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EDITORIAL

GONÇALO GRANADO 
Diretor de Comunicação

Esta edição da NEST é particularmente dedicada à forma como construímos parcerias de longo 
prazo que nos têm permitido ser um ator atento e interessado na sociedade portuguesa. Nos 
primeiros anos da nossa companhia, sob a liderança do Professor Egas Moniz, uma parte da 
produção de leite em pó era destinada à ajuda alimentar. Esta partilha com a sociedade tem 
contribuído de forma efetiva ao longo dos anos para ajudar a apoiar as centenas de instituições 
que se dedicam no seu dia a dia a amparar as camadas mais frágeis da população.

No ano em que cumprimos os primeiros 100 anos procurando assegurar um futuro mais 
resiliente para as Pessoas e Animais de Companhia, para as Comunidades e para o Planeta, 
quis o destino, por força da situação económica e social, que o nosso entendimento da atividade 
económica, enquanto instrumento para assegurar a criação de valor partilhado, seja ainda mais 
relevante. 

Aqueles que hoje, por simples fortuna, fazemos a Nestlé todos os dias, celebramos as várias 
gerações que trabalharam com brio e orgulho para construir de forma contínua valor económico 
e social em Portugal. Somos, também, os meros cuidadores de um enorme património de 
valores e de reputação que orgulhosamente queremos deixar aos que ainda hão de chegar. 

Desta forma, com mais uma edição da NEST entramos em 2023, o ano em que celebramos 100 
anos! 100 anos!! E como diz a Anna Lenz nas páginas seguintes, que vos convido a ler: “No ano 
em que celebramos 100 anos de presença em Portugal queremos que os Portugueses saibam 
que podem contar com a Nestlé também nos próximos 100 anos.”  

“CENT'ANNI!!!” 
“Cent'anni é uma saudação 
italiana, geralmente em forma 
de brinde, onde todos desejam 
a alguém, ou a todos, que 
cheguem à idade de 100 anos.”
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ENTREVISTA

PERFIL: ANNA LENZ 
 
Anna Lenz tem 43 anos 
e nasceu na Suíça.

Licenciada em Matemática Teórica, 
iniciou a sua carreira na Nestlé em 
2004, na área internacional 
de auditoria do Grupo. 

Após diversas funções na área 
de Finanças, em 2017 assume 
a responsabilidade da Nespresso 
em Portugal, liderando um 
dos mais bem-sucedidos mercados 
da Nespresso na Europa. 

No início de 2020, integra 
a direção da Nespresso a nível 
global liderando a Zona Europa. 

De regresso a Portugal, 
é a primeira mulher a liderar 
o Grupo Nestlé no nosso país.

ANNA LENZ 
“2023 é o ano 
do centenário. 
100 anos a fazer parte 
da casa e dos corações 
dos Portugueses”

ENTREVISTA

Anna Lenz assumiu o cargo de diretora geral da Nestlé em 
Portugal, em julho de 2022, nas vésperas da comemoração de 
uma data muito importante: o centenário da empresa. 100 anos 
a fazer parte da vida dos portugueses. Assim tem sido e assim 
será também nos próximos 100. O dia 10 de março de 2023 é 
o nosso dia, em que comemoraremos um século na casa e no 
coração dos Portugueses. Estivemos à conversa com Anna, para 
perceber como foram os primeiros meses na função e o que nos 
espera 2023.
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ENTREVISTA

Estamos num ano importante para a 
Nestlé. O que significa para si fazer 
parte tão crucial desta família numa 
data tão importante?
O centenário é a marca para a qual olha-
mos. 2023 é o ano do centenário. 100 
anos de presença em Portugal, e a fazer 
parte da casa e dos corações dos Portu-
gueses. Olhamos para o passado, para 
o presente, mas mais do que tudo, para 
o futuro. E por isso, queremos que os 
portugueses saibam que podem contar 
com a Nestlé também nos próximos 100 
anos. Sinto muito orgulho em, também 
eu, voltar a fazer parte desta história de 
amor entre os portugueses e a Nestlé.  

No entanto vem aí mais um ano 
de desafios... 
E a nossa atitude perante o desafio é 
sempre a antecipação e a agilidade. É 
isso que temos feito nos últimos anos: 
preparar a nossa empresa para o pre-
sente e para o futuro, adaptarmo-nos 
às novas circunstâncias e agir de acor-
do com o que os consumidores espe-
ram de nós como a nossa reputação no 
mercado pode atestar. Em 2023, va-
mos confiar nos nossos pontos fortes, 
na nossa experiência e capacidade de 
inovação, profissionalismo e paixão por 
estarmos sempre um passo à frente.  

Numa fase pós pandemia, e em que 
o conflito entre Rússia e Ucrânia tem 
estado na ordem do dia, ajudar quem 
precisa tem sido um dos focos da 
Nestlé. 
Sim, a Nestlé tem apoiado o povo ucra-
niano desde o início da guerra. Temos 
levado a cabo várias iniciativas. Exem-
plo disso é a “Fundação UkraiNEST”, 
uma iniciativa interna de angariação 
de fundos, com o objetivo de ajudar os 
nossos colegas na Ucrânia, cujas casas 
foram dizimadas pela guerra. 

Em Portugal a Nestlé mantém também 
as doações de produto ao longo do ano 
a instituições como a Cruz Vermelha 
Portuguesa e o Banco Alimentar Contra 
a Fome, com as quais a Nestlé mantém 
uma relação de longa data, através das 
várias congéneres destas entidades a 
nível global.

“No ano em 
que celebramos 
100 anos 
de presença 
em Portugal 
queremos 
que os 
portugueses 
saibam que 
podem contar 
com 
a Nestlé também 
nos próximos 
100 anos.”

dade de vida de todos, hoje e para as 
gerações futuras. Vive, sobretudo, no 
conceito de criação e partilha de valor 
que está na génese da Nestlé desde o 
momento da sua fundação, em 1866. 
Este conceito está patente na nossa 
ação sempre que, por exemplo, pode-
mos trabalhamos diretamente com os 
agricultores, uma ligação que nos per-
mite influenciar e melhorar a qualidade 
das matérias-primas e assim do pro-
duto final e também promover práticas 
agrícolas mais ecológicas. 

Por outro lado, temos um projeto mais 
local de que nos orgulhamos muito: de-
pois de quatro anos de preparação e in-
vestigação lançámos recentemente, em 
conjunto com outras cinco empresas, 
um sistema dedicado de recolha e reci-
clagem de cápsulas de café usadas, um 
projeto em parceria com a Câmara Mu-
nicipal de Cascais, e que se materializa 
num sistema prático, intuitivo e cómo-
do para colocação de cápsulas usadas 
por parte dos consumidores, indepen-
dentemente do sistema ou marcas que 
utilizem. É um projeto de proximidade 
que, acreditamos, fará toda a diferença. 

Além das iniciativas de promoção de 
empregabilidade jovem, como a ini-
ciativa Nestlé Needs Youth, a empresa 
tem apostado na requalificação profis-
sional. Como é que o têm feito?
A Nestlé tem a missão de apoiar a re-
qualificação dos desempregados ou pes-
soas com profissões em risco pela rápida 
transformação das economias. Assim 
ajudamos não só as pessoas a procura 
de trabalho, mas também a economia 
portuguesa num momento de falta de 
pessoas qualificados neste período de 
emprego elevado. Fazemo-lo através do 
movimento Reskilling 4 Employment, 
conduzindo em Portugal o primeiro labo-
ratório de indústria do programa “PRO_
MOV”. 

Outro dos focos da Nestlé é a Susten-
tabilidade. O que tem feito a Nestlé por 
um mundo mais verde?
O caminho para a sustentabilidade e 
para a promoção de sistemas alimen-
tares regenerativos está enraizado na 
história da companhia. Vive na sua as-
sinatura – Good food, Good life – e no 
seu propósito de desenvolver o poder 
da alimentação para melhorar a quali-
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PESSOAS 
E COMUNIDADES 

A Nestlé tem demonstrado desde 
sempre preocupação e cuidado com 
a comunidade envolvente. E por isso 
mesmo, há relações de longa data que 
mantém com entidades essenciais no 
apoio a todos aqueles que nos rodeiam 
e que precisam de ajuda. 

Entre julho e agosto de 2022, foram 
mais de 54 mil os produtos alimentares 
doados pela Nestlé, numa ação em par-
ceria com a Cruz Vermelha Portuguesa, 
o Banco Alimentar Contra a Fome, o 
município de Oeiras, entre outras enti-
dades. O objetivo é colmatar as neces-

NÚMERO

Mais de 154 mil 
produtos doados 
pela Nestlé no apoio 
aos refugiados 
em 2022.

“Colaboramos há muitos 
anos com entidades 

como a Cruz Vermelha 
Portuguesa, Banco 

Alimentar Contra a Fome, 
o que facilita a nossa 
atuação numa altura 

de crise.”

GONÇALO GRANADO 
Diretor de Comunicação da Nestlé Portugal

APOIO ÀS COMUNIDADES 
Ajudámos no combate à Covid-19 
e na integração de refugiados 

COMPROMISSO

Apoiar quem mais precisa. Em contexto de guerra. Em contexto de crise. Em contexto de pandemia. 
Assim foi, e assim continuará a ser. Esta é uma das missões da Nestlé. E é nesta relação de proximidade 
com organizações como o Banco Alimentar contra a Fome ou a Cruz Vermelha Portuguesa, ou hospitais 
por todo o país que assenta este auxílio. 
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PESSOAS 
E COMUNIDADES

“Estamos conscientes da diminuição de donativos 
entregues às instituições nos últimos meses e, por 

isso, consideramos que a nossa contribuição é ainda 
mais importante nesta fase.”

GONÇALO GRANADO 
Diretor de Comunicação da Nestlé Portugal

O QUE É O PROJETO “MAIS FELIZ?”

É um projeto que apoia refugiados, famílias 
e crianças, idosos e sem-abrigo. 
Trata-se de uma ajuda com o pagamento 
de bens de primeira necessidade como 
água, luz, gás, adiantamentos 
no pagamento de rendas da casa, idas 
ao dentista, aquisição de cadeiras 
de rodas, entre outros bens fundamentais. 

par, na íntegra, o recém criado Centro 
de Acolhimento Temporário de Almada, 
da Cruz Vermelha Portuguesa; ações 
de voluntariado empresarial, em parce-
ria com a Câmara Municipal de Lisboa; 
e ainda o apoio à empregabilidade, em 
parceria com o Instituto de Emprego e 
Formação Profissional. 

Em 2021, por exemplo, um ano ainda 
muito marcado pelas consequências 
negativas da Covid-19, a Nestlé doou 
mais de 600 mil produtos a instituições 
como a Cruz Vermelha Portuguesa, 
Banco Alimentar Contra a Fome e vá-
rios Hospitais. Os produtos, de mar-
cas como CERELAC, NESTUM, NAN, 
NESQUIK, NATURNES Bio, NESTLÉ 
Junior, NESCAFÉ e NESCAFÉ Dolce 
Gusto, BUONDI, SICAL e STARBUCKS, 
foram distribuídos de forma a ajudar a 
colmatar as necessidades básicas das 
famílias mais carenciadas. 

NÚMERO

100 mil produtos 
alimentares e 27.000 
euros foram doados 
pela Nestlé para 
ajudar a equipar
o Centro  
de Acolhimento 
Temporário 
de Almada, 
da Cruz Vermelha 
Portuguesa.

sidades básicas desta população aco-
lhida em solo português, bem como a 
dos seus animais de companhia. 

Ainda, no âmbito deste compromisso, 
e através da longa parceria com a Cruz 
Vermelha Portuguesa, a Nestlé fez no 
mês de setembro de 2022, o seu do-
nativo anual para apoiar o programa de 
solidariedade escolhido por esta orga-
nização sem fins lucrativos. O progra-
ma “Mais Feliz” recebeu, assim, uma 
doação monetária de suporte à missão 
de apoio aos mais vulneráveis. 

O “Mais Feliz” é um projeto que apoia 
refugiados, famílias e crianças, idosos 
e sem-abrigo. Trata-se de uma ajuda 
com o pagamento de bens de primei-
ra necessidade como água, luz, gás, 
adiantamentos no pagamento de ren-
das da casa, idas ao dentista, aquisição 
de cadeiras de rodas, entre outros bens 
fundamentais. 

“Face à atual situação económica e so-
cial, a Nestlé continua empenhada em 
dar o seu apoio às comunidades afeta-
das. Estamos conscientes da diminui-
ção de donativos entregues às insti-

tuições nos últimos meses e, por isso, 
consideramos que a nossa contribuição 
é ainda mais importante nesta fase”, 
começa por dizer Gonçalo Granado, 
Diretor de Comunicação da Nestlé Por-
tugal. Ciente da importância da relação 
com as instituições de apoio social nos 
momentos de urgência que vivemos 
atualmente, acrescenta: “Colaboramos 
há muitos anos com entidades como a 
Cruz Vermelha Portuguesa, Banco Ali-
mentar Contra a Fome, o que facilita a 
nossa atuação numa altura de crise. O 
nosso propósito é desenvolver o poder 
da alimentação para melhorarmos a 
qualidade de vida de todos, hoje e para 
as gerações futuras, e é por isso que 
nos comprometemos a dar continuida-
de a estes projetos de apoio às Comu-
nidades e a contribuir da melhor forma 
possível para fazermos a diferença.” 

Aos 54 mil produtos doados e aos do-
nativos monetários, somam-se as doa-
ções disponibilizadas no primeiro se-
mestre do ano, também a refugiados. 
Reforçando o seu papel interventivo no 
apoio à Comunidade, a Nestlé doou 
mais de 100 mil produtos alimentares 
e 27.000 euros que permitiram equi-

Saiba mais sobre o apoio da Nestlé
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PESSOAS 
E COMUNIDADES 

PERFIL: ISABEL JONET 
 
Nasceu em Lisboa, em 1960.

