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Estabelecemos metas ambiciosas
de sustentabilidade para promover a saúde
do nosso planeta, impulsionar o progresso
social e apoiar um sistema alimentar
sustentável e saudável.

EDITORIAL
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Os princípios de sustentabilidade defendidos pela Nestlé
são inerentes ao propósito da Companhia: desenvolver
o poder da alimentação para melhorar a qualidade de vida,
hoje e para as gerações futuras.
Na prossecução deste propósito a nossa atuação assume
uma dimensão ampla, percorrendo toda a nossa cadeia
de valor, desde a matéria-prima à casa do Consumidor e mais
além, englobando todo o ciclo de vida dos nossos produtos.

É esta visão que queremos expressar nesta nova edição da Nest, inteiramente
dedicada ao tema da Sustentabilidade.
Ao longo da minha vida profissional na Nestlé, tenho tido o privilégio de observar a preocupação da Companhia para com um sistema alimentar regenerativo,
em que o nosso impacto vai além da mera sustentabilidade, ajudando a melhorar
a saúde das pessoas, a economia das comunidades onde estamos inseridos, renovando as infraestruturas e aumentando as oportunidades e, indo além da redução
ou neutralização dos impactos ambientais, preocupando-se com a qualidade dos
solos, com a melhoria da biodiversidade e procurando inverter a trajetória das alterações climáticas.
Orientados pelo nosso grande objetivo de atingirmos a neutralidade carbónica em
2050, reforçámos os nossos compromissos para enfrentar as alterações climáticas
com a tomada de medidas ambiciosas e ações que incidem em quatros áreas
principais: portefólio, embalagem, produção e logística.
Espero que com esta edição possamos ser, de alguma forma, inspiradores da
mudança em prol de um Planeta mais sustentável e de um sistema alimentar regenerativo para todos. Porque só se agirmos em conjunto, conseguiremos fazer a
diferença. •
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TEMA

MISSÃO 2050:
Atingir a neutralidade
carbónica
Reforçar os esforços para lutar contra as alterações
climáticas é uma das prioridades da Nestlé, com a
tomada de medidas ambiciosas para atingir as zero
emissões líquidas de gases com efeito de estufa
até 2050. O foco estará em ações que protejam
a biodiversidade e os recursos naturais do planeta.
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TRABALHAR PARA OBTER IMPACTO
AMBIENTAL ZERO ATRAVÉS DE:
• Melhoria da performance das operações;
• Melhoria da eficiência das formas de trabalho;
• Melhoria da performance das embalagens;
• Redução do desperdício alimentar;
• Promoção de um consumo sustentável com
base em novas fontes de matérias-primas;
• Proteção dos recursos naturais.

Enfrentar as alterações climáticas é
uma ação urgente na agenda mundial e é igualmente uma prioridade
para a Nestlé. A empresa está, por
isso, a tomar medidas decisivas e a
apoiar a aceleração e o incremento
de ações de combate às alterações
climáticas, no sentido de assegurar
o seu sucesso a longo prazo e contribuir para um futuro sustentável
para as próximas gerações.
Ajudar a garantir que a sociedade
vive dentro dos limites do planeta,
protegendo a biodiversidade e os
recursos naturais e, ao mesmo
tempo, incentivar outros a agir com
responsabilidade é um dos pontos

chave da sua atuação em prol das
das Pessoas, das Comunidades e do
Planeta. E uma empresa com a dimensão da Nestlé, tem uma oportunidade única de o fazer, já que ao
operar em quase todos os países do
mundo tem a escala e o alcance
necessários para marcar a diferença
e dar um importante contributo para
uma sociedade mais saudável e mais
sustentável.
Para tal, e enquanto signatária do
compromisso da ONU “Business
Ambition for 1.5°C”, a Nestlé foi das
primeiras empresas a apresentar
publicamente o seu plano para atingir
a neutralidade carbónica, com zero

emissões líquidas de gases com
efeito de estufa até 2050, em linha
com o Acordo de Paris, que limita
o aumento da temperatura global a
1,5°C acima dos níveis pré-industriais.
As ações tomadas para cumprir este
compromisso estão concentradas
em três áreas principais:
• Apoiar os agricultores e fornecedores de matérias-primas na
implementação de práticas de
agricultura regenerativa, como
forma de melhorar a saúde do solo e manter e regenerar os diversos ecossistemas;
• Ampliar o programa de reflorestação com o objetivo de plantar
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SABIA QUE?...
Aproximadamente 1,3 mil milhões de toneladas de alimentos são perdidos ou desperdiçados anualmente (Fonte:
FAO). Metade destes são alimentos ricos em nutrientes,
como frutas e vegetais. O desperdício alimentar, que ocorre
em toda a cadeia de valor, é
medido não apenas pelas perdas de valor nutricional, mas
também pelo impacto que tem
no ambiente, estimando-se
que, em 2050, a emissão de
gases com efeito de estufa
decorrentes desta situação
possam atingir anualmente
entre 5,7 e 7,9 Gt/CO2.
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20 milhões de árvores todos os
anos durante os próximos dez
anos nas áreas geográficas onde
obtém as suas matérias-primas;
• Completar a transição total da
empresa para eletricidade 100%
renovável até 2025, adotando
ainda medidas de proteção e de
regeneração da água e medidas
de combate ao desperdício alimentar nas suas operações.
Além disso, e dentro do seu portefólio de produtos, a Nestlé tem vindo
a expandir a oferta de alimentos e
bebidas à base de plantas e a reformular os seus produtos para os tornar mais ecológicos, estando igualmente a aumentar o número de
marcas “neutras em carbono” que
disponibiliza aos Consumidores,

dando-lhes a oportunidade de contribuírem também para a luta contra
as alterações climáticas.
O caminho a percorrer para alcançar
estes ambiciosos objetivos pressupõe
ações em toda a cadeia de valor e um
trabalho conjunto com os agricultores, os parceiros da indústria, os
governos, as organizações não governamentais e os Consumidores. Para o
conseguir irá igualmente beneficiar do
constante investimento em investigação, tecnologia e inovação em todos
os países em que a companhia está
presente, incluindo Portugal, onde a
atuação no sentido da sustentabilidade em todas as fases da cadeia de
valor, desde a matéria-prima à casa
do Consumidor, já está a gerar resultados muito significativos na redução
da pegada ecológica. •
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RESULTADOS EM PORTUGAL
O compromisso de atingir as zero emissões líquidas de gases com efeito de estufa implica que sejam
tomadas medidas ao longo de toda a cadeia de valor. Em Portugal já demos passos muitos importantes
com resultados tangíveis na redução da nossa pegada ambiental.

PRODUÇÃO

COMPRAS

-22% de consumo de energia entre 2010-2019.

1051

fornecedores locais das mais variadas
áreas de atividade.

-68% de consumo de água entre 2010-2019.
-38% de emissões de CO

64% de compras efetuadas a Fornecedores

entre 2010-2019.
2

nacionais.

100%

- 51,3% de kg de CO

da eletricidade comprada é proveniente
de fontes renováveis certificadas.

por tonelada de pro2
duto terminado através da sua política de compras locais entre 2010-2019, ao reduzir a distância de transporte entre a origem da matéria-prima e o seu destino final, as fábricas.

100% da frota automóvel elétrica até 2025.
0 (ZERO)

resíduos enviados para aterro
(meta atingida em 2019).

CADEIA DE
DISTRIBUIÇÃO

EMBALAGEM

80% do volume de negócios

95% das embalagens atuais são

está concentrado no Centro de
Distribuição de Avanca com evidentes eficiências operacionais e
ambientais.

recicláveis ou reutilizáveis.

100% das nossas embalagens

2,5

toneladas de redução na utilização de plástico virgem, em 2020,
fruto das medidas de transformação
de embalagens.

serão recicláveis ou reutilizáveis até
2025.
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“Preservar o futuro
com base no respeito
pelas Pessoas, pelas
Comunidades e pelo
Planeta”
ARNAU PI
Responsável de Sustentabilidade Ibérico
da Nestlé

No caminho a percorrer para atingir
o compromisso de zero emissões
líquidas de gases com efeito de
estufa até 2050, quais serão as principais mudanças a efetuar?
Este compromisso de zero emissões
líquidas de gases com efeito de
estufa até 2050 é um compromisso
que impacta toda a nossa cadeia de
valor, toda a nossa Companhia e no
qual todos estaremos envolvidos de
uma forma ou de outra. Se analisarmos os dados em detalhe, constatamos que a grande maioria das emissões, cerca de 70%, são provenientes
dos ingredientes que utilizamos nos
nossos produtos, pelo que o papel
das Compras será muito relevante
para cumprir este compromisso.
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O compromisso de trabalhar para conseguir o impacto
ambiental zero nas suas operações está incorporado
no propósito da Companhia, que deve impulsionar e ser
agente da mudança. Contudo, este objetivo só é alcançável
com a colaboração de todos os intervenientes na cadeia
de valor, desde os fornecedores aos Consumidores,
sendo que todos os setores da sociedade têm um papel
determinante e uma função a desempenhar. É este
o desafio da Nestlé, expresso pelo seu Responsável
de Sustentabilidade Ibérico, Arnau Pi.

Nos próximos anos, veremos como
o nosso portefólio se adapta a produtos com menor impacto ambiental, assim como os seus ingredientes e receitas. Além disso,
teremos de potenciar projetos colaborativos com os nossos Parceiros
na nossa cadeia de valor, de modo a
caminharmos no sentido de uma
agricultura mais regenerativa e que
aplique práticas sustentáveis para
reduzir ou capturar a maior quantidade possível de emissões, favorecendo a biodiversidade e a proteção
do planeta.
Uma das mudanças mais desafiantes diz respeito, precisamente, à
matéria-prima. Em que consiste esta

mudança e como é que, na prática,
se pode concretizar?
Esta mudança nos nossos produtos,
receitas e matérias-primas consiste
em optar por produtos mais low
carbon, ou seja, com uma menor pegada carbónica. Geralmente, os produtos de origem vegetal têm uma
menor pegada carbónica do que os
de origem animal. Assim, reformulando certos produtos já existentes
com a sua versão plant based, ou
através de novas gamas de produtos
vegetais, conseguimos este propósito de reduzir a pegada de carbono
dos nossos produtos com o consequente benefício para o planeta e
sem descuidar a componente nutricional.

PLANETA

Que implicações é que isso tem no
portefólio de produtos da Nestlé?
A principal implicação para o nosso
portefólio é que este terá de caminhar nesta direção e, para o conseguir, a inovação é a chave. A Nestlé
está a apostar internamente nesta
inovação, mas será igualmente
muito importante estabelecer ligações externas com a comunidade
científica, outras empresas e
empreendedores. Devemos ainda
estar particularmente atentos às
novas tendências para liderar esta
inovação.
Na área da produção e da cadeia de
distribuição, tem sido feito um
enorme esforço nos últimos anos
para reduzir o impacto da operação
no ambiente. Que compromissos
foram assumidos e que ações estão
a ser desenvolvidas?

