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assinala nova experiência
de ensino em Portugal

Manter uma alimentação equilibrada
e saudável é uma preocupação crescente
e comum a muitos portugueses. Mas nem
sempre as informações disponíveis nos rótulos
são inteligíveis e ajudam a realizar uma compra
mais esclarecida. Aprenda a ler o rótulo
e faça escolhas mais saudáveis.
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A NÃO PERDER NESTA EDIÇÃO

Para que os adultos de amanhã possam Crescer Saudáveis, a Nestlé desenvolveu, em parceria com a Direção Geral da Educação,
o programa Nestlé por Crianças mais Saudáveis que tem como objetivo sensibilizar alunos, professores e famílias para a
importância de uma alimentação equilibrada e manutenção de um estilo de vida saudável. Este ano, o programa ganha uma
nova escala e sai para a rua, apoiando a ambição da Nestlé de ajudar 50 milhões de crianças a terem uma vida mais saudável até
2030. Ajudar o consumidor a realizar uma compra mais esclarecida foi o objetivo da iniciativa “Leia o Rótulo, Escolha Melhor”.
Celebrámos os 60 anos de uma das marcas que se mantém no topo das preferências dos portugueses, NESTUM. Que,
para a atleta Vanessa Fernandes, é o melhor aliado de qualquer desportista. Conversámos com Pedro Santa-Clara, que nos
apresentou o novo campus da Nova School of Business and Economics. O programa de inovação e empreendedorismo “Nestlé
Fora da Casca” já premiou as equipas vencedoras, saiba quais são. E porque o propósito da Nestlé “melhorar a qualidade de vida
e contribuir para um futuro mais saudável” engloba todos os “membros da família”, damos-lhe a conhecer uma investigação
PURINA. Por fim, apresentamos-lhe o desempenho e os compromissos da Nestlé relativos à sustentabilidade ambiental.
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Melhorar a qualidade de vida e contribuir para um futuro
mais saudável é o propósito da Nestlé, que se reflete
na sua atuação em três áreas de impacto fundamentais:
Pessoas e Famílias, Comunidades e Planeta.
Criar relações duradouras e de confiança é determinante para alcançarmos o nosso propósito. A nossa revista institucional, que assume nesta edição um novo conceito e um
novo nome – NEST –, é o espaço adequado para darmos voz aos testemunhos de quem
connosco trabalha diariamente para cumprirmos os nossos compromissos.
Exemplo disso é o Programa Educativo Nestlé por Crianças mais Saudáveis que, em parceria com a Direção Geral da Educação, desenvolvemos desde 1999, com o objetivo de
sensibilizar, desde a mais tenra idade, para a importância de uma alimentação equilibrada
e de um estilo de vida saudável.
Um estilo de vida saudável é o que procura a medalhada atleta portuguesa de triatlo,
Vanessa Fernandes, que partilha de forma emocionada como NESTUM “sempre a
acompanhou e nunca desiludiu”. Ao celebrar 60 anos de existência NESTUM renova-se
uma vez mais, melhorando a sua receita original para acompanhar as tendências de vida
atuais e continuar no topo das preferências dos consumidores portugueses.
As preferências dos consumidores são também elas ditadas pelo conhecimento que
têm das empresas que estão por detrás das marcas, pelos seus valores e pelas suas
ações concretas. A Nestlé tem vindo a implementar uma estratégia ambiental de forma
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gradual e constante em conjunto com os seus Parceiros, para cumprir a sua ambição
de atingir zero impacto ambiental nas suas operações até 2030. Este trabalho entre a
Nestlé e os seus Parceiros, é aqui testemunhado nesta edição por Nuno Lobato Cortesão, da Graphicsleader, que responde de forma empenhada aos desafios constantes

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Proibida a reprodução total ou parcial
do conteúdo desta publicação
sem autorização prévia do editor

com que a Nestlé a provoca.
Espero que disfrute desta nova edição para nos conhecer melhor, entender o que fazemos e porque o fazemos. Convido-o a dar-nos a sua opinião sobre esta revista e a sugerir-nos temas que aqui queira ver abordados.
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Cereais de pequeno-almoço:
mais naturais, o mesmo sabor

NAN® SUPREME HA 2
Investigação Nestlé
desenvolve fórmula infantil
inovadora

Há vários anos que o trabalho de
investigação da Nestlé contribui para
melhorar continuamente o perfil
nutricional da sua gama de cereais de
pequeno-almoço, como CHOCAPIC,
NESQUIK, ESTRELITAS, LION
e FITNESS.
Os cereais integrais – reconhecidos e
valorizados pela grande concentração
de nutrientes, como vitaminas,
minerais, fibra e antioxidantes que não
estão presentes no cereal refinado
– são hoje o ingrediente nº 1
das suas receitas.
Da mesma forma os corantes e
aromas artificiais foram eliminados ou
substituídos por ingredientes naturais,
mantendo o aspeto e o sabor que os
consumidores tanto apreciam.

Estas alterações são mais uma etapa
da otimização nutricional desta
gama que desde 2007 já reduziu em
média 33% dos teores de açúcares
e de sal. Para 2020 assumimos um
compromisso de redução adicional
de 5% dos açúcares, dando o nosso
contributo para tornar ainda mais
saudável a refeição que dá início
ao dia das famílias portuguesas.

DÉCIMO TERCEIRO
CONGRESSO DA SPCNA
5O CONGRESSO LOW COST
DE NUTRIÇÃO

23-24 OUTUBRO 2018
MAIA
WWW.SPCNA.PT
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NAN SUPREME HA 2, já disponível
no mercado português, é o resultado
de vários anos de investigação,
inspirada no leite materno, para
lançar uma fórmula única, com dois
oligossacáridos de estrutura idêntica
aos encontrados no leite humano.
Os Oligossacáridos do Leite Humano
são o terceiro componente sólido
mais abundante do leite materno,
a seguir à lactose e aos lípidos.
Estudos demonstram que estes
componentes fundamentais ajudam a
reforçar o sistema imunitário do bebé.
Graças a anos de investigação, a
Nestlé conseguiu mimetizar dois
dos oligossacáridos mais
predominantes e introduzi-los
em NAN SUPREME HA 2.
Este leite de transição para lactentes a partir dos seis
meses de idade, inclui na sua fórmula OPTIPRO® HA,
uma tecnologia proteica que garante uma ótima
qualidade de proteínas parcialmente hidrolisadas.

| INOVAÇÃO |

| NOVIDADE |

KITKAT lança o primeiro chocolate Ruby
O novo grão de cacau. Naturalmente Ruby,
sem aromas e corantes

NESQUIK® ALPHABET
-40% de açúcares*

Foi no início deste ano que a Nestlé
lançou o primeiro chocolate cor-de-rosa, uma inovação verdadeiramente
disruptiva no universo dos chocolates
que agitou os mercados do Japão e da
Coreia, onde ocorreu o lançamento.
A curiosidade dos fãs rapidamente se
propagou além-fronteiras, provocando
ruturas de stock diárias da nova
referência durante a primeira semana,
ao mesmo tempo que milhares de fãs
pediam a chegada desta novidade aos
seus países nas plataformas da marca.
Portugal está entre os primeiros
a satisfazer os desejos dos
consumidores e o novo KITKAT® já
entrou no mercado nacional, onde
promete surpreender os amantes da
marca com uma experiência única
e irresistível de sabores.

A nova referência – que se junta
às variedades de chocolate negro,
chocolate de leite e chocolate
branco – mantém as tradicionais
características que deliciam os fãs
em todo o globo: uma wafer leve
e estaladiça, agora coberta com o
inovador chocolate de tom Ruby,
com sabor frutado a bagas vermelhas
e sem qualquer adição de aromas.
De cor naturalmente rosa sem
recorrer a pigmentação artificial,
o KITKAT Ruby é produzido em
Hamburgo, Alemanha, à base de
chocolate com certificação UTZ.

Recentemente lançado no mercado,
NESQUIK® ALPHABET apresenta
uma densidade nutricional mais
elevada comparativamente a outros
cereais de pequeno-almoço com
sabor a chocolate: 58% cereais
integrais, o ingrediente principal;
15% açúcares, menos 40% do que a
média do mercado; 9,8% fibra, mais
75% do que a média face a produtos
equivalentes; Com vitaminas e
minerais** particularmente relevantes
para as crianças; Sem corantes nem
aromas artificiais. Para a primeira
refeição do dia, a Nestlé aconselha
ainda diferentes porções de cereais
consoante a idade, acompanhadas de
um produto lácteo e fruta fresca:
• 25-30g para crianças até aos 8 anos;
• 30-45g para adultos.
*Nova receita com menos 40% de açúcares,
comparando com a média dos cereais de criança
de chocolate do mercado (nov. 2017)
**Vitaminas B2, B3, B5, B6, B9, Cálcio e ferro
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MILKBAR WOWSOMES

NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®

com menos 30% de açúcar
É o primeiro chocolate fabricado
com a inovação “Hollow Sugar”
(açúcar estruturado), que permite
uma redução de açúcar em 30%
face a produtos similares existentes
no mercado. A tecnologia utilizada
consiste numa alteração da estrutura
do açúcar, tornando-o poroso e
facilitando a sua dissolução na boca,
o que permite manter a mesma
perceção de sabor.
Esta tecnologia, desenvolvida por
investigadores do Nestlé Research
Center, em Lausanne, foi apresentada
em 2016 e está agora no mercado,
pronta a ser degustada. Atualmente
apenas disponível no Reino Unido
e Irlanda, irá chegar a outros países
de forma faseada e a inovação será
alargada a outros produtos Nestlé.
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100% Orgânico
Além de uma significativa redução
do teor de açúcar, sem recurso a
adoçantes artificiais, o novo Milkybar
Wowsomes usufrui ainda dos
benefícios do leite como principal
ingrediente, além dos cereais
crocantes de aveia que fazem deste
produto uma boa fonte de fibra.

28º CONGRESSO
DA EUROPEAN CHILDHOOD
OBESITY GROUP

14 A 17 NOVEMBRO 2018
PORTO
WWW.SPCNA.PT

Beber um café ao mesmo tempo que
somos conduzidos por uma viagem
sensorial única e memorável. É a
proposta da nova coleção Absolute
Origins, que seleciona cafés de
origens excecionais – Corquín nas
Honduras, Cajamarca no Perú, Sierra
Nevada de Santa Marta na Colômbia –
e de qualidade superior.
Cultivados de acordo com os
princípios da agricultura orgânica,
estes lotes 100% Arábica são, com as
suas diferentes notas e intensidades,
portadores de uma qualidade e
autenticidade ímpares, e prometem
deliciar os verdadeiros apreciadores
de café.
A nova Coleção Absolute Origins
está disponível na loja online
www.dolce-gusto.pt e pontos
de venda selecionados.

PESSOAS E FAMÍLIAS

| COMPROMISSO |

LEIA O RÓTULO
Escolha Melhor!