Licenciou-se em Economia 
na Faculdade de Ciências 
Humanas da Universidade 
Católica Portuguesa 
em 1982.

Trabalha em regime 
de voluntariado no Banco 
Alimentar Contra a Fome 
desde 1993.

É presidente da Federação 
Portuguesa dos Bancos 
Alimentares Contra a 
Fome, presidente do Banco 
Alimentar Contra a Fome 
de Lisboa e membro 
do Conselho de 
Administração da Federação 
Europeia dos Bancos 
Alimentares. 

Isabel Jonet: 
“A Nestlé é uma 
empresa muito atenta 
do ponto de vista 
da solidariedade.” 

ENTREVISTA

A pandemia, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia e agora o 
impacto da inflação nos orçamentos das famílias. Desafios 
colocados à sociedade de hoje, que tiveram a resposta 
da Nestlé junto do Banco Alimentar contra a Fome. Uma 
parceria duradoura que visa, acima de tudo, ajudar quem 
mais precisa. O último ano não foi exceção e a Nestlé 
continua a manter uma relação próxima com o Banco 
Alimentar, como nos conta a presidente da Federação 
Portuguesa dos Bancos Alimentares Contra a Fome, 
Isabel Jonet. 
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PESSOAS 
E COMUNIDADES

NÚMERO

O Banco Alimentar 
Contra a Fome é 
constituído por 21 
bancos alimentares 
de Portugal.

MISSÃO DO BANCO 
ALIMENTAR

Aproveitar onde sobra para 
distribuir onde falta. Este  
é o objetivo do Banco 
Alimentar contra a Fome:  
evitar o desperdício 
de alimentos fazendo-os 
chegar às pessoas que têm 
fome. O Banco Alimentar 
recebe toda a qualidade de 
géneros alimentares, ofertas de 
empresas e particulares, 
em muitos casos excedentes 
de produção da indústria 
agroalimentar, excedentes 
agrícolas, da grande 
distribuição e ainda, produtos 
de intervenção da União 
Europeia.

Como nasce relação entre o Banco 
Alimentar contra a Fome e a Nestlé? 
A relação do Banco Alimentar (BA) con-
tra a Fome com a Nestlé é muito natu-
ral. Por um lado, a missão do BA é a luta 
contra o desperdício para levar alimento 
à mesa de quem precisa. Existimos há 
30 anos em Portugal e, de imediato, 
fizemos um contacto com as maiores 
indústrias, fosse para que nos canali-
zassem os seus excedentes, fosse para 
que olhassem para o BA como um par-
ceiro de negócio na luta contra a fome. 
Desde o começo que me lembro que a 
Nestlé foi uma das principais indústrias 
que reconheceu que o BA era o parceiro 
por excelência para entregar aquilo que 
não pode ser comercializado por várias 
razões (mudanças de marca, prazos de 
validade próximos), mas também por-
que acredita que ao doar produtos para 
combater a pobreza pode estar a gerar 
uma comunidade mais sustentável. 

Portanto é um bom balanço que faz 
desta relação?
É muito bom, é um balanço fiel, é uma 
relação “win-win” [vantajosa], a Nestlé 
doa aquilo que pretende, sejam exce-
dentes, sejam doações, sejam produ-
ções especiais para doação, como a 
que se fez na altura do Covid-19 para 
a rede de emergência alimentar. Ao 
doar ao BA tem ainda benefícios fiscais 
e intervém na comunidade. Portanto, 
há aqui uma relação de confiança que 
se tem vindo a solidificar ao longo do 
tempo. 

Este foi um apoio durante a fase da 
pandemia, mas também, nomeada-
mente, para com os refugiados, agora 
com a questão da Guerra na Ucrânia...
A Nestlé é uma empresa muito aten-
ta do ponto de vista da solidariedade 
e sustentabilidade. E por isso a Nestlé 
está sempre presente, intervindo, e 
doando os seus produtos, onde pode 
marcar a diferença. Na altura da pande-
mia, a própria Nestlé mobilizou um con-
junto grande dos seus parceiros, para 
contribuir para a rede de emergência 
alimentar. Envolver parceiros é um dos 
objetivos do desenvolvimento sustentá-
vel. A Nestlé fá-lo muito bem, porque é 
uma empresa que está sempre atenta. 
Na crise dos refugiados também esteve 
atenta e contribuiu com os seus produ-
tos. 

Em que é que atitudes como estas, da 
parte das empresas, fazem a diferença?
A Nestlé faz a diferença por aquilo 
que faz, mas também pela influên-
cia que pode ter junto de todos os 
seus “stakeholders”, seja clientes, seja 
parceiros, seja fornecedores. As em-
presas realmente responsáveis são 
empresas que mudam a sociedade. 
A Nestlé tem ajudado a mudar a so-
ciedade em Portugal e no Mundo.  

Depois de receberem os produtos da 
Nestlé, como funciona o processo de 
entrega aos refugiados, ou a quem 
deles precisa?
Os bancos alimentares funcionam sem-
pre em parceria com as instituições que 
vêm buscar os alimentos e os entregam 

a quem mais precisa. No caso dos re-
fugiados que estão a ser ajudados pe-
las instituições de solidariedade, eles 
recebem estes produtos também, tal e 
qual como todos os outros carenciados, 
portugueses e não portugueses. Agora 
mais, claro, os refugiados da Ucrânia, 
mas também os da Síria, do Afeganis-
tão, de países de África... E Portugal é 
um país de acolhimento, pode acolher 
porque tem empresas como a Nestlé 
que nos ajudam. Este é um acolhimen-
to de primeira linha, garantimos a ali-
mentação, mas depois há também um 
acolhimento que é de integração.
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PESSOAS 
E COMUNIDADES 

PERFIL: ANA JORGE

Nasceu em 1949, na Lourinhã.

Licenciou-se em Medicina 
pela Faculdade de Medicina 
da Universidade de Lisboa 
em 1984.

É Médica Pediatra e exerceu 
o cargo de Ministra da Saúde 
dos XVII e XVIII Governos 
Constitucionais de Portugal, 
de junho a dezembro de 2011.

Preside a Cruz Vermelha 
Portuguesa desde novembro 
de 2021.

MISSÃO DA CRUZ VERMELHA 
PORTUGUESA

A Cruz Vermelha Portuguesa  
esforça-se para prevenir e aliviar 
o sofrimento humano, em Portugal 
e no mundo. E por isso, presta 
assistência humanitária e social, 
em especial aos mais vulneráveis, 
prevenindo e reparando o sofrimento 
e contribuindo para a defesa da vida, 
da saúde e da dignidade humana.  

Ana Jorge:  
“Tem sido sempre uma 

parceria profícua.”

ENTREVISTA

O início de 2022 ficou marcado pela guerra na Ucrânia. Milhares de 
refugiados procuraram Portugal e a Nestlé mais uma vez, em parceria 

com a Cruz Vermelha Portuguesa, doou mais de 100 mil produtos 
alimentares e 27.000 euros que permitiram equipar, na íntegra, o 

recém criado Centro de Acolhimento Temporário de Almada. Este é 
apenas um dos exemplos de uma relação duradoura que tem tido os 

melhores resultados. Fomos saber mais sobre este apoio com Ana 
Jorge, presidente da Cruz Vermelha Portuguesa. 



11

PESSOAS 
E COMUNIDADES

NÚMEROS

+ de 5.000 
voluntários.

Apoio a + de 70 mil 
famílias vulneráveis.

Apoio a + de 300 
refugiados.

162 estruturas locais.

Como nasce a relação com a Nestlé?
A relação entre a Cruz Vermelha Por-
tuguesa (CVP) e a Nestlé tem muitos 
anos, tem sido sempre uma parceria 
profícua, de um apoio quase perma-
nente, ou pelo menos com alguma 
constância ao longo do tempo para nos 
ajudar a apoiar quem precisa. E isso 
tem sido muito bom.

Que balanço é que faz desta relação?
Nos últimos anos que é daquilo que 
posso falar melhor, principalmente nos 
anos que atravessámos a pandemia, a 
Nestlé ajudou-nos muito, quer do pon-
to de vista financeiro, já que nos ajudou 
a adquirir meios de proteção individual, 
de facto muito determinantes no com-
bate à pandemia, quer depois com as 
ajudas de alguns dos produtos que a 
Nestlé tem, para podermos apoiar vá-
rias famílias, e isso tem sido com algu-
ma regularidade. Anualmente sabemos 
que contamos com a Nestlé e por isso 
tem sido, obviamente, muito importan-
te, para os grupos que apoiamos, para 
todas as famílias e ultimamente mais 
com os refugiados. Somos um país que 
acolhe bem os refugiados. A CVP tem 
tido grande responsabilidade no acolhi-
mento aos refugiados de vários países 
ao longo dos últimos anos e, portanto, 
o contributo que tem vindo tem sido 
muito importante.

Tocou aí na questão dos refugiados... 
Em abril de 2022, com o donativo que 
incluía produto e também valores mo-
netários, foi uma ajuda importante para 
colmatar algumas das vossas necessi-
dades?
Tivemos um grupo de jovens refugiados 
numa situação de acolhimento durante 
cerca de dois anos, um acolhi- mento 
que passou até pela sua valorização e 
autonomização. E tivemos a possibili-
dade de transformar a vossa colabora-
ção em cartão. E esse cartão per- mi-
tiu que os jovens pudessem escolher 
de entre a gama dos vossos produtos 
o que precisavam. Foi muito relevante 
por que os ajudou a crescer, a poder 
decidir, obviamente com o apoio dos 
técnicos, mas, de facto, essa é uma for-
ma muito interessante e que queremos 
desen volver muito mais no apoio às fa-
mílias. Ou seja, poder ser feita através 
de um cartão que corresponde a uma 
doação. É algo mais pedagógico e edu-
cativo, mais humano e mais digno. 

Em relação ao donativo monetário 
em específico permitiu-vos equipar 
o centro de acolhimento temporário 
de Almada. 
Para o último grupo de refugiados que 
vieram da Ucrânia, na sequência do 
conflito, temos dois centros de acolhi-
mento. E prevemos abrir mais alguns 
dentro deste modelo e, portanto, as 
ofertas que foram feitas permitem criar 
condições dignas para que possamos 
receber as pessoas que estão neste 
momento em fuga e com um sofrimen-
to grande, e que precisam de condi-
ções adequadas. 

Em que é que atitudes das empresas 
fazem a diferença?
A CVP para poder ter este trabalho tem 
de contar com o apoio das empresas, 
parceiros e entidades que são os doa-
dores, sem isso não podíamos trabalhar. 
A CVP é um organismo humanitário, de 
cariz voluntário, mas que vive – vive, no 
sentido de poder trabalhar – através de 
alguma contratualização com os orga-
nismos públicos, como a Segurança 
Social, o Alto Comissariado para as Mi-
grações e outros dentro da área social, 
mas para além disso, todo o resto do 
apoio a famílias e pessoas mais vulne-
ráveis, quer apoio social, com bens de 
primeira necessidade, quer alimentares 
ou higiene, não o faz se não contar com 
o apoio das empresas, dos grupos ou 
pessoas individuais, que são doadores 

da CVP nacional. Neste momento, tive-
mos ainda a responsabilidade de apoiar 
também a Cruz Vermelha Internacional 
para poder apoiar no local os países 
envolventes da Ucrânia. Precisamos 
obviamente do apoio de quem queira 
ser parceiro da CVP para esta ação hu-
manitária, que é cada vez mais neces-
sária, com formas diferentes de intervir 
(mais de emergência ou mais de algu-
ma regularidade), mas que são no fun-
do consequências dos problemas que 
vão surgindo na sociedade nacional e 
internacional. 
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“Não é só dar o peixe, 
é preciso ensinar 

a pescar, para que 
estas famílias possam 

encontrar formas 
alternativas 

de rendimento
e melhorar o seu nível

de vida.”

BRUNO MARTINIANO 
Business Development Manager for 

Confectionery & Food Nestlé Portugal

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL 
Lançámos um programa inovador 
nas plantações de cacau

COMPROMISSO

Por um cacau melhor e por uma 
vida melhor. Este podia bem 
ser o lema do Nestlé Cocoa 

Plan. Já lá vão 13 anos desde 
o nascimento deste programa 

que visa ajudar a melhorar a 
vida dos agricultores da cadeia 

de fornecimento de cacau, e ao 
mesmo tempo abordar questões 

como práticas agrícolas e o 
combate ao desmatamento, 

além, claro, do empoderamento 
das mulheres e eliminação 
do trabalho infantil. Desde 

2009 que a Nestlé tem vindo 
a tentar construir um futuro 

melhor para os produtores de 
cacau, produzindo cacau de alta 

qualidade, claro. E em 2022 
demos a conhecer um novo 

programa, o “Income Accelerator 
Program”, em que vamos 

ainda mais além. 
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para o futuro.” Todo este apoio conta ain-
da com a ajuda de várias ONG’s no terre-
no, como é o caso da Rainforest Alliance, 
que permitem assim fazer o controlo de 
todo este sistema, de forma a garantir 
que tudo de facto acontece no terreno.

O “Income Accelerator Program” – que 
atua agora junto de 10 mil famílias – tem 
como base uma experiência feita em 
2020, com cerca de mil famílias, também 
na Costa do Marfim. “Foi uma experiên-
cia que teve resultados bastante positi-
vos. Houve aqui uma afinação de todo o 
sistema, da forma de chegar direto, dos 
pagamentos, para garantir que são feitos, 
e que não se perdem no caminho nes-
ta ligação. E como houve uma melhoria 
significativa, não só do nível de vida, na 
questão de as crianças irem à escola, e 
até da própria produtividade destes pro-
dutores que participaram neste piloto, 
foi agora lançado o programa com base 
nessa experiência”, afirma o Business De-
velopment Manager for Confectionery & 
Food Nestlé Portugal.