A nível mundial, a Nestlé comprometeu-se a reduzir em 35% as emissões
de gases com efeito de estufa por
tonelada de produto nas nossas
fábricas no período 2010 - 2020,
assim como a reduzir em 10% as
emissões nas rotas logísticas entre
2014 e 2020. A nível Ibérico temos
realizado vários projetos para contribuir para a concretização destes
objetivos, como é o caso da Caldeira
de Biomassa da fábrica de Girona,
que arrancou há alguns meses e que
vai reduzir em 19.000 toneladas de
CO2 /ano as nossas emissões, ou
ainda a conquista da estrela Lean &
Green (plataforma europeia de colaboração especialmente dirigida a
reduzir as emissões de CO2 associadas à cadeia de abastecimento), em
Espanha, em 2018.
Agora, com o compromisso de atingirmos zero emissões líquidas de ga-

ses com efeito de estufa até 2050,
todas estas iniciativas se tornarão
ainda mais relevantes, pois temos o
grande objetivo de conseguir reduzir
estas emissões em 50% até 2030.
Que contributo se espera de Portugal?
Em Portugal, tanto na área de fabrico
como de supply chain podemos contribuir notavelmente para concretizar este objetivo. A região Ibérica é,
juntamente com o Reino Unido e a
Irlanda, a que apresenta maior pegada carbónica em manufacturing na
Zona EMENA, e Avanca é a terceira
fábrica na Ibéria com mais emissões, a seguir a Girona e La Penilla.
Por isso, hoje temos projetos identificados para a fábrica de Avanca
que poderiam reduzir as emissões
em 70% até 2030, aproximadamente.
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A Nestlé tem vindo também a dar
passos importantes na área da
embalagem. Que objetivos e ações
podemos destacar neste campo?
Efetivamente, a Nestlé divulgou os
seus compromissos relativos à área
da embalagem, alinhados com o
modelo de Economia Circular e projetados num horizonte até 2025. Até lá,
100% das nossas embalagens serão
recicláveis ou reutilizáveis; assumiremos um papel ativo na melhoria dos
sistemas de recolha, seleção e reciclagem; e as nossas embalagens PET
terão um mínimo de 50% de material
reciclado. Estes três compromissos
têm uma visão comum, que consiste
em que nenhuma das nossas embalagens se converta em lixo nos oceanos ou na natureza.
Para isso, ainda que na Nestlé possamos impulsionar e ser agentes da
mudança, é necessária a colaboração de todos os Parceiros que intervêm na cadeia de valor, desde os
Fornecedores, cooperando connosco na redução do impacto ambiental da embalagem através do eco
design, até aos Consumidores,
fazendo a gestão correta das embalagens depois de utilizadas, depositando-as no recipiente adequado.
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Para reconhecer o esforço dos nossos Fornecedores no que se refere às
boas práticas ambientais e promover
iniciativas e projetos de economia
circular relevantes nesta vertente da
cadeia alimentar, criámos recentemente em Portugal o “Prémio de
Sustentabilidade” (ver pág. 12).
O foco nas Pessoas e nas Comunidades é outra das áreas que tem
merecido especial atenção, seja na
empregabilidade, na renovação do
espaço de trabalho ou nos apoios
decorrentes da COVID-19. De que
forma é que este trabalho tem vindo
a consubstanciar-se?
Tal como o respeito pelo Planeta é
uma das chaves da Nestlé na gestão
do seu negócio, o respeito pelas
Pessoas e pelas Comunidades constituem também premissas fundamentais.
Por isso mesmo e no caso concreto
da renovação do edifício-sede em
Lisboa, foram tidas em consideração

as melhores práticas disponíveis,
tanto no que se refere à remodelação em si mesma – materiais, eco
design das instalações e execução
dos trabalhos – como na gestão e
utilização do espaço em termos de
eficiência energética, uso de água,
gestão de resíduos, espaços amplos,
abertos e confortáveis.
No que se refere à empregabilidade
jovem, a Nestlé lançou em 2014 a iniciativa global “Nestlé needs YOUth”
com o objetivo de dar oportunidades
laborais a jovens em todo o mundo,
tendo criado até hoje mais de
100.000 oportunidades de emprego.
Em linha com esta iniciativa, celebrou-se em Portugal no passado dia
12 de novembro, coincidindo com o
Dia Internacional da Juventude, a
jornada “The Future needs YOUth”
para os jovens portugueses, na qual
se evidenciaram as competências e
as ferramentas que serão úteis e
necessárias para o futuro.
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“No que se refere
à empregabilidade,
a Nestlé lançou a
iniciativa global
“Nestlé needs YOUth”
com o objetivo
de dar oportunidades
laborais a jovens
em todo o mundo,
tendo criado mais de
100.000 oportunidades
de emprego.”

Por fim, devemos salientar que a
adaptação à nova normalidade,
decorrente da crise causada pela
Covid-19, significa construir e conquistar a confiança da comunidade.
Significa agir com responsabilidade,
convicção e responder às expectativas dos Colaboradores, Consumidores, Clientes e sociedade em geral.
Esta será a tendência que marcará o
futuro. Os próximos meses continuarão a desafiar-nos a todos. A pandemia está longe de terminar, mas juntos vamos conseguir derrotá-la.
David Attenborough afirma no seu
documentário “Uma vida no nosso
planeta” que o mundo se encaminha
para o desastre devido à ação humana, mas que ainda podemos corrigir os nossos erros se agirmos já. A
Nestlé partilha desta visão e desta
esperança…
De que forma pode a Nestlé ser um
agente de mudança na sua indústria?
A emergência climática é uma das
grandes ameaças e, por isso, é um
tema prioritário na agenda mundial.

Após o acordo de Paris assinado
durante a COP21 (21ª Conferência das
Nações Unidas sobre as Mudanças
Climáticas, realizada em 2015), os
governos concordaram em não permitir que a temperatura média global
suba acima de 2 °C, a partir da qual os
impactos climáticos extremos se tornam cada vez mais difíceis de gerir.
Na realidade, está demonstrado que
é necessário não ultrapassar a temperatura global do planeta em 1,5 °C
em relação aos níveis pré-industriais
e, para isso, é necessário atingir a
neutralidade carbónica em 2050. As
previsões atuais, caso não sejam
tomadas medidas urgentes, dão
conta de um aumento de 3,2 °C, o
que conduziria, segundo relatório da
ONU publicado em 2019, a impactos
destrutivos irreversíveis.
Mas sejamos otimistas e pensemos
que estamos a tempo de remediar a
situação realizando as ações necessárias para reduzir drasticamente as
emissões de gases com efeito de

estufa e, assim, alcançar a neutralidade carbónica até 2050, o que limitará o aquecimento global. E como
referi anteriormente, embora as empresas possam ser o motor dessa
transição, todos os setores da sociedade têm um papel determinante e
uma função a desempenhar.
Na Nestlé, temos o compromisso de
que as nossas emissões líquidas atinjam o nível zero até 2050, trabalhando
em ações de redução em toda a
cadeia de valor dos nossos produtos,
nas quais distinguimos quatro áreas
principais: compras, embalagem, produção, logística e portefólio de produtos "baixos em carbono".
Em última análise, compromissos
como este são necessários para preservar o futuro e temo-lo incorporado no propósito da Nestlé: Desenvolver o poder da alimentação para
melhorar a qualidade de vida, hoje e
para as gerações futuras, com base
no respeito pelas Pessoas e Famílias,
pelas Comunidades e pelo Planeta. •
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COMPROMISSO

PRÉMIO DE
SUSTENTABILIDADE
NESTLÉ
Distingue boas práticas
de sustentabilidade dos
Parceiros de negócio

Orientada pelo seu propósito de
“desenvolver o poder da alimentação
para melhorar a qualidade de vida de
todos, hoje e para as gerações futuras” e de partilhar valor com as Pessoas e Famílias, com as Comunidades e com o Planeta ao longo da sua
cadeia de valor, a Nestlé lançou em
junho, no âmbito do Dia Mundial do
Ambiente, o Prémio de Sustentabilidade Nestlé. Um prémio que tem
como objectivo incentivar os seus
Parceiros de negócio – Fornecedores
de matérias-primas, material de
embalagem e serviços – a partilharem com a sociedade as suas boas e
inovadoras práticas de sustentabilidade em prol do Consumidor, do
Ambiente e das Comunidades onde
estão inseridos. Para além disso, o
prémio reveste-se de uma dimensão
maior ao permitir à Nestlé alinhar
com os seus Parceiros o seu principal compromisso de tornar a
empresa neutra em emissões de
gases com efeito de estufa até 2050.
Como realça Paolo Fagnoni, Diretor-Geral da Nestlé Portugal: “Os nossos
Fornecedores são parte integrante da
nossa cadeia de valor e, por isso,
acreditamos que estas iniciativas são
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fundamentais para a manutenção de
relacionamentos sólidos, essenciais
para o sucesso do negócio e do alargamento dos impactos positivos que
estes propiciam.”
Concorreram a este prémio 21 empresas e todas elas apresentaram uma
clara estratégia no sentido de construir um futuro mais sustentável e
mais solidário. Destas empresas, dez
foram selecionadas para a fase final
de pitch ao júri, este que reuniu seis
elementos da Nestlé Portugal: Paolo
Fagnoni, Diretor-Geral; Maria do
Rosário Vilhena, Diretora de Recursos
Humanos; Jörg Deubel, Diretor de
Supply Chain; Jaume Mora, Diretor
Ibérico de Compras; Gonçalo
Granado, Diretor de Comunicação e
Sofia Tavares, Responsável pelo Serviço ao Consumidor da Nespresso e,

ainda, outros convidados externos,
como João Castro Guimarães, Diretor
Executivo da GS1 e Ana Isabel Trigo
de Morais, Presidente Executiva da
Sociedade Ponto Verde. Com esta
primeira edição foram atribuídos três
prémios e duas menções honrosas.
A empresa vencedora foi a Ezpeleta
com o projeto “Eolo Pureti”, que consiste na produção de guarda-sóis
que purificam o ar envolvente.
O tecido deste guarda-sol contém
uma nanotecnologia disruptiva, fotocatalítica, criada pela empresa norte-americana Pureti, que permite
eliminar as substâncias nocivas, tornando o ar mais limpo. Reconhecendo a importância deste prémio
Miguel Ardao, Diretor-Geral do
Grupo Ezpeleta salienta “a Nestlé
sempre foi um fabricante de produtos
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Projeto vencedor,
“Eolo Pureti”
da empresa Ezpeleta.

comum: a oferta de refeições aos
utentes das IPSS “Crescer-Ser” e
“Porta Solidária”. Nuno Lopes Veigas, responsável do Departamento
de Qualidade da Acembex, confessa:
“o reconhecimento agora evidenciado pela Nestlé, permitirá a expansão do programa MIMO, que no crítico momento que se vive, fornece, à
Associação “Crescer-ser” e à “Porta
Solidária”, produtos para a confeção
de mais de 1.500 refeições diárias. É
uma honra fazer parte do “mundo”
Nestlé!”.

para cuidar das pessoas, pelo que é o
candidato perfeito para organizar e
outorgar prémios deste tipo. Prémios
que nos animam a desenvolver ainda
mais projetos deste género.”
Já o projeto “Hoje, Amanhã e Sempre” da empresa Dacsa Atlantic conquistou o segundo lugar, tendo este
como objetivo a redução da pegada
de carbono associada à sua atividade ao longo da cadeia de valor.
Para isso têm contribuído iniciativas
como o cálculo da pegada de carbono, a redução do consumo energético e a introdução de melhorias
de eficiência e a formação gratuita
dada a 150 agricultores para alavancar a agricultura sustentável. “Este
projeto é especialmente importante
para nós porque mostra o empenho

e dedicação das nossas equipas, o
envolvimento com a comunidade de
agricultores portugueses e o compromisso com a Nestlé, que é um
parceiro de longa data do Grupo
Dacsa com quem nos orgulhamos
de partilhar a vontade de, em conjunto, encontrar uma abordagem
mais sustentável para o nosso planeta.”, admite Margarida Morais,
Diretora de Marketing e Vendas da
Dacsa Atlantic.
A fornecedora de matérias-primas
Acembex veio ocupar o terceiro lugar
com a apresentação do projeto
“MIMO” – um projeto de responsabilidade social, desenvolvido desde
2009, que junta os seus Fornecedores internacionais e empresas parceiras em prol de um objetivo

Não menos importantes foram as
duas Menções Honrosas atribuídas:
uma delas à Randstad, cujo projeto
“Paperless”, iniciado em 2016 em
conjunto com instituições de cariz
social, consiste numa abordagem
holística à reinserção social de pessoas sem abrigo, sendo que 12, das
14 pessoas com quem trabalharam,
conseguiram reintegrar-se com
sucesso; e outra à Axians Portugal,
que trouxe um projeto de criação de
emprego entre os mais jovens na
zona interior do país, por meio do
desenvolvimento de skills profissionais, sobretudo na área digital, tendo
sido criado um centro de engenharia
especializado no desenvolvimento
de serviços digitais diferenciadores.
Este projeto teve um profundo
impacto económico – estimado em
43 milhões de euros até 2022 – e foi
especialmente importante neste
período de crise pandémica em que
vivemos, uma vez que permitiu dar
apoio informático aos mais de seis
mil alunos da região que passaram a
ter aulas em casa.•
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EM FOCO

NOVO CAMPUS
NESTLÉ
Ambientalmente
sustentável
e centrado
nas pessoas
14
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A qualidade de vida e o conceito
de cuidar, enquanto pilares
fundamentais do propósito
da Nestlé, são o fio condutor
do projeto de renovação do seu
edifício-sede que irá transformar
o local de trabalho num espaço
mais flexível, mais colaborativo
e mais sustentável.