Manter uma alimentação equilibrada
e saudável é uma preocupação crescente
e comum a muitos portugueses. Mas nem
sempre as informações disponíveis nos rótulos
são inteligíveis e ajudam a realizar uma compra
mais esclarecida. Aprenda a ler o rótulo
e faça escolhas mais saudáveis.
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De acordo com um estudo recentemente divulgado pela Direção-Geral
de Saúde, 40% dos consumidores portugueses dizem não perceber inteiramente a informação nutricional disponibilizada nos rótulos (62% entre
a população com níveis de escolaridade mais baixos), apesar de 76% desses inquiridos revelar que os privilegia
quando pretende saber mais sobre os
alimentos que consome.
Foi a pensar nestas dificuldades e com o
objetivo de melhorar a qualidade de vida
das famílias portugesas que a Nestlé
lançou uma iniciativa designada “Leia o
Rótulo, Escolha Melhor”.
Esta iniciativa chegou aos consumidores através de diferentes meios, começando pelas plataformas digitais da
Nestlé, nomeadamente as páginas de
Facebook Nestlé PT e Saboreia a Vida.
Os quatro vídeos divulgados sob o mote
“Descomplicador de Rótulos”: “Compreender os açúcares”, “Compreender
a lista de ingredientes”, “Distinguir entre
DR e VRN” e “Compreender o prazo de
validade” exibem de forma clara e muito
visual a informação fundamental para o
dia a dia do consumidor e estão acessíveis em qualquer lugar, a partir do computador, tablet ou smartphone.
No e-nutrir Nesté – SABE BEM SABER,
o e-learning lançado em setembro de
2017 no site Saboreia a Vida, que já disponibilizava nove capítulos sobre os
princípios básicos de nutrição, foi lançado também um novo capítulo sobre
a leitura de rótulos que pretende ajudar os portugueses a entenderem e a
interpretarem corretamente as informações dos produtos e a aplicarem à
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sua realidade dados relevantes, como
a lista de ingredientes, Doses de Referência (DR), prazo de validade e tabela
nutricional.
Por último, esta iniciativa contou também com uma ação de contacto direto
com os consumidores em mais de 300
pontos de venda de várias insígnias
em todo o país, contando, em algumas
delas, com a presença de nutricionistas
para um aconselhamento mais personalizado.
A iniciativa “Leia o Rótulo, Escolha
Melhor” da Nestlé vai ao encontro dos
eixos de atuação estabelecidos na
Estratégia Integrada para a Promoção
da Alimentação Saudável (EIPAS), que
apresenta um conjunto de propostas
de intervenção, consensualizadas por
um grupo de trabalho interministerial
que se propõe, entre outras metas, a
“melhorar a qualidade e acessibilidade
da informação disponível ao consumidor, de modo a informar e capacitar
os cidadãos para escolhas alimentares
saudáveis” e “desenvolver a literacia e
autonomia para o exercício de escolhas
saudáveis pelo consumidor”.

Novo esquema de informação
nutricional vai ajudar
a interpretar os rótulos
O novo modelo de rotulagem nutricional baseado num esquema de cores,
que foi apresentado em março deste
ano por um grupo de empresas do
qual a Nestlé faz parte, começará a
surgir no mercado até ao final deste
ano. Este novo esquema de rotulagem

SABIA QUE...
• A lista de ingredientes é
apresentada por ordem
decrescente de quantidade?
• Os ingredientes com potencial
alérgico estão destacados na
lista de ingredientes?
• Nem todos os “açúcares”
presentes num alimento são
adicionados, há açúcares
naturalmente presentes, como
a lactose (açúcar do leite
e derivados) ou a frutose
(açúcar da fruta) que também
são declarados na tabela
nutricional?

irá não só clarificar a informação nutricional dos alimentos, como também
torná-la de leitura mais imediata para
os consumidores.
Na frente da embalagem, onde atualmente os rótulos da Nestlé apresentam as Doses de Referência, passará
a constar uma “sinalética” de cores, de
acordo com a proporção dos principais nutrientes (açúcar, sal, gordura e
gorduras saturadas) contida na porção
recomendada do alimento ou bebida,
face às necessidades diárias (Doses
de Referência): verde se a quantidade
do nutriente presente é baixa, amarelo
se é moderada e vermelho se é alta.

PESSOAS E FAMÍLIAS

Saiba quais as
informações obrigatórias
de um rótulo
Modo de
utilização

Declaração
Nutricional

SABE O QUE
SIGNIFICA?
Data de durabilidade mínima
- é assinalada com a expressão
“consumir de preferência antes
do fim de…”, seguida do mês e ano
ou apenas ano;

Data limite de consumo
- indicada com os termos “consumir
até…”, seguida da data exata
(dia, mês, ano), sendo usada em
géneros alimentícios muito perecíveis;

DR - é a Dose de Referência
de energia, lípidos, ácidos gordos
saturados, hidratos de carbono,
açúcares, proteínas e sal para um
adulto médio, por dia;

Açúcares - há açúcares

Quantidade
mínima
do género
alimentício
Data de durabilidade
mínima ou data limite
de consumo

Denominação
do género
alimentício

Lista de
ingredientes
Condições
de Conservação
e/ou utilização

Nome ou firma
e endereço
do operador
da empresa do
setor alimentar

Energia ou Nutriente

Dose de Referência

Energia

8.400 KJ/2.000 kcal

Lípidos Totais

70 g

Ácidos Gordos saturados

20 g

Hidratos de carbono

260 g

Açúcares

90 g

Proteínas

50 g

Sal

6g

naturalmente presentes nos
alimentos, como a lactose (açúcar
do leite e derivados) ou a frutose
(açúcar da fruta) e açúcares usados
como ingredientes para adoçar, como
por exemplo a sacarose. O valor
de açúcares declarado no rótulo
corresponde ao somatório de todos
os açúcares.

Sódio - é um mineral constituinte
do sal;

VRN - Valor de Referência do
País de origem
ou local
de proveniência

Fonte: in Regulamento (UE) N.º 1169/2011, de 25 Outubro 2011

Nutriente é o valor ideal de ingestão
diária de cada vitamina ou mineral.

Valor energético (calorias)
- Quantidade de energia obtida
através da absorção e metabolização
dos nutrientes do alimento,
nomeadamente hidratos de carbono,
proteínas, gordura, álcool, ácidos
orgânicos e polióis. Por lei é
apresentado o valor energético por
100 g de produto tal como é vendido
e adicionalmente pode apresentar-se
também por porção.
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| EM FOCO |

CRESCER SAUDÁVEL
“De pequenino é que
se torce o pepino”

O ditado é antigo, mas a sua mensagem não podia estar
mais atual. Educar e encorajar as crianças a adotarem
um estilo de vida saudável desde cedo, aliando uma
alimentação equilibrada a uma vida ativa, faz parte dos
compromissos da Nestlé para melhorar a qualidade de vida
e contribuir para um futuro mais saudável.

Assente neste propósito, a Nestlé,
em parceria com a Direção-Geral
da Educação (DGE) do Ministério
da Educação, tem vindo a desenvolver e aplicar o Programa Educativo Nestlé por Crianças mais
Saudáveis em escolas de todo o
país, com o objetivo de sensibilizar
alunos (do pré-escolar ao 2.º ciclo
do Ensino Básico), professores e
famílias para a importância de uma
alimentação equilibrada e de um
estilo de vida saudável.
Criado em 1999 o programa, inicialmente designado “Apetece-me”,
nasceu com o objetivo de suprimir uma necessidade. “Na altura, o
tema alimentação não estava nos
programas curriculares oficiais e
os professores sentiam necessidade de o trabalhar com os alunos
em paralelo com os conteúdos oficiais. A Nestlé tomou a iniciativa de
desenvolver um conjunto de materiais com base numa metodologia
da Organização Mundial da Saúde
(OMS) de promoção da educação
alimentar junto dos públicos escolares, que implementou em parceria com o Ministério da Educação”,

explica Ana Leonor Perdigão, responsável pelo Programa Nestlé por
Crianças mais Saudáveis.
O Ministério da Educação, parceiro
do programa, tem vindo a acompanhar a evolução do mesmo. “A
Nestlé, no âmbito do Programa
Nestlé por Crianças mais Saudáveis, tem sido um excelente parceiro do Ministério da Educação
nesta missão de promoção de
estilos de vida saudáveis. Estamos juntos desde a génese do
programa e a Nestlé tem sido um
excecional exemplo de isenção e
ética no desenvolvimento e produção de conteúdos e materiais”,
confirma Rui Lima, nutricionista
e técnico superior da DGE (ver
entrevista).
O programa conta com sessões
presenciais e material pedagógico
para professores, alunos e pais. Ao
longo da sua vigência, tem sofrido
ligeiras alterações a nível estrutural, embora o seu propósito se
mantenha inalterado. “Antes do
arranque de cada ano letivo é feito
um momento de reflexão com o
Ministério da Educação no sentido

| CURIOSIDADE |

DESMISTIFICAR

COM ADILSON MARQUES
E PEDRO TEIXEIRA (DGS)

EXISTEM DESPORTOS MELHORES
DO QUE OUTROS.
[MITO]

“Não existem desportos melhores
do que outros. Cada criança
deve escolher o desporto da sua
preferência e todos contribuem
para a literacia física da criança.
É importante deixar a criança ter
várias experiências. Com base nessa
experiência, a criança naturalmente
saberá identificar o desporto
que mais lhe agrada.”
TODAS AS ATIVIDADES
CONTRIBUEM DE IGUAL FORMA
PARA A SAÚDE DA CRIANÇA.
[MITO]

“Nem todas as atividades
contribuem para saúde da criança
da mesma maneira. Por exemplo,
a natação é um excelente desporto
para a melhoria da aptidão
cardiorrespiratória, mas não
potencia a melhoria da saúde óssea,
porque não tem impacto. O futebol,
basquetebol, andebol, atletismo ou
ginástica, como são desportos de
impacto, são mais importantes para
o desenvolvimento da densidade
mineral óssea.”
TANTO OS DESPORTOS EM
EQUIPA COMO OS DESPORTOS
INDIVIDUAIS TRAZEM BENEFÍCIOS.
[FACTO]

“Os desportos de equipa oferecem
a oportunidade da prática coletiva,
onde existe uma forte interação
social, o que é importante para a
socialização e para a compreensão
do esforço coletivo para atingir um
objetivo. Os desportos individuais
potenciam a excelência, uma vez
que o resultado do atleta depende
simplesmente da sua prestação.
Isso faz com que a criança se
empenhe muito na tarefa, com
vista a melhoria da sua habilidade
e consequentemente a obtenção
de melhores resultados.”
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TESTEMUNHO

A IMPORTÂNCIA
DA ATIVIDADE
FÍSICA
ADILSON MARQUES E PEDRO TEIXEIRA
(DIREÇÃO-GERAL DA SAÚDE)
“A prática regular de atividade física contribui para a
melhoria da aptidão cardiorrespiratória, densidade
mineral óssea, prevenção da obesidade e prevenção
de doenças cardiovasculares que, aos poucos, já se
manifestam nas idades pediátricas. Como a prática de
atividade física requer superação, esforço e confronto
com adversários, contribui para o respeito pelo outro
e para a socialização das crianças e adolescentes.
No âmbito de atuação da Direção-Geral da Saúde,
o Programa Nacional para a Promoção da Atividade
Física (PNPAF) dinamizou a criação de uma Comissão
Intersectorial para a Promoção da Atividade Física,
onde estão representados vários sectores, incluindo a
Direção-Geral da Educação. No Plano de Ação Nacional
que foi elaborado por esta Comissão, estão presentes
iniciativas empreendidas na escola, que o PNPAF
apoia ou ajuda a coordenar e implementar. Um destes
exemplos é um sistema de reconhecimento para as
escolas “promotoras da atividade física”, com critérios
que vão para além da Educação Física e Desporto Escolar.
Pretende-se que a maior parte dos alunos pratiquem
atividade física para além das aulas da educação física.
No entanto, independentemente da atividade física
escolhida e, principalmente em idades em que o jovem
assume maior autonomia, é importante considerar a
prática de atividades de manutenção da Saúde e aptidão
física, para que possam ser mantidas ao longo da vida.”