Mas a Nestlé não fica por aqui, como nos 
confessa Bruno: “O objetivo é começar 
na Costa do Marfim, e continuar a alar-
gar ainda a mais famílias ao longo deste 
ano, e depois poder alargar ao Gana. São 
os dois principais produtores de cacau. 
E assim, ter um espectro ainda maior de 
pessoas impactadas pelo programa.”

Inovador e progressivo no que toca à 
ligação da Nestlé às origens. É assim 
este programa que foi lançado no iní-
cio do ano de 2022, em janeiro, junto 
de 10 mil famílias na Costa do Marfim. 
Um programa que pretende, através de 
apoios financeiros – mas não só – trazer 
um novo fôlego a estas famílias que pro-
duzem cacau na Costa do Marfim. “Este 
programa vem trabalhar no combate ao 
trabalho infantil nas plantações e fazer 
uma ligação mais direta da Nestlé aos 
produtores de cacau através de um siste-
ma de incentivos, com a ajuda de muitas 
ONG’s por forma a garantir a melhoria do 
living income, do dinheiro disponível, e do 
recebimento destes produtores”, começa 
por explicar Bruno Martiniano, Business 
Development Manager for Confectionery 
& Food Nestlé Portugal.

Além dos incentivos, este é um programa 
que aposta ainda na formação, informa-
ção, e no trabalho direto com as mulhe-
res destes produtores, apresentando-
-lhes formas de subsistência alternativas, 
na parte da regeneração agrícola. Assim, 
é possível “não só melhorar o nível de 
vida destes produtores, mas também 
melhorar a rastreabilidade do cacau rece-
bido e garantir que ele não tem nenhuma 
origem em trabalho infantil”, acrescenta o 
responsável. E continua: “E até garantir a 
sustentabilidade para o futuro, e a melho-
ria do cacau e das plantações, por forma 
a tornar a matéria prima ainda melhor 

NÚMEROS

10.000 famílias 
da Costa do 
Marfim recebem o 
apoio neste plano.

1,2 mil milhões 
de euros até 2030 
é o investimento 
previsto para 
este programa.

Chegar a 160 mil 
famílias até 2030.
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pósito e com um papel na sociedade, 
não só cá, mas também no mundo in-
teiro, que é, não só, um orgulho, como 
também nos permite trabalhar todos 
os dias com um sorriso e uma vontade 
ainda maior de trabalhar estas marcas”, 
acrescenta, dizendo ainda que: “É sa-
ber que vamos ajudar várias comunida-
des no mundo... e é muito bom poder 
trabalhar assim. É um orgulho saber 
que quando comemos um chocolate da 
Nestlé, por trás está este tipo de apoio. 
É algo que nos deixa muito feliz.”

Ora, e para a implementação deste pro-
grama está previsto um investimento 
de 1,3 mil milhões de francos (cerca 
de 1,2 mil milhões de euros) até 2030. 
Nos primeiros dois anos, o objetivo é 
entregar cerca de 500 francos suíços e 
acelerar um pouco no início a parte do 
recebimento possível por parte de cada 
família. Isto porque estamos a falar 

dela. Não resolve tudo, mas ajuda a 
melhorar o problema e acima de tudo, a 
parte mais importante é toda esta parte 
da formação e da informação dada que 
é algo que perdura mais no tempo do 
que a parte do dinheiro em si”, refere 
Bruno Martiniano, que trabalha na Nes-
tlé desde 2015. 

E claro que, para Bruno, poder fazer 
parte de um projeto destes não podia 
deixá-lo mais orgulhoso. “Creio que ter 
uma estrutura por trás que nos permite 
trabalhar marcas que realmente pode-
mos dizer que são sustentáveis é ab-
solutamente fantástico”, admite. “Para 
mim é um orgulho, sei que por trás está 
um trabalho gigante. Não estamos a fa-
lar da Europa, implica a gestão de mui-
tos stakeholders, muitas organizações 
pelo meio, mas permite-nos ter orgu-
lho naquilo que fazemos e permite-nos 
também trabalhar marcas com um pro-

FAZER UM CACAU MELHOR 
COMEÇA COM A MELHORIA 
DA VIDA DAS PESSOAS 
QUE O CULTIVAM

Porque para fazer um ótimo chocolate 
– e vendê-lo, claro está – é preciso um 
ótimo cacau. Mas a vida destes produ-
tores, responsáveis por essa qualidade, 
é tudo menos fácil. “Como sabemos, o 
nível de vida, nestes países, é bastan-
te baixo, com muito nível de pobreza, 
com muito nível de alguma iliteracia”, 
diz o responsável. “Este programa não 
vai resolver o tema por completo, mas 
permite, pelo menos, ajudar a dar um 
passo direto, não através de governos, 
que sabemos que são muito instáveis 
e podem mudar, mas através de uma 
forma direta da Nestlé e das ONG’s, por 
forma a começar a mudar um pouco 
esta mentalidade e a aumentar o espe-
tro de pessoas que podem beneficiar 

"Penso que é 
um passo muito 
grande. Já não é 
o ‘nós fazemos 
tudo para’, mas sim 
o ‘nós podemos 
garantir’. E eu creio 
que este é um 
dos grandes 
benefícios 
na comunicação."

BRUNO MARTINIANO 
Business Development Manager 
for Confectionery & Food Nestlé 
Portugal
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OBJETIVO:

Garantir que, 
a partir de 2023,

não existe 
trabalho infantil 

na produção 
do nosso cacau.

A Nestlé quer garantir 
a sustentabilidade 
para o futuro, 
e a melhoria do cacau 
e das plantações 
por forma a tornar 
a matéria prima 
ainda melhor 
para o futuro.

cau, para não haver uma dependência 
tão grande da produção”, nomeia Bru-
no. Por exemplo, estas mulheres estão 
a receber formação sobre outras práti-
cas de agricultura, criação de animais, 
microcrédito, entre outras formas de 
empreendedorismo, para que, também 
elas, façam parte da subsistência da 
família. O objetivo final é que existam, 
nestas famílias, formas alternativas de 
obter rendimentos complementares 
para que haja menos dependência do 
cacau. “Não é só dar o peixe, é preciso 
ensinar a pescar. Para que estas famí-
lias possam encontrar formas alterna-
tivas de rendimento e melhorar o seu 
nível de vida”, conclui Bruno sobre o 
tema. 

de famílias que recebem muito pouco 
pela sua produção normal e venda go-
vernamental, com base nas condições 
do país. “Assim, as próprias famílias 
podem investir na própria aceleração 
da sua produção, e nas práticas rege-
nerativas da plantação, como árvores 
e sombra, que são muito importantes 
para garantir a proteção do calor ao ca-
cau”, explica Bruno que acrescenta que, 
numa fase posterior, o programa vai es-
tabilizar nos 250 francos suíços.
Mas este programa vai além do inves-
timento, em dinheiro, propriamente 
dito. “Há ainda a disponibilização de 
formação, o trabalho com o produtor 
e a família também, e a garantia que 
estes valores só são pagos mediante 
determinados pressupostos, e um dos 
quais é que as crianças dos 6 aos 16 
anos vão à escola, e que não haja a ten-
tação, por assim dizer, que entrem no 
trabalho familiar. E assim possam ter 
formação, a pensar no futuro, e até nos 
negócios dessas famílias. É um plano a 
bastantes anos, e que garante que não 
é algo que só acontece agora”, explica 
o responsável.

“INCOME ACCELERATOR 
PROGRAM” COMO FERRAMENTA 
NA CRIAÇÃO DE IGUALDADE 
DE GÉNERO

Este programa tem ainda um grande 
objetivo, que resulta de um trabalho di-
reto feito com as mulheres destes pro-
dutores para garantir esta igualdade. 
“Terão, também elas, formação sobre 
outras formas de orçamento familiar, 
que podem ser complementares ao ca-
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"PROGRAMA PRO_MOV" 
À procura de um novo 
rumo, apostando 
na requalificação

COMPROMISSOUm maior envolvimento 
na empresa, um 

acompanhamento mais 
personalizado, e uma 

experiência prática do que será 
o futuro ou a reintegração da 
profissão. Estas são algumas 

das vantagens do novo modelo 
de requalificação profissional 

implementado pela Nestlé, 
em Portugal. 

uma experiência imersiva na nossa fá-
brica de Avanca, com uma aprendiza-
gem on-the-job, área onde esta fábrica 
– de excelência no fabrico de produtos 
alimentares e bebidas à base de cereais 
– tem já uma longa experiência, fruto 
dos cursos de ensino dual que aí tem 
levado a cabo, em parceira com a Es-
cola Profissional de Aveiro”, acrescenta 
Maria do Rosário Vilhena.

E é desta próxima colaboração entre 
empresas privadas e o setor público à 
escala europeia, que a Nestlé se orgu-
lha de fazer parte, sendo uma das enti-
dades líder deste programa, “oferecen-
do aos formandos novas ferramentas 
através de um acompanhamento pre-
mium e assim, a possibilidade de cons-
truírem um futuro de sucesso", conclui 
a responsável. 

Em janeiro de 2022, a Nestlé foi o pon-
to de partida na implementação em 
Portugal do programa PRO_MOV by 
Reskilling 4 Employment. Trata-se de 
um projeto europeu que consiste numa 
ação de formação dirigida a Técnicos de 
Manutenção Eletromecânicos, no Insti-
tuto do Emprego e Formação Profissio-
nal (IEFP) do Porto que, embarcaram 
numa formação intensiva, com o mais 
alto nível de retenção na aprendizagem, 
preparando-se para o próximo passo 
do plano: a formação em contexto real 
de trabalho. Esta componente prática 
do programa é remunerada e arrancou 
no dia 19 de setembro. 

São várias as mais valias de colocar 
em prática um programa deste género, 
como explica Maria do Rosário Vilhena, 
Head of Human Resources Iberia da 
Nestlé. “Como grande objetivo, preten-

demos que estas atividades de forma-
ção sejam, simultaneamente, capazes 
de evitar a erosão das competências 
profissionais, ajudar os desemprega-
dos a manterem as suas competências, 
promover a criação direta de emprego 
e ajudar os cidadãos a não perderem o 
contacto com o mercado de trabalho e 
com as suas redes de contacto social”, 
começa por dizer a responsável.

“O investimento na formação contínua 
dos nossos Colaboradores, bem como 
no recrutamento e na apresentação 
de novas oportunidades faz parte in-
tegrante da cultura e dos valores da 
Nestlé”, afirma ainda. “Desenhámos, 
juntamente com o Serviço de Forma-
ção do Porto do Instituto do Emprego e 
Formação Profissional, um “laboratório 
industrial”, capaz de dar formação teóri-
ca e prática, permitindo aos formandos 

"O investimento 
na formação contínua 
dos nossos 
Colaboradores, bem 
como no recrutamento 
e na apresentação 
de novas 
oportunidades 
faz parte integrante 
da cultura 
e dos valores 
da Nestlé."
MARIA DO ROSÁRIO VILHENA 
Head of Human Resources Iberia 
da Nestlé
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“Foi um novo desafio 
e uma forma de tentar 
regressar ao mercado 
de trabalho. 
Conseguimos perceber 
se, de facto, estamos 
preparados para 
os desafios do dia 
a dia nesta função.” 
SÉRGIO SOARES 
Formando na Fábrica da Nestlé, em Avanca

O PRO_MOV é um 
programa que se 
insere na iniciativa 
europeia "Reskilling 
4 Employment” 
(R4E) e tem como 
objetivo combater 
o desemprego 
e promover a 
requalificação 
de um milhão 
de profissionais 
ao nível europeu, 
até 2025, cuja 
qualificação e/ou 
experiência seja 
desajustada face a 
necessidades atuais 
e emergentes de 
um mercado de 
trabalho em profunda 
alteração. 

OS FORMANDOS: 
NA PRIMEIRA PESSOA

É a componente prática e o facto de ser 
remunerado, bem como o acompanha-
mento e apoio permanente de um pro-
fissional experiente na área, que torna 
esta metodologia diferenciadora e deci-
siva para a aceleração da requalificação 
dos formandos. 

José Costa tem 55 anos e vive na Maia. 
Aquando da inscrição na formação es-
tava desempregado, e como a Manu-
tenção Eletromecânica sempre foi uma 
área pela qual se interessou não hesi-
tou em fazer parte deste programa. “É 
uma área conhecida e que já chefiei no 
meu percurso profissional e que sem-
pre gostei e considero essencial na in-
dústria, para os processos serem mais 
produtivos. Há sempre algo a melhorar, 
os equipamentos estão sempre a evo-
luir tecnologicamente, obrigando que a 
formação e requalificação esteja sem-
pre presente”, diz José Costa. 

O facto de ser um programa remunera-
do faz também a diferença entre os for-
mandos: “De certa forma é gratificante 
e compensa o nosso esforço e trabalho, 
mantendo o foco e dando motivação, e 
permite que o esforço do orçamento fa-
miliar não seja tão grande”, diz José que 
destaca ainda o formato e módulos es-
colhidos, bem como tempo do estágio. 
“Pode ser mais vantajoso pela oportuni-
dade que as empresas dão, e a integra-
ção nas equipas da área que tivemos 
formação”, refere. E foi essa integração 
que os formandos experienciaram. “Na 
parte prática, o acompanhamento foi 
feito não só pelo responsável do setor, 
mas também por toda a equipa, o que 
é recompensador e estimulante”, acres-
centa José Costa que tem como grande 
objetivo adquirir, nesta formação, co-
nhecimentos e competências que lhe 
permitam voltar a estar empregado e 
construir uma carreira profissional nou-
tra área. 