PLANETA

Um ambiente de trabalho que promova a felicidade e a performance
dos Colaboradores com o menor
impacto ambiental possível. É desta
premissa que parte o projeto de
renovação do edifício-sede da
Nestlé que ao longo de 12 meses irá
alterar por completo o espaço de trabalho da empresa. Mais do que a
transformação física, que irá criar um
edifício “verde” e propiciar formas de
trabalhar mais ágeis, digitais, flexíveis e colaborativas, o projeto
assume uma forte dimensão cultural
assente nos valores e princípios da
empresa, colocando o bem-estar e
a realização pessoal e profissional
dos seus Colaboradores no centro
desta mudança.
Com um conceito inovador desenvolvido pelo atelier de arquitetura
Openbook e que se inspira no sím-

bolo e no próprio ADN da companhia, o novo Campus foi desenhado
para incentivar o sentido de comunidade e a interação com a natureza,
acolhendo mais de 1.100 Colaboradores de 43 nacionalidades diferentes e com faixas etárias distintas.
Neste novo espaço será possível
trazer os filhos para o escritório, trabalhar ou reunir no jardim, ter aulas
de ioga ou realizar experiências agrícolas na horta biológica que irá nascer no exterior do edifício.
Para materializar esta ideia foi escolhida a Vector Mais, experiente na
execução de escritórios de grande
dimensão, que dando continuidade
temporal ao imóvel, irá transformá-lo
num edifício ambientalmente sustentável, eficiente com certificação
LEED e WELL.

UM ESPAÇO DE EQUILÍBRIO
ENTRE O TRABALHO
E EXPERIÊNCIA
O novo Campus reflete a visão e a
abordagem de trabalho flexível e
colaborativo da Nestlé, em que o
local de trabalho deixa de ser apenas
um “escritório” para se assumir como
um espaço utilizado no dia-a-dia de
acordo com as necessidades de cada
colaborador. Porque, “numa cultura
de empowerment que promove a
autonomia e a responsabilidade dos
Colaboradores, compete a cada um
de nós gerir a forma como trabalha”,
refere Alexis Pinheiro, Workplace
Solutions Manager da Nestlé.
Atualmente, muito mais do que um
escritório, tendemos a procurar um
lugar onde possamos encontrar
equilíbrio entre o trabalho e a experiência, um espaço inclusivo com
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Restaurante

características singulares que motive
o Colaborador a atingir os seus objetivos pessoais e os da empresa.
“Está comprovado que o espaço de
trabalho tem uma influência direta
no desempenho dos Colaboradores
e, portanto, estamos convictos que
a criação de um novo Campus centrado no Colaborador, com as condições ideais para o equilíbrio físico,
emocional e laboral dos seus ocupantes, irá potenciar a sua motivação
e, consequentemente, a sua felicidade, compromisso e performance”,
salienta Alexis Pinheiro.
Paulo Jervell, arquiteto e sócio do
atelier Openbook, explica que o projeto procura “uma visão holística de
campus”, onde o foco na “figura
humana” foi a sua prioridade. Para
isso, foi concebido um “espaço acolhedor, com sentido de comunidade,
atrativo e desafiante, no qual as pessoas se sintam num ambiente seguro
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e natural, mas que incite à circulação
e à colaboração, dando-lhe liberdade para escolherem o lugar mais
propício para trabalhar ou fazer uma
pausa”. Neste sentido, a interação do
edifício principal com o espaço exterior e com os diversos espaços de
suporte assumem um papel muito
relevante e mereceram particular
atenção, tendo sido maximizada a
sua funcionalidade e diversidade.
Num edifício onde não haverá gabinetes e as unidades de negócio
estão organizadas em 18 pontos-âncora, o desenho dos novos espaços
contempla um aumento da área útil
de utilização através da otimização
das infraestruturas, garantindo uma
maior amplitude das zonas colaborativas e de circulação e um maior distanciamento entre postos de trabalho. A melhoria do conforto e da
experiência dos Colaboradores determinaram esta mudança, que
agora contribui naturalmente para o

respeito das novas regras impostas
pela COVID-19, proporcionando uma
resposta célere e uma forte motivação para regressar ao novo normal.
Alexis Pinheiro sublinha, por isso,
que “a mudança é uma realidade que
faz parte do ADN da Nestlé e que nos
faz mais fortes enquanto Colaboradores e enquanto equipa, e nos desafia a antecipar a própria mudança o
mais rapidamente possível. Este é
um dos drivers que nos tem permitido triunfar ao longo dos mais de 150
anos da nossa história e melhorar a
qualidade de vida de todos, hoje e
para as gerações futuras”.
UM LUGAR INSPIRADO
NA NATUREZA
“Um ninho social com natureza
infundida, madeira exposta e luz
natural”. É desta forma que Paulo
Jervell sintetiza a abordagem de
design que procurou a “inspiração
nas origens da comida e da natu-
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O desafio de trazer os Colaboradores
para o exterior, seja para trabalhar,
relaxar ou praticar desporto motivaram
a intervenção neste espaço.

reza”, num ambiente onde prevalece
a harmonia dos tons para irradiar
conforto e “influenciar positivamente
o bem-estar e o espírito colaborativo
da equipa”.
A interação com a natureza é um elemento primordial no novo Campus
da Nestlé, cuja localização e dimensão favoreceram a implementação
de um conceito de vida saudável,
baseado numa boa alimentação e na
prática de exercício físico, envolvendo todos os Colaboradores e visitantes no propósito da Companhia. O
desafio de trazer os Colaboradores
para o exterior, seja para trabalhar,
relaxar ou praticar desporto motivaram a intervenção neste espaço.

O Ninho é muito mais do que o logótipo. Nele está
representado o conceito de cuidar que faz parte do
ADN da marca desde a sua fundação. É este mesmo
conceito que define o novo local de trabalho:
• O lugar com o qual criamos raízes;
• Onde nos sentimos seguros;
• O espaço que fomenta o sentido de pertença
e de comunidade;
• O local onde somos constantemente desafiados;
• Onde crescemos e aprendemos através
da colaboração e da partilha de experiências;
• Onde criamos relacionamentos;
• O espaço onde encontramos qualidade de vida;
• Um apelo da natureza;
• Um símbolo da cultura e dos valores da marca
presentes em todos nós.
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Com um pavimento confortável e
colorido, será desenvolvido um circuito na envolvente do campus, próprio para a realização de caminhadas, pequenos percursos de corrida
e outras atividade desportivas. No
espaço central, marcado por uma
ampla zona relvada, irá nascer a
“Garden Box”, um edifício modular e
versátil com várias áreas de espaço
colaborativo, que se prolonga para o
jardim. Aqui, foram criadas diversas
zonas de estar com mobiliário, convidando os Colaboradores a descontrair e a usufruir do ar livre.
Neste conceito diferenciador, há ainda
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lugar para o cultivo de pequenas hortas biológicas, que poderão ser exploradas pelos Colaboradores com o
intuito da doação dos produtos produzidos a Instituições Particulares de
Solidariedade Social.
EDIFÍCIO “VERDE”
PIONEIRO NAS CERTIFICAÇÕES
QUE O PREMEIAM
Pilar fundamental neste projeto de
renovação, a sustentabilidade ambiental do edifício é um reflexo dos
compromissos que a Nestlé assume
na redução da sua pegada ecológica. Esta cultura de respeito e pre-

servação do ambiente está bem
evidenciada neste processo de
transformação e manifesta-se nos
materiais usados, na modernização
das infraestruturas, reutilização das
existências e também nas alterações
introduzidas no sistema de iluminação, na climatização automatizada e
na instalação de painéis solares, permitindo poupanças substanciais nos
consumos de energia e uma redução
de pelo menos 300 toneladas por
ano das emissões de CO2.
A natureza “verde” do edifício será
atestada com a atribuição da certificação LEED, a primeira em Portugal
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UM NINHO COMO
ESPAÇO DE TRABALHO
“As tendências do local de trabalho convergem para um conceito de ambiente doméstico, mas a Nestlé é mais do que isso. Como
tal, impunha-se ir mais longe para chegar a
algo mais envolvente, mais colaborativo e
mais sustentável”. A afirmação é de Paulo
Jervell e revela o ponto a partir do qual evoluiu o processo criativo que deu origem ao
conceito do novo Campus.
O ambiente de trabalho a desenvolver teria
de ser inspirador e impactar “a forma como
nos sentimos e como somos capazes de
libertar todo o nosso potencial”, ao mesmo
tempo que deveria ser capaz de projetar a
cultura e os valores da marca. No fundo, “o
conceito central teria de ser inspirado na história e na paixão pela nutrição que a Nestlé
desenvolve há mais de 150 anos”.
Naturalmente, o conceito de casa evoluiu
para o conceito de Ninho, o símbolo representativo da marca e que encerra tudo o que
define a Nestlé. “Partindo deste conceito,
entramos numa nova fase, na qual olhamos
para dentro do Ninho, estudamos detalhadamente tudo o que ali vive e redesenhamos o seu habitat, promovendo liberdade

de movimento, colaboração e bem-estar”,
explica o arquiteto.
No desenho traçado para o novo espaço
sobressaem três núcleos distintos: as “Landing Zones”, o “Social” e o “Workplace”.
A primeira zona “situa-se na rótula do edifício, isto é, no núcleo de distribuição para
os vários níveis e para as duas alas do campus. É aqui que sentimos os batimentos cardíacos da empresa, independentemente de
sermos um Colaborador ou Cliente. É um
local para reuniões informais, para trabalhar sozinho ou em equipa. É uma extensão
do ar livre, trazendo a natureza para dentro
e oferecendo uma atmosfera e experiência
únicas”, afirma Paulo Jervell.
Na zona de workspace foram estrategicamente colocadas bolhas de trabalho colaborativo informal às quais se deu o nome
de “Agile Areas".
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Parking Lot
Employees
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MOBILIDADE VERDE
Em janeiro de 2021 a Nestlé dará mais um importante passo na prossecução dos seus compromissos de sustentabilidade. No âmbito do projeto de mobilidade verde, irá gradualmente
substituir toda a frota a diesel por veículos 100%
elétricos ou híbridos plug-in.
O projeto abrange a frota comercial (exceto carrinhas VAN do canal Fora do Lar) e os veículos
atribuídos aos Colaboradores, contemplando
ainda a oferta alargada de pontos de carregamento de carros elétricos em todos os sites da
empresa, num total de 72 carregadores entre
Porto, Avanca e Lisboa.
Esta é a primeira etapa de um projeto que se
prevê concluir em 2025 com uma frota automóvel, comercial e não-comercial, 100% elétrica e que, a par com os restantes projetos

20

NEST • ED 02 • JAN • 2021

em curso da green vision da Companhia, dará
um relevante contributo para o objetivo global
de reduzir o impacto ambiental das nossas
operações.
O projeto de mobilidade verde inclui ainda
outras iniciativas que se estendem a todos os
Colaboradores do novo Campus:
• Parque pago, com as receitas a reverterem
na totalidade para todas estas iniciativas de
mobilidade verde;
• Shuttle para transporte de Colaboradores
de vários pontos da cidade para o Campus
Nestlé;
• Financiamento de título de transporte
público;
• Apoio a iniciativas de carpool.
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PAULO JERVELL
Arquiteto e sócio
do atelier Openbook

a distinguir um projeto de remodelação. Orientada para a avaliação das
características e procedimentos a
nível de construção, esta certificação premeia a sustentabilidade das
opções tomadas em termos da configuração dos espaços exteriores,
eficiência hídrica e energética, seleção de materiais e qualidade do
ambiente interior.
Já o bem-estar dos seus ocupantes
será certificado pela WELL, com
foco na qualidade de operação do
edifício e na saúde dos Colaboradores, em linha com as melhores práticas já desenvolvidas na empresa.
Evidenciam-se, neste campo, a criação de postos de trabalho ergonómicos, flexíveis e diversificados, além
do fomento da atividade física e da
disponibilização de serviços médicos, formação e conteúdos relacionados com a saúde física e mental
dos Colaboradores.

PRESERVAR A HISTÓRIA
E AS MEMÓRIAS DO EDIFÍCIO
Renovar o espaço e adaptá-lo às
novas formas de trabalhar, dotando-o de todos os requisitos atualmente exigidos para otimizar a eficiência energética e acompanhar a
inovação tecnológica foi um trabalho
desafiante a vários níveis, incluindo
a necessidade de conservar elementos originais de um edifício dos anos
90 com características muito próprias da época.
“Um dos princípios que esteve sempre presente na nossa abordagem
foi a reabilitação e aproveitamento
das pré-existências, pois a continuidade temporal dos edifícios respeitando as suas memórias e a sua história é, além de uma questão formal,
a base de uma arquitetura sustentável”, salienta Paulo Jervell.