PEDRO TEIXEIRA

ADILSON MARQUES

Professor da Faculdade
de Motricidade Humana,
Universidade de Lisboa.
Diretor do Programa Nacional
para a Promoção da Atividade
Física, Direção-Geral da Saúde

Professor da Faculdade
de Motricidade Humana,
Universidade de Lisboa.
Membro da equipa do Programa
Nacional para a Promoção
da Atividade Física,
Direção-Geral da Saúde
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O Programa
Nestlé por
Crianças mais
Saudáveis tem
como objetivo
sensibilizar
alunos,
professores e
famílias para a
importância de
uma alimentação
equilibrada e de
um estilo de vida
saudável.
de definir a estratégia. Os temas procuram acompanhar as preocupações
atuais e o estado nutricional da população”, esclarece Ana Leonor Perdigão.
Também o seu público-alvo tem sido
ajustado, incidindo agora, sobretudo,
em crianças mais novas. A alteração é
explicada pela Direção-Geral da Educação. “Quanto mais precoce for a
intervenção, maior a probabilidade de
sucesso, tanto mais que as crianças
estão menos “formatadas” para comportamentos pouco saudáveis”.

PESSOAS E FAMÍLIAS

Incentivar a vida ativa
para um futuro mais saudável
O incentivo à prática de atividade física
está naturalmente previsto em todas
as atividades dinamizadas pelo Programa. “A atividade física é uma das
componentes do estilo de vida saudável pelo que muitos dos conteúdos
têm a questão da atividade física intrínseca. Ou seja, os jogos têm sempre um
desafio físico associado (uma pequena
corrida, jogo das cadeiras, etc.) Além
disso, o programa tem uma música e
normalmente as sessões presenciais
terminam com as crianças a dançarem”, explica Ana Leonor Perdigão.
Adilson Marques e Pedro Teixeira, da
Direção-Geral da Saúde (ver entrevista), reforçam os benefícios desta
componente. “A evidência científica
tem demonstrado que a prática de atividade física contribui para a melhoria da saúde mental e da cognição. Isso
potencia naturalmente a melhoria do
rendimento académico dos alunos em
contexto escolar”, sublinham.

ATIVIDADE FÍSICA DIÁRIA RECOMENDADA

3H/DIA

de “brincadeiras ativas”

PELO MENOS
60 MINS/DIA
de atividade física “com intensidade
moderada a vigorosa”

Bebés e Crianças
(< 5 anos)

Crianças e Adolescentes
(5 – 17 anos)
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NESTLÉ POR CRIANÇAS MAIS SAUDÁVEIS: OS NÚMEROS A CADA ANO LETIVO

TESTEMUNHO
PROF. ANABELA GOMES
LOCAL ONDE LECIONA:

Centro Paroquial da Amora
Está a desenvolver o trabalho
do Programa Nestlé por
Crianças mais Saudáveis,
com crianças do 1º ciclo
- do 1º ao 4º ano

presente em mais de

1000 escolas

trabalhado por cerca de

1000 professores

impactadas mais de

400 mil crianças

“Uma alimentação saudável

por ano

e equilibrada ajuda a criança a
ter corpo e mente sãos, o que,
por conseguinte, permite uma

Aposta na formação
de professores

melhor concentração acabando
assim por haver uma melhor
aprendizagem. A inserção de
um programa como o Nestlé
Crianças Saudáveis como
complemento das atividades
escolares é bastante importante
pois através das atividades
lúdicas as crianças assimilam
os conteúdos programáticos
com mais entusiasmo e

No âmbito do Programa Nestlé por
Crianças mais Saudáveis, a Companhia
aposta na formação dos professores,
tendo criado para o efeito um conjunto
de materiais pedagógicos especialmente dirigidos a professores, permitindo-lhes abordar os temas da alimentação e estilos de vida saudáveis na sala
de aula, de uma forma divertida e pedagógica. Através da dinamização de ati-

vidades e de jogos didáticos, os alunos
têm oportunidade de entender melhor
a origem dos alimentos, as diferentes
refeições, o que são porções e a importância de um dia alimentar equilibrado.
Além dos materiais pedagógicos, foi
desenvolvido um site com conteúdos
e materiais de apoio, especialmente
desenvolvidos para cada faixa etária dos
vários ciclos a que se dirige o programa.

facilidade. Os materiais são
uma mais-valia porque, com os

Pais têm um papel fundamental

mesmos, podemos abordar o
tema da alimentação, que nem
sempre é bem-vindo, de uma
forma divertida e pedagógica.
Por exemplo, com a ficha da
roda dos alimentos podemos
trabalhar as frações; com a ficha
das charadas, o português.
As crianças revelam bastante
motivação! Nota-se uma
alteração nos seus hábitos
alimentares, passando por
exemplo a comer mais salada às

NESTLÉ POR CRIANÇAS
MAIS SAUDÁVEIS –
APRENDER DE FORMA
DIVERTIDA
APRENDER DE FORMA FÁCIL
E DIVERTIDA COM CONTEÚDOS,
JOGOS E ATIVIDADES QUE PODEM
SER FEITAS EM FAMÍLIA
OU NA SALA DE AULA.

refeições, o que antes muitas
não faziam.”
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Para além dos alunos e professores, o
programa dirige-se também aos pais e
encarregados de educação. “A comunidade – pais e encarregados de educação, tem um papel crucial, pois só
há sucesso quando há uma sintonia e
partilha neste trabalho conjunto de promoção de estilos de vida saudáveis”,
explica Rui Lima. Assim, o Programa
Nestlé por Crianças mais Saudáveis
procura consciencializar os pais para a
importância da alimentação equilibrada
integrada num estilo de vida saudável;
envolvê-los ativamente em atividades

PESSOAS E FAMÍLIAS

TESTEMUNHO
RUI PEÇAS
ESTABELECIMENTO DE ENSINO
FREQUENTADO PELO FILHO:

Jardim de Infância de Telheiras
FILHO:

David 5 anos – pré escolar

“Acredito que a participação em
projetos exteriores à escola é
sempre uma mais-valia para toda
a comunidade escolar, ainda mais
quando se trata de assuntos de
carácter pedagógico e abordados de
forma lúdica e de grande importância
para todos nós, como foi o caso da
alimentação. O meu filho mostrou
sempre grande entusiasmo ao falar
de todos os temas. Recordo-me que
falou muito das quantidades, quantos
copos de água devemos beber e
a quantidade de carne e arroz que
devemos comer.”

Programa educativo dirigido a professores, pais e
crianças do pré-escolar ao ensino básico.
Tem por objetivo transmitir os conceitos básicos
de uma alimentação equilibrada como fundamento
para um estilo de vida saudável.
Ferramenta de suporte ao trabalho dos professores
na transmissão de conhecimentos em nutrição.
Com os conhecimentos adquiridos estas crianças
estarão mais aptas a fazerem escolhas mais
saudáveis no presente e no futuro. Graças a
este programa, as crianças serão também os
embaixadores destas temáticas junto das suas
famílias.

lúdico-pedagógicas e fornecer informações práticas e relevantes para as
suas necessidades enquanto educadores e responsáveis pela alimentação
dos seus filhos. Para tal, são disponibilizados folhetos com informação sobre
a importância do pequeno-almoço e
sugestões para a realização de lanches
saudáveis com as crianças, que são
enviados para os pais.
No que diz respeito à promoção da atividade física, Adilson Marques e Pedro
Teixeira da Direcção-Geral da Saúde,
defendem que esta “deve ser dinamizada fundamentalmente pelos professores de educação física, já que são eles
que têm a formação científica e pedagógica para o ensino das atividades físicas
e desportivas.” No entanto, sublinham o
papel dos pais e a importância de conjugar esforços no sentido de promover
a prática regular. “Os pais podem dar o
exemplo, praticando com os filhos.” No

Lançado em Portugal em 1999.
Desenvolvido em parceria com o Ministério da
Educação.
Programa com cobertura nacional em escolas do
pré-escolar e ensino básico.

entanto, acreditam que o apoio logístico
é a melhor forma dos pais encorajarem
a prática da atividade física: “Considerando que as crianças não têm autonomia para se deslocarem sozinhas para
os locais de prática de atividade física, o
apoio dos pais – levando os filhos para os
locais – é fundamental”.

Um programa amigo
do ambiente
Desenvolvido maioritariamente com
recurso a ferramentas digitais, o programa incorpora as preocupações da
Nestlé face ao meio ambiente. Além
de prever uma reduzida utilização
do suporte papel, todos os materiais
lúdico-pedagógicos são produzidos
com matérias-primas recicladas e tintas amigas do ambiente.

Programa desenvolvido com ferramentas digitais,
com uma reduzida utilização do suporte papel.
Materiais lúdico-pedagógicos produzidos com
matérias-primas recicladas e tintas amigas do
ambiente.

Presente em mais de 1000 escolas.
Trabalhado por cerca de 1000 professores.
Mais de 400 mil crianças impactadas em cada ano
letivo.
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| ENTREVISTA |

RUI LIMA,
Direção-Geral
da Educação
Parceiro da Nestlé no Programa
Nestlé por Crianças mais Saudáveis
desde a sua fundação, em 1999,
a Direção-Geral da Educação,
na voz do nutricionista Rui Lima,
reforça a importância da educação
alimentar junto dos públicos
infantojuvenis, identifica os principais
desafios e explica as ações levadas a
cabo pelo Ministério da Educação.

Atualmente, que dimensão assume o
tema “alimentação saudável” nos planos
curriculares das escolas portuguesas?
A alimentação saudável é um dos conteúdos curriculares mais amplamente difundidos ao longo dos diferentes
anos de escolaridade. Faz parte integrante do programa e das aprendizagens essenciais de Estudo do Meio (1.º
ciclo) e dos programas de Ciências Naturais dos 2.º e 3.º ciclos. Para além da
integração de conteúdos relacionados
com a alimentação saudável no currículo, esta temática é parte integrante
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dos projetos de escolas de Educação
para a Saúde. De facto, a educação
alimentar tem sido, desde 1999 (altura em que o Ministério da Educação
começou a monitorizar os projetos de
Educação para a Saúde), a temática
mais trabalhada, no âmbito da educação para a Saúde.
Que evolução se tem vindo a verificar
em termos de educação e literacia alimentar?
A grande evolução no período mais
recente, passa por uma nova forma

de abordagem e uma “abertura” a temas menos trabalhados em educação alimentar, como as relações entre
alimentação e ambiente, ou questões
como segurança alimentar e direito
à alimentação. Esta nova abordagem
consta do Referencial de Educação
para a Saúde, documento homologado
pelo Secretário de Estado da Educação em maio de 2017.
Quais os maiores desafios que se colocam à implementação de hábitos de
alimentação saudável junto de crianças

PESSOAS E FAMÍLIAS

e jovens, tanto em contexto escolar
como fora deste contexto?
Os desafios são muitos e baseados
em diferentes realidades. Por um lado,
há todo um processo de inadequação durante a fase de integração das
crianças na dieta familiar o que vai fazer
com que, aquando da entrada na escola, haja necessidade de “lutar contra
o prejuízo”, tentado que as crianças e
jovens aceitem certos alimentos saudáveis fornecidos em contexto escolar. Por outro lado, as crianças e jovens,
estão permanentemente sujeitos ao
marketing da indústria alimentar e à
pressão de pares que, frequentemente, promovem géneros alimentícios
menos saudáveis.
No que diz respeito à questão da oferta alimentar em meio escolar, que tem
regras próprias, validadas pelos parceiros da Saúde, encontramos outro tipo
de adversidades. Não só há a questão
inerente à dificuldade de preparação
de um elevado número de refeições,
muitas vezes na casa das 350-400,
que agradem a jovens provenientes
dos mais diversos meios socioculturais, mas também o facto de, nas
zonas periféricas ao espaço escolar,
existirem normalmente uma série de
estabelecimentos de restauração que
oferecem aquela panóplia de géneros
alimentícios que as escolas baniram, a
preço acessíveis, e onde os alunos se
deslocam.

venção precoce no desenvolvimento
e aquisição das referidas competências socioemocionais que estão na
base da adoção de comportamentos
mais saudáveis. Assim, é fundamental
que os estabelecimentos de educação
adotem, nas suas práticas, políticas
de promoção e educação para a saúde, e estimulem atividades de desenvolvimento de competências que são
fundamentais para comportamentos
futuros mais saudáveis, como sejam a
autoestima, a assertividade, a comunicação, a autonomia, o respeito (por si e
pelo outro), etc.