Também Sérgio Soares tem esse obje-
tivo. “Inscrevi-me porque estava deso-
cupado e sem perspetiva futura laboral. 
Foi um novo desafio, uma forma de ten-
tar uma reciclagem e tentar regressar 

Mas o projeto não fica por aqui: as ins-
crições para a integração num novo 
curso de Técnicos de Manutenção Ele-
tromecânicos, em 2023, abriram em 
novembro do ano passado. O proces-
so de entrevistas decorreu ao longo do 
mês de dezembro, dando assim a opor-
tunidade aos interessados em ingressar 
num plano de requalificação inovador, 
com um elevado nível de envolvimento 
da empresa e acompanhamento.

Em Portugal, o objetivo 
é lançar 30 cursos 
e abrir 600 turmas, 
em diversas áreas 
de atividade e regiões 
do país, requalificando 
20 mil portugueses 
até 2025.

“Ser uma formação 
remunerada é gratificante 
e compensa o nosso 
esforço e trabalho, 
mantendo o foco 
e dando motivação.” 
JOSÉ COSTA 
Formando na Fábrica da Nestlé, em Avanca

ao mercado de trabalho”, refere Sérgio, 
que tem 52 anos e é natural de Vila 
Nova de Gaia. O interesse por esta área 
já é antigo. Durante três anos, até ao 
12.º ano, fez um Curso Técnico Profis-
sional de Manutenção Mecânica, mas 
depois veio o serviço militar obrigató-
rio, e quando regressou ao trabalho, 
ficou na área comercial. “A mecânica foi 
sempre o meu hobby desde os carros 
clássicos ao jardim e a casa, a oficina é 
o local da casa onde passo mais tem-
po, sempre comprei muitas ferramentas 
e gostei de efetuar as reparações e ar-
ranjos caseiros”, confessa. Para Sérgio, 
a componente prática deste programa 
é uma das vantagens: “Conseguimos 
perceber se, de facto, estamos prepara-
dos para os desafios do dia a dia nesta 
função, e percebemos se conseguimos 
adaptar-nos a desempenhar a profis-
são.”
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O diagnóstico precoce é fundamental para combater aquele que é o segundo cancro mais mortal entre as 
mulheres portuguesas. E o mês de outubro de 2022 ficou mais uma vez marcado pela prevenção contra 

esta doença, com uma série de iniciativas da marca FITNESS, nomeadamente através 
da campanha Pink Ribbon.

“Dá o primeiro passo contra o cancro 
da mama”. Este foi o mote para a cam-
panha lançada pelos cereais FITNESS. 
Pelo décimo ano consecutivo, a marca 
associou-se à luta contra o cancro da 
mama, apoiando a ciência através do 
iMM-Laço Hub, um projeto dedicado 
à investigação do cancro da mama, e 
alertando para a importância do diag-
nóstico precoce.

Em Portugal, o cancro da mama afeta 
anualmente cerca de 7 mil mulheres. 
O rastreio e o diagnóstico precoce as-
sumem uma importância ainda maior 
dada a elevada probabilidade de diag-
nóstico, identificando 1 em cada 8 
mulheres. Os dados são da Liga Portu-
guesa contra o Cancro e, em outubro 
de 2022, assinalou-se a nível mundial o 

"mês rosa" de sensibilização para a luta 
contra o cancro da mama e a importân-
cia do diagnóstico precoce. 

No dia 13 de outubro de 2022 foi dado 
o primeiro passo na campanha Pink Ri-
bbon com a realização de um grande 
laço humano na sede da Nestlé Por-
tugal, que contou com a participação 
dos colaboradores da empresa e claro, 
da embaixadora da marca, a atleta Pa-
trícia Mamona. “Esta ação simbólica é 
a manifestação visual do empenho de 
todos os nossos colaboradores e com-
panhia nesta causa e pretende enviar 
uma mensagem a todas as mulheres 
de que não estão sozinhas nesta luta”, 
começou por dizer Maria João Coen-
tro, Brand Manager da marca FITNESS. 
Para a marca de cereais, “esta campa-
nha pretende, no mês rosa, sensibilizar 

“As parcerias que 
temos com empresas 

são essenciais, do 
ponto de vista da nossa 

sustentabilidade financeira, 
mas também nos permitem 

levar a mensagem mais 
longe e a um público mais 

abrangente. Queremos 
mostrar o que fazemos, 

que a ciência é a solução 
para esta doença tão 

complexa.” 
MARIA MOTA 

Presidente do Instituto 
de Medicina Molecular

Colaboradores da Nestlé Portugal participaram na construção do laço humano.

FITNESS PINK RIBBON 
10 anos a apoiar a luta contra 

o cancro da mama

COMPROMISSO
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todas as pessoas para a importância do 
diagnóstico precoce, aliado a um estilo 
de vida saudável e ativo”.

Alguns dias depois, a 18 de outubro 
decorreu a Fitness Pink Ribbon Talk, 
uma conversa intimista sobre o tema, 
em parceria com a Rádio Renascença, 
que juntou a atriz Carla Andrino, a Pre-
sidente do iMM Maria Mota e a atleta 
Patrícia Mamona. “Esta campanha pre-
tende reforçar a ideia de que isto se 
trata de uma luta comum, de todas as 
mulheres. Queremos ajudar a comba-
ter, investigar e, acima de tudo, alertar 
para a importância do diagnóstico pre-
coce do cancro da mama”, acrescentou 
ainda Maria João Coentro.  

NÚMEROS

1 em cada 8 
mulheres têm 
probabilidade 
de serem 
diagnosticadas com 
cancro da mama. 

É a 2.ª causa de 
morte por cancro, 
na mulher e todos 
os anos.

Cerca de 7 
mil mulheres 
portuguesas 
recebem um 
diagnóstico positivo 
para o cancro
da mama. 

A marca de cereais 
FITNESS assinala 
10 anos no apoio 
a esta causa de 
sensibilização para 
a luta contra o 
cancro da mama e 
a importância do 
diagnóstico precoce, 
em parceria com o 
iMM-Laço Hub.

O QUE É O iMM-LAÇO HUB?

O projeto iMM-Laço Hub resulta 
de uma parceria entre a extinta 
Associação Laço e o Instituto de 
Medicina Molecular João Lobo 
Antunes. Trata-se de um hub do 
iMM, focado na investigação em 
cancro da mama metastático e 
de uma equipa que tem como 
função dedicar-se à relação da 
ciência com a sociedade civil. 

“Esta campanha pretende reforçar a ideia de que isto 
se trata de uma luta comum,  de todas as mulheres. 
Queremos ajudar a combater, investigar e, acima 
de tudo, alertar para a importância do diagnóstico 
precoce do cancro da mama.”

MARIA JOÃO COENTRO 
Brand Manager da marca FITNESS

Saiba mais em 
laco.imm.medicina.ulisboa.pt
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Tornar o cultivo do café mais sustentável é o grande 
objetivo. Com o Nescafé Plan 2030, a Nestlé visa apoiar 
a transição dos cafeicultores para uma agricultura de 
café regenerativa, de forma a melhorar a saúde e a 
fertilidade dos solos, bem como proteger os recursos 
hídricos e a biodiversidade. 

É com a missão de comercializar um 
café com origem 100% responsável e 
rastreável até aos grupos de agriculto-
res que a Nestlé se lança nesta aventu-
ra. Para concluir esta ambiciosa transi-
ção, a marca compromete-se a prestar 
formação específica, assistência téc-
nica e fornecer mudas de café de alto 
rendimento. 

As metas são simples e rigorosas: a 
marca quer conseguir um café que 
seja 100% de origem responsável até 
2025. Até lá também, NESCAFÉ quer 
que 20% do café que adquira seja pro-
veniente de práticas agrícolas regene-
rativas. E até 2030, pretende alcançar 
os 50%.

Neste sentido, a marca anunciou um 
investimento de mais de mil milhões de 
francos suíços até ao final da década, 
no âmbito do Nescafé Plan 2030. Este 
investimento vem reforçar o programa 
expandindo, simultaneamente, o seu 
trabalho na área da sustentabilidade. 
Financiando práticas agrícolas regene-
rativas, o Grupo está a seguir o com-
promisso de acelerar a transição para 
um sistema alimentar regenerativo e a 
contribuir para a ambição de atingir Net 
Zero até 2050. “As alterações climáticas 
estão a pressionar as zonas de cultivo 
de café”, afirma David Rennie, Head 
of Nestlé Coffee Brands. E acrescenta: 
“Com base nos 10 anos de experiência

Relação próxima com os agricultores

NESCAFÉ trabalha em conjunto com os 
cafeicultores para testar, estudar e avaliar a 
eficácia de várias práticas agrícolas regenerativas, 
com foco em sete origens principais, de onde a 
marca obtém 90% do seu café: Brasil, Vietname, 
México, Colômbia, Costa do Marfim, Indonésia 
e Honduras.

POR UM 
CAFÉ MAIS 
SUSTENTÁVEL

COMPROMISSO
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“Estamos a acelerar 
o nosso trabalho para 
ajudar a combater as 

alterações climáticas e 
enfrentar os desafios 

sociais e económicos que 
se colocam às cadeias de 

valor de NESCAFÉ.

DAVID RENNIE 
Head of Nestlé Coffee BrandsOBJETIVOS DO 

NESCAFÉ PLAN 
2030

Café 100% de origem 
responsável até 2025.

20% do café 
proveniente de 
métodos agrícolas 
regenerativos até 
2025 e 50% até 2030.

PRÁTICAS DE AGRICULTURA 
REGENERATIVA

NESCAFÉ compromete-se a for-
necer aos agricultores formação, 
assistência técnica e plântulas 
de café de alto rendimento para 
ajudá-los na transição para práti-
cas de cultivo de café regenera-
tivas. Conheça alguns exemplos 
de práticas de agricultura rege-
nerativa:

 Plantação de culturas de co-
bertura para ajudar a proteger 
o solo, o que também ajuda a 
adicionar biomassa ao solo, e a 
aumentar a matéria orgânica do 
solo e, portanto, o sequestro de 
carbono desse mesmo solo.
 Integração de fertilizantes orgâ-

nicos contribui para a fertilidade 
do solo, o que é essencial para a 
boa saúde do mesmo.
 Aumento de práticas agro-flo-

restais e de culturas interdepen-
dentes contribui para a preserva-
ção da biodiversidade.
 Poda dos cafeeiros já existen-

tes ou a sua substituição por 
variedades resistentes a doenças 
e a alterações climáticas ajudará 
a rejuvenescer os campos de 
café e a aumentar os rendimen-
tos dos agricultores.

do Nescafé Plan, estamos a acelerar o 
nosso trabalho para ajudar a comba-
ter as alterações climáticas e enfren-
tar os desafios sociais e económicos 
que se colocam às cadeias de valor de 
NESCAFÉ.”

O Nescafé Plan 2030 faz-nos olhar para 
o que aí vem. O aumento das tempera-
turas reduzirá em 50% a área adequa-
da ao cultivo de café até 2050. Cerca 
de 125 milhões de pessoas dependem 
do café para a sua subsistência e esti-
ma-se que 80% das famílias de cafei-
cultores vivam no limiar da pobreza ou 
abaixo deste. É, por isso, necessário 
aplicar medidas para assegurar a sus-
tentabilidade do café a longo prazo e a 
qualidade de vida das comunidades de 
cafeicultores.

“Como marca de café líder mundial, 
NESCAFÉ ambiciona ter um impacto 
real e global na produção de café”, de-
fende Philipp Navratil, Head of Nestlé’s 
Coffee Strategic Business Unit. E acres-
centa: “Queremos que os cafeicultores 
prosperem tanto quanto queremos que 
o café tenha um impacto positivo no 
meio ambiente. As nossas ações podem 
ajudar a impulsionar mudanças neste 
sentido em toda a indústria do café.”

Saiba mais sobre o Nescafé Plan 2030
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Foi há 15 anos que NESCAFÉ 
Dolce Gusto transformou o 

mercado do café. O sistema 
de cápsulas é introduzido 
no retalho, e nada é como 

dantes. Muda a forma como 
os portugueses bebem 
café em casa, podendo 

saborear no conforto de sua 
casa os melhores cafés e 
especialidades de cafés a 

qualquer hora ou momento do 
dia. Foi esse o marco que a 

Nestlé comemorou em 2022. 
O marco da inovação, do 

aperfeiçoamento, da mudança.

Embora NESCAFÉ Dolce Gusto seja 
uma das marcas mais jovens que a 
Nestlé tem no negócio do café, é tam-
bém por outro lado, uma das marcas 
que mais inovou. Quando o mercado do 
café estava dividido entre café torrado 
e solúvel, surgiam as cápsulas, o que 
promoveu um incremento do consumo 
no lar, mudando a forma como os por-
tugueses consomem café em casa.

Quinze anos passaram, e para Maria 
Teresa Mendes, Business Executive 
Officer Coffee Portugal, transformou-
-se também a forma como se trabalha 
o café na Nestlé. E para a responsável 
há alguns momentos que se destacam 
nesta caminhada, como por exemplo, 

"Fomos o primeiro mercado 
do mundo a ter o seu 
próprio sistema 
de reciclagem, com o qual 
fizemos várias atividades 
de criação de valor para 
as Comunidades."