A solução preconizada aposta na
manutenção dos materiais mais
nobres e considerados intemporais,
como o pavimento em tacos de
madeira, a pedra de granito e as
paredes em tijolo burro. O aproveitamento do pavimento em madeira,
por exemplo, foi combinada com “a
introdução pontual de tapetes, que
além de nos darem a sensação de
conforto visual e acústico, transportam-nos para um ambiente de
"casa", mais convidativo e menos
corporativo”, explica o arquiteto.
Além disso e igualmente numa ótica
de sustentabilidade, houve a preocupação de usar materiais que remetam para a natureza, a luz natural, o
conforto térmico e também para a
portugalidade, dando preferência a
materiais procedentes da indústria
do nosso país. •
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MARIA DO ROSÁRIO VILHENA
Diretora de Recursos Humanos
da Nestlé Portugal

ENTREVISTA

“Somos afortunados
por termos pessoas
verdadeiramente
comprometidas com
o nosso propósito
e os nossos valores”
Aprecia a curiosidade, a cooperação pró-ativa, a determinação para arriscar
e ir além do expectável, a capacidade de inovação e de adaptação. Estas
são características que Maria do Rosário Vilhena considera essenciais
na diversidade das equipas e, acima de tudo, acredita serem qualidades
intrínsecas dos Colaboradores da Nestlé no contexto de uma cultura
organizacional assente no empowerment e na partilha dos mesmos princípios
e valores. O período de confinamento imposto pela COVID-19 foi um teste de
resiliência, mas a diretora de recursos humanos garante que a “forma exemplar
como os líderes dinamizaram e motivaram as equipas e como partilharam
experiências e boas práticas é verdadeiramente inspiradora”.
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“Termos uma forte cultura
de segurança e qualidade nas
nossas fábricas bem como em toda
a operação, o que foi um fator chave
de sucesso no cumprimento rigoroso
das novas medidas introduzidas
ou no reforço das já existentes.”
A COVID-19 e o confinamento social
trouxeram grandes desafios aos
Recursos Humanos pelo impacto no
mercado de trabalho e desafios
acrescidos a uma empresa como a
Nestlé, pelos diferentes universos
que compõem a sua atividade: escritório, fábricas e distribuição. Quais
foram as primeiras medidas tomadas
para reorganizar e gerir equipas e
pessoas em funções tão diferentes?
Desde o início que tínhamos bem claras as nossas prioridades. Em primeiro lugar estava a saúde e a segurança das nossas pessoas e, logo
depois, a continuidade das nossas
operações. Neste sentido, o nosso
foco foi, desde logo, providenciar
todas as ações necessárias para esse
efeito, ao mesmo tempo que assegurávamos que eram alavancadas todas
as iniciativas que já tínhamos em vigor
no âmbito da saúde e bem-estar. Para
isso, foram igualmente essenciais os
líderes de pessoas da organização
que, pela sua proximidade e conhecimento direto da realidade das diversas equipas, nos deram feedback
sobre quais eram as suas reais necessidades e preocupações.
Para os Colaboradores que ficaram
a trabalhar nas fábricas e no centro
de distribuição, que precauções e
medidas de segurança foram implementadas?
Uma das primeiras medidas foi a
introdução imediata dos equipamentos de proteção individual, como o

uso de máscara e de gel desinfetante
e a medição da temperatura, além de
termos reforçado os protocolos de
limpeza e higienização das nossas
instalações. Revimos também as
nossas formas de trabalho e organização do mesmo, nomeadamente ao
nível do desfasamento de horários,
de modo a cumprirmos as regras de
distanciamento social.
Para nós era muito importante
garantir que todas as indicações das
Autoridades de Saúde estavam
implementadas e, para isso, acionámos de imediato os contactos com
as autoridades locais para assegurar
que trabalhávamos em parceria e
total alinhamento.
O facto de uma forte cultura de segurança e qualidade nas nossas fábricas bem como em toda a operação,
o que foi um fator chave de sucesso
no cumprimento rigoroso das novas
medidas introduzidas ou no reforço
das já existentes.
Como é que foram motivadas as
pessoas e que tipo de apoios foram
criados numa altura em que, muito
provavelmente, as suas vidas familiares sofreram mudanças drásticas?
Considero que na Nestlé somos
imensamente afortunados por termos pessoas verdadeiramente
empenhadas e comprometidas com
o nosso propósito – desenvolver o
poder da alimentação para melhorar

a qualidade de vida de todos, hoje e
para as gerações futuras. Todos os
nossos Colaboradores, sem exceção,
fizeram questão de garantir que continuávamos a produzir e entregar
todos os dias os produtos de que os
portugueses tanto necessitam e
apreciam.
Naturalmente, que perante a incerteza e o nível e disrupção que esta
pandemia trouxe, tivemos o cuidado
de tomar medidas que proporcionassem às pessoas uma maior tranquilidade e segurança. Exemplo disso é
o facto de termos assegurado o rendimento dos nossos Colaboradores
que por motivos relacionados com a
pandemia estavam impedidos de trabalhar. Fizemo-lo quer porque garantimos 12 semanas de full pay ou por
complementarmos os apoios do
Estado em situação de doença, quarentena ou apoio à família. Fortalecemos também a proteção na saúde,
ao proporcionarmos um seguro,
extensível à família, para auxílio em
caso de doença por COVID e criámos
ainda um serviço de apoio psicológico online a funcionar 24/7.
Por fim, gostaria de salientar que,
tendo mais de mil Colaboradores a
trabalharem a partir de casa, foi crucial o papel desempenhado pelos
gestores de pessoas, ajudando-os a
organizar o seu tempo de trabalho
de modo flexível e da forma mais
adequada ao contexto familiar, permitindo, por exemplo, que tivessem
tempo para acompanhar os filhos ou
apoiar familiares mais idosos.
Tendo em conta o número de pessoas neste regime por um período
de tempo tão alargado, que desafios
trouxe o trabalho remoto? Estavam
preparados?
Diria que nesta área a transição foi
fácil e suave. Numa semana colocámos mais de mil pessoas a trabalhar
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a partir de casa. E isto só foi possível
porque tínhamos implementado o
trabalho flexível há mais de um ano,
o que significa que aos permitirmos
às pessoas organizarem as suas
tarefas em termos de tempo e de
localização, tínhamos as equipas já
organizadas e com formas de trabalhar bem consolidadas.
Ter equipas a trabalhar remotamente
ou num formato misto, virtual e presencial, não é nada de novo para a
Nestlé Portugal. Reforçámos, sim, o
apoio ergonómico ao disponibilizarmos equipamento informático e
material de escritório que facultasse
as condições necessárias para trabalhar exclusivamente a partir de casa
por um longo período de tempo.
Os maiores desafios que a situação
coloca são, naturalmente, os da liderança. Ou seja, assegurar que a
equipa continua unida, trabalhando
em colaboração estreita, e que os
líderes fazem um acompanhamento
regular e próximo com as pessoas e
as equipas. O facto de termos uma
forte cultura organizacional assente
em princípios e valores partilhados
por todos, objetivos bem definidos e
claros, bem como uma cultura de
empowerment e accountability foram
fatores de sucesso para a resiliência
e sucesso de todas as equipas ao
longo destes meses.
Em todas estas mudanças nos métodos de trabalho, que papel desempenharam ferramentas como a tecnologia ou a formação?
Alavancámos naturalmente todas as
tecnologias já existentes no universo
Nestlé, fomentando o uso de ferramentas como o Teams e o Skype e
capacitando as pessoas para a sua
utilização. Além disso, preocupava-nos o bem-estar dos Colaboradores
no seu “novo espaço de trabalho” e,
como tal, tivemos o cuidado de proporcionar conselhos e dicas sobre
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como ter um ambiente de trabalho
agradável em casa, como se organizarem ou como manter boas práticas
de alimentação e exercício físico.
A própria equipa de Recursos Humanos apostou numa maior interação
entre as diferentes áreas de maneira
a garantir que era prestado o melhor
serviço aos Colaboradores nesta
situação nova e disruptiva para todos
nós. Não só convertemos conteúdos
formativos para o virtual, como
desenvolvemos novos conteúdos e
fóruns de partilha, ajustando-os às
necessidades da nova realidade e
das novas formas de trabalho.
Que aprendizagens resultaram destas novas formas de trabalho e de
que modo podem ser partilhadas
enquanto boas experiências?
Creio que as pessoas mais indicadas
para falarem destas aprendizagens

são os nossos líderes. A forma exemplar como dinamizaram e motivaram
as equipas e como partilharam entre
si as suas experiências e boas práticas é verdadeiramente inspiradora.
Consolidámos formas de trabalho
mais colaborativas entre áreas e
negócios, tornámo-nos mais ágeis e,
diria mesmo, mais pragmáticos nas
formas de trabalhar e de decisão. Ativámos ao máximo o conceito NiM
(“Nestlé in the Market”), criando
sinergias e oportunidades de partilha
ainda mais frequentes entre os diferentes negócios e áreas funcionais.
Fica claro que estamos na direção
certa enquanto organização, no que
toca ao empowerment e capacitação
das pessoas, bem como na aposta
que estamos a fazer no talento
jovem. Estamos igualmente no caminho certo ao fazer uso de toda a
experiência e conhecimento que
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“Todos os nossos
Colaboradores, sem
exceção, fizeram
questão de garantir
que continuávamos
a produzir e entregar
todos os dias os
produtos de que os
portugueses tanto
necessitam
e apreciam.”

temos na organização. E um exemplo visível desta realidade é o projeto
“All Together”, em que uma equipa
de Colaboradores das mais diversas
faixas etárias, níveis de senioridade,
áreas de negócio e funcionais tem
alcançado resultados extraordinários
e tem sido um modelo de liderança
e de capacidade de fazer acontecer
que nos inspira a todos.
Referiu recentemente que a “transformação” do edifício Sede da Nestlé
“é um projeto de transformação cultural”. De que modo é que o novo
conceito de escritório irá transformar
a forma como as pessoas se relacionam entre si e vivenciam o seu
ambiente de trabalho?
Com este projeto quisemos transformar muito mais do que o espaço
físico. Desenhámos e estamos a
construir um edifício em que todos
os espaços têm um objetivo e uma
funcionalidade e que promove formas de trabalho mais ágeis, inovadoras e inclusivas.

TESTEMUNHO

Rita Moreira

Delegada de Informação
Médica da Nestlé Portugal
Para uma função habitualmente “de terreno” e que está completamente dependente da disponibilidade dos profissionais de saúde, o
formato à distância trouxe vários desafios. “A primeira dificuldade que
encontrei foi logo a impossibilidade de chegar até eles fisicamente.
Mas o maior desafio está a ser captar estes profissionais de saúde
para o contato digital, no sentido de realizar visitas online.”, conta Rita
Moreira. Para fazer face a estas dificuldades, procedeu-se à criação
de uma nova plataforma de gestão de visitas aos profissionais de
saúde, que inclui uma área exclusiva para eles e, ainda, um espaço
destinado aos materiais dos delegados de informação médica. “No
fundo, é uma forma mais organizada e direta de acedermos a todos
os nossos materiais digitais – muitos deles também desenvolvidos
este ano – e construirmos uma ponte de ligação digital aos nossos
prescritores”, afirma. E, sendo a formação dos profissionais de saúde
um fator chave da sua função, foi imprescindível assegurar esta vertente: “realizámos alguns Webinars de formação e de lançamento de
novos produtos exclusivos para profissionais de saúde”, revela ainda.
Apesar da inicial resistência dos profissionais de saúde à visita online,
sobretudo por estarem fora da sua zona de conforto, estes acabaram
por se adaptar às circunstâncias, demonstrando preferência pelos
“contatos via e-mail, telefone e mensagens escritas”. “Foi precisamente pela relação de confiança e proximidade que já tínhamos contruido, que conseguimos chegar de outra forma – neste caso pelos
meios à distância – aos nossos prescritores. Mesmo com todos os
desafios associados a esta nova realidade, estes mantiveram-se fiéis
aos nossos produtos”, congratula-se.
No plano pessoal também lhe estavam reservados desafios acrescidos e que se revelaram "os mais desafiantes física e emocionalmente".
Para a delegada de informação médica, “no período de maior confinamento, articular os contactos com os profissionais de saúde e as
constantes formações e reuniões, com a telescola e atividades extracurriculares (online) de dois filhos menores, foi uma “loucura”! Foi
necessário impor limites a mim própria e, mesmo estando a trabalhar em casa, tive que “aprender” a parar”. Mas nesta equação, não
faltaram os gatos, que admite terem sido “ótimos companheiros de
reuniões”. •
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TESTEMUNHO