De que forma a adoção de um estilo de
vida saudável desde tenra idade se reflete na aquisição de competências sociais, comportamentais, entre outras,
no futuro?
Há diversas evidências científicas que
comprovam o sucesso de uma inter-

No âmbito da atuação do Ministério da
Educação e dos seus diferentes documentos orientadores, que metas se
pretendem atingir no que diz respeito
às faixas etárias mais jovens?
As metas passam pelo progressivo aumento do número de estabelecimen-

“A educação
para a saúde
é um dos
domínios
obrigatórios
a ser
trabalhado
em contexto
escolar.”

tos de educação e ensino que adotem
nas suas políticas e organização, as
temáticas da promoção e educação
para a saúde, de uma forma constante
e integrada.
Que ações estão previstas com vista
à promoção de um estilo de vida mais
saudável junto de crianças e jovens?
A educação para a saúde é um dos domínios obrigatórios a ser trabalhado
em contexto escolar na nova Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania que passará a ser obrigatória em
todas as escolas a partir de setembro
de 2018. A DGE está a trabalhar no
sentido de desenvolver uma série de
ferramentas que ajudem as escolas a
trabalhar esta temática, de modo a que
no futuro, tenhamos uma população
com uma maior e melhor literacia em
saúde, fundamental para que sejam
mais saudáveis, vivam mais tempo e
com mais e melhor saúde.
O Ministério da Educação é parceiro da
Nestlé no Programa Nestlé por Crianças mais Saudáveis. Quais as mais-valias desta parceria entre o Ministério da
Educação e a Nestlé?
As mais-valias têm passado pela disponibilização a escolas de materiais
e conteúdos de excelente qualidade.
Também ao nível do lançamento de desafios (às escolas e alunos), o Programa
tem sido um ótimo desafio, proporcionando às crianças uma nova e divertida
forma de abordar a temática. Finalmente, e não menos importante, podemos
referir a formação de professores que
foi desenvolvida no âmbito desta parceria e que, até ao momento, tem sido alvo
de uma excelente avaliação por parte
dos professores formados.
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| EM FOCO |

Uma Nova Escala,
Novos Objetivos
O ano letivo 2018/2019 marca uma nova etapa
no programa educativo da Nestlé com o lançamento
da iniciativa global Nestlé por Crianças mais Saudáveis.
A ambição é ajudar 50 milhões de crianças
a terem uma vida mais saudável até 2030.

16

NEST | ED 01 | SET | 2018

PESSOAS E FAMÍLIAS

Trazer o programa educativo para fora das escolas, envolvendo, ainda mais, as Famílias e a Comunidade e envolver
as marcas do portefólio da Nestlé no compromisso é o
grande objetivo desta iniciativa global. “Queremos que o
programa saia para a rua e envolva a comunidade e as famílias, sem perder a ligação às escolas e a sua eficiência
educativa”, refere Ana Leonor Perdigão, responsável pelo
programa.
Enquadrada nesta nova abordagem do programa educativo, a Nestlé Portugal lançou em maio o projeto “Anda Pra
Rua Brincar”, dinamizado pela marca NESQUIK (ver caixa).
O Programa global Nestlé por Crianças mais Saudáveis
está já a preparar a sua implementação em Portugal, a qual
será divulgada em breve.
Este programa inclui o desenvolvimento de produtos mais
saudáveis e o aconselhamento em nutrição e exercício físico para as Pessoas e Famílias.

Portefólio Nestlé mais saudável
Todos os anos, a Nestlé reformula cerca de um terço
dos seus produtos. Impulsionada pelo seu propósito de
melhorar a qualidade de vida e contribuir para um futuro
mais saudável, a Companhia comprometeu-se a acelerar
este trabalho. Até 2020 irá:
• Adicionar pelo menos 750 milhões de porções (80g) de
vegetais nos seus produtos;
• Adicionar pelo menos 300 milhões de porções (16g) de
grãos de cereais ricos em fibras, leguminosas, nozes e
sementes nos seus produtos;
• Reduzir os açúcares adicionados em 5%. Desde 2000, a
Nestlé já reduziu os açúcares em mais de 34%;
• Reduzir o sal em 10%. Desde 2005, a Nestlé já reduziu o
sal em mais de 20%;
• Completar o compromisso assumido em 2014 de reduzir em 10% as gorduras saturadas em todos os produtos que não cumpram as recomendações da Organização Mundial da Saúde.

MARQUE NA AGENDA!
“ANDA PRA RUA BRINCAR”
COM NESQUIK®
Comprometida em alimentar o potencial
que existe em todas as crianças, NESQUIK®
desafia as famílias a redescobrir o prazer
de brincar ao ar livre e a importância da
alimentação equilibrada. A marca tem
levado a cabo uma ativação em vários
eventos dedicados às famílias. De jogos
tradicionais a dinâmicas que visam deixar
as crianças dar largas à imaginação,
mostrar a sua destreza e potencial, estas
atividades prometem fazer as delícias
de miúdos e graúdos. Nestes desafios
não faltam, também, conteúdos
sobre a importância de uma alimentação
saudável e de um estilo de vida ativo.

SAIBA MAIS NA PÁGINA DE FACEBOOK NESQUIK STUDIOS®
PORTUGAL E FIQUE ATENTO AOS PRÓXIMOS EVENTOS.

Pais: vêm aí mais dicas e novas receitas
A Nestlé irá também melhorar os seus programas e serviços online desenvolvidos para fornecer aos pais e aos
cuidadores um maior conhecimento nutricional, receitas
saudáveis e dicas práticas.
17
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| BRANDLOVER |

Há 60 anos a conquistar
o gosto dos portugueses
A passar de geração em geração desde 1958, NESTUM continua
a ser uma marca acarinhada pelas famílias portuguesas que
reconhecem os benefícios dos ingredientes naturais, de origem
nacional, para uma vida mais saudável e mais feliz.
Há marcas que nos trazem memórias
saborosas, nos fazem viajar no tempo,
atravessam gerações e continuam nos
dias de hoje a alimentar sorrisos em
miúdos e graúdos, NESTUM é uma delas. A marca está a celebrar 60 anos de
história e mantém-se no topo das preferências dos portugueses como uma
das marcas mais populares e adoradas
da Nestlé Portugal.
Ao longo de seis décadas, o seu clássico sabor a mel – a mais conhecida
referência – estabeleceu um forte elo
emocional com as famílias portuguesas, a sua real inspiração para fazer
evoluir a marca a partir da sua receita
original, acompanhando os seus ritmos de vida e os seus gostos, ao mesmo tempo que dá resposta a novas necessidades e tendências de consumo.
As variedades de frutas e cereais integrais que têm sido trazidas para o
mercado português são opções inovadoras para quem procura um estilo
de vida equilibrado – como NESTUM
Multicereais Banana (edição limitada),
NESTUM com Aveia e Maçã, NESTUM
com Aveia e Morango, NESTUM Mel
com Cereais Integrais e NESTUM 5
Cereais – agradando aos mais variados
e apurados paladares de avós, pais e
filhos.

Cereais naturais produzidos
em Portugal
Para o nosso imaginário entraram

Com carimbo de produção nacional desde a sua génese em 1958,
NESTUM é um produto do Lugar de
Pensal, na freguesia de Avanca, localidade onde se situa a fábrica berço da
Companhia no nosso país. É produzido
com 83,5% de matérias-primas nacionais, grande parte delas cultivadas nos
campos do Alto Alentejo, e embalado
com materiais 90% de origem nacional
com cuidado ambiental em todos os
procedimentos que se desenvolvem
ao longo da sua cadeia de valor.
A par da proveniência dos ingredientes,
são também as suas receitas únicas
que explicam o sucesso de NESTUM
no nosso país. Na sua composição sobressaem os cereais 100% naturais,
ricos em oito vitaminas, ferro e cálcio,
que contribuem para o normal funcionamento do sistema imunitário, para
a redução do cansaço e para o reforço
da concentração. São, por isso, um forte aliado das crianças e jovens em idade

também os anúncios de televisão
que trazem memórias felizes
da nossa infância. Quem não
se lembra do célebre anúncio
“Das nove às cinco”, que
retratava o dia a dia das crianças
comparando-o ao dos adultos e
à energia que estes cereais lhe
proporcionam? Ou do anúncio
que retratava duas crianças numa
aventura na selva, à boa maneira
do Tarzan, sempre apoiados pela
energia de NESTUM?

escolar, num dos momentos mais importantes da alimentação diária – o pequeno-almoço – começando o dia com
a família reunida em volta da mesa para
uma refeição nutritiva e saborosa.
19
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HISTÓRIAS DELICIOSAS
QUE DÃO VIDA À VIDA
Para comemorar os 60 anos, NESTUM lançou uma

Depois de ser
“O alimento que
nós gostamos”,
“A energia
para vencer” e
“O próximo passo”,
NESTUM mostra que
“Dá mais vida à sua
vida”, ao incentivar
as famílias a fazerem
algo de notável no
seu quotidiano.

campanha multimeios que partilhou com todos os
portugueses. “Dá mais vida à sua vida”, foi a nova
assinatura da marca que juntou uma mensagem de
coragem e de energia muito positiva, incentivando
todas as famílias a transformarem cada momento do
seu dia a dia em algo extraordinário.
Para dar vida ao propósito da Nestlé, NESTUM pretende
continuar a acompanhar a vida dos portugueses e
contou-nos a história incrível e inspiradora dos Furtado,
uma família açoriana - pai, mãe e filhos com
8 e 5 anos - que esteve desde 2016 a fazer uma viagem
de veleiro, à volta do mundo. Uma aventura que
mostrou o quanto uma família tradicional pode realizar
um sonho, tomando esta experiência como um
exemplo autêntico de que com vontade e energia se
pode sempre ir mais além. Com estes relatos, que
foram possíveis seguir nas redes sociais, a marca quis
incentivar as famílias portuguesas a fazerem algo
extraordinário, mesmo que isso se materializasse
simplesmente em gestos especiais no seu quotidiano.
Ainda a assinalar a efeméride, foi lançada uma
embalagem comemorativa, que através do seu
packaging especial com um estilo vintage, recordou a

1971
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NESTUM
Alperce Mel
e Amêndoas
e NESTUM
Chocolate

1980

1968

NESTUM
Arroz
e NESTUM
Figos
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NESTUM
Maçã
Canela

Lançamento
NESTUM Mel

Lançamento
Gama Cereais
Integrais

2007

Lançamento
NESTUM
Rico em
Proteínas

2006

1958

imagem da primeira embalagem da marca.
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NESTUM

Portefólio Atual
COM CEREAIS

COM

INTEGRAIS

8

VITAMINAS,
CÁLCIO
E FERRO
Fe

8

CA+

SEM ADIÇÃO DE
AÇÚCARES E SEM
GLÚTEN

COM CEREAIS

INTEGRAIS,

AVEIA e

2017
Lançamento
NESTUM Mix
e renovação
da receita NESTUM
Chocolate

Ano de
muitas
novidades!

2018

2011

Lançamento
NESTUM
Bolacha Maria

Lançamento
da edição
limitada
NESTUM
Multicereais
Banana

Lançamento
das variedades
NESTUM Aveia,
Maçã e NESTUM
Aveia Morango

2016

Lançamento
NESTUM Go

Renovação de toda
a gama NESTUM e
lançamento de duas
novidades NESTUM
Aveia Caramelo e
Chocolate

2015

2008

PEDAÇOS
DE FRUTA
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Vanessa Fernandes

Uma fã incondicional
DE NESTUM
Vanessa Fernandes, a nossa mais titulada atleta de triatlo,
tem NESTUM como o seu aliado desde os 16 anos. NESTUM
é o seu alimento ao pequeno-almoço, ao almoço, antes das
competições e o seu cúmplice quando festeja mais uma vitória.
“Muitos atletas seguiram o meu exemplo”, declara.

O ‘motor’ de Vanessa Fernandes é
movido a NESTUM?
Sempre que participo em provas o meu
pequeno-almoço, ou até mesmo o
almoço, continua a ser NESTUM. Temos
de alimentar o “motor” que é o nosso
corpo e colocar-lhe o melhor combustível para estarmos ao melhor nível.
NESTUM é uma marca que faz parte do
dia a dia dos portugueses e que desperta muitas recordações de infância.
Lembra-se da primeira vez que consumiu NESTUM?
Lembro-me que comecei a consumir
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NESTUM quando iniciei, aos meus 16 anos, a prática
do triatlo. Traz-me grandes memórias. Levava comigo
embalagens de NESTUM quando viajava para fora do país,
porque em alguns sítios onde participava era difícil encontrá-lo. O pior era quando as embalagens rebentavam dentro da mala, percorria quase todos os supermercados da
cidade à procura do meu NESTUM!
Em todas as provas que realizei não existiu uma única em
que o NESTUM não estivesse comigo.
Quais os seus sabores de NESTUM favoritos?
Os meus sabores preferidos são NESTUM Mel e NESTUM
Arroz, mas houve uma altura em que também consumia
NESTUM Figos.

PESSOAS E FAMÍLIAS

Quem mais partilha o seu gosto por NESTUM?
Na minha família, o meu irmão mais novo e ciclista profissional, também adora NESTUM. Mas depois de eu o começar a consumir antes das provas, muitos atletas seguiram
o meu exemplo.
Quais as características de NESTUM que considera serem
uma mais-valia para a alimentação dos desportistas?
Para mim, a mais-valia é ser um alimento de fácil e rápida
digestão, mas que me deixa saciada. Durante as provas
sentia-me sempre leve e com energia. E isso é o que
todos os atletas procuram quando competem.
O que torna o NESTUM Arroz especial?
É o meu preferido, e, para provas, é o melhor, porque não
contém adição de açúcares nem glúten. Por vezes o glúten incha um pouco o estômago e provoca dores em
momentos em que, quem compete, tem que dar o seu
máximo. Há várias receitas saborosas e nutritivas que se
podem fazer com NESTUM Arroz e estou sempre a inventar. Podemos adicionar-lhe frutos secos, linhaça ou até
mesmo fruta e fica ótimo.
Para uma atleta de alta competição, com 24h muito exigentes em termos de treinos, de que forma a facilidade
de preparação de NESTUM contribui para um início de dia
mais prático?
Dá-me confiança e energia. Facilmente estou pronta de
um treino para o outro.
NESTUM vai continuar a estar presente nos seus hábitos
alimentares?
Nas provas, sem dúvida que é e será sempre o meu grande
aliado.

© European Triathlon Union

“Em todas as provas que
realizei não existiu uma
única em que NESTUM
não estivesse comigo.”

VANESSA FERNANDES
Atleta Portuguesa

DATA DE NASCIMENTO

14 de setembro de 1985
NATURALIDADE

Vila Nova de Gaia
INÍCIO DA CARREIRA PROFISSIONAL

1999 – Peniche
MODALIDADE

Triatlo (corrida, ciclismo e natação)
PRÉMIOS

• 21 vitórias em Taças do Mundo de Triatlo
• Campeã do Mundo em 2007
• Medalha de prata nos Jogos Olímpicos
de Pequim (2008)
• Grande-Oficial da Ordem do Infante
D. Henrique (2015)
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BOUNDI

Proteja-se do sol
e saboreie a vida

Aproveitar o sol à beira-mar é sempre um forte atrativo nos dias mais quentes.
Fazê-lo com a devida proteção e oferecer aos veraneantes a oportunidade
de realizarem um diagnóstico precoce do cancro de pele foi o compromisso
de BUONDI para promover um verão mais saudável e estilos de vida
mais responsáveis junto das famílias e da comunidade.

Verão é sinónimo de férias, descanso,
diversão, experiências que se querem
memoráveis e, claro, muita praia. Contudo, viver o verão de forma intensa
implica, inevitavelmente, uma proteção solar adequada. Foi a pensar nisso
que BUONDI, desde sempre com uma
forte presença nas praias portuguesas, lançou duas campanhas de informação e sensibilização.
Sob o mote “Qual é a intensidade da
tua proteção? Protege a tua pele”,
BUONDI, em parceria com o Instituto de Socorros a Náufragos (ISN) e
com a Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), promoveu ações de diagnóstico precoce de cancro de pele em
nove praias portuguesas. Quisémos
fazer com que as pessoas ganhassem
uma maior consciência dos riscos da
exposição solar, ao mesmo tempo
que se pretendeu explicar como prevenir futuros problemas de pele. Outra
das campanhas decorreu sob o lema
24
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“O nosso café pode ser torrado, tu
não!” e teve como objetivo dar conselhos simples de proteção para toda a
família, alertando igualmente para os
riscos da exposição solar, com mensagens inscritas numa nova coleção
de pacotes de açúcar.
BUONDI apostou ainda em tornar
as férias à beira-mar mais divertidas,
mantendo os veraneantes conectados com o mundo digital, e voltou a
colocar hotspots em diversas praias,
de norte a sul do país.

Espaços de prevenção
e diagnóstico

Números bastante elevados que
fazem com que BUONDI aposte nestas iniciativas para chegar ao maior
número de pessoas, alertando-as
para a necessidade de respeitar o sol,
tomar as devidas precauções com a
exposição solar e convidando-as a
realizar ações de diagnóstico. Nem
todos sabem ou nem sempre nos lembramos que a pele é um órgão muito
exposto e que o diagnóstico é, nestes casos, um procedimento bastante simples que requer apenas uma

Neste verão, nos toldos BUONDI
distribuídos por nove

De acordo com o Dr. Rui Oliveira Soares,
médico dermatologista da LPCC, em
2018 deverão ser diagnosticados mais
12 mil novos casos de cancro de pele,
em que cerca de 1000 serão melanomas, o tipo de cancro mais grave.

praias portuguesas,
foi possível fazer o
diagnóstico do cancro de pele
e aprender a fazer
o autoexame.

A grande
maioria dos
cancros de
pele, quando
diagnosticados
precocemente,
têm uma taxa
de cura muito
alta, quase de
100%, mesmo
no cancro
mais grave,
o melanoma.

SABIA QUE...
Basta uma observação cuidada
por parte do dermatologista
para detetar o cancro de pele?

observação cuidada por parte do
dermatologista para detetar esta
forma de cancro.
A campanha teve, por isso, dois objetivos principais. Por um lado, focando-se na prevenção primária, explicando à população o que pode fazer
para reduzir o risco de cancro e, por
outro, pretendeu disponibilizar ações
de diagnóstico precoce do cancro de
pele, que consistiram na observação
com vista a encontrar sinais que sejam
perigosos e potencialmente geradores de cancro, ou que, já sendo cancro, devem ser assistidos e tratados.
Para desenvolver estas ações,
BUONDI instalou um toldo em cada
uma das praias abrangidas, onde um
médico dermatologista efetuou o
despiste de lesões na pele e reforçou os cuidados a ter com o sol, ensinando e promovendo a realização do
autoexame. Em paralelo, e no mesmo
espaço, decorreram atividades lúdicas
para toda a família, desde jogos tradicionais a livros para colorir, com as
quais se pretendeu incentivar as pessoas a divertirem-se à sombra e a protegerem-se do sol.

café pode ser torrado, tu não!”. Lançados em junho em cerca de 7000 pontos
de venda BUONDI, os pacotes de açúcar continham dicas sobre proteção
solar, ao mesmo tempo que sensibilizavam o público para os riscos da exposição excessiva ou inadequada ao sol.
Eram conselhos muito simples – como
por exemplo, não levar os bebés à
praia nas horas de maior calor ou utilizar roupa solta e de algodão – mas que
nunca são demais relembrar para que
todos possam continuar a aproveitar de
forma intensa a praia, os bons momentos à beira-mar e a vida em geral.

Dicas para “adoçar” o sol

Sempre ligados aos melhores
instantes

Uma nova coleção de pacotes de açúcar deu o mote à campanha “O nosso

Os hotspots BUONDI estiveram presentes em 25 praias portuguesas pelo

terceiro ano consecutivo. Para quem
não resiste a atualizar as redes sociais
com a última fotografia captada na
praia, a rede BUONDI garantiu wi-fi gratuito com um alcance à distância de um
campo de futebol. Também foi possível
carregar todos os dispositivos móveis
diretamente do hotspot com ligações
alimentadas através de energia solar.
Nos dois últimos anos os hotspots
BUONDI foram um enorme sucesso
junto dos milhões de veraneantes que
escolhem as praias portuguesas para
relaxarem ou partilharem experiências
divertidas em família ou entre amigos.
Por isso, neste verão, BUONDI voltou
a marcar presença junto dos seus fãs,
perto da praia e do mar, território com
o qual a marca tem uma forte ligação.
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PURINA Pro Plan Veterinary Diets
Canine NC NeuroCare

NOVA DIETA CANINA
promove a saúde
cerebral dos cães

A fórmula de NC Neurocare fornece uma dieta nutricional
completa, com resultados comprovados no apoio a necessidades
especiais dos cães, resultantes de patologias que afetam a função
cerebral e cognitiva destes animais.

Lançada em Portugal há menos de um
ano, NC NeuroCare é a primeira e única
dieta alimentar canina que contém
6,5% de TCM (triglicéridos de cadeia
média), que numa combinação específica de nutrientes ajuda a melhorar a
função cerebral e cognitiva dos cães.
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Os TCM são uma dieta cetogénica caraterizada por excluir os hidratos
de carbono, aumentar o consumo de
alimentos ricos em gordura e manter
uma ingestão equilibrada de proteínas
- que fornece uma fonte alternativa de
energia para o cérebro. A fórmula do

NC Neuro Care inclui ainda nutrientes
neuroprotetores, clinicamente comprovados na melhoria da saúde cerebral
canina e no suporte da função cognitiva
em cães séniores, nomeadamente os
que revelam declínio cognitivo decorrente do envelhecimento.

PESSOAS E FAMÍLIAS

Nestlé lança
dieta alimentar
canina que
contém 6,5% de
TCM que ajuda
a melhorar a
função cerebral
e cognitiva
dos cães.

ANA MARGARIDA ANDRÉ
Tutora da Daisy

Daisy é uma cadela de quatro anos e cinco
meses que sofre de epilepsia desde tenra
idade. A primeira convulsão aconteceu aos seis

Suporte nutricional
para a função cerebral

meses e o diagnóstico definitivo ocorreu cerca
de três meses depois. Desde então, a rotina
diária da família que a adotou experienciou uma

No âmbito de um estudo realizado por PURINA, concluiu-se que, mesmo quando medicados com fármacos antiepilépticos, mais de dois terços dos cães com
epilepsia idiopática sofre ataques epilépticos a longo
prazo, e cerca de um terço continua a sofrer episódios
convulsivos difíceis de controlar.
Por outro lado, os efeitos secundários destes fármacos constituem um fator de preocupação para
os tutores, o que mostra a necessidade de fornecer
a estes pacientes caninos uma alternativa que promova a melhoria da qualidade de vida dos animais e
também dos seus cuidadores, que lidam diariamente
com grandes desafios no acompanhamento e controlo desta patologia.
Um estudo científico que, durante três meses, comparou uma dieta cetogénica contendo TCM com uma
dieta standard em cães que sofriam de epilepsia idiopática e eram tratados com fármacos antiepilépticos,
confirmou que a frequência e a duração dos ataques
epilépticos foi significativamente inferior quando os
cães eram alimentados com TCM.

reviravolta e os esforços desenvolvidos para dar
mais qualidade de vida à cadela são um desafio
constante. “É todo um mundo novo que surge”,
conta a tutora, Ana Margarida André. “Tem
de haver muita força de vontade, estrutura e
estabilidade familiares, bem como compreensão
da patologia para conseguir acompanhar,
com sucesso, um animal com epilepsia.
Psicologicamente, não é uma situação
fácil para os donos”.
A deteção da doença determinou cuidados
especiais e, naturalmente, algumas alterações
na vida da cadela. “Fazemos os possíveis para
manter a Daisy num ambiente calmo, pois
o stress é um fator que pode desencadear
ataques, o calor é prejudicial e temos de
a proteger do sol e, sobretudo, prestamos
muita atenção para gerir cuidadosamente
as cinco tomas diárias de medicação”.
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ANA MARGARIDA ANDRÉ | Tutora da Daisy

Hoje a Daisy tem quatro anos e cinco meses
e há cerca de um ano introduziu na sua dieta
a NC NeuroCare, que a ajudou a “alcançar
uma frequência inédita entre crises, chegando
a atingir as 13 semanas”, revela Ana Margarida.
Anteriormente as crises de epilepsia surgiam
de quatro em quatro semanas e “neste

TCM: DIETA CETOGÉNICA
Fornece uma fonte
alternativa de energia
para o cérebro

momento consegue estar cerca de 8 semanas
sem convulsões e embora a violência destes
episódios se mantenha”. A alimentação
exclusiva com NC NeuroCare tem-se revelado
fundamental, “pois significa lidar muito
menos vezes com esta situação”.
Recomendada pelo neurologista Dr. João

FUNÇÃO CEREBRAL:
Formulada com TCM e
nutrientes neuroprotetores,
clinicamente comprovados
em como ajudam a melhorar
a função cerebral canina

Ribeiro, a dieta da Daisy iniciou-se antes do
lançamento do produto em Portugal. “A Daisy
preenchia os requisitos para entrar no ensaio
clínico e decidimos participar, na esperança
que esta fosse uma solução, ou pelo menos,
um adjuvante na doença”, refere a tutora.
“A experiência revelou-se positiva” e ainda que
“durante o ensaio os resultados não tenham sido

FUNÇÃO COGNITIVA:
Formulada para ajudar no
suporte da função cognitiva
em cães séniores

surpreendentes, notámos que no final, existia
um efeito na frequência com que a Daisy tinha
os ataques. Com a alimentação continuada,
esse efeito tornou-se mais evidente”.

Características
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Benefícios

Com suplementação de arginina

Suporta uma circulação
sanguínea, pressão arterial e
função cerebral saudáveis

Com Ácidos Gordos Ómega 3
(EPA e DHA)

Ajuda a reduzir a inflamação e
suporta a função cerebral

Com antioxidantes adicionados
(Vitaminas C e E)

Redução do stress oxidativo no
cérebro

Suplementação adicional de TCMs
(6,5%) e vitaminas do complexo B

Fonte alternativa de energia para
o cérebro, que suporta a função
cerebral e cognitiva
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RESULTADOS COMPROVAM A EFICÁCIA DE UMA ALIMENTAÇÃO CONTENDO TCM’S

14%

Ausência
de ataques
epilépticos

71%

Redução da
frequência
de ataques
epilépticos
superior ou
igual a 50%

48%

Redução da
frequência
de ataques
epilépticos

NC NeuroCare
é uma dieta
alimentar
sustentada
por estudos
científicos que
apenas pode
ser prescrita
por médicos
veterinários.

Estudo efetuado em 17 raças caninas, com base numa amostra de 21 cães, com epilepsia
farmacoresistente, que tinham sofrido pelo menos 3 ataques epilépticos nos 3 meses anteriores
ao estudo, já medicados com fármacos antiepilépticos. A amostra foi alimentada durante 3 meses
com uma dieta contendo TCM’s, seguida da dieta oposta durante o mesmo período de tempo.

De acordo com os especialistas, o
cérebro utiliza, geralmente, glucose
como fonte de energia primária, mas se
o metabolismo da glucose se encontrar
comprometido, os neurónios podem
beneficiar de uma fonte alternativa de
energia, como os corpos cetónicos
e os Ácidos Gordos de Cadeia Média
(AGCM). Referem ainda que os TCM
são digeridos e absorvidos no trato
gastrointestinal de uma forma mais eficiente do que os triglicéridos de cadeia
longa (TCL) e os AGCM são transportados de forma mais eficiente para o
fígado, onde são convertidos em corpos cetónicos;
Os resultados do estudo fornecem
evidências da eficácia dos TCM, que
podem ter um efeito anticonvulsivo, e
os médicos acreditam que determi-

nados ácidos gordos de cadeia média
como o ácido decanoico, poderão possuir uma ação bloqueadora do receptor AMPA dos neurónios, limitando
desta forma a propagação da tempestade elétrica que ocorre durante o ataque epiléptico.

Testes mostram excelentes
resultados em cães séniores
Com a idade a função cognitiva dos
cães tende a declinar e, tal como os
humanos, podem perder faculdades
resultantes do normal processo de
envelhecimento.
Para testar a eficácia do NC Neurocare em animais mais velhos, foi realizado um ensaio em cães com mais de

9 anos que demonstravam sinais clínicos do Síndrome de Disfunção Cognitiva (SDC), que foram alimentados
com uma dieta formulada com 6,5%
de TCM e uma combinação específica
de nutrientes.
Esta alimentação refletiu-se numa
melhoria expressiva do seu desempenho, após 90 dias, em todas as categorias do DISHAA, um auxiliar no diagnóstico da função cognitiva e dos
sinais clássicos de SDC: desorientação; interação com pessoas e/ou animais alterada; sono/vigília alterados;
house soiling, isto é, libertação das
fezes e urina no local incorreto; atividade alterada, como declínio na atividade, agitação e movimentos repetidos; e ansiedade.
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Pedro Santa-Clara

NOVA SBE EM CARCAVELOS
O ano letivo 2018/2019 de mais
de 3.000 alunos, professores
e staff da Nova School of
Business & Economics (Nova
SBE) arrancou já nas novas
instalações, em Carcavelos.
Com uma localização
privilegiada junto ao mar, o
campus foi desenhado tendo
em vista uma nova abordagem
de ensino que promete
reposicionar Portugal nos
rankings internacionais. Quem
o garante é Pedro Santa-Clara,
professor e responsável
pelo projeto.
30
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Assinala
nova experiência
de ensino em Portugal
O que levou à construção do novo campus da Nova SBE?
Campolide deixou de ter capacidade para responder ao
crescimento da escola, tanto para os programas académicos como para outros projetos que a escola tem vindo
a desenvolver. A Nova SBE precisava de um novo espaço,
focado no aluno e no seu percurso de desenvolvimento
académico e pessoal.

O novo campus dispõe de uma localização privilegiada
junto ao mar. Que experiência de ensino procura proporcionar aos seus alunos e docentes?
O campus foi desenhado com foco na interação num local onde toda a comunidade da Nova SBE se
sinta confortável e com vontade de interagir e trabalhar em conjunto. Escolhemos Carcavelos, onde
temos uma localização privilegiada e um espaço
seguro, acolhedor, próximo do mar. É um espaço
onde se privilegia a vida no exterior e onde é promovida a circulação e o encontro entre alunos, professores, antigos alunos, empresas e vizinhos. Queremos criar a escola do futuro, onde toda a comunidade
é convidada a vir aprender, ensinar, a conversar e a
estudar. Esta escola pretende ser um hub de atração
de talento na formação de estudantes universitários
e executivos nas áreas da economia, gestão e finanças, a nível da europa e do mundo.
Como caracteriza a oferta formativa do novo campus?
O novo campus vai acolher cerca de 3.000 alunos de
todos os graus de ensino e formação: licenciatura,
mestrado, doutoramento e formação de executivos. Este está dimensionado para mais do que duplicar a escala, embora os nossos planos apontem para
crescer o número de alunos até 5.000, nos próximos
anos. A escola quer ser um laboratório vivo de experimentação, onde os nossos parceiros vêm testar
soluções tecnológicas de diversas dimensões com
a nossa comunidade. Exemplos concretos dessa
transformação digital é o Experience Hub powered
by Cisco, um meeting point para pessoas e empresas que estejam à procura de soluções para desafios
empresariais e sociais complexos, e ainda a criação
do Data Science for Social Good, uma parceria com
a Universidade de Chicago que reúne anualmente
cientistas de Data de todo o mundo para desenvolverem soluções para problemas sociais.

“O resultado mais
interessante da
campanha de
fundraising [para
a construção das
novas instalações]
resultou da
aproximação
da escola à
sociedade e levou
a um envolvimento
com o mundo
corporativo de
empreendedorismo.”

Sendo a Nova SBE uma das instituições de ensino com
maior reputação a nível internacional, qual o impacto
que se prevê na projeção de Portugal nos rankings
mundiais do ensino superior?
A ambição é chegarmos ao top 10 dos rankings na
Europa nos próximos anos. Este projeto é um grande
passo em frente no caminho da qualidade e credibilidade internacional, reforçando o nosso posicionamento e explorando as vantagens competitivas do
país, aliando a excelência académica a um estilo de
vida que permite competir de forma sustentada com
as melhores escolas do mundo, e onde consequentemente, também irá atrair mais talento a nível mundial.
Os melhores alunos tenderão a escolher as melhores escolas, independentemente da localização.
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PEDRO SANTA-CLARA
Professor de Finanças na Nova SBE desde
2007 e investigador associado do National
Bureau of Economic Research.
É Presidente da Fundação Alfredo de Sousa,

“Queremos
criar a escola
do futuro,
onde toda a
comunidade é
convidada a
vir aprender,
ensinar, a
conversar e a
estudar.”

responsável pelo projeto do novo campus
da Nova School of Business and Economics.
Anteriormente, foi professor na Anderson
School of Management da UCLA
de 1996 a 2009, na Califórnia.

A Nova SBE é uma instituição de ensino com uma
forte ligação ao meio empresarial. Na sua perspectiva, quais as vantagens da ligação das instituições de
ensino a empresas?
O resultado mais interessante da campanha de fundraising [para a construção das novas instalações]
resultou da aproximação da escola à sociedade e
levou a um envolvimento com o mundo corporativo de empreendedorismo, projetos de inovação
com empresas e programas de impacto social. O
Programa de Inovação e Empreendedorismo
Nestlé Fora da Casca, da Nestlé Portugal e da Nova
SBE, é um exemplo de como as empresas e as universidades podem combinar forças, acrescentando
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valor a famílias portuguesas ao nível da sua saúde e bem-estar. O programa é uma oportunidade para a Nestlé
explorar novos negócios, promovendo também a proximidade dos alunos da Nova ao ecossistema empreendedor.
De que forma a ligação à Nestlé se tem revelado uma mais-valia à empregabilidade jovem?
A Nestlé é também parceira no curso de Brand Management da Nova SBE, numa das cadeiras mais procuradas pelos alunos de Masters in Management. Esta parceria oferece uma oportunidade à empresa para conhecer
os alunos da Nova SBE, promovendo a marca da Nestlé
enquanto recrutadora. Sem dúvida que essa ligação sairá
reforçada no novo campus, onde iremos ter a oportunidade de estar mais próximos fisicamente e será possível
também acolher mais pessoas numa envolvente que irá
potencializar todos estes fatores ao máximo.

CAMPUS NOVA SBE
3
1

6

5

7

2
4

12

8

1

9

Serviços Administrativos;
2

Átrio de Entrada;

3

Área Desportiva;
4

Food-Court;
5

6

Surf House & Restaurante;
Auditório Principal;

7
8

Biblioteca;

Residência de Estudantes;
9

Praça de Entrada;
10

Área de Ensino;

11

Área de Estudo;

12

Área de Ensino;
13

Clube Alumni;
14

15

Direção;

Caminho para Praia.

13

14

15

11

10

ARQUITETO DA OBRA

Vítor Carvalho Araújo
ÁREA

83.000 m2
CAPACIDADE MÁX.

5.000 pessoas
INVESTIMENTO

50 milhões de euros
INFRAESTRUTURAS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Três edifícios de ensino;
Um edifício de estudo;
Espaço 24 horas;
Biblioteca;
Ginásio e Restaurante;
Grande Auditório;
Residências de Estudantes;
Food-Court;
Estacionamento:
Áreas Exteriores
(bosque, pomar e praça);
• Parque de estacionamento
subterrâneo;
• Passagem subterrânea
com acesso direto à praia.

O "ESTILO DE VIDA"
DO NOVO CAMPUS

Ensino colaborativo
Networking
Salas de aula com vista para o mar
Acesso direto à praia
Aulas lecionadas em inglês
Aberto 24h
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PESSOAS E FAMÍLIAS

| PROGRAMA |

FORA DA CASCA

start

Os vencedores já “saíram da casca”!
O programa de empreendedorismo Nestlé Fora da Casca, promovido pela Nestlé
Portugal, em parceira com a Universidade Nova School of Business and Economics
(SBE), já apurou os projetos vencedores. Entre os vencedores incluem-se
três projetos provenientes do Nestlé Startup Challenge e quatro projetos
desenvolvidos diretamente pelos Colaboradores da Nestlé que quiseram
potenciar o desenvolvimento de novas competências através de uma viagem
pelo mundo do empreendedorismo.

Do Nestlé Startup Challenge (desafio
lançado a startups externas), a grande
vencedora foi a proGRow, startup portuguesa especialista na melhoria de
processos operacionais de forma contínua e sustentável. O segundo lugar foi
conquistado pela Team8, startup com
origem em França, com o desenvolvimento de um wearable com conteúdos
didáticos para crianças. O terceiro lugar
foi atribuído à Youbeep, uma plataforma
online nascida em Portugal que oferece uma solução de compra e pagamento para dispositivos móveis que
reduz o tempo de finalização da compra, melhorando a experiência geral de
compra dos consumidores.
Estas startups foram premiadas com
um financiamento de 10.000€, 5.000€
e 2.500€, respetivamente, para aplicar no desenvolvimento de testes34
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-piloto, implementação e integração
dos projetos desenvolvidos em colaboração conjunta com a Nestlé. Na vertente interna do Programa, os cerca de
50 Colaboradores que participaram na
iniciativa desenvolveram 10 Projetos
de Inovação, e fizeram o pitch final dos
mesmos ao júri composto por membros do Comité de Direção da Nestlé Portugal e da equipa da Nova SBE.
Foram atribuídos quatro prémios a projetos que passam pela área dos serviços, desenvolvimento de novos produtos e promoção de hábitos de vida
mais saudáveis, quer através da atividade física, quer através da vertente
da alimentação. O PROJETO VENCEDOR foi o DOG SPOT. Mas, num ato
de reconhecimento da excelente qualidade dos projetos, o júri decidiu a atribuição de PRÉMIOS DE EXCELÊNCIA

aos projetos JANTA COMIGO, TRU e
CASA DA NUTRIÇÃO. Para Luís Ferreira Pinto, responsável da Nestlé Portugal pelo Programa, “O ‘Fora da Casca’
foi uma experiência muito enriquecedora para todos os envolvidos. Os projetos vencedores, que entraram em fase
de teste, vão ajudar a desenvolver áreas
cruciais – desde o tratamento de dados
à melhoria da experiência de consumo,
passando pela nutrição. O objetivo final
é partilhar valor com famílias portuguesas, melhorando a sua qualidade de
vida e contribuindo para um futuro mais
saudável”. Também o responsável da
Nova SBE, o Professor Miguel Muñoz
Duarte, faz um balanço positivo do
‘Fora da Casca’, afirmando que “Cumpriu os objetivos a que se propunha:
apoiou a inovação na Nestlé, serviu de
catalisador entre startups, empreende-

COMUNIDADES

learn

test
Diogo Silva,Marta
Joana
Arouca
Alves

PRÉMIOS INTERNOS
PROJETO VENCEDOR

DOG SPOT
Delvino Silva, Mariana Santa Bárbara, Inês Torres

PRÉMIOS DE EXCELÊNCIA

Marta Arouca, Cristina Campos,
Inês Salgado, Sílvia Costa

JANTA COMIGO

Ana Além, Diogo Silva,
Joana Alves, Ana Pais

TRU

Cristina Almasqué, Ana Fróis,
Patrícia Relvas, Joana S. Gomes

CASA DA NUTRIÇÃO

dores e projetos, que exploraram
sinergias abrindo caminho para
novos negócios.”
Lançado em setembro de 2017,
o Programa Nestlé Fora da Casca
selecionou startups e empreendedores internos para desenvolverem e implementarem os
seus projetos nas áreas da nutrição, saúde e bem-estar. Foi-lhes
oferecida formação, mentoria e
ainda um espaço de co-work –
THE INNOVATION BOX, onde,
em colaboração com a Nestlé Portugal, pudessem desenvolver soluções que fossem ao
encontro do propósito da Nestlé: melhorar a qualidade de vida
e contribuir para um futuro mais
saudável.
Durante as 24 semanas de co-desenvolvimento,foi visível a
transformação de mindset. Coragem, motivação e determinação
em “fazer diferente para fazer a
diferença” foram efetivamente
determinantes para o sucesso
desta iniciativa.

PRÉMIOS EXTERNOS
VENCEDORES STARTUP CHALLENGE

1.º PROGROW
www.progrow.io

2.º TEAM8
www.the-odysseus.com/team8uk

3.º YOUBEEP
www.youbeep.com
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| COMPROMISSO |

UM PLANETA
MAIS SUSTENTÁVEL

Mudanças que marcam
a diferença
Determinada a reduzir a sua pegada ecológica e contribuir para um
futuro mais saudável, a Nestlé coloca a preservação do ambiente
no topo das suas prioridades nos países onde opera. Em Portugal,
segue na linha da frente com iniciativas e indicadores que revelam
o nível de compromisso e os esforços realizados.
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PARA 2020 A NESTLÉ ASSUMIU COMPROMISSOS AMBICIOSOS:

Para minimizar o impacto da
poluição através do plástico
descartável, a Nestlé está
empenhada em agir a vários

REDUZIR
EM 35%

ELIMINAR OS
RESÍDUOS

REDUZIR
EM 35%

100%
RENOVÁVEL

o consumo
de água (vs 2010)

enviados para aterro

as emissões de
gases com efeito
de estufa (vs 2010)

Utilizar energia
de origem 100%
renovável

níveis:
• Desempenhar um papel
ativo no desenvolvimento de
sistemas eficazes de recolha,
triagem e reciclagem nos

Proteger o ambiente é uma forma de
preservar o futuro das próximas gerações. A promoção de práticas mais
sustentáveis, seja através de ações
individuais ou coletivas, nunca foi tão
premente e a luta contra a poluição
pelo plástico descartável tem estado
na ordem do dia, tendo sido, este
ano, o tema central do Dia Mundial do
Ambiental, assinalado a 5 de junho.
Na Nestlé, a política de sustentabilidade
ambiental é desenvolvida a vários níveis
desde há muitos anos, com compromissos muito ambiciosos e resultados
notáveis que concorrem para o mesmo
propósito: melhorar a qualidade de vida
e contribuir para um futuro mais saudável. A temática dos resíduos de
plástico foi assumida como uma prioridade e, até 2025, a empresa quer tornar todas as suas embalagens 100%
recicláveis ou reutilizáveis, pois acredita que há uma necessidade urgente
de minimizar o impacto das mesmas
no meio ambiente. O objetivo é assegurar que nenhuma das suas embalagens, incluindo plásticos, termine o seu

ciclo de vida em aterros ou como lixo em
mares, oceanos e cursos de água.
Para cumprir este compromisso a
Companhia irá concentrar a sua ação
em três áreas: eliminar plásticos não
recicláveis; incentivar o uso de plásticos que permitam melhores taxas de
reciclagem e eliminar ou alterar combinações complexas de materiais de
embalagem.
De acordo com Mark Schneider, CEO
da Nestlé, SA, “o desperdício de plástico
é uma das questões mais urgentes que o
planeta enfrenta hoje no capítulo da sustentabilidade. Esta situação requer uma
abordagem coletiva e a Nestlé está comprometida em encontrar as melhores
soluções para reduzir, reutilizar e reciclar”.
Gesine Meissner, membro do Parlamento Europeu, aplaude a iniciativa
e considera que “os compromissos da
Nestlé são o passo certo na hora certa.
Considerando o desafio dos resíduos de
plástico e da poluição em terra e também no mar, precisamos de uma abordagem abrangente e global da indústria,
dos políticos e dos consumidores”.

países onde opera;
• Trabalhar com os seus
parceiros de toda a cadeia de
valor e associações industriais
para explorar diferentes
soluções de embalagem, com
o objetivo de reduzir o uso de
plástico, facilitar a reciclagem
e promover o desenvolvimento
de novas abordagens para
eliminar o desperdício de
plástico;
• Rotular as suas embalagens
de plástico com informações
sobre reciclagem, para
esclarecer os consumidores
sobre a forma mais correta de
as descartar.
• Continuar a aumentar a
proporção de utilização de
plásticos reciclados nas suas
embalagens, incluindo 25% de
conteúdo reciclado até 2025
em garrafas PET na Europa.
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Mudar a forma
de utilizar o plástico
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A Comissão Europeia quer eliminar o plástico descartável no espaço europeu até
2030, substituindo-o por plástico reciclável
ou
outras
alternativas
– ometa
a qual a
É leve,
é barato,
está em todo
lado epara
não conseguimos
Nestlé
tem
vindo
a
trabalhar.
A
Europa
produz
viver sem ele. O plástico é fantástico, mas também
tem
sérias
desvantagens.
58
milhões
de toneladas de plástico por ano,
Chegou
o momento dede
repensarmos
a utilização
do plás40%
provenientes
embalagens.
Estima-se
tico
e
de
fazermos
algumas
perguntas
complicadas:
que 8 milhões de toneladas acabe no mar.

A EUROPA PRODUZ UMA QUANTIDADE
A EUROPA PRODUZ UMA QUANTIDADE
ENORMEENORME
DE PLÁSTICO:
DE PLÁSTICO:

5858
MILHÕES
DETONELADAS
TONELADAS
MILHÕES DE
POR ANO

POR ANO

Mudar a forma
de
utilizar22o%plástico
40 %
20 %
embalagens

ão conseguimos
as também tem

lização do plásomplicadas:

ANTIDADE

ELADAS

edifícios
e construção

bens de uso
doméstico e de
consumo

APENAS

30 %
foram
reciclados

• Como podemos evitar os plásticos descartáveis?
• Podemos facilitar a sua reciclagem?
• E como podemos impedir que o plástico acabe
onde não pertence?

9%

automóveis
e camiões

6%

equipamento elétrico
e eletrónico

3%

A EUROPA PRODUZIU

A maior parte da matéria-prima provém de combustíveis
fósseis. Desta forma, se as tendências de produção atuais se
A EUROPA PRODUZIU
mantiverem, até 2050, o plástico pode representar 20 % do
25 de
MILHÕES
TONELADAS
consumo
petróleo, 15 %DE
das emissões
de gases com efeito
RESÍDUOS
DE PLÁSTICO
de estufaDE
e poderá
vir a existir
mais plástico do que

25 MILHÕES DE TONELADAS
DE RESÍDUOS DE PLÁSTICO

Ambiente

20 %

APENAS

30 %
foram
reciclados

39 %
foram
incinerados

31 %
foram para
aterros

Fonte: PlasticsEurope, 2014.

3%

agricultura

de combustíveis
odução atuais 38
se
resentar 20 % do
gases com efeito

Fonte: Comissão Europeia, in “Changing the way we use plastics”
As iniciativas da UE, tais como objetivos de reciclagem mais ambiciosos e uma legislação mais eficaz relativa à água potável (reduzindo a necessidade de água engarrafada), estão a melhorar
a situação, mas são necessárias medidas mais rigorosas.
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Mais |de
dos
resíduos

de plástico ainda é proveniente das
embalagens, mas apenas 40 % dessas embalagens são
recicladas.

foram
incinerados

31 %
foram para
aterros

Embalagens 100% recicláveis

agricultura

Fonte: PlasticsEurope.

39 %

Fonte: PlasticsEurope, 2014.

peixe no mar.

edifícios
construção

NESTUM utiliza
materiais 100%
recicláveis em
todos os seus
componentes,
A EUROPA
PRODUZIU desde
a bolsa
(invólucro
25 MILHÕES
DE TONELADAS
DE RESÍDUOS
DE PLÁSTICO
de plástico),
estojo
(embalagem de
cartão) e caixa de
transporte.
• Como podemos evitar os plásticos descartáveis?
• Podemos facilitar a sua reciclagem?
• E como podemos impedir que o plástico acabe
onde não pertence?

As iniciativas da
tais como
objetivos de reciclagem mais ambijáUE,
estão
mercado
ciosos e uma legislação mais eficaz relativa à água potável (reduzindo a necessidade de água engarrafada), estão a melhorar
A são
mais
de setemedidas
anos da
estipulada, a Nesa situação, mas
necessárias
maisdata
rigorosas.

tlé tem em curso um conjunto de ações e procedi-

Mais de 60 %mentos
dos resíduos
plástico
ainda éalcançar
proveniente
das objetivo,
quedelhe
permitirá
o seu
embalagens, mas apenas 40 % dessas embalagens são
recicladas. assegurando um equilíbrio entre segurança alimen-

tar, maquinalidade
Fontes: PlasticsEurope
e Eurostat.

e investimento financeiro, uma
vez que algumas máquinas poderão ser alvo de um
upgrade que garanta boas performances e embalagens com qualidade.
Neste momento, produtos como NESTUM e a gama
de Cereais de pequeno-almoço já usam materiais
100% recicláveis em todos os seus componentes,
desde a bolsa (invólucro de plástico), estojo (embalagem de cartão) e caixa de transporte, existindo
outros que estão a ser testados.
Os materiais flexíveis, como as bolsas, são os que
apresentam maiores desafios, mas a companhia
conta com várias propostas sólidas para substi-

PLANETA

tuir o alumínio ou o plástico de todas
estas embalagens, até porque os principais fornecedores transformaram
a prioridade da Nestlé na sua prioridade número um, estando a apresentar soluções por iniciativa própria.

Programas ambientais geram
resultados consistentes
Desde há muito tempo que a Nestlé
traçou uma estratégia ambiental que
tem vindo a implementar de modo
gradual e constante, cumprindo o seu
objetivo de proteger os recursos para
as gerações futuras. O balanço é muito
positivo e os indicadores estão à vista:
nos últimos cinco anos, a Nestlé Portugal reduziu em 63% o consumo de
água e em 58% os resíduos enviados
para aterro, resultantes das suas operações em território nacional. Também

nas emissões de CO2 a empresa conseguiu, em Portugal, uma diminuição de
8% no mesmo período.
Estes resultados, medidos em tonelada de produto terminado, são o corolário dos investimentos realizados em
projetos e infraestruturas de caráter
ambiental, que irão continuar a exercer um impacto positivo nos níveis de
desempenho. Até ao final do corrente
ano, a empresa espera reduzir 2% no
nível de consumo de água, 1% nas
emissões de CO2 e atingir a meta zero
nos resíduos enviados para aterro.
Miguel Serra, Diretor de Operações da
Nestlé Portugal, sublinha “Estes resultados são fruto dos esforços que temos
realizado nesta área e do cuidado que a
Nestlé coloca no uso sustentável dos
recursos naturais, quer os necessários
ao fabrico dos nossos produtos, quer os
necessários à sua preparação em casa
dos portugueses. Esta é mais uma forma

de a Nestlé contribuir para um futuro mais
saudável, ao mesmo tempo que, através
dos seus produtos, contribui para a qualidade de vida das famílias portuguesas”.
Efetivamente, a Nestlé Portugal tem
vindo a desenvolver vários programas que lhe possibilitaram progredir
em todos os indicadores de ambiente,
entre eles, a instalação de um filtro na
Fábrica de Avanca, que permitiu melhorar a qualidade das emissões atmosféricas; a reabilitação da ETAR dedicada
desta fábrica e o aumento do nível de
proteção de ruído para o exterior. Na
fábrica de cafés torrados, no Porto, a
empresa instaurou um projeto para a
redução de gases fluorados com efeito
de estufa.
De igual modo, a formação dos colaboradores e dos parceiros desempenha um papel essencial no alinhamento
comum face aos objetivos delineados e
são um fator-chave para os resultados
evidenciados.

NESTLÉ PORTUGAL E O AMBIENTE 2013 -2017
5 de Junho // Dia Mundial do Ambiente

EMISSÕES
-8%

Redução nas
emissões diretas e
indiretas de CO²
por tonelada de
produto terminado

RESÍDUOS
-58%

Redução dos
resíduos enviados
para aterro por
tonelada de
produto terminado

ÁGUA
-63%

Redução no
consumo de água
m3 por tonelada de
produto terminado

Resultados da Estratégia Ambiental Nestlé Portugal
(verificados nos últimos cinco anos, de 2013 a 2017)
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NUNO LOBATO
CORTESÃO
Key Account Manager,
Graphicsleader

Parceiros comprometidos
em proteger os recursos
para as gerações futuras
Especializada no fabrico de embalagens
de cartolina, a Graphicsleader é um dos
parceiros que responde aos constantes desafios da Nestlé com inovação,
pesquisa e desenvolvimento. “Qualquer desafio envolve sempre ambas as
empresas e acreditamos que é assim
que conseguimos manter o nível de
confiança que construímos nos longos
anos de trabalho em equipa”, assegura
Nuno Cortesão.
Tornar as embalagens mais ecológicas, seja nos processos de fabrico,
nos materiais e matérias-primas usadas ou nos equipamentos, tem sido
um processo gradual e constante “que
implica estudar ao pormenor as melhorias a introduzir, apresentando sempre as melhores soluções em termos
económicos, ambientais e de performance dos estojos nas linhas de produção”. Para responder ao compromisso
assumido pela Nestlé em produzir
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embalagens com materiais reciclados,
“começámos por fazer um estudo de
compressão aos estojos, que nos permitiu reduzir o peso da cartolina utilizada. Posteriormente, a Nestlé alterou,
em algumas gamas dos seus produtos, a composição das bolsas interiores para um material de-laminado de
alumínio, formando uma barreira que
impede a migração de qualquer substância para esses produtos”, explica
Nuno Cortesão. Essa proteção criou as
condições de segurança que viabilizaram “a conversão para cartolinas 100%
recicladas, usadas atualmente com
sucesso”.
Hoje-em-dia, “a Graphicsleader dispõe
de um centro de estudo de embalagem
que diligencia melhorias na arquitetura dos estojos e analisa novos materiais mais ecológicos”, possuindo ainda
“certificação FSC que nos permite trabalhar com cartolina originária de florestas com gestão sustentável”.
Também o processo de impressão e
acabamento registou alterações, com
recurso “a tintas de baixa migração, inodoras (LMQ) e isentas de óxidos metálicos”, que provêm “exclusivamente de
um fornecedor certificado”. A redução do consumo de água foi outro dos

desafios lançados pela Nestlé e, “graças ao forte empenho dos fabricantes
de máquinas de impressão, trabalhamos atualmente com equipamentos
que operam com circuitos fechados
de água, sendo esta substituída apenas uma vez por semana”, garante
Nuno Cortesão. Em paralelo, “realizámos recentemente um estudo interno
de emissões de CO2 e identificámos a
pegada ecológica produto a produto.
Este trabalho levou-nos a dedicar especial atenção à redução no consumo
de água, energia e resíduos inerentes
a todo o processo, o que resultou na
diminuição de cerca de 25% nas nossas emissões de CO2”, sublinha o responsável da Graphicsleader.
O estojo de Nestum, que é hoje 100%
reciclável e produzido com papel reciclado, “é o nosso ‘estojo laboratório’ e
sempre que estudamos uma inovação,
fazemo-lo com base neste ‘campeão
de vendas’. Para tornar este produto
ainda mais ecológico “estamos a realizar estudos para a diminuição de paletas internas, que irão permitir usar cartolina de dimensão inferior, ao mesmo
tempo que estamos a testar os vincos
para reduzir a gramagem usada”, conclui Nuno Cortesão.