MARIA TERESA MENDES 
Business Executive Officer 
Coffe Portugal

NESCAFÉ DOLCE GUSTO 
Há 15 anos a mudar o mercado do café

COMPROMISSO
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A artista CATARINA GLAM foi desafiada 
a criar um design exclusivo para 
a Infinissima Touch

“o lançamento das marcas locais SICAL 
e BUONDI no sistema NESCAFÉ Dolce 
Gusto, em 2011”. “Fomos o primeiro 
mercado do mundo a ter marcas locais 
no sistema e foram estas marcas locais 
que fizeram acelerar o crescimento de 
NESCAFÉ Dolce Gusto em Portugal, 
porque trouxemos a nossa experiência 
do fora do lar para o lar e com isso vie-
ram também os consumidores”, expli-
ca a responsável. Esta capacidade de 
trazer a experiência do fora do lar para 
casa é o que faz de NESCAFÉ Dolce 
Gusto o sucesso que é hoje em Portu-
gal e na zona Europa. “E com isso, hoje, 
somos líderes de mercado e o sistema 
com maior penetração em Portugal”, 
refere.

"Quando foi lançado o sistema NESCAFÉ Dolce Gusto, 
o objetivo foi recriar uma coffee shop em casa. 

Por isso, é que somos muito mais do que um café 
expresso, e essa é a razão pela qual os nossos 

consumidores nos escolhem em detrimento 
de outros sistemas."

MARIA TERESA MENDES 
Business Executive Officer Coffee Portugal

NESCAFÉ Dolce 
Gusto tem como 
objetivo assegurar 
que as cápsulas 
de café e 
embalagens 
individuais sejam 
100% recicláveis 
ou reutilizáveis
até 2025.

NESCAFÉ Dolce Gusto, 85% do consu-
mo é feito com marcas NESCAFÉ Dolce 
Gusto o que nos coloca numa posição 
muito acima comparativamente com o 
resto da Europa”, admite a responsável.

Os 15 anos de NESCAFÉ Dolce Gusto 
foram celebrados, claro, com design, 
inovação e variedade, como não podia 
deixar de ser. Através de uma parceria 
com a artista Catarina Glam, a marca 
que, ao longo destes anos, tem apos-
tado continuamente na inovação e 
personalização das suas bebidas e má-
quinas, desafiou a artista portuguesa a 
criar um design exclusivo para uma das 
suas máquinas – Infinissima Touch – a 
par de uma série de autocolantes para a 
personalização individual das mesmas.

“Temos um design distintivo. Sempre 
quisemos que as nossas máquinas não 
se parecessem com uma máquina de 
café, mas sim como uma obra de arte. 
E apostamos na variedade, através do 
nosso portefólio apostámos sempre em 
trazer o que o consumidor não conse-
guia preparar de forma fácil em casa, 
para além do óbvio, ou seja, cafés, 
achocolatados, chás”, refere Maria Te-
resa Mendes, BEO Coffee Portugal.
E depois de 15 anos de sucesso, o que 
reserva o futuro a esta marca? “NESCA-
FÉ Dolce Gusto é o sistema mais im-
portante para nós no retalho. Continua 
a ser a nossa grande prioridade e va-
mos continuar a inovar e a surpreender 
os consumidores nos pilares da marca 
– inovação no design, experiência (com 
novas bebidas e variedade) e sustenta-
bilidade”, conclui a responsável.

Mas Maria Teresa Mendes não esquece 
outro momento: “Portugal foi o primeiro 
mercado do mundo a oferecer uma so-
lução para a reciclagem das cápsulas. 
Estávamos em 2011, quando iniciámos 
o projeto de recolha de cápsulas para 
reciclagem, quando o tema ainda não 
era tão discutido como hoje. Fomos 
pioneiros e queremos continuar a evo-
luir”, avança.

“Fomos o primeiro mercado do mundo 
a ter o seu próprio sistema de recicla-
gem, com o qual fizemos várias ativida-
des de criação de valor para as Comuni-
dades – através do plástico proveniente 
das cápsulas recicladas, foi possível fa-
zermos material urbano como parques 
de merendas, bancos de jardim, etc. – 
sempre na perspetiva de contribuir para 
os momentos em família. Mais recente-
mente, inovámos e utilizámos o plásti-
co reciclado das cápsulas na produção 
de peças de comunicação de Ponto de 
Venda”, acrescenta ainda a diretora de 
negócio.

E recordando o início, há 15 anos, há 
algo que se destaca. “A principal dificul-
dade foi, no lançamento, convencer os 
clientes que tinham de colocar cápsulas 
nas prateleiras quando ainda não tínha-
mos vendido máquinas. Foi essencial 
explicar aos clientes que estavam pe-
rante um novo modelo de negócio e, ao 
mesmo tempo, fazer com que os con-
sumidores compreendessem o que é 
um sistema de cápsulas”, recorda Maria 
Teresa Mendes. E os desafios que fo-
ram surgindo, ao longo dos anos, tive-
ram sempre uma boa resposta por par-
te da marca. “Em Portugal, no sistema 
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Falar de café, também é falar de paixão. E foi essa pai-
xão que levou Nuno Castanheira até onde está hoje. 
Poucos transmitem esse amor ao café como o Coffee 
Training Specialist da Nestlé Portugal. Tudo começou 
em 1988, quando começou a trabalhar na Nestlé, no 
negócio de Cafés Torrados. Fique a conhecê-lo melhor.

O que é que o café tem de tão especial?
O café é muito mais do que uma bebida, é o Momento, é o 
Convívio, é Partilha de Sensações, é uma Pausa, é Prazer.

Quando é que decide que a sua profissão 
pode e deve seguir este rumo?
Sonhava que um dia podíamos fazer com o café um 
percurso semelhante ao que foi feito com o vinho já há 
alguns anos, e promover profissionais especialistas em 
café exatamente na mesma perspetiva do sommelier, os 
verdadeiros baristas.

O café que se escolhe diz muito da pessoa?
Sim, o café tem duas grandes variedades, o Arábica e 
o Robusta, o primeiro com maior acidez, notas florais e 
frutadas, o segundo com sabor eminentemente amargo, 
com notas de cacau e Madeira. É nesta dicotomia de aro-
mas e sabores que vamos encontrar consumidores de di-
ferentes estilos e com palato bem diferenciado.

Enquanto especialista em café, como 
descreve a marca NESCAFÉ Dolce Gusto?
NESCAFÉ Dolce Gusto representa ter uma verdadeira 
coffee shop no conforto da nossa casa, com uma varia-
díssima gama de cafés expresso, desde o 100% arábica, 
aos blends com maior ou menor intensidade e com dife-
rentes quantidades de cafeína, passando pelas bebidas 
compostas com leite, chocolate etc., e até aos cafés des-
cafeinados. Em resumo, a marca veio trazer ao consumo 
no lar esta oferta extraordinária de bebidas ao gosto de 
cada um.

Um especialista de café tem conselhos sobre 
como tirar um bom café com NESCAFÉ Dolce 
Gusto?
A minha sugestão é que possam ter em casa vários tipos 
de cápsulas, de diferentes aromas e sabores para pode-
rem mimar-se a si próprios e surpreender os familiares e 
amigos, tendo em conta os diferentes pratos gastronómi-
cos que são preparados. Nesta premissa, aconselhamos 
cafés mais robustas e com maior intensidade de boca para 
os pratos de peixe e cafés mais leves e menos densos e 
intensos para os pratos de carne. Respeitar a dosagem 
de volume indicada na cápsula, utilizar água com sabor 
neutro, com PH entre 6,5 e 7,5, e limpar periodicamente a 
máquina, de forma a desfrutar das bebidas com o máximo 
prazer são fatores determinante para a extração perfeita.

"O café é muito mais do que uma bebida, 
é o Momento, é o Convívio, é Partilha 
de Sensações, é uma Pausa, é Prazer."

NUNO CASTANHEIRA 
Coffee Training Specialist da Nestlé Portugal



25

PESSOAS E ANIMAIS 
DE COMPANHIA

Se há expressão portuguesa, esta é-o. “Saber a (…)” é algo que dizemos muito por cá, e por isso mesmo, 
a SICAL quis saber, afinal, a que sabe o seu café. Um “saber” de sabor, mas também um “saber” de 

conhecimento, de 75 anos de memórias. Será que sabe a histórias, a experiências, a origens, a um futuro 
sustentável? Vamos ficar já a “saber”.

A SICAL nasceu em 1947 pelas mãos 
de Vicente Peres, quando decidiu que 
o café não sabia bem sozinho, mas sim 
na companhia de outros. E assim foi. 
Desde então, a SICAL é sinónimo de 
valores, como portugalidade e de tradi-
ção, de encontros. Na altura, a marca 
foi pioneira em diversas frentes e é ago-
ra tempo de celebrar estes 75 anos do 
seu nascimento.

“Esta comemoração significa 75 anos 
de um excelente café”, começa por di-
zer Victor Manuel Martins, Diretor Ibé-
rico da Nestlé Professional. “Significa 
ainda para a Nestlé algo muito especial. 
A SICAL foi uma das empresas que a 
Nestlé decidiu comprar, que abriram 
um novo capítulo para a Nestlé em 
Portugal. Reconheceu-se que em Por-
tugal a forma como se toma café não 
era apenas assente no solúvel, mas sim 
muito assente no café em grão, e mui-
to no fora do lar, na parte de hotelaria, 
restauração, dos nossos cafés e paste-
laria”, refere. 

Nessa altura, começava a crescer 
na Nestlé a ambição de liderar esta 
área, e por isso iniciou-se uma fase 
de aquisições de marcas como TOFA, 
CHRISTINA e, posteriormente, SICAL. 

“A marca SICAL é claramente uma marca 
que não olha só para o seu histórico, olha 

para o futuro e presente, mas acarinha 
muito o passado.”

VICTOR MANUEL MARTINS
Diretor Ibérico da Nestlé Professional

75 ANOS DA SICAL: 
A QUE SABE ESTE CAFÉ? 

“Sabe a SICAL” é o mote para celebrar 
os 75 anos desta marca de cafés 

portuguesa.

COMPROMISSO
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“São marcas que acarinhamos muito, 
e que fizemos crescer ao longo destes 
anos dentro da família Nestlé. Uma de-
las foi a SICAL, que foi a primeira gran-
de marca portuguesa de café e com 
uma forte presença quer na parte do re-
talho, de supermercados, mas também 
com uma forte presença no fora do lar, 
na restauração”, explica o responsável. 

A marca, que é produzida na Fábrica 
de Cafés Torrados da Nestlé, no Por-
to, é para Victor Manuel Martins uma 
“marca super portuguesa, de tradição”. 
“Mas para mim importa muito olhar 
para a frente. A marca SICAL é clara-
mente uma marca que não olha só 
para o seu histórico, olha para o futuro 
e presente, mas acarinha muito o pas-
sado. Tem um histórico rico, emocional 
e muito ligado aos sucessos e pes-
soas da Nestlé”, diz o Diretor Ibérico da 
Nestlé Professional.

“Temos distribuidores 
que trabalham a marca 
SICAL há bem mais do 
que 30 anos, pessoas 

que dedicaram uma 
vida inteira e que já vão 

na segunda geração 
dedicada à nossa marca, 

à nossa Nestlé 
e à nossa SICAL.”

VICTOR MANUEL MARTINS
Diretor Ibérico da Nestlé Professional

O CAFÉ COM UM PAPEL SOCIAL

E a marca vive das pessoas que com 
ela lidam diariamente. “Temos uma 
equipa totalmente dedicada à SICAL, 
é uma grande marca nossa, e para es-
tas pessoas, é a sua marca”, aponta. E 
Victor não fala apenas dos colaborado-
res, mas dos vendedores, das chefias 
que trabalham a marca todos os dias, 
e também dos milhares de clientes e 
famílias dos clientes. Porque afinal o 
café faz parte do nosso dia a dia. “Te-
mos muito o hábito de incluir o cafe-
zinho nas nossas rotinas, e ganhamos 
hábitos, amizades com o dono do café, 
as pessoas que frequentam o café. É 
uma rotina de convívio. O café tem esse 
papel social e que gera todo um con-
vívio ao seu redor. Os nossos vende-
dores são os embaixadores junto com 
os clientes, adoram a marca e querem 
sempre fazer o melhor pela marca”, de-
fende o responsável. 

CAMPANHA “A QUE SABE 
O SEU CAFÉ?”

Ora e para comemorar os 75 anos da 
SICAL, a Nestlé lançou uma campanha 
muito especial. Sob o mote “Sabe a 
SICAL”, a marca de cafés conta a que 
sabe o seu café. E Victor também. “De 
manhã é o meu primeiro boost de ener-
gia, ajuda-me no acordar e na primeira 
energia da manhã. Ajuda-me nos en-
contros com amigos, colegas ou co-
laboradores, para passarmos um bom 
momento a conversar, que nem tem de 
ser necessariamente só sobre trabalho”, 
confessa o responsável.

Na campanha com foco na palavra 
“saber”, encontram-se várias leitu-
ras. “Esta campanha é muito interes-
sante e abrangente e rica porque tem 
este trocadilho do ‘Saber’, em termos 
do sabor, de apreciarmos o café, mas 
tem também o ‘saber’ de conhecimen-
to”, explica o Diretor Ibérico da Nestlé 
Professional.

“Gostei muito da campanha desde o 
início exatamente por esta abrangên-
cia e porque a SICAL desde o início 
que se posiciona como especialista de 
café, procurando as melhores origens, 

o melhor café, em termos de qualidade, 
e também os melhores equipamentos 
das máquinas de café, para colocar nos 
nossos clientes, e a própria formação”, 
diz ainda. E continua: “E gosto muito 
da campanha por respeitar e celebrar 
o passado, e enaltecê-lo, mas também 
sempre numa perspetiva de olhar para 
hoje e muito para o futuro, para a mar-
ca se manter viva por muitos e muitos 
anos.”

E Victor Manuel Martins não deixa pas-
sar a data sem reforçar a palavra “Par-
ceria”. “Na SICAL, valorizamos muito 
ainda a parceria que temos com os 
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PERCURSO E CURIOSIDADES SOBRE SICAL

1947: SICAL nasce no Porto, pelas mãos de 
Vicente Peres, um homem que não gostava de 
beber café sozinho e sempre esteve atento às 
necessidades dos consumidores. 

1956: SICAL é a primeira marca portuguesa de 
cafés a fazer publicidade, estreando-se com o 
conceito “O tal do gostinho especial”, que ficou 
na memória dos portugueses durante décadas. 

1960: SICAL abre uma delegação em Lisboa. 

1967: SICAL vence a medalha de prata do 
Festival Internacional Publicitário de Nova Iorque. 
Esta é a primeira campanha portuguesa no setor 
dos cafés a ser premiada internacionalmente. 

1984: SICAL é a primeira marca a introduzir uma 
válvula nas embalagens, que permitia controlar o 
aroma, a frescura e a qualidade do café.  

1987: a marca SICAL é adquirida pela Nestlé 
Portugal e a sua fábrica torna-se uma das 
principais fábricas de café torrado da Nestlé na 
Zona Europa. 

2002: SICAL é a primeira marca a comunicar e a 
segmentar a sua gama de produtos pela origem 
do café (África, América, Ásia/Oceânia). 

2007: SICAL introduz uma embalagem inovadora 
com sistema de abertura e fecho fácil que 
assegura facilidade, frescura, comodidade e 
conveniência trazendo e mantendo os sabores e 
aromas de sempre, por muito mais tempo! 

2019: SICAL vence o prémio de Melhor Expresso 
Português, durante o decorrer da primeira edição 
do Lisbon Coffee Fest, em Lisboa.

nossos distribuidores, os nossos clien-
tes, que por sua vez fazem com que 
a marca chegue ao cliente final. Tudo 
gira em volta da palavra parceria”, afir-
ma. Até porque, a família SICAL é mui-
to grande e merecedora da distinção. 
“Temos distribuidores e operadores de 
vending que trabalham em exclusivo a 
nossa marca e produtos e que são tão 
dedicados como nós. Temos distribui-
dores que trabalham a marca SICAL há 
bem mais do que 30 anos, pessoas que 
dedicaram uma vida inteira e que já vão 
na segunda geração dedicada à nossa 
marca, à nossa Nestlé e à nossa SICAL”, 
conclui. À nossa SICAL, ficam então os 
nossos Parabéns!

A que sabe o seu café?

Alguns dos colaboradores 
da marca aceitaram o desafio 
e contaram-nos a que sabe 
o seu café. Chegámos a uma 
conclusão: Tudo isto sabe 
a uma tradição de 75 anos.
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Juntar conhecimento científico na área da indústria alimentar aos 
desafios das empresas é um dos segredos para o sucesso. O projeto 
“Cereals for All – Creating the Future of Cereals” é um dos exemplos 
de uma iniciativa que juntou a Nestlé à NOVA Medical School com 
vista a desenvolver produtos inovadores na área da saúde 
e sustentabilidade.

5 PROJETOS

Desta sinergia 
resultaram cinco 

projetos nas áreas 
de Saúde Infantil, 

Conveniência, 
Saúde Mental, 

Saúde da Mulher 
e Envelhecimento 

Ativo.   

“Cereals for All – Creating the Future 
of Cereals” é um projeto pioneiro em 
Portugal e juntou 14 alunos finalistas 
da licenciatura em Ciências da Nutri-
ção da Nova Medical School (NMS) a 
diversas equipas de desenvolvimento 
de produto da Nestlé. Ao longo de três 
meses, entre março e maio de 2022, 
trabalharam em conjunto, no desenvol-
vimento de produtos à base de cereais, 
saudáveis e sustentáveis desde a sua 
origem. Desta sinergia resultaram cin-
co projetos nas áreas de Saúde Infantil, 
Conveniência, Saúde Mental, Saúde da 
Mulher e Envelhecimento Ativo.   

Estes cinco projetos passaram às res-
petivas fases de teste e prototipagem, 
onde se encontram atualmente. Esta 
iniciativa permite unir indústria alimen-
tar e Academia, no sentido de propor-
cionar aos alunos um processo de de-
senvolvimento, podendo os mesmos 
aplicar os conhecimentos adquiridos 
durante o curso no processo criativo de 
inovação de um novo produto alimentar 
à base de cereais. E claro que ao longo 
do processo, os alunos foram sempre 
acompanhados pela direção técnica 
das equipas de Inovação e Marketing 

“CREATING THE FUTURE OF CEREALS” 
Nestlé e NOVA Medical School unidas 
para desenvolver produtos inovadores

COMPROMISSO
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“É muito importante e vai 
ao encontro da estratégia 
da NOVA Medical School 

que aposta num ensino 
baseado na aquisição 

de competências 
práticas, no raciocínio 
clínico e na evidência 
científica, colocando, 

sempre, o conhecimento 
ao serviço 

da comunidade.”

HELENA CANHÃO 
Diretora da NOVA Medical School

NÚMEROS

14 alunos finalistas 
da licenciatura em 
Ciências da Nutrição 
da Nova Medical 
School juntaram-se 
a diversas equipas 
de desenvolvimento 
de produto 
da Nestlé, 
no desenvolvimento 
de produtos 
à base de cereais, 
saudáveis e 
sustentáveis.

da Nestlé Portugal e com foco nas ne-
cessidades reais do mercado, utilizan-
do o know-how da Nestlé em produção 
alimentar.

Esta parceria entre a Nestlé Portugal e 
a NOVA Medical School tem por base 
um protocolo de colaboração com vis-
ta à inovação em produtos alimentares 
que se distingam pelo seu caráter heal-
thy and sustainable by design e que se-
jam nutricionalmente adequados para a 
população-alvo à qual se destinam. 

A inovação é a palavra chave nesta 
iniciativa, como refere Andreia Vaz, 
Innovation Beyond the Core & Digi-
tal Transformation Iberian Director na 
Nestlé. “O encontro entre a NOVA Me-
dical School e a Nestlé traz uma pos-
sibilidade transformadora na criação 
de novos produtos na área dos cereais, 
um segmento muito importante para o 
nosso negócio”. E continua: “Com esta 
parceria, pretendemos trazer uma pers-
petiva fresca para a criação de novos 
conceitos, pretendemos envolver a ge-
ração de nutricionistas do futuro neste 
processo e dar-lhes poder. Mas que-
remos também aprender sobre o co-
nhecimento científico mais recente na 
criação de produtos à base de cereais, 
permitindo que sejam reconhecidos 
pela comunidade científica como sau-
dáveis e sustentáveis desde a origem”, 
conclui. 

“Esta formação é fantástica, porque 
de facto o último ano de formação 
permite uma aproximação muito 
grande e que não é tão comum, 
entre a academia e o contexto real 
de trabalho.”

ANA LEONOR PERDIGÃO 
Market NHW Manager da Nestlé Portugal

E claro que também a Academia tira 
frutos de uma parceria deste género. 
“É muito importante e vai ao encontro 
da estratégia da NOVA Medical School 
que aposta num ensino baseado na 
aquisição de competências práticas, no 
raciocínio clínico e na evidência científi-
ca, colocando, sempre, o conhecimen-
to ao serviço da comunidade”, refere 
Helena Canhão, Diretora da NOVA Me-
dical School. 

Ao longo destes três meses de traba-
lho conjunto, os alunos da licenciatura 
em Ciências da Nutrição da NMS de-
senvolveram um trabalho imersivo com 
a Nestlé, tendo visitado uma das suas 
principais fábricas em Portugal, a Fá-
brica de Avanca, que produz, entre ou-
tras, marcas icónicas como CERELAC, 
NESTUM, CHOCAPIC e MOKAMBO. 
Foram ainda realizadas power sessions, 
para que os alunos aprendessem so-
bre o processo de desenvolvimento de 
novos produtos, e sessões de mentoria 
com os vários especialistas da Nestlé.
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ao tema “Biotecnologia de microalgas 
para aumento da eficiência energética 
em edifícios: caso estudo do biorreator 
de algas do edifício sede da Nestlé Por-
tugal” e ainda uma outra com o objetivo 
de investigar sobre a possibilidade de 
produção de materiais de embalagem a 
partir da biomassa produzida por este 
biorreator. Esta última dissertação tem 
como tema “Filmes/Revestimentos edí-
veis para a aplicação em hambúrgueres 
de frango”, do Mestrado em Tecnologia 
e Segurança Alimentar.

É já longa a parceria que a Nestlé man-
tém com a Universidade NOVA, e mais 
recentemente foi a vez de alargar a coo-
peração na investigação e inovação em 
sustentabilidade à Faculdade de Ciên-
cias e Tecnologia (FCT NOVA). Em cau-
sa está o projeto Nestlé Bio Building, 
uma iniciativa pioneira na Nestlé, a nível 
mundial, que se materializou em 2021, 
na instalação de um biorreator de mi-
croalgas no edifício sede da companhia 
em Portugal. Os principais objetivos 
passam, claro, pela melhoria da susten-
tabilidade do edifício e ainda pela me-

lhoria da qualidade do ar interior, atra-
vés da fixação de carbono e produção 
de oxigénio.

É juntando o conhecimento científico 
aos desafios das empresas que se vai 
criando esta relação duradoura que 
tem trazido frutos. O projeto Nestlé Bio 
Building é um claro exemplo desse su-
cesso.

Como resultado da parceria entre a Nes-
tlé e a FCT, está assim em curso uma 
dissertação de mestrado, subordinada 

Depois das parcerias com 
a NOVA School of Business 
and Economics, através 
do programa de inovação 
Nestlé Start and CO, e com 
a NOVA Medical School, no 
âmbito do projeto Cereals 
for All, a Nestlé continua 
a apostar na investigação 
em sustentabilidade, e traz 
novidades.

PARCERIA ENTRE 
NESTLÉ E FACULDADE DE 
CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 

Investigar e inovar em 
sustentabilidade

COMPROMISSO
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MICROALGAE BIO-BUILDINGS

O “Microalgae Bio-Buildings” é uma 
ideia de Hugo Silva, Iberian Sustaina-
bility Specialist da Nestlé Portugal, que 
está a acompanhar de perto o funcio-
namento deste biorreator, estudando 
a forma como os índices de sustenta-
bilidade do edifício da Nestlé Portugal, 
onde está sediado, estão a ser reforça-
dos pela presença destas microalgas. 
“Depois de uma pesquisa intensa da 
minha parte de como poderia partici-
par neste desafio, descobri que mais de 
50% da absorção de CO2 que existe no 
planeta Terra, dá-se através das algas 
que existem nos oceanos. E questio-
nei-me: “Como poderia trazer este po-
tencial das algas para Nestlé?”, começa 
por explicar Hugo Silva, criador do pro-
jeto Bio Building. “Trazendo o potencial 
das algas para melhorar a qualidade do 
ar no nosso edifício e com a biomassa 
estamos a testar diversas formas de a 
aplicar e trazer valor acrescentado para 
a nossa cadeia de valor”, acrescenta.
Além da melhoria da qualidade do ar, 
outro dos objetivos deste projeto pas-
sa por testar o potencial de melhoria 
da eficiência energética do edifício. 
“Este reator forma uma ‘cortina natu-
ral’ numa grande fachada de vidro, que 
permite reduzir a incidência solar e, por 
conseguinte, reduzir o aquecimento do 
edifício, reduzido assim também a ne-
cessidade do uso de ar condicionado”, 
explica Hugo.

“Mas as valências das microalgas uti-
lizadas neste bioreactor (spirulina) vão 
ainda mais longe, podendo ser também 
utilizadas para produzir bioplásticos ou 
ainda como fertilizante de solos. Para 
isso, estabelecemos uma parceria com 
a FCT para nos ajudar nestes estudos e 
técnicas de aplicação de algas”, refere 
ainda o criador do projeto.

O QUE FAZ UM 
BIORREATOR 

DE MICROALGAS?

Melhora a qualidade 
do ar interior, através 

da fixação de carbono e 
produção de oxigénio. 

Esta tecnologia tem 
uma capacidade de 

absorver cerca de 7,3 kg 
de dióxido de carbono e 

de produzir cerca 
de 5,5 kg 

de oxigénio, anualmente, 
possibilitando ainda 

a produção de 30 kg 
de biomassa.

JUNTAR CIÊNCIA AOS DESAFIOS 
DA EMPRESA

O conhecimento científico e os desa-
fios da empresa andam de mãos dadas 
nesta parceria que permite assim aos 
estudantes de mestrado encontrarem 
na Nestlé o ambiente propício para de-
senvolverem as suas dissertações. “O 
balanço tem sido bastante positivo e 
com resultados para ambas as partes”, 
começa por dizer Marta Martins, pro-
fessora do Departamento de Ciências e 
Engenharia do Ambiente da Faculdade 
de Ciências e Tecnologia da NOVA.

E por isso mesmo, a recetividade dos 
estudantes a estas oportunidades “é 
enorme”, confirma ainda. “O desen-
volvimento de trabalho académico pe-
los estudantes, no seio das empresas, 
constitui a sua primeira oportunidade 
de contacto com o contexto do mundo 
empresarial, que apresenta novos de-
safios aos estudantes, tanto a nível pes-
soal como profissional. Desta forma, 
estas oportunidades vêm acrescentar 
novas competências aos estudantes”, 
refere ainda a professora. “Como do-
cente é com muito orgulho que vejo 
os meus estudantes evoluírem e ad-
quirirem novas competências que os 
tornam mais preparados para o futuro”, 
afirma Marta Martins.

O “Microalgae Bio-
Buildings” é uma ideia 
de Hugo Silva, Iberian 

Sustainability Specialist 
da Nestlé Portugal.

E claro que para Hugo Silva, ver o seu 
projeto ganhar vida só o pode deixar 
muito feliz: “O balanço é bastante posi-
tivo. A receção dos nossos colaborado-
res quanto a esta iniciativa assim como 
o seu interesse em saber mais sobre 
sustentabilidade em geral também fo-
ram um dos pontos positivos da ins-
talação desde equipamento no nosso 
edifício.” E acrescenta: “A nível pessoal 
tem sido uma grande aprendizagem e 
oportunidade de desenvolvimento. Este 
projeto possibilitou-me desenvolver e 
aprender mais sobre empreendedoris-
mo e a Nestlé e o programa InGenius 
abriu-me portas para sonhar e trazer 
uma nova tecnologia, ideia e projeto 
para a Nestlé testando-a. Uma prova 
clara em como a Nestlé pretende inovar 
e dar oportunidades aos seus colabora-
dores de evoluir profissionalmente.”

"O desenvolvimento 
de trabalho académico 
pelos estudantes, 
no seio das empresas, 
constitui a sua primeira 
oportunidade de contacto 
com o contexto 
do mundo empresarial."

MARTA MARTINS 
Professora do Departamento de Ciência 
e Engenharia do Ambiente da FCT da NOVA
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A Nestlé e a Nova SBE lançaram em 2022 a 4ª edição do 
programa de Open Innovation START and CO. É tempo de 

conhecermos os três projetos finalistas: 10pple, Little One e 
Shoppermotion foram as startups selecionadas para colaborar 

com a Nestlé, em Portugal e em Espanha.

10PPLE
A startup sul-coreana 
desenvolveu uma tecnologia 
que permite prever e prevenir 
a obesidade nos animais de 
estimação.

LITTLE ONE
Também da Coreia do Sul, a 
Little One candidatou-se com 
um projeto de dispositivos 
inteligentes para bebés com o 
objetivo de recolher e monitorizar 
diferentes aspetos das suas 
atividades diárias. 

SHOPPERMOTION
De Espanha, a startup 
Shoppermotion desenvolveu 
uma tecnologia que fornece 
análises e dados em tempo real 
sobre o comportamento diário 
do cliente.

A esta quarta edição candidataram-se 
80 startups, tendo sido registado um 
dos maiores níveis de participação. Das 
80 candidaturas iniciais, 48 startups de 
23 países diferentes foram considera-
das e avaliadas para o Top 10 da pri-
meira fase de seleção, o pitch aos ex-
perts da Nestlé. Na segunda fase, a de 
Matchmaking, o programa contou com 
4 startups, de onde resultaram os três 
projetos finalistas da edição 2022. 

Vamos então conhecer os projetos das 
três startups finalistas que passaram à 
fase de co-criação e de exploração de 
sinergias comerciais. 

Apostar em ideias que façam a diferen-
ça na vida das pessoas é o mote des-
te programa de empreendedorismo. O 
objetivo é encontrar talento internacio-
nal de startups para co-criar o futuro da 
Alimentação, Nutrição e Bem-Estar. Um 
objetivo ambicioso no qual só a Nestlé 
podia estar envolvida. Nesse sentido, 
juntou-se novamente à Nova School of 
Business & Economics (Nova SBE) para 
lançar a 4.ª edição do START and CO, 
um programa de Open Innovation que 
desta feita, trouxe como novidade a 
sua abrangência ibérica, uma vez que o 
programa foi também estendido à Nes-
tlé Espanha. 

NESTLÉ APOIA STARTUPS 
PRONTAS A INOVAR   

31 projetos apoiados em quatro anos

COMPROMISSO
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consolidado”, que em cada edição per-
mite levar ao mercado “soluções verda-
deiramente disruptivas e agregadoras 
que permitem ajudar os consumidores 
a melhor adequar as suas escolhas ali-
mentares a hábitos de vida mais saudá-
veis e equilibrados”.

As vantagens, claro, são mais que mui-
tas. “Esta parceria une o melhor dos 
três mundos: a academia, as empresas 
e as startups e é uma enorme inspira-
ção acompanhar o desenvolvimento de 
ideias e projetos com tanto potencial”, 
defende Rui Coutinho, Diretor Executivo 
do Nova SBE Innovation Ecosystem.

NÚMEROS

Desde a sua primeira 
edição, em 2017, 
o programa já 
contou com 194 
candidaturas, 82 
delas atingiram a 
fase de pitch e 31 
desenvolveram 
projetos com a 
empresa, alguns 
deles estão já 
disponíveis no 
mercado.

5. O renascimento do canal Fora do 
Lar 3.0

Como diferenciar a oferta no canal 
Fora do Lar e proporcionar novas 
experiências aos consumidores?

6. O lar como o espaço de consumo

Como podemos criar espaços para 
os nossos produtos e serviços 
no ecossistema do lar, onde eles 
desempenham um papel fundamental 
na vida das pessoas? 

7. Interfaces digitais do futuro

Como podem os sistemas interagir 
sem descontinuidades com os 
consumidores, estando plenamente 
integrados com os seus hábitos de 
vida? 

8. Novos canais (digitais)

Que novas formas há para chegar a 
todos os consumidores?

9. Wildcards

Quer provocar a Nestlé a coinovar 
consigo e desenvolver uma 
nova oportunidade de negócio 
complementar ou antecipar um futuro 
desafio inovador?

1. Generation, Regeneration 

Como podemos moldar o ciclo de vida 
do produto com o objetivo de renovar 
e restaurar o ambiente, promovendo 
o avanço de sistemas alimentares 
regenerativos e propiciadores 
de melhoria de bem-estar das 
comunidades?

2. A prioridade do desenvolvimento 
de um portefólio saudável

Como podemos encontrar soluções 
alternativas, saudáveis e redefinir o 
futuro dos alimentos e da nutrição, 
acrescentando valor para os 
consumidores?

3. Potenciar os sentidos

Como podemos ser disruptivos 
no espaço alimentar, através 
de experiências de produtos 
multissensoriais e, com isso, 
aumentar a ligação emocional com os 
consumidores?

4. A ascensão do novo retalho

Respostas às novas tendências no 
retalho do futuro?

Nesta 4ª edição pediu-se aos candidatos que apresentassem projetos em res-
posta a oito desafios que constituíam, eles próprios, oito territórios nos quais a 
Nestlé trabalha e para os quais tem compromissos assumidos e já comunica-
dos. E ainda um wildcard. 

Iniciativa reuniu o que 
de melhor se faz em 
termos de inovação 
a nível internacional 
nas áreas de 
Nutrição, Saúde, 
Bem-Estar e também 
na Sustentabilidade, 
com foco no digital. 

A grande vantagem para estas startups 
passa pela oportunidade de poder cola-
borar com a Nestlé nos dois países ibé-
ricos para fazer crescer os seus projetos 
num ambiente real de mercado, com 
mentoria e formação para a conceção 
e desenvolvimento dos seus projetos. 

“Co-criar com estas startups é uma 
mais-valia para todos, empreendedo-
res, Nestlé e Academia, entregando 
um benefício direto ao consumidor”, 
começa por dizer Andreia Vaz, Innova-
tion Beyond the Core & Digital Transfor-
mation Iberian Director na Nestlé. Para 
a responsável, este é um programa “já 

Saiba mais em startandco.pt 
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O objetivo é simples: chegar a uma frota 
100% elétrica até 2025. O projeto “Green 

Fleet” arrancou em abril de 2021 e, até 
2025, serão 500 as viaturas elétricas 

ou híbridas plug-in da frota automóvel 
(comercial e não comercial) da Nestlé. 
A terceira fase do projeto arranca este 

ano, com a entrega de mais 280 viaturas 
elétricas, um número que soma às 116 

viaturas já entregues nos últimos dois anos. 
Esta é uma iniciativa pioneira no país e que 

está inserida no compromisso, assumido 
globalmente pela Nestlé, de atingir a 

neutralidade carbónica até 2050, sendo 
este um projeto chave para a redução de 

emissões de CO2.

Para ficarmos a conhecer melhor o pro-
jeto, estivemos à conversa com Ana 
Fróis, NCE Champion & Iberian Services 
Manager, responsável pela gestão da 
frota da Nestlé Portugal. Numa época 
em que sobrevivemos a uma pandemia, 
mas em que ao mesmo tempo vivemos 
tempos muito difíceis com o conflito 
entre a Rússia e a Ucrânia, somam-se 
dificuldades inevitáveis na implementa-
ção do projeto. A decisão corajosa da 
Nestlé em avançar com o mesmo, a cri-
se provocada pela falta de capacidade 
produtiva dos fabricantes automóveis, 
ou grande compromisso dos conduto-
res com o nosso propósito e uma gran-
de vontade de contribuir ativamente 
para a redução de emissões de CO2 são 
alguns dos temas abordados, nesta en-
trevista com Ana Fróis. 

gem utilizados, etc.. O compromisso 
do projeto “Green Fleet” é ter a frota 
de ligeiros de passageiros ao serviço 
da Nestlé Portugal composta 100% 
por viaturas elétricas ou híbridas 
plug-in até 2025. A implementação 
deste projeto dará um relevante con-
tributo para o compromisso de redu-
zir para metade as emissões de CO2 
até 2030 e para o atingimento das 
zero emissões líquidas de gases com 
efeito estufa até 2050.

EM QUE CONSISTE O PROJETO 
"GREEN FLEET"?

O projeto “Green Fleet” consiste na 
implementação da “Green Vision” da 
Nestlé Portugal também na sua frota. 
Trabalhar de forma sustentável está 
sempre presente na forma como fa-
zemos negócios e faz parte do nosso 
propósito. 

Em linha com esta missão, temos vá-
rias iniciativas em curso das quais a 
implementação de uma frota 100% 
considerada verde até 2025 é uma 
delas. Isto a par de outras como 
adquirir 100% eletricidade que uti-
lizamos de fontes renováveis certifi-
cadas, instalação de painéis solares, 
alteração dos materiais de embala-

O objetivo é chegar 
ao final do ano com 
80% da nossa frota 
considerada verde.

Ana Fróis, NCE Champion & Iberian Services Manager, 
responsável pela gestão da frota da Nestlé Portugal

A CAMINHO 
DA MOBILIDADE 

ELÉTRICA 
Por uma frota 

100% verde

ENTREVISTA
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O projeto “Green 
Fleet” tem um papel 

determinante para 
a redução de gases 
com efeito estufa e 

para o atingimento da 
neutralidade carbónica 

até 2050.

QUE BALANÇO FAZ DO PROJETO 
ATÉ AO MOMENTO? 

Este projeto arrancou em 2020 com 
a decisão de se substituir as tradi-
cionais tecnologias a combustão por 
tecnologias consideradas verdes (as 
conhecidas por BEV e PHEV, ou seja, 
100% elétricas e híbridos plug-in). 
Nesse primeiro ano, entregámos as 
três primeiras viaturas 100% EV e, 
em 2021, seguiram-se as primeiras 
15 viaturas Peugeot e-2008 BEV. 
Ainda em 2021, entregámos à força 
de vendas carros híbridos Megane 
Híbridos Plug In. Neste mesmo ano 
fizemos a extensão da estratégia para 
as carrinhas de Autovenda, com um 
piloto em cinco carrinhas totalmente 
EV.

Em 2022, fomos mais longe na ambi-
ção continuando a fazer as entregas 
dos veículos que foram selecionados 
em 2021, de forma a chegar ao final 
do ano com 23% da nossa frota total-
mente elétrica.

Ainda em 2022 tomámos a decisão 
de, nas próximas entregas, já todos 
os veículos serem 100% elétricos 
(mesmo os da força de vendas).

QUE IMPORTÂNCIA TEM ESTA 
MEDIDA PARA O OBJETIVO 
GLOBAL DE REDUÇÃO 
DO IMPACTO AMBIENTAL 
DAS OPERAÇÕES DA NESTLÉ, 
COM UMA REDUÇÃO ESTIMADA 
DE 1800 TONELADAS DE CO2 POR 
ANO?

Considera-se que o projeto “Green 
Fleet” tem um papel determinante 
para a redução de gases com efeito 
estufa e para o atingimento da neu-
tralidade carbónica até 2050. A par 
com as iniciativas de redução levadas 
a cabo pela área de Transportes da 
Nestlé Portugal, é uma das grandes 
alavancas para essa redução.

Sendo a Nestlé detentora de uma 
frota considerada de grande dimen-
são (500 veículos ao nosso serviço), é 
uma responsabilidade social que te-
mos o de contribuir ativamente para 
essa redução.

Sem dúvida que com este projeto es-
tamos a fazer a nossa parte e conse-
guiremos cumprir o nosso objetivo de 
redução de 5% gep/Km em 3 anos, 
cumprindo assim o nosso plano de 
racionalização de emissão de gases.

O QUE IMPLICA ESSE 
OBJETIVO ATÉ 2025? 

Significa que agora paulatinamente 
temos de alterar todos os anos a nos-
sa frota atual, ainda de combustão 
tradicional (diesel), preferencialmente 
para 100% elétrica. 

Inicialmente não quisemos fazer logo 
uma mudança drástica para as equi-
pas de vendas e, para estas equipas, 
renovamos os carros que terminavam 
contrato para híbridos plug-in. Isto por-
que à data ainda não tínhamos carros 
100% elétricos com a autonomia ne-
cessária para a nossa força de vendas 
não ter impacto negativo no seu dia a 
dia (pois podem fazer 300 quilómetros 
diários).

No nosso último tender já encontra-
mos uma oferta mais avançada tec-
nologicamente e, este ano, vai ser 
pela primeira vez possível atribuirmos 
também carros 100% elétricos aos 
colaboradores das áreas de vendas.  
2023 será o ano do maior número de 
veículos elétricos entregues, num total 
de 280.

Isto significa um avanço importante, 
pois assim conseguiremos cumprir o 
compromisso feito de atingimento de 
frota classificada como verde até 2025.
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"Às dificuldades 
habituais (...) somou-se 

o coincidirmos no tempo 
com a pandemia mundial 

e, posteriormente, com 
a Guerra na Ucrânia."

ANA FRÓIS 
NCE Champion & Iberian Services Manager, 

responsável pela gestão da frota 
da Nestlé Portugal

QUAIS AS MAIORES 
DIFICULDADES QUE FOI 
ENFRENTANDO NESTE 
PROCESSO?

Às dificuldades habituais inerentes a 
um processo de mudança e da exi-
gência de adaptação tanto dos con-
dutores como da equipa de Car Fleet 
a um novo modelo de funcionamento, 
somou-se o coincidirmos no tempo 
com a pandemia mundial e, poste-
riormente, com a Guerra na Ucrânia.

Estes dois fatores, vieram adicionar às 
dificuldades de adaptação habituais 
dos condutores já referidas, uma cri-
se enorme no sector automóvel.

Assim, à adaptação até administrativa 
(e.g. fórmulas de cálculo de kms par-
ticulares) a um novo modelo, tivemos 
de nos adaptar à gestão da escassez 
da oferta.

Fomos muito afetados pela enorme 
crise provocada pela falta de capaci-
dade produtiva dos fabricantes au-
tomóveis. Esta crise foi iniciada pela 
crise mundial dos semicondutores e, 
mais tarde agravada, pela situação de 
guerra na Ucrânia, que afetou capaci-
dade a produtores de cablagem dos 
fabricantes europeus, nossos forne-
cedores tradicionais.

Assim, temos sofrido desde então 
e até à data graves falhas na oferta, 
com falta de automóveis no merca-
do, e um atraso enorme nas entregas 
das encomendas feitas. Para dar um 
exemplo, em 2022 chegámos a ter 
um atraso de um ano numa enco-
menda de cerca de 40 viaturas que 
ainda aguardamos. 

O Mercado está realmente em crise 
e até mesmo para alugar temos fal-
ta de viaturas. Isto obviamente leva 
a um aumento grave nos preços de 
leasing das viaturas e a dificuldades 
operacionais diárias na gestão de 
atribuição de viaturas.

E QUAIS AS VANTAGENS ÓBVIAS 
E NÃO ÓBVIAS DESTE PROJETO?

As vantagens óbvias são as já refe-
ridas de impacto positivo no nosso 
ambiente, com a consequente redu-
ção de CO2; e as económicas, pois 
para que tenha uma ideia (e mesmo 
apesar da subida do custo da ele-
tricidade) o preço médio do litro de 
gasóleo para percorrer 100 kms é 
de 9,24€ e o preço de percorrer os 
mesmos 100 kms quando carregado 
na Nestlé é de 2,19€. Mesmo num 
posto público é de 6,40€ o que é 
bastante menor que o a diesel. (Nota: 
Estudo UVE a preços de final de ju-
lho 2022) Temos ainda as vantagens 
ocultas, que são as da que estamos 
atualmente a selecionar em Tender 
carros melhores para os nossos cola-
boradores. Modelos mais potentes e 
mais caros do que o que atribuíamos 
anteriormente. 

Neste momento 
temos 40 postos de 

carregamento na sede 
em Linda a Velha (10 
instalados em 2021). 

Em 2023 chegaremos 
aos 60 e em 2024 aos 

72 (de 7,4 KwH).
 

Também já temos 
carregadores nos sites 

de Avanca e Porto.

Quais os maiores desafios que se 
encontra no que toca a alterar total-
mente uma frota automóvel de uma 
empresa? E neste caso para uma fro-
ta elétrica. 

Os desafios têm sido enormes, des-
de o primeiro dia em que a decisão 
foi tomada. Foi realmente uma deci-
são corajosa como é necessário para 
todos os processos de grande mu-
dança.

Temos desafios de caráter interno, 
por se tratar de um projeto multi-
disciplinar muito complexo, a exigir 
envolvência de muitas áreas – Com-
pras, Car Fleet, Recursos Humanos, 
Facilities, Legal, Taxes, SHE – com 
necessidade de um governance dis-
ciplinado para garantir a correcta 
coordenação entre todas as áreas. 
Com necessidade de uma comunica-
ção transparente e completa a todos 
os colaboradores impactados e a dar 
o suporte e formação adequados.

E depois temos os desafios externos, 
dado o contexto difícil de crise severa 
no mercado automóvel em que vive-
mos e que já comentei acima.
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de estar face à condução e exigên-
cias diferentes no dia a dia. Como 
seja, por exemplo, não se poder sair 
para viagens longas sem prévio pla-
neamento da viagem, avaliar a per-
centagem de carga da bateria, veri-
ficar onde poderá parar para carregar 
o carro, ter suporte digital de aplica-
ções que indiquem postos de carre-
gamento próximos, etc..

São mudanças muito relevantes no 
dia a dia dos nossos colaboradores, 
pelo que quisemos suportá-los des-
de o primeiro dia e, para isso, fizemos 
uma parceria com a UVE – a maior 
Associação de Utilizadores de Veí-
culos Elétricos em Portugal – para 
que nos dessem suporte na forma-
ção dos nossos colaboradores e em 
apoio diário para retirar dúvidas e 
prestar esclarecimentos.

COMO TÊM REAGIDO OS 
CONDUTORES AOS NOVOS 
VEÍCULOS?

Por parte de todos os colaborado-
res da Nestlé há um grande com-
promisso com o nosso propósito e 
uma grande vontade de contribuir 
ativamente, através das suas ações 
diárias, para a redução de emissões 
de CO2.

Apesar do grande compromisso, 
existem algumas dificuldades ine-
rentes ao novo modelo de funciona-
mento. O condutor passa a ser um 
utilizador de veículo elétrico e, isso é 
uma grande mudança, mesmo para 
os mais entusiastas da mobilidade 
elétrica.

Com efeito, trata-se de um novo pa-
radigma, que exige uma nova forma 

SENTIR QUE SE 
É PARTE DA “LUTA” PELA 
SUSTENTABILIDADE, COM 
CERTEZA QUE TAMBÉM É ALGO 
POSITIVO. FALE-ME DESSA 
POSSIBILIDADE, DE PODER, 
A CADA GESTO, ESTAR A FAZER 
ALGO PELO AMBIENTE.

Atualmente é um grande orgulho, 
pois posso sentir que com o meu 
trabalho diário estou a contribuir para 
um futuro mais positivo para as gera-
ções vindouras.

Confesso que inicialmente estava eu 
própria receosa, pois temia o impac-
to nas atividades diárias da equipa de 
Car Fleet e consequente reflexo ne-
gativo nas operações. Isto porque foi 
necessário dar um maior de suporte 
aos condutores, alterar os nossos 
sistemas e formas de trabalho habi-
tuais. 

Com a evolução tecnológica e ga-
nho de autonomia das viaturas, com 
o crescimento do parque de carre-
gadores da Nestlé, e com a capaci-
dade adaptativa e de aprendizagem 
demonstrada pelos nossos colabo-
radores, posso agora estar tranquila 
ao afirmar que estamos a dar vida ao 
nosso propósito.

"Atualmente é um 
grande orgulho, 

pois posso sentir 
que com o meu 

trabalho diário estou 
a contribuir para um 
futuro mais positivo 

para as gerações 
vindouras."

ANA FRÓIS 
NCE Champion & Iberian Services 
Manager, responsável pela gestão 

da frota da Nestlé Portugal

projeto, liderando a parte de imple-
mentação de postos de carregamen-
to e com uma estratégia clara de ex-
pansão definida desde o primeiro dia.

Neste momento temos 40 postos 
de carregamento na sede em Linda 
a Velha (10 instalados em 2021). Em 
2023 chegaremos aos 60 e em 2024 
aos 72 (de 7,4 KwH).

Também já temos carregadores nos 
sites de Avanca e Porto.

QUANTOS POSTOS DE CARREGA-
MENTO TAMBÉM JÁ FORAM 
IMPLEMENTADOS NA NESTLÉ? 

Não seria possível uma boa imple-
mentação de uma frota 100% EV, 
sem estar acompanhada com um 
plano de instalação de postos de 
carregamento em todos os sites da 
Nestlé.

Por este motivo, a área de Facilities 
esteve sempre muito envolvida no 
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A Nestlé Health Science organizou, em 
maio de 2022, o CANuG - Curso Anual de 
Nutrição em Geriatria. O curso foi realizado 
em parceria com a Associação Portuguesa 

de Nutrição Entérica e Parantérica (APNEP), 
a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna 

(SPMI) e o Núcleo de Estudos de Nutrição 
Clínica (NENC) da SPMI. A iniciativa contou 
com 130 especialistas, entre eles Médicos 
de Medicina Interna, Médicos de Medicina 

Geral e Familiar, Jovens Recém Especialistas 
e Nutricionistas. O principal objetivo foi 
a partilha de experiências profissionais 

e contextos hospitalares distintos a nível 
nacional em temas como a identificação de 

doentes desnutridos, a abordagem ao rastreio 
nutricional ou a intervenção 

nutricional do doente.

para os nutricionistas é importante o 
desenvolvimento de cursos especiali-
zados de atualização científica. A mo-
tivação, para a participação nestas for-
mações, passa pelo desenvolvimento 
de um programa que corresponda às 
necessidades formativas dos diferen-
tes profissionais de saúde e que tenha 
robustez científica, assim como pelo 
incentivo monetário ao premiar os com 
melhor desempenho.”

- 1 em cada 3 pessoas 
estão malnutridas na 
comunidade.

- A malnutrição afeta 
33 milhões de pessoas 
na Europa.

- 1 em cada 3 
idosos a viver 
independentemente 
está em risco de 
desnutrição ou 
desnutrido.

“A formação contínua é um dos pilares 
fundamentais para a melhoria das prá-
ticas clínicas. É crucial fomentar cursos 
dedicados à nutrição clínica, dada a 
falta de conhecimento que os profissio-
nais de saúde têm nesta área”, explicou 
o presidente da Associação Portuguesa 
de Nutrição Entérica e Parentérica (AP-
NEP), Dr. Aníbal Marinho. 

O médico Intensivista na Unidade de 
Cuidados Intensivos do Hospital Geral 
de Santo António acrescenta: “Mesmo 

DESNUTRIÇÃO 
EM IDADE 

SÉNIOR  
A caminho 

de uma solução 

COMPROMISSO
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RESOURCE ULTRA FRUIT RESOURCE CREMA 2.0

RESOURCE PROTEIN RESOURCE DIABET

O curso decorreu ao longo de três dias, sendo que foram também 
apresentados os suplementos nutricionais orais da Nestlé, gama 
RESOURCE, mais ajustados a cada necessidade nutricional/clínica, 
como é o caso do:

SINAIS DE 
MALNUTRIÇÃO

 Perda de peso 
involuntária

 Perda de apetite

 Dificuldade em subir 
escadas

 Roupas e anéis largos

 Fadiga e falta de 
energia

 Dificuldade em 
carregar compras

 Quedas frequentes

 Dificuldade em 
mastigar e deglutir

 Perda de mobilidade

"A formação contínua é um 
dos pilares fundamentais para 

a melhoria das práticas clínicas. 
É crucial fomentar cursos 

dedicados à nutrição clínica, 
dada a falta de conhecimento que 

os profissionais de saúde têm 
nesta área."

DR. ANÍBAL MARINHO
Presidente APNEP

Os idosos têm maior 
necessidade de 
proteínas, vitamina D 
e cálcio. 
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Ainda assim, de acordo com o especia-
lista, “muito terá de ser feito para além 
de uma assinatura simbólica de uma 
declaração e uma sempre presente fo-
tografia de grupo para memória futura”. 
O presidente da Associação Portugue-
sa de Nutrição Entérica e Parentérica 
diz mesmo que “é preciso que estas 
garantias fundamentais para a qualida-
de de vida dos nossos doentes sejam 
reconhecidas pelos respetivos gover-
nos nacionais e implementadas de uma 
forma generalizada”. Isto porque, se-
gundo o Dr. Aníbal Marinho, “a garan-
tia de proteção do direito internacional 
à terapêutica nutricional para todos os 
doentes está ainda muito longe de vir 
a ser concretizada e este será apenas 
um pequeno passo para a sua imple-
mentação”.

Os suplementos nutricionais orais ricos 
em proteína, energia, vitaminas e mine-
rais podem ser uma solução, sempre 
que as necessidades diárias não sejam 
satisfeitas. 

A desnutrição em idade sénior é mes-
mo um assunto que está na ordem do 
dia, já que diferentes sociedades inter-
nacionais, incluindo a European Society 
for Clinical Nutrition and Metabolism 
(ESPEN), desenvolveram recentemente 
a Declaração de Viena que promove o 
direito humano à terapêutica nutricional 
para todos os indivíduos malnutridos 
ou em risco de malnutrição. 

De acordo com o Dr. Aníbal Marinho, o 
documento deve “servir de base para 
a implementação de melhores práticas 
clínicas nos diferentes países, com vis-
ta à acessibilidade equitativa à nutrição 
clínica”.

POR QUE AFETA 
OS IDOSOS?

 Alterações de 
composição corporal

 Alterações fisiológicas

 Estilo de vida

 Doença orgânica

 Os muitos 
medicamentos 
que tomam

 Dietas restritivas  

 Dependência na
confeção ou 
fornecimento 
de refeições

PRIMEIROS 
ALIMENTOS QUE OS 
IDOSOS DEIXAM DE 
COMER QUANDO 
PERDEM APETITE

 Carne, peixe e ovos 
(fontes de proteína)

 Frutas e vegetais 
(fontes de vitaminas 
e minerais)

"A garantia 
de proteção 

do direito 
internacional 
à terapêutica 

nutricional para 
todos os doentes 
está ainda muito 
longe de vir a ser 

concretizada 
e este será apenas 

um pequeno 
passo para a sua 
implementação."

DR. ANÍBAL MARINHO
Presidente APNEP
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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.

Visite-nos em nestle.pt
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