Nuno Castanheira

Engenheiro Analista
de Sistemas da Nestlé Portugal
“Ao entrarmos na fase de confinamento, tivemos de preparar
todos os equipamentos em contrarrelógio, e dado que alguns
negócios se encontravam numa situação business critical como
foi o caso dos Call Centers e das Boutiques Nespresso, que passaram a funcionar como armazéns de expedição, levou a um
esforço enorme de toda a equipa para satisfazer todas as necessidades”, afirma Nuno Castanheira. Tratar de todas as condições
técnicas, num curto espaço de tempo, para que os Colaboradores passassem a teletrabalho foi, sem dúvida, um grande desafio. “Quando a pandemia chegou, encontrávamo-nos com projetos exigentes a decorrer e com deadlines definidos e, naturalmente,
alterámos as prioridades e o novo grande objetivo passou a ser
proteger ao máximo a equipa, fazendo, sempre que possível, a
transição dos Colaboradores para teletrabalho”. Mas, como muitos não tinham experiência em teletrabalho, em particular os das
Boutiques Nespresso, “foi necessário acompanhá-los no processo de adaptação. Para isso, tivemos de alargar a equipa e disponibilizar a linha do Customer Care, que veio servir não só para
reportar problemas, mas igualmente para ajudar nas questões
provenientes do teletrabalho”, revela. Com o teletrabalho foi,
ainda, necessário acelerar alguns projetos, como a “substituição
do telefone físico por um virtual” e a “implementação do Microsoft Teams”, que se tornou “a ferramenta de eleição de todos os
utilizadores, tanto para a partilha de informação, como para a realização de videoconferências”, desvenda.
Nesta altura, “o maior desafio foi mesmo a adaptação dos computadores dos Call Centers ao trabalho remoto, uma vez que implicou um grande trabalho de ajuste e foram necessárias configurações específicas.”, admite o analista de engenharia de sistemas.
Para este Colaborador, que permaneceu na sede, enquanto praticamente todos estavam em teletrabalho, “foi estranho ver o nosso
edifício que, normalmente, estava sempre cheio de vida, ficar
assim de repente sem ninguém”. Realça, contudo, que encarou a
pandemia quase como uma missão para garantir “o bom funcionamento da Companhia” e, no fim de contas, mostra-se satisfeito
porque “a Nestlé, desde o início desta crise, fez o possível para
nos mantermos seguros, o que ajudou imenso em todo este processo.” •
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Alavancámos o poder das nossas
marcas para o branding do edifício,
reforçando o sentido de pertença e
orgulho, e desenvolvemos um
espaço inspirador, sustentável e acolhedor, a pensar nos desafios do
futuro e não no imediato. Com tudo
isto queremos criar um espaço que
proporcione experiências e que não
seja apenas o local onde desempenhamos uma atividade.
É assumido que quando as pessoas
são mais felizes no seu local de trabalho, isso reflete-se na sua dedicação
e produtividade. Quão importante é
fazê-las sentirem-se em casa?
Eu diria que é essencial. Se pensarmos bem, passamos grande parte
do nosso dia a trabalhar, com muitas
pessoas que, além de colegas de
trabalho, são nossas amigas próximas. A partir do momento em que
trabalhamos numa organização cujo
propósito nos identificamos, em que
sabemos que podemos fazer a diferença todos os dias, somos necessariamente mais felizes. Como alguém
disse “encontra um trabalho que te
faça feliz, e não terás de trabalhar
nem um dia na tua vida”.
A inclusão, a diversidade, a igualdade de oportunidades, a mobilidade… são questões que ficam mais
salvaguardadas neste modelo de
escritório?
Mais do que salvaguardadas. São
conceitos que estão subjacentes e
inspiraram a forma como organizamos e concebemos os novos espaços e as novas formas de trabalhar.
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“Quando
trabalhamos numa
organização cujo
propósito nos
identificamos,
em que sabemos
que podemos fazer
a diferença todos
os dias, somos
necessariamente
mais felizes.”

É um reflexo direto da nossa diversidade e dá resposta às diferentes
necessidades das nossas pessoas,
como é o caso da sala de amamentação, a acessibilidade do edifício, a
sala de meditação ou espaço infantil.
O projeto "All Together" é muito mais
do que a reorganização de espaço,
vai muito além de um edifício.
Abrange dimensões como a mobilidade, a sustentabilidade e as formas
de trabalho.
O trabalho desenvolvido na área da
sustentabilidade social tem sido
igualmente notável, incluindo aqui as
ações de promoção da empregabilidade jovem. Fale-nos um pouco
dessas iniciativas.
A Nestlé está empenhada em dar
resposta ao problema do desemprego jovem na Europa e, para isso,
lançou em 2014 a iniciativa "Nestlé
Needs Youth", propondo-se criar,
nessa altura, 20.000 oportunidades

de trabalho e de formação para
jovens até aos 30 anos de idade no
triénio de 2014-2016.
Em Portugal tínhamos, então, o
compromisso de criar 500 oportunidades de trabalho, mas esse objetivo foi largamente ultrapassado. Até
à data, criámos 2.149 oportunidades
de trabalho, de estágio e de formação, e temos mantido uma relação
de grande proximidade com diversas instituições de ensino, sejam
universidades ou instituições de
ensino técnico-profissional. Colaboramos igualmente com outras
empresas parceiras de negócio,
com as quais estamos a promover a
empregabilidade dos jovens no
âmbito da “Aliança para a Juventude”, criada também em 2014 e que
conta em Portugal com 18 empresas
de variados setores de atividade.
Recentemente, apresentámos no
evento "The Future Needs Youth" os

novos compromissos do projeto
"Nestlé Needs Youth" para o período
2021-2025. No total destes quatro
anos pretendemos criar mais 750
oportunidades de trabalho para
jovens em Portugal, sendo que esta
iniciativa assume um relevo crescente no contexto atual, se tivermos
em mente o impacto da pandemia
nos jovens e no mercado de trabalho.
A pandemia influenciou a forma
como decorreu este projeto?
Tenho muito orgulho em dizer que
em nada os nossos planos na
Aliança foram alterados ou suspensos por conta da pandemia. Quanto
muito, acelerámos os nossos programas de capacitação de jovens,
acelerámos a digitalização dos nossos estágios e demais iniciativas e
intensificámos a nossa presença nas
redes sociais e contactos com os
mais jovens.
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Ana Andrade

Responsável pelos Serviços
Jurídicos da Nestlé Portugal
O teletrabalho “é uma ferramenta muito humana, amiga do
ambiente e positiva tanto para a empresa, como para o Colaborador”, acredita Ana Andrade que, mesmo antes da pandemia,
já trabalhava um dia por semana em casa. Mas, numa altura de
confinamento, o teletrabalho assumiu outras proporções, tornando-se obrigatório e a tempo inteiro. Ocorreu tudo muito rápido e
foi importante o foco na “comunicação com a equipa, que durante
o confinamneto ainda integrou mais um elemento, o David Piedade que revelou uma enorme capacidade de adptação”. Definimos objetivos e novas formas de trabalho para garantir respostas e contámos muito uns com os outros”, afirma.
Sendo responsável pelos Serviços Jurídicos, foi preciso salvaguardar alguns aspetos, nomeadamente “assegurar as notificações e a representatividade da Nestlé com o exterior (“digitalizarmo-nos”); garantir aos negócios a nossa presença e o nosso
interesse nas suas prioridades e desafios; e adequar as ferramentas e soluções existentes aos novos tempos e às novas necessidades.”, revela, parabenizando ainda o esforço demonstrado
pelas equipas nesta fase: “A minha equipa e a equipa ibérica estiveram muito bem, muito dedicados a ouvir e a resolver problemas, mantendo o nível de Compliance que se esperava”.
Este “foi um período exigente”, confessa, pois para além de ter
sido preciso manter o business as usual, tornou-se ainda necessário dar resposta a novos assuntos, como “alterações de contratos e de formas de fornecimento, novos canais de acesso ao
Consumidor, novas plataformas, bem como questões ao nível da
saúde, dos dados pessoais, exceções legais e contratuais”.
O grande desafio, neste contexto, foi “manter o grupo motivado,
com saúde, mental e física, alerta para as soluções e em constante comunicação, entre si e com os nossos Parceiros e Clientes internos”, admite, sobretudo porque este “era um ano decisivo para a equipa de jurídico, uma equipa recente e em fase de
mudança, mas confesso que correu melhor do que esperava”.
O equilíbrio entre o profissional e o familiar revelou-se "o maior desafio que já tive", porque “com o volume de trabalho que surgiu naturalmente com a pandemia, cuidar e dar atenção a três crianças sem
o apoio da aldeia (pais e sogros), foi uma lição de resiliência)”, admite,
mas acabou por encarar esta experiência de forma positiva, como
“uma oportunidade para estar mais próxima deles”. •
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Enquanto Diretora de Recursos
Humanos tem também por missão
atrair e reter talento para a companhia. Além das competências técnicas para o exercício da função, quais
as qualidades que mais aprecia num
candidato?
Para mim é essencial que a diversidade prevaleça nas equipas. Assim,
foco muito a minha atenção nas soft
skills dos candidatos, nomeadamente na cooperação pró-ativa e na
curiosidade. Acho importante que
tenha capacidade e vontade de trabalhar em equipa, que tenha a iniciativa de ir mais além do que seria
esperado, de arriscar, de tentar
entender o “porquê”, assim como a
capacidade de adaptação a novas
situações e realidades.
Procuro sempre avaliar o seu potencial para um próximo passo na carreira, mais do que na sua experiência
passada. Problem solving, espírito
crítico, capacidade de inovar e resiliência são, no meu entender, características fundamentais.
Considera que o ensino e a sociedade em geral está a preparar bem
as novas gerações para os dotar
destas novas competências?
Infelizmente, creio que a nossa sociedade e sistema de ensino, em geral,
estão a reagir e não a antecipar o
futuro. É importante repensar o nosso
sistema de ensino, questionando se
estamos a munir os jovens com as
competências do futuro, ou se continuamos a apostar num ensino puramente académico e teórico. É essencial intensificar a aposta no ensino
dual e técnico, bem como garantir que
a escola e a academia estão abertas
às empresas e à sociedade e não
fechadas sobre si mesmas. •
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FILME/SÉRIE:
Os Pássaros (Alfred Hitchcock)
/ Peaky Blinders (Steven Knight)

AS ESCOLHAS DE...
MARIA DO ROSÁRIO VILHENA

LIVRO: Os Maias
(Eça de Queiroz)

MÚSICA: “I did it my
way” (Frank Sinatra)
/ Concertos de piano
de Rachmaninoff

APPS E REDE SOCIAL
PREFERIDAS:
Instagram e LinkedIn

PROGRAMA EM FAMÍLIA
(dentro e fora de casa):
ver um bom filme, ir à praia e viajar

+

OS PRODUTOS NESTLÉ
PREFERIDOS:
CERELAC e NESTUM Mel
HOBBIES: Ler e viajar
A MAIOR CONQUISTA: Ser Feliz
LEMA DE VIDA: “It doesn’t have to be
perfect to be amazing”
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TESTEMUNHO

RODRIGO BERNARDINO
Diretor da Fábrica de Avanca
da Nestlé Portugal

Licenciado em Engenharia
Mecânica pela Universidade
Federal de Uberlândia, Brasil,
integrou o Grupo Nestlé
em 2010, em Espanha,
após diversas experiências
profissionais na Heineken,
no Brasil, e na Tetra Pak,
em Portugal.
Entre 2010 e 2015 foi
responsável por liderar a
implementação de TPM –
Total Production Management
– nas fábricas ibéricas,
no âmbito de NCE – Nestlé
Continuous Excellence, tendo
durante oito meses – entre
outubro de 2014 e maio
de 2015 – assumido a função
de Diretor Interino na Fábrica
de Avanca.
Entre 2015 e 2020,
foi Diretor da Fábrica
de Sebares (Astúrias).
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"A Fábrica de Avanca
tem vindo a consolidar
a sua condição de
centro de referência,
com ótimas perspetivas
de futuro."
Tendo assumido recentemente o cargo de Diretor da Fábrica
de Avanca, damos a boas vindas a Rodrigo Bernardino que
nos falou do legado “positivo” que recebeu e do qual se
orgulha em dar continuidade.

É com satisfação que Rodrigo Bernardino vê o seu regresso ao mercado português e, mais especificamente à Fábrica de Avanca na qual já
tinha tido uma experiência em 2015.
Um sentimento justificado pela possibilidade de “rever e voltar a trabalhar com muitas das pessoas que
conheci na altura”, mas também pela
evolução que a fábrica registou nestes últimos anos que tornam o desafio ainda mais estimulante.
É um facto que as fábricas que o
grupo tem em Portugal – Avanca
(multiproduto) e Porto (cafés torrados) têm sido objeto de significativos
investimentos, que no caso da
fábrica de Avanca lhe permitiu
aumentar a sua capacidade de produção em 25% nos últimos 3 anos.
Um crescimento que se traduziu num

aumento das exportações, que passaram de 50 para 60% e ainda
“aumentámos o número de países
para os quais exportamos”. Indissociável destes números estão naturalmente as pessoas, tendo sido contratados mais 60 Colaboradores
neste período, “mas garantindo um
equilíbrio entre experiência e juventude” nas equipas.
Assim, a fábrica tem vindo a consolidar a sua condição de centro de
referência na produção de produtos
com base em cereais e a conquistar
mais protagonismo tanto para a
Nestlé Portugal, como para outros
mercados, principalmente dentro da
Zona EMENA.
Um quadro que permite olhar para o
futuro com “excelentes perspetivas”
segundo Rodrigo Bernardino. Desde
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Fábrica
de Avanca

“É com satisfação
que regresso
ao mercado
português e, mais
especificamente
à Fábrica de
Avanca...”
logo porque “acabámos de arrancar
com uma nova linha de enchimento
de embalagens para NATURNES
Bio NutriPuffs, aumentando a nossa
oferta de embalagem para esta cate-

goria de produto”. Para além disso
“estamos a trabalhar para poder produzir cereais infantis em “saquetas”
para um novo mercado, que vai exigir
um pequeno investimento na fábrica
e potencialmente o aumento de 1.000
toneladas no volume de produção”.
Também já no próximo ano se estima
um aumento do volume de produção
de cereais de pequeno-almoço de
quase 2.000 toneladas, ficando
muito próximo da saturação da sua
capacidade.
O futuro também se mostra promissor no plano da sustentabilidade,
com a utilização de novos materiais
de embalagem recicláveis, principalmente para os cereais infantis, otimização do packaging secundário

através da eliminação de plásticos e
utilização de plástico reciclado.
Estão já em fase de finalização
alguns projetos que visam melhorar
o consumo energético da fábrica,
além de várias iniciativas de digitalização para reduzir a utilização de
papeis e automatizar e simplificar
processos internos.
“Tudo isso sem esquecer a forte cultura de segurança e qualidade intrínseca à Nestlé, e que agora, principalmente em tempos de pandemia,
ganhou ainda mais relevância e passou a ser crucial para garantir a continuidade da operação da fábrica e
evitar colocar em risco o abastecimento dos nossos Consumidores”,
conclui. •
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COMPROMISSO

SUSTENTABILIDADE
SOCIAL
Contribuir para a
empregabilidade jovem
A sustentabilidade social é um dos grandes compromissos
assumidos pela Nestlé e no qual tem vindo a trabalhar
fortemente, nomeadamente no que diz respeito ao emprego
jovem. Consciente do poder da mudança, a empresa tem
procurado unir esforços e criar parcerias para ajudar a elevar
as competências dos jovens e a melhor prepará-los para o
mercado de trabalho.
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ENSINO DUAL
Reconhecendo a importância de investir na formação e no desenvolvimento de competências dos jovens,
a Nestlé decidiu dar continuidade ao
projeto de ensino dual, realizado em
parceria com a Escola Profissional de
Aveiro (EPA), voltando a receber, nas
suas Fábricas em Avanca e no Porto e
no Centro de Distribuição em Avanca,
doze alunos desta instituição para realizarem a parte prática dos seus cursos técnico-profissionais. Os cursos
desta nova edição abrangem as áreas
de Eletrónica, Automação e Comando,
Eletrónica e Telecomunicações, Instalações Elétricas, Manutenção Industrial - áreas nas quais a Nestlé opera
com grande proficiência.
Seguindo o propósito já delineado na
primeira edição, esta segunda edição
pretende, assim, dotar estes alunos

de uma componente prática de aprendizagem em contexto real de trabalho,
em que podem ter como mentores os
próprios Colaboradores das Fábricas e
Centro de Distribuição. Para assegurar
uma formação completa, esta edição
contará com um modelo de rotatividade entre a escola e a Nestlé, passando os alunos aproximadamente
seis meses em cada local, isto é, na
escola terão a parte teórica e na Nestlé
estarão dedicados à componente prática. Ao fim dos três anos, o objetivo
é que os doze alunos participantes
do 9º ano de escolaridade, obtenham
uma Certificação de Especialização
Tecnológica de nível 4 - equivalente
ao 12º ano - nos seus cursos técnico-profissionais.
Com o projeto dual, a Nestlé destaca
ainda os alunos pela assiduidade,

desempenho e comportamento, tanto na parte teórica, como na parte
prática, atribuindo-lhes uma bolsa de
reconhecimento.
Para a Diretora de Recursos Humanos da Nestlé, Maria do Rosário
Vilhena, “esta é uma oportunidade de
a Nestlé contribuir para a formação
de jovens que procuram uma forma
alternativa ao regime geral de ensino,
através da partilha de conhecimento
dos nossos Colaboradores com os
jovens durante o seu percurso académico. Assim, proporcionaremos
um conhecimento teórico aliado à
prática regular, permitindo cimentar
os conhecimentos com a experiência em contexto real de trabalho. Do
nosso ponto de vista, como organização, é uma oportunidade única de, ao
contribuirmos para a comunidade e
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ao apoiarmos o futuro destes jovens,
estarmos igualmente a desenvolver
profissionais com as competências
de que necessitamos”.
Já Jorge de Almeida Castro, Presidente da Direção Pedagógica da
Escola Profissional de Aveiro, mostra-se extremamente grato por esta
parceria, afirmando que “a Nestlé é
um excelente exemplo, um modelo
maior, desta relação efetiva entre
escola-empresa. Com a Escola
Profissional de Aveiro, a Nestlé
participa ativa e seriamente na formação de jovens em contexto real
de trabalho, designadamente no
desenvolvimento da aquisição de
conhecimentos e competências técnicas, relacionais e organizacionais
relevantes para o exercício profissional. É também assim, em cooperação estreita e séria entre escola e
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empresa, que se constrói um país
mais capaz.”
Este projeto é um bom exemplo da
aposta da Nestlé na partilha de valor
com as comunidades onde está inserida. Para além de contribuir para a
aproximação dos jovens ao mercado
de trabalho, dando-lhes uma maior
qualificação, tem sido também uma
importante ferramenta de desenvolvimento social e económico da região
de Aveiro.
NESTLÉ NEEDS YOUTH
Mas esta não é a única ação da Nestlé
no que diz respeito ao impulso da
empregabilidade jovem. Importante
é também referir que, no âmbito da
sustentabilidade social, a Nestlé tem
já um longo caminho percorrido,
prova disso, é o compromisso que,

recentemente, estabeleceu para a
criação de 750 novas oportunidades
de trabalho para jovens até 2025, em
todas as suas estruturas: sede (Nestlé
e centro de serviços partilhados NBS
Lisbon), fábricas e centros de distribuição. Este foi apenas um, entre
outros novos compromissos da iniciativa “Nestlé Needs YOUth” para o
período 2021-2025, apresentados no
evento “The Future Needs YOUth”,
onde os participantes puderam ainda
habilitar-se à possibilidade de ter uma
primeira experiência de trabalho na
Nestlé.
A iniciativa “Nestlé Needs YOUth”
foi lançada em 2014, como resposta
ao problema do desemprego jovem
na Europa, e já possibilitou, até ao
momento, a criação de 2.149 oportunidades de trabalho, estágio e formação para os jovens em Portugal.
Na altura, a Nestlé Portugal tinha o
compromisso de criar 500 oportunidades de trabalho, número este que
foi generosamente superado.
O ano de 2014 foi ainda marcado pela
criação da “Aliança para a Juventude”,
uma ação da Nestlé que permitiu,

COMUNIDADES

“Promover o emprego jovem
é apostar na sustentabilidade
das empresas, é abrir a porta
a novas formas de pensar
para a construção intergeracional de um futuro
mais sustentável”.
Paolo Fagnoni, Diretor-Geral da Nestlé Portugal

uma vez mais, promover o emprego
jovem, através da relação de proximidade que a empresa manteve com
diversas instituições de ensino, tanto
universidades e instituições de ensino
técnico-profissional, como também
com outras empresas parceiras de
negócio. Através desta iniciativa, a
Nestlé e os seus parceiros conseguiram criar mais de 70 mil oportunidades de ingressão no mercado de
trabalho em Portugal.
A Nestlé tem estado, desde sempre,
fortemente empenhada em contribuir para uma melhor adaptação dos
jovens ao mercado de trabalho, para o

desenvolvimento das suas soft skills,
digital skills, sustainable skills e agile
mindset, algo que define muito aquela
que é a forma de trabalhar na Nestlé.
Como realça Paolo Fagnoni, Diretor-Geral da Nestlé Portugal, “promover
o emprego jovem é apostar na sustentabilidade das empresas, é abrir a
porta a novas formas de pensar para
a construção inter-geracional de um
futuro mais sustentável. É isso que a
Nestlé tem feito desde há 154 anos,
97 deles em Portugal, trazer para
dentro da sua estrutura o talento que
existe na sociedade para o desenvolvimento da inovação ao serviço do
consumidor”. •

COMPROMISSO
Criação de 750 novas
oportunidades de
trabalho até 2025.
Desde 2014, até ao
momento, foram
criadas 2.149
oportunidades de
trabalho, de estágio e
de formação para os
jovens em Portugal.
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INOVAÇÃO
EM PRODUTOS
PLANT-BASED
potencia consumo
alimentar
mais saudável
e sustentável
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Uma dieta rica em produtos plant-based e com menos alimentos de
origem animal é mais benéfica para
a saúde e para o ambiente. É com
base neste pressuposto que a Nestlé
está a transformar o seu portefólio,
desenvolvendo produtos
a partir de matérias-primas de
origem vegetal, que por terem uma
pegada ecológica mais reduzida,
contribuem para a sustentabilidade
do planeta e respondem às
crescentes preocupações dos
Consumidores que procuram uma
alimentação mais saudável
e com menor impacto ambiental.
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A alteração dos padrões
alimentares, substituindo
as dietas atuais por dietas mais
saudáveis, pode resultar em
grandes benefícios para
a saúde, incluindo a prevenção
de aproximadamente
11 milhões de mortes por ano,
que representam entre
19% a 24% do total de mortes
entre adultos.
Fonte: EAT – Lancet Commission

De acordo com a EAT (fundação global com fins não-lucrativos criada
para desencadear uma transformação do sistema alimentar) a alimentação é uma “forte alavanca para
otimizar a saúde humana e a sustentabilidade ambiental na Terra”, mas
“no entanto, a comida está a ameaçar as pessoas e o planeta”.
No sentido de desenvolver metas
científicas globais para dietas saudáveis e produção alimentar sustentável, a EAT criou uma Comissão (EAT-Lancet Commission*) que reuniu 37
cientistas de diferentes áreas, em cujo
relatório faz notar que “a humanidade
enfrenta o enorme desafio de providenciar a uma crescente população
mundial dietas saudáveis a partir de
sistemas alimentares sustentáveis”,
mas a “produção global de alimentos ameaça a estabilidade climática
e a resiliência do ecossistema, cons-

tituindo o maior fator de degradação
ambiental e transgressão dos limites planetários”. Por isso, defende ser
urgente uma transformação radical do
sistema alimentar global, sob pena de
não serem cumpridos os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável da ONU
e o Acordo de Paris, deixando como
herança “às crianças de hoje um planeta gravemente degradado e onde
grande parte da população sofrerá
cada vez mais de desnutrição e doenças que podem ser prevenidas.”
Tendo chegado à conclusão de que
a “forma como os alimentos são produzidos, o que é consumido e quanto
é perdido ou desperdiçado influencia
fortemente a saúde das pessoas e do
planeta”, a Comissão apela a “uma
ampla ação multissetorial a vários
níveis, incluindo uma mudança global
significativa em direção a padrões alimentares saudáveis; fortes reduções

na perda e no desperdício de alimentos; e grandes melhorias nas práticas
de produção alimentar.”
Fortemente alinhados com as recomendações da Comissão estão os
valores de sustentabilidade defendidos pela Nestlé e o seu propósito de
desenvolver o poder da alimentação
para melhorar a qualidade de vida de
todos, hoje e para as gerações futuras.
Para desencadear a transformação
necessária nos seus processos de
produção, a Companhia analisou a
sua cadeia de valor e concluiu que
as matérias-primas que necessita
para fabricar os produtos que compõem o seu portefólio são responsáveis por 60% da pegada de carbono
presente nas suas marcas, além de
que nem sempre as matérias-primas
ditas clássicas – grande parte delas
de origem animal – são as que originam produtos mais saudáveis.
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Assumindo como ponto de partida
estes dois drivers, ambiente e saúde,
a Nestlé tem estado a trabalhar no
seu portefólio para inovar em produtos com matérias-primas de origem
vegetal. Neste sentido, tem vindo a
introduzir produtos plant-based – ou
seja, inseridos em categorias cuja
matéria-prima clássica seria de origem animal, mas que passaram a ser
fabricados a partir de matérias-primas de origem vegetal – tendo, por
isso, uma pegada ecológica muito
inferior, com evidentes benefícios
para o planeta.
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CONSUMIDORES MAIS
CONSCIENTES VALORIZAM
PRODUTOS MAIS SUSTENTÁVEIS
Esta transformação no portefólio da
Nestlé vai também ao encontro das
necessidades dos Consumidores que
procuram cada vez mais produtos
que potenciem padrões alimentares
mais adequados e sustentáveis, pois
estão cada vez mais conscientes do
impacto que as suas escolhas podem
ter no ambiente, sobretudo tendo em
conta o peso do setor agro-pecuário
nas emissões de gases com efeito de

estufa. Por esta razão, assistimos a
uma redução crescente do consumo
de produtos de origem animal por
parte da população adulta, que tende
a procurar produtos com origem em
fontes confiáveis e sustentáveis.
Está igualmente a crescer a percentagem de pessoas que procura adaptar-se e responder à realidade das
alterações climáticas, da produção
intensiva de carne e da maioria dos
alimentos e de como estas práticas
estão a prejudicar os nossos solos,
o nosso ar, a nossa água, as nossas
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comunidades e a nós mesmos. Preocupações partilhadas pela Nestlé
e que validam a transformação que
tem vindo a desencadear portefólio
de produtos.
Atualmente, a Nestlé Portugal tem
já, em algumas das suas categorias
de consumo, produtos plant-based,
destacando-se a gama Garden Gourmet lançada em 2019 e que constitui uma das maiores apostas da
empresa a nível mundial. Esta gama
inclui produtos com sabores e texturas muito semelhantes às da carne
de vaca e de frango, sendo inspirada no flexitarianismo, uma tendência que representa já 65% da população europeia e que é usada para
caracterizar quem tem uma dieta tradicional, alternada com a opção ocasional por pratos vegetarianos.
A gama Garden Gourmet marcou a
entrada do plant-based no portefólio da Nestlé em Portugal, mas 2020
trouxe outras novidades, como é o
caso do novo NATURNES Bio 100%
vegetal na nutrição infantil; o preparado para sobremesas vegan nos
produtos culinários; o NESQUIK GO
Vegetal nos achocolatados ou o
NESCAFÉ GOLD Latte nos cafés.

COMUNIDADE CIENTÍFICA
E UNIVERSITÁRIA GERA VALOR
NA INOVAÇÃO
A introdução de produtos plant-based
no portefólio da Nestlé reforça o
seu posicionamento no movimento
mundial que revela uma preocupação acrescida com a saúde e a
sustentabilidade para liderar uma

mudança social assente na alteração
dos padrões alimentares. Para caminhar nesta direção, tem do seu lado o
investimento constante em inovação
e tecnologia e, ainda que a aposta
interna nestas áreas seja muito significativa, tem vindo igualmente a estabelecer parcerias com a comunidade
científica, universidades e outras
organizações.
Uma dessas parcerias foi estabelecida com a NOVA SBE no projecto
Start and Co., através do qual algumas startups ligadas ao tema “Healthier Future” no âmbito da alimentação – nomeadamente com produtos
de origem vegetal livres de alergénios e propostas à base de insetos –
apresentaram ideias que estão agora
em fase de incubação. Em programas anteriores, a Nestlé contou com
a colaboração de startups portuguesas que desenvolveram e produziram “Chlorella”, uma alga altamente
nutritiva e muito sustentável no seu
fabrico. Essa startup trabalha hoje
com o Product Technology Centre
global da Nestlé, localizado na Suiça,
em novos produtos que estão em fase
de desenvolvimento.

Outra entidade com a qual Nestlé está
a desenvolver uma parceria é a Ingredient Odyssey, detentora das marcas Thunder Foods e EntoGreen, que
estudam novas soluções nutricionais
para a alimentação humana e animal, à
base de insetos. Os projetos em curso
visam, por um lado, procurar novas
fontes nutricionais para produtos alimentares e, por outro, encontrar um
novo destino, assente em princípios
de economia circular, para os coprodutos gerados pela operação das unidades agroindustriais da Nestlé.
Esta ligação a entidades externas
aporta novas perspetivas à reflexão e
às nossas práticas diárias da Nestlé,
permitindo-lhe estar particularmente
atenta a novas teorias e tendências
para continuar a progredir e liderar a
inovação. •

* Food in The Anthropocene: the EAT-Lancet Commission on Healthy Diets From
Sustainable Food Systems.

“A mudança para dietas saudáveis até 2050 exigirá significativas transformações alimentares. O consumo de frutas, vegetais, frutos secos e oleaginosos e leguminosas a nível global
terá de duplicar e o consumo de alimentos como carne vermelha e açúcar terá de ser reduzido em mais de 50%. Uma alimentação rica em plant-based e com menos alimentos de origem animal é mais benéfica para a saúde e o meio ambiente.”
Fonte: EAT – Lancet Commission
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PORTEFÓLIO
NESTLÉ
Plant-Based

GARDEN GOURMET
Garden Gourmet representa uma
aposta numa alimentação com mais
vegetais, sendo igualmente um compromisso com a natureza e um planeta mais sustentável. Oferece uma
opção equilibrada a quem procura
uma dieta vegetariana ou flexitariana,
com 0% de carne mas sem renunciar
ao prazer do paladar. Porque livre de
carne não significa livre de sabor, Garden Gourmet é um exemplo extraordinário do conceito "vegillicious".
Esta gama inclui produtos com
sabores e texturas muito semelhantes à da carne de vaca e de frango,
para facilitar a transição de sabores,
sendo constituída por oito produtos
de venda no Retalho - Nuggets Vegetarianos, Almôndegas Vegetarianas,
Tiras Braseadas Vegetarianas, Hambúrguer Clássico Vegetariano, Burger
Deluxe Vegetariano, Sensational Burger, Panado de Espinafres e Queijo
e Falafel Vegetariano – e nove produtos para o canal HORECA: Panado
de Tomate e Queijo, Tiras Braseadas
Vegetarianas, Nuggets Vegetarianos, Hambúrguer de Lentilhas, Burger Deluxe Vegetariano, Sensational
Burger, Almôndegas Vegetarianas,
Panado Vegetariano e Picado Vegan.
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NESQUIK GO VEGETAL
É a nova bebida vegetal com aveia e
cacau feita com 100% ingredientes
naturais. Fonte de proteína vegetal, naturalmente sem lactose e com certificação vegan, o NESQUIK GO Vegetal!
está disponível numa prática embalagem reciclável, pronta para levar para
qualquer lado.
NESCAFÉ GOLD LATTE
É uma bebida vegetal surpreendente
feita com café solúvel e coco, amêndoa ou aveia de sabor suave e cre-

moso. Disponível em saquetas individuais, é uma solução prática para
desfrutar em qualquer altura e em
qualquer lugar. Basta juntar água
quente, mexer e está pronto a saborear. O NESCAFÉ GOLD Latte é proveniente de agricultura responsável e
de produção sustentável e tem certificação vegan.
Está disponível nas variedades NESCAFÉ GOLD Latte Coco, NESCAFÉ
GOLD Latte Amêndoa e NESCAFÉ
GOLD Latte Aveia.
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NATURNES BIO 100% VEGETAL
Especialmente desenvolvido para
bebés a partir dos seis meses, constitui uma escolha prática para o dia
a dia dos pais e oferece uma nutrição adequada ao bebé. Com um
sabor delicioso e uma textura suave,
NATURNES Bio 100% vegetal é uma
alternativa aos alimentos para bebés
com leite fermentado, como por
exemplo, os produtos lácteos. De
origem biológica, sem açúcares adi-

cionados, sem lactose e sem glúten.
Está disponível com os produtos
NATURNES Bio 100% vegetal com
leite de coco, manga e kiwi e NATURNES Bio 100% vegetal com leite de
coco, maçã e ananás.
PREPARADO
PARA SOBREMESAS VEGAN
É um produto inovador que oferece
uma alternativa vegetal a todos os que

adoram leite condensado e as suas
múltiplas sobremesas, mas seguem
uma dieta vegan, vegetariana ou sem
lactose. De origem vegetal, este novo
produto à base de arroz & aveia é
naturalmente sem lactose, sem glúten, sem aditivos, sem conservantes,
com baixo teor de gordura saturada e
conta com certificação vegan. É o produto perfeito para criar ou recriar deliciosas sobremesas. •
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“Os insetos terão
a sua marca
no setor
agroalimentar
por princípios de
sustentabilidade,
nutrição e saúde”
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“O sucesso de ideias inovadoras
e disruptivas depende de vários fatores
essenciais, entre os quais o espírito
aventureiro e a resiliência dos pioneiros,
mas também o suporte e alavancagem
que estes conseguem junto de empresas
maduras e com elevada experiência em
setores chave.” A afirmação é de Daniel
de Moura Murta, fundador e CEO
da Ingredient Odyssey SA, que está
a trabalhar em parceria com a Nestlé
para estudar novas fontes nutricionais
no desenvolvimento de produtos
alimentares com base na inclusão
de ingredientes alternativos
como os insetos.
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A produção de insetos para
a alimentação humana e animal
foi apresentada pela Fundação para
a Alimentação e Agricultura das Nações
Unidas (FAO-UN) no início desta década
como uma possível solução para
alimentar o nosso planeta,
cuja população deverá atingir os 10 mil
milhões de pessoas em 2050.

A empresa portuguesa é detentora
das marcas Thunder Foods e EntoGreen, que se dedicam, respetivamente, à investigação de novas soluções nutricionais para a alimentação
humana e animal à base de insetos.
Resultante desta associação “poderão
chegar ao mercado novos produtos já
no decorrer de 2021 ou 2022” e entre
as novidades poderão estar “cereais
enriquecidos”, sendo que “outra
grande aposta poderá passar pelos
chocolates ou iogurtes, produtos que
certamente terão uma boa aceitação”,
revela Daniel de Moura Murta.
Sendo a Nestlé uma empresa de
dimensão mundial e líder no mercado de produtos alimentares, tem
um papel preponderante no uso de
novas soluções nutricionais que contribuam para o seu propósito de potenciar uma alimentação mais saudável e sustentável, mas a ligação a
esta entidade foca-se também em
encontrar um novo destino, assente
em princípios de economia circular, para os coprodutos gerados pela
operação das unidades agroindustriais da companhia em Portugal. “A
EntoGreen pode receber os copro-

dutos vegetais, e também de leite ou
de ovos, que sejam perdas na Nestlé,
e devolvê-los à cadeia de valor na
forma de novas soluções nutricionais,
hoje para a alimentação animal, mas
em breve também para a humana”,
explica o empresário.
“Considerando que cerca de 30% de
todos os géneros alimentícios gerados não chegam à mesa dos consumidores, sendo perdidos ou desperdiçados ao longo da cadeia de valor,
existe margem para conseguirmos
alimentar o nosso planeta sem termos de usar recursos já sobre-explorados, como os solos agrícolas, bastando para tal aplicar princípios de
economia circular que fomentem a
eficiência da cadeia de valor e da utilização dos recursos naturais”, defende
Daniel de Moura Murta.

INSETOS SÃO APOSTA
SUSTENTÁVEL NA ALIMENTAÇÃO
HUMANA
A produção de insetos para a alimentação humana e animal foi apresentada pela Fundação para a Alimenta-

ção e Agricultura das Nações Unidas
(FAO-UN) no início desta década
como uma possível solução para alimentar o nosso planeta, cuja população deverá atingir os 10 mil milhões
de pessoas em 2050.
“Para conseguirmos alimentar esta
população será necessário aumentar
a produção de alimentos para níveis
nunca alcançados, usando recursos que já são atualmente escassos”,
razão pela qual “os insetos podem
ser a ferramenta de economia circular ideal, transformando coprodutos
da produção alimentar, que seriam
desperdiçados, em fontes nutricionais de elevado valor proteico para
a alimentação humana e animal”.
O uso de insetos apresenta-se, por
isso, como uma aposta de futuro
na nutrição humana em resposta ao
desafio da sustentabilidade ambiental, com possibilidade de produção
local, reduzindo, assim, as cadeias
de valor agroalimentares.
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“Apesar do tema não ser novo e de
os insetos serem consumidos como
iguaria na maior parte do planeta, a
sua utilização como fonte nutricional para humanos” continua a registar barreiras culturais e a ser “pouco
aceite no mundo ocidental”. Para fazer
face a esta situação e incentivar o consumo consensual, Daniel de Moura
Murta sustenta que “os insetos devem
ser usados como um ingrediente pelo
seu valor intrínseco e apresentados
de modo processado e farinado dentro dos produtos finais”.
Outro grande desafio na utilização de
insetos diz respeito à legislação atual
em vigor, que é desigual a nível europeu, “deixando países como Portu-
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gal fora de um mercado que se prevê
venha a obter mais de 2,5 milhões de
euros de investimento até de 2023”,
salienta o gestor. Existem alguns países europeus onde o consumo destes produtos ainda não está legislado, entre os quais Portugal, mas
são esperadas alterações legais já
em 2021 que irão permitir a entrada
de insetos nos produtos alimentares em território nacional. Daniel de
Moura Murta afirma “ser agora o
momento de investir num setor que
terá um papel relevante no futuro da
nutrição” e acredita que “os insetos
terão a sua marca na indústria agroalimentar por princípios de sustentabilidade, nutrição e saúde”.

USO DE INSETOS CRESCE
NA ALIMENTAÇÃO ANIMAL
Se o recurso a insetos como fonte
nutricional humana está a dar os primeiros passos em Portugal, a sua
utilização na alimentação animal está
já bastante avançada em empresas
como a EntoGreen. Porém, há uma
clara distinção entre uma e outra “não
só pelo modo de processamento e
produção, mas também pela forma de
apresentação”, alerta o fundador da
empresa. “Apesar de ambas as produções seguirem normas de higiene
e segurança alimentar e respeitarem
princípios de sustentabilidade e bem-estar animal, a produção para alimentação animal é massiva, dando
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origem a produtos processados e
embalados a granel para rações, ao
passo que a produção para nutrição
humana é atualmente feita em quantidades muito menores e os insetos
são apresentados secos ou farinados em pequenas unidades”, explica
Daniel de Moura Murta. “Acredita-se,
contudo, que ambas as produções
serão semelhantes no futuro quando
a produção de insetos para alimentação humana atingir o seu verdadeiro
potencial”, afirma.
As principais razões de afirmação
desta indústria são de independência
comercial e nutricional das regiões, já
que a Europa importa grande parte
das principais fontes nutricionais que
incorporam a alimentação animal,
sendo que em Portugal a situação é

ainda mais deficitária. “A presente pandemia de COVID-19 veio alertar ainda
mais para este problema, demonstrando como a Europa está refém do
mercado mundial de ingredientes para
alimentos compostos para animais”,
sendo que os insetos surgem como
solução ideal não só para a alimentação, mas também como fertilizante
orgânico, contribuindo para reduzir a
dependência de fertilizantes químicos
e minerais.
Atualmente os insetos são usados
na alimentação de animais de companhia e animais aquáticos e, a partir
de 2021, serão igualmente utilizados

em galinhas e porcos. A principal barreira diz respeito à escala de produção, sobretudo na Europa, pelo que a
construção, em Portugal, da primeira
unidade industrial da EntoGreen dedicada à criação de insetos para a alimentação animal deverá colmatar esta
dificuldade quando entrar em laboração em 2022. “Espera-se, assim, que
a partir dessa data a agropecuária e
as fábricas de PET food disponham
de quantidades adequadas para criarem linhas de produção de alimentos
para animais com insetos 100% portugueses e produzidos localmente com
princípios de economia circular”, conclui Daniel de Moura Murta. •
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PESSOAS E FAMÍLIAS

NUTRIÇÃO

HELENA REAL
Nutricionista e Secretária-Geral
da Associação Portuguesa de Nutrição

As nossas escolhas de consumo
alimentar têm impactos não só na nossa
saúde mas também na sustentabilidade
do planeta. Os Consumidores estão cada
vez mais conscientes disso e querem agir
de forma mais responsável, contribuindo
para uma mudança social que
necessariamente terá de levar à redução
do consumo de carne, apostando em
alternativas vegetais, alimentos sazonais
e a uma preferência por produtos
sustentáveis e diversificados.
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“O conceito
de alimentação
sustentável
engloba
as questões
da saúde,
do ambiente,
da sociedade
e da economia
e representa
uma mudança
de paradigma”

PESSOAS E FAMÍLIAS

“No atual contexto de pandemia
em que vivemos é fundamental
reinventarmo-nos a todos os níveis,
não só em termos de trabalho, como
em termos de horários, hábitos
alimentares e de atividade física”.

Helena Real, nutricionista na Associação Portuguesa de Nutrição,
concorda que existe uma crescente
preocupação com a prática de uma
alimentação mais saudável e com
um menor impacto ambiental e
considera serem as gerações mais
novas as que estão mais interessadas neste tema. As tendências alimentares que a Associação observa
revelam isso mesmo, mas “os jovens
querem ser cada vez mais verdes e
poderão mudar o paradigma atual”,
nota a nutricionista. Por outro lado,
acrescenta, “temos também uma
grande pressão mundial para que
os sistemas se modifiquem e se tornem mais sustentáveis”, chamando
a atenção para o “Pacto Ecológico
Europeu que trará muitas alterações
a vários níveis, desde a produção ao
consumo”.
Neste contexto, os profissionais da
área da nutrição têm um papel fundamental a desempenhar e a “regra
mais importante a incluir em todas

as recomendações será mesmo
a de sensibilizar as pessoas para
uma alimentação mais sustentável.
Este conceito por si só, engloba as
questões da saúde, do ambiente,
da sociedade e da economia e
representa uma mudança no nosso
pensamento e na forma de aconselhar”, sublinha Helena Real. “Atualmente não basta recomendarmos o
consumo diário de fruta. Temos de
complementar, dizendo que deve ser
preferencialmente fresca, produzida
na proximidade, sazonal, com cuidados no desperdício alimentar gerado,
entre outros conselhos, que se aplicam, aliás, a todos os restantes grupos alimentares”, explica.
É cada vez mais reconhecido o papel
crucial da alimentação na saúde e
na sustentabilidade do planeta e,
também por isso, a profissão de
nutricionista acaba por assumir uma
importância crescente. Contudo,
“não podemos negligenciar o papel
de associações do setor, como a

Associação Portuguesa de Nutrição,
que em muito contribuíram para a
notoriedade da profissão e das ciências da nutrição junto da população,
bem como outros profissionais e
instituições”, observa Helena Real.
Mas também por ser hoje uma área
tão apetecível, pode “cair-se na ideia
de uma simplificação das ciências
da nutrição e a verdade é que estas
ciências são tudo menos simples”,
adverte. Isso leva a que “surjam no
mercado diversas pessoas que consideram que a partilha de experiências pessoais e de conhecimentos
empíricos é o caminho a seguir-se.
Trata-se de um fenómeno muito perigoso que não é fácil combater junto
da população”, pelo que cabe a todos
os envolvidos – associações, empresas, instituições públicas e a própria
comunicação social – “contribuírem
para uma mensagem clara, baseada
em evidência e veiculada por nutricionistas”.
LEGUMINOSAS SÃO
ALTERNATIVA INTERESSANTE
À PROTEÍNA ANIMAL
De acordo com Helena Real, os princípios de uma alimentação saudável
para os portugueses são os que
estão representados na Roda da
Alimentação Mediterrânica, que nos
sugere que devemos comer alimentos dos vários grupos, respeitando
as respetivas proporções. Salienta-se que mais de metade da Roda é
composta por alimentos de origem
vegetal (cereais, produtos hortícolas,
fruta e leguminosas), restando uma
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SAIBA MAIS...
sobre o Programa de Sensibilização e Informação sobre
Sustentabilidade Alimentar da
Associação Portuguesa de
Nutrição, a decorrer desde
2017.

parte menor para os alimentos de
origem animal (carne, pescado, ovos
e laticínios). “Este padrão alimentar
faz parte das raízes gastronómicas
dos portugueses, existindo evidência científica de que se trata de um
dos mais saudáveis e sustentáveis,
pelo que faz todo o sentido que seja
incluído no nosso guia alimentar
nacional”.
A nutricionista ressalta ainda que
este modelo da Roda dos Alimentos
tem de ser “complementado com
indicações fundamentais para um
melhor estado de saúde, como seja
a prática regular de atividade física,
o consumo de produtos oleaginosos
e de produtos frescos e da época,
apelando-se a um consumo frugal e
em convívio em torno das tradições
gastronómicas portuguesas”.

muito presentes no nosso receituário
tradicional português, mas que caíram em desuso ao longo dos anos”.
Para evidenciar o seu interesse, foi
incluído na Roda dos Alimentos um
novo grupo que contém apenas leguminosas, mas a sua importância deve
ser entendida não apenas na perspetiva da alimentação mas também
“sob o ponto de vista da sustentabilidade, pois conseguem aportar valor
aos solos onde são produzidas”.

Na procura de fontes alternativas à
proteína animal, Helena Real considera que as “leguminosas surgem
como a opção mais interessante,
com destaque para as leguminosas
grão, como o feijão, lentilhas, ervilhas, favas, grão-de-bico e tremoços,

Por isso mesmo, a nutricionista
defende que “a produção das leguminosas grão deveria ser potenciada
no nosso país, pois a maioria das que
encontramos em Portugal são provenientes de outras regiões”. Assinala
ainda que “a soja, apesar de ser uma
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leguminosa, pode não constituir
uma opção sustentável, pelo nível
de processamento que normalmente
experiencia, pelo local onde é cultivada, normalmente a muitos quilómetros de Portugal, e pelas questões
ambientais, sociais e económicas
envolvidas na sua produção”.
Para informar devidamente os consumidores sobre as características
e benefícios dos produtos, conduzindo-os a escolhas alimentares
mais saudáveis e mais conscientes, Helena Real sustenta que seria
importante que a indústria adotasse
um modelo simples e uniforme de
informação nutricional na embalagem dos alimentos, de modo a que
“diminua a confusão do consumidor
sobre estas matérias”. •

PESSOAS E FAMÍLIAS

COMPROMISSO

NUTRI-SCORE
Consumidores
mais informados
e conscientes
Reforçar a informação nutricional disponibilizada ao consumidor e ajudá-lo a tomar decisões mais saudáveis
foi o compromisso assumido pela
Nestlé e que em Portugal começou a
ser implementado em 2020.
E para por isso em prática, a Nestlé
adotou o esquema Nutri-Score - um
sistema de cores e letras, colocado
na frente das embalagens, que classifica os alimentos e bebidas de
acordo com o seu perfil nutricional,
através de uma escala que pode
variar entre A-Verde e E-Vermelho,
consoante poderão ser consumidos
mais regularmente ou de forma mais
esporádica. Os cereais de pequeno-almoço FITNESS Original e NESQUIK Alphabet foram as primeiras
embalagens a incluir este novo sistema de informação, que entretanto
se estendeu aos produtos: NAT,
CHOCAPIC Original e Bio, LION,
CLUSTERS Amêndoa, GOLDEN
GRAHAMS, ESTRELITAS Bolacha

Maria, CHEERIOS Mel e Bio, CHEERIOS Aveia e Aveia, Maçã & Canela,
MULTI CHEERIOS, Chocolate, Chocolate Preto, Mel & Amêndoas e Bio,
FITNESS Granola de Arandos e
Sementes de Abóbora, Achocolatado NESQUIK, NESQUIK All Natural
Aveia com Cacau e Aveia com Maçã,
NESQUIK All Natural Leite Achocolatado; NESQUIK Go Vegetal!; NESTUM Bio Mel; NESCAFÉ Gold Cap-

puccino Descafeinado e Intento,
NESCAFÉ Caramel Latte, e à gama
de produtos flexitarianos (alimentos
à base de plantas) GARDEN GOURMET.
A rotulagem nutricional é uma ferramenta imprescindível e o Nutri-Score
é uma mais-valia nesