET®, e 
apresenta-se como uma “mousse 
delicada e suave combinada com 
uma deliciosa cascata de molho, 
numa forma única de pirâmide, fácil 
de servir e sem precisar de talheres”.

Ainda no que concerne ao com-
promisso de proporcionar uma vida 
mais saudável aos animais de com-
panhia, a Purina removeu todos os 
corantes artificiais dos seus produ-

Tendências
• Aumento de animais
 de companhia nos lares; 
• Alterações no futuro 
 do trabalho;
• Mudança para 
 o e-commerce; 
• Preferência crescente por 

ingredientes alternativos; 
• Procura contínua de 

alimentos mais naturais;
• Forte consciencialização 
 do impacto social dos 

animais de companhia;
• Soluções otimizadas 
 e Inteligência Artificial, 

incluindo nutrição 
personalizada;

• Novas exigências de 
transparência empresarial. 

Desafios
• Resiliência das cadeias 
 de abastecimento;
• Acesso desigual a produtos 
 de PetCare a preços 

acessíveis; 
• Escassez de ingredientes;
• O compromisso da Nestlé 

de atingir as zero emissões 
líquidas de gases com 
efeito de estufa 

 até 2050; 
• Impacte ambiental 
 do abastecimento 
 e das embalagens;
• Transformação contínua 
 da economia impulsionada 

pela evolução tecnológica.

TENDÊNCIAS E DESAFIOS 
NA INDÚSTRIA DE PETCARE

Fonte: Relatório Purina in Society 2020
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Os 10 compromissos assumidos pela Purina estão 
divididos em três grandes áreas: Animais, Pessoas 
e Planeta.
 
Animais
- Inovar para melhorar a saúde e bem-estar dos animais de 

companhia;
- Promover a transparência em todo o portefólio de produtos;
- Remover corantes artificiais dos produtos;
- Ajudar a reduzir o risco de obesidade nos animais de com-

panhia.

Pessoas
- Promover a adoção de animais de companhia através de 

parcerias;
- Incentivar a presença de animais de companhia no local 

de trabalho;
- Desenvolver programas com crianças sobre como ser um 

tutor responsável;
- Criar oportunidades de trabalho na Purina para jovens em 

toda a Europa.

Planeta
- Melhorar a performance ambiental das embalagens 
 de produtos Purina;
- Implementar fontes de abastecimento sustentáveis.

tos, quer nos alimentos completos, 
quer nos snacks. Adicionalmente, e 
como forma de facultar aos Consumi-
dores uma maior transparência sobre 
os seus produtos, foi lançada a secção 
“Todos os ingredientes têm um pro-
pósito” no website da Empresa, com 
detalhes sobre mais de 80 ingredien-
tes de quatro marcas, nomeadamente 
PURINA ONE®, FRISKIES®, PRO PLAN® 
e BEYOND®.

MINIMIZAR OS IMPACTES 
AMBIENTAIS

Alinhada com o compromisso da  
Nestlé de alcançar a neutralidade car-
bónica até 2050, a Purina está também 
a trabalhar para cumprir esse objetivo. 
Entre 2016 e 2018 a Empresa reduziu 
3.542 toneladas em material de emba-
lagens, além de que 78% das emba-
lagens produzidas atualmente são 
desenvolvidas para serem recicláveis. 

João Castanheira confirma ainda “a 
conversão bem sucedida para ener-
gias renováveis em todas as fábricas 
da Purina desde maio de 2020”, além 
da “introdução de iniciativas de pre-
servação da biodiversidade em algu-
mas das unidades” que operam na 
Europa. No que se refere à obtenção 
de matérias-primas, 94% da soja uti-
lizada como ingrediente provém de 
zonas livres de desflorestação e 76% 
do peixe e marisco deriva de fontes 
responsáveis. Até 2022, a Empresa 
quer ter 100% destes dois últimos 
ingredientes provenientes de origens 
sustentáveis, cumprindo assim todos 
os seus compromissos. •
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Com base na investigação científica, 
Nestlé Health Science está a diversificar 
o seu portefólio com novas soluções 
nutricionais, em resposta a renovadas 
necessidades de Consumidores 
e profissionais de saúde. 

Nestlé Health Science 
COMPROMISSO

Daniela Dias encara o futuro com 
grande otimismo, pois, defende, 
“temos de ver oportunidades em 
todos os desafios”. “Por um lado, 
será necessário desenvolver soluções 
mainstream”, para fazer face ao “desa-
fio da economia e da disponibilidade 
financeira dos portugueses”, e por 
outro “explorar soluções premium” 
que acompanhem a grande tendên-
cia de “personalização das soluções 
nutricionais”.
“A nossa ambição a curto prazo é 
duplicar o negócio”, revela Daniela 
Dias e, além das aquisições recentes, 
a Nestlé está a realizar um forte inves-
timento a nível mundial “para conhe-
cer profundamente os profissio-
nais de saúde e o Consumidor final, 
de forma a poder apresentar-lhes as 
soluções que melhor se enquadram 
nas suas necessidades e expetativas”. 
“Temos muita inovação em pipeline 
e novas áreas de suplementação em 
que vamos entrar”, nota a gestora. 

tonomizou-se enquanto negócio no 
início de 2021, deixando de estar sob 
a alçada de Nestlé Infant Nutrition. 
Daniela Dias, Business Development 
Manager (BDM) de NHSc na Nestlé 
Portugal desde 2015 assumiu tam-
bém responsabilidades acrescidas 
numa nova estrutura organizacio-
nal com o objetivo de fazer crescer 
o negócio no mercado português. 
Abraça este novo estímulo profissio-
nal com entusiamo, pois orgulha-se 
de ter uma “equipa brilhante”. “Acre-
dito que as pessoas são o primeiro 
pilar para o nosso sucesso e tenho 
a sorte de estar rodeada de pessoas 
fantásticas”, declara.

A celebrar 10 anos de atividade, 
Nestlé Health Science (NHSc) quer 
fortalecer o seu propósito de poten-
ciar vidas mais saudáveis por meio 
da nutrição, ao mesmo tempo que 
reforça a sua posição de liderança no 
mercado global. Nos últimos tempos, 
o Grupo Nestlé realizou várias aqui-
sições na área de ciências da nutri-
ção e está a apostar fortemente no 
lançamento de novos produtos e na 
diversificação do seu portefólio, tanto 
na área de Consumer Care como de 
Nutrição Clínica.
Para tornar mais sólido este seu cres-
cimento, criando equipas mais espe-
cializadas, Nestlé Health Science au- 

DANIELA DIAS
Business Development Manager (BDM) 

de NHSc na Nestlé Portugal
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ONCOLOGIA E MOBILIDADE DETERMINAM 
NOVOS SUPLEMENTOS EM NUTRIÇÃO CLÍNICA

Sobre as novidades em perspetiva, 
considera serem “super entusias-
mantes” e garante que vão “contribuir 
para que os portugueses possam ter 
mais e melhores escolhas para vive-
rem a sua vida ao máximo”. 

NOVAS SOLUÇÕES 
NUTRICIONAIS 
NO MERCADO PORTUGUÊS

Além das inovações que NHSc trará 
para o mercado nacional na área de 
Nutrição Clínica (ver caixa), Daniela 
Dias destaca dois lançamentos recen- 
tes em Consumer Care. 
Uma dessas novidades é a gama 
de suplementos alimentares PURE 
Encapsulations®, que na sua opinião 
“é verdadeiramente inovadora e dife-

renciadora” face a outras soluções do 
mercado devido à sua fórmula pura e 
de elevada qualidade isenta de aditi-
vos desnecessários, como corantes, 
aromas e edulcorantes artificiais, e de 
alergénios: glúten, ovo e frutos secos. 
Outra solução recente em Portugal é 
Minami®, uma gama de suplemen-
tos alimentares à base de ómega-3 
extraído de óleo de peixe concen-
trado, respeitando e protegendo o 

ambiente marinho de onde os seus 
ingredientes são extraídos.
Dos estudos efetuados para “com-
preender os Consumidores portu-
gueses e as suas necessidades” 
resultará o lançamento de Vital Pro-
teins, uma marca com colagénio, 
baseada em ingredientes naturais 
de origem sustentável e sem com-
ponentes artificiais. Esta marca glo-
bal é líder nos EUA. •

A investigação científica é a base do negócio de 
Nestlé Health Science, a par com o estudo das mais 
importantes tendências dos Consumidores e socie-
dades médicas. “A nossa ambição é sermos inova-
dores e podermos oferecer as melhores e mais dife-
renciadas soluções nutricionais”, refere Daniela Dias, 
adiantando que as principais áreas de pesquisa estão 
atualmente focadas em Healthy Aging, Mobilidade, 
Obesidade, Diabetes e Oncologia.

Na área da oncologia foi desenvolvido um novo 
suplemento nutricional oral, Resource® Refresh, 
que se apresenta com uma textura suave e efeito 
refrescante e tem por finalidade evitar o sabor 
metálico ou a sensação de sabor retardado, sin-
tomas comuns em doentes submetidos a trata-
mentos oncológicos. 
“Este suplemento foi testado e aprovado por 
doentes oncológicos, sendo que mais de 80% dos 
utentes reportaram a sensação refrescante e 
suave após a toma, bem como a facilidade de 
incorporação no dia a dia”, assegura Daniela Dias.
“Outras das áreas em que sentíamos necessidade 
de inovar era a da mobilidade”, conta a responsá-
vel, atendendo a que “20% dos idosos perdem 
músculo, força e mobilidade, o que pode levar à 
perda de capacidade funcional e de autonomia.”
Para responder a estas situações foi lançado 
Resource® Activ, que através de uma “abordagem 
holística na gestão da desnutrição e mobilidade 
reduzida combina uma mistura única de proteínas 
de elevada qualidade, ómega-3, vitamina D e cál-
cio, de forma a melhorar o estado nutricional, a 
massa muscular e a capacidade funcional.”
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A Nestlé preocupa-se profundamente com as pessoas 
e com as comunidades onde opera, tendo por isso 
vindo a intensificar várias iniciativas de apoio, 
em particular no combate à atual crise da COVID-19.

APOIO ÀS COMUNIDADES
Um valor reforçado

629 MIL EMBALAGENS 
DE PRODUTOS DOADOS EM 2021

Num ano que se revelou particular-
mente difícil para as inúmeras famí-
lias impactadas negativamente pelo 
contexto pandémico, a Nestlé inten-
sificou os seus esforços junto da 
comunidade, através de doações que 
em 2021 totalizaram 629 mil embala-
gens de produtos alimentares e pro-
dutos para animais de companhia.
Estes apoios à comunidade foram 
realizados em parceria com institui-
ções com as quais a Nestlé desen-
volve uma relação de apoio regular e 
que segue agora reforçada depois do 
empreendimento realizado em 2020, 
com o início da pandemia, através de 
várias ações de ajuda e de coope-
ração. O Banco Alimentar Contra a 
Fome, a Cruz Vermelha Portuguesa 
e os Hospitais foram os principais 
destinatários deste apoio. 
Gonçalo Granado, Diretor de Comu-
nicação da Nestlé Portugal, defende 
que “Faz todo o sentido uma empresa 
como a Nestlé, que acredita no poder 
da alimentação para melhorar a qua-
lidade de vida, reforçar o apoio a 
estas instituições numa altura tão 
conturbada como a que vivemos“ 
acrescentando ainda que “qualquer 
ajuda fez e continuará certamente a 
fazer a diferença”.

COMPROMISSO

Mais de metade dos produtos doa-
dos foi entregue ao Banco Alimentar 
Contra a Fome e à Cruz Vermelha 
Portuguesa que, dada a sua capa-
cidade operacional de logística e as 
suas vastas redes de apoio no ter-
reno, conseguiram distribuir pelas 
famílias mais carenciadas um total 
de mais de 380.000 embalagens  
de produtos de marcas como NAN, 
CERELAC®, NESTUM®, NESQUIK®, 
NATURNES Bio, NESTLÉ Junior,  
NESCAFÉ® e NESCAFÉ® Dolce Gusto®,  
BUONDI, SICAL e STARBUCKS®.
A Nestlé enviou ainda mais de 40.000 
unidades de produtos para mais de 
20 Hospitais de norte a sul do país, 

PESSOAS 
E COMUNIDADES

como resposta às sucessivas vagas 
de COVID. Os restantes produ-
tos foram distribuídos por diversas 
outras associações com as quais 
a Nestlé mantém, desde há vários 
anos, protocolos de parceria. “Parti-
lhar valor com as comunidades onde 
estamos inseridos é essencial para 
vivermos o nosso propósito, hoje e 
no futuro”, afirma Gonçalo Granado.
Em função da pandemia decorrente, 
a Nestlé irá continuar a apoiar as 
Instituições Particulares de Solidarie-
dade Social (IPSS), doando produtos 
e contribuindo para ajudar as insti-
tuições no trabalho que desenvolvem 
no terreno no apoio à população.
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NESPRESSO DOOU 
750 TONELADAS DE ARROZ 
AO BANCO ALIMENTAR 
EM 12 ANOS DE PROJETO 
'RECICLAR É ALIMENTAR' 

'Reciclar é Alimentar', é uma iniciativa 
de economia circular, através da qual 
a Nespresso apoia mais de 2.600 
instituições de solidariedade social 
em Portugal. O projeto, em parceria 
com o Banco Alimentar, nasceu em 
Portugal em 2010 e, desde então, já 
foram doadas cerca de 750 tonela-
das de arroz ao Banco de Lisboa, 
Porto e Setúbal, ou o equivalente a 
15 milhões de refeições doadas a 
famílias carenciadas. Pelo seu com-
provado êxito, a iniciativa já foi repli-
cada noutros países como Espanha 
e Itália.
Tudo começa no momento em que 
os portugueses bebem café e sepa-
ram a cápsula Nespresso. Brigitte 
Felber, Business Executive Officer da 
Nespresso Portugal, explica o pro-
cesso: “'Reciclar é Alimentar' surge 
como uma forma de reaproveitar a 
borra de café das cápsulas usadas 
e integrá-la num composto 100% 
orgânico, que vai ser usado em cam-
pos de arroz e permitir levar, depois, 
refeições à mesa daqueles que mais 
necessitam”.
As borras de café são reaproveitadas 
e adicionadas a um composto agrí-
cola para a fertilização de terrenos de 
cultivo de arroz. Esta cultura é feita 
na Herdade Monte das Figueiras, em 

Dra. Maria Antónia do Rosário (Banco Alimentar), 
Brigitte Felber (Business Executive Officer da Nespresso Portugal) 

e Eng.º Manuel Cachadinha (Herdade Monte da Figueira)

Santa Margarida do Sado, em Beja, 
sendo que o arroz produzido na her-
dade é posteriormente comprado 
pela Nespresso e doado ao Banco 
Alimentar.
Já o alumínio, um material infinita-
mente reciclável, é incluído na pro-
dução de novos objetos como cane-
tas, máquinas fotográficas, canivetes 
ou bicicletas. “Ao mesmo tempo que 
oferecemos um café da mais alta 
qualidade, contribuímos para a circu-
laridade e para uma maior sustenta-
bilidade económica, social e ambien-
tal”, sublinha Brigitte Felber. Existem 
empresas parceiras de norte a sul do 
país a contribuir para esta iniciativa. 
A reciclagem das cápsulas é feita em 
Loures, o alumínio segue para Viana 
do Castelo, a borra de café para a 
Herdade Monte das Figueiras e, no 
final, o arroz para a mesa das famí-
lias da Grande Lisboa, Grande Porto 
e distrito de Setúbal.
A presidente da Federação Portu-
guesa do Banco Alimentar Contra a 
Fome, Isabel Jonet, destaca que este 

projeto “é um exemplo de responsa-
bilidade social", devendo inspirar e 
motivar todos, bem como outros par-
ceiros, a “dedicarem-se mais ao pró-
ximo”. A presidente acrescenta ainda 
que no Banco Alimentar, “acredita-
mos que ser sustentável é pensar no 
ambiente, mas também na melhoria 
de vida das pessoas, em especial de 
quem mais precisa”.
O contributo dos portugueses tem 
sido determinante para o sucesso 
do projeto ao estarem cada vez mais 
envolvidos na separação de cápsulas, 
entregando em mais de 250 pontos, 
incluindo boutiques, ou devolvendo 
ao estafeta com a receção da nova 
encomenda. Com o projeto ‘Reciclar 
é Alimentar’, a Nespresso assegura 
também que cada chávena tem um 
impacto positivo através da otimiza-
ção do uso de água e energia. Este 
é um compromisso reforçado com o 
objetivo de atingir, até 2022, a neu-
tralidade carbónica em toda a cadeia 
de abastecimento e ciclo de vida do 
produto. •
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A Nestlé tornou-se a primeira em- 
presa em Portugal a facultar infor- 
mação nutricional Nutri-Score em 
Braille, permitindo assim que os 
mais de 900 mil portugueses que 
têm dificuldades de visão, dos quais 
28 mil são cegos, possam também 
fazer escolhas mais informadas e 
saudáveis. Porque de acordo com os 
resultados de estudos disponíveis(1), 
é também neste grupo que se veri-
fica uma maior tendência para a 
obesidade e malnutrição quer em 
adultos, quer em crianças e adoles-
centes, havendo ainda referência a 
dificuldades na compra de alimentos 
e preparação de refeições por estas 
pessoas. Dados que reforçam a 
opção da Companhia que de acordo 
com Ana Leonor Perdigão, Nutricio-
nista da Nestlé Portugal "aderimos 
proativamente ao esquema de infor-
mação nutricional Nutri-Score porque 
acreditamos que torna muito mais 
fácil fazer escolhas alimentares mais 
saudáveis. Por isso, é para nós uma 
prioridade torná-lo acessível a todos 
os Consumidores, mesmo a quem 
apresente dificuldades de visão.”

Este sistema de escrita tátil já foi 
implementado nos rótulos de  
NESTUM® Chocolate e de NESTUM® 
Mel e irá ser estendido às embala-
gens de outros produtos. Com esta 
medida, a Nestlé pretende tornar 
inclusiva e acessível a informação es- 
sencial que ajuda a fazer escolhas ali-
mentares mais saudáveis junto des- 
tas pessoas com dificuldades visuais. 
“Um passo natural, no caminho que  
a marca tem vindo a fazer há já vários 
anos” como assegura Joana Baga-
gem, Brand Manager de NESTUM® na 
Nestlé Portugal.

(1) The impact of visual impairment on nutritional status: A systematic review, 2018, Aston University, Reino Unido

PÁGINA DE FACEBOOK “MAIS NUTRI-SCORE”

A Nestlé, o Aldi, a Auchan, a Danone e a Deco Proteste uniram-se 
numa iniciativa inédita em prol da alimentação saudável. Para o 
efeito criaram a página de Facebook “Mais Nutri-Score” com o obje-
tivo de divulgar e promover a adoção deste sistema de informação 
nutricional em Portugal, tal como já acontece em sete outros países 
da Europa. A Deco Proteste lançou inclusivamente uma carta aberta 
a favor da adoção do Nutri-Score como esquema oficial em Portu-
gal, sob o lema "Nutri-Score: exija o rótulo que fala por si!".

Implementado progressivamente 
desde 2020 pela Nestlé, o Nutri- 
-Score é um esquema de informação 
nutricional simples, formado por uma 
escala de cinco letras e cores, de 
A-verde escuro a E-vermelho, que 
ajuda a entender o perfil nutricional 
dos alimentos, facilitando a compara-
ção de produtos na mesma categoria.
Com o Nutri-Score em Braille, a  
Nestlé torna-se ainda mais inclusiva 
no seu propósito de desenvolver o 
poder da alimentação para melhorar 
a qualidade de vida de todos, hoje e 
para as gerações futuras. •

COMPROMISSO

NUTRI-SCORE EM BRAILLE
No caminho para a inclusão



Be a force for good

Visite-nos em nestle.pt

Na Nestlé Portugal tocamos a vida de milhões de pessoas 
todos os dias através do trabalho que fazemos e dos produtos 
que criamos. Desta forma, contribuímos para um futuro 
mais feliz e saudável para as Pessoas e os Animais 
de Companhia, para as Comunidades e para o Planeta.



Desenvolvemos o poder da alimentação
para melhorar a qualidade de vida de todos,

hoje e para as gerações futuras.

Somos a Nestlé, the Good food, Good life company.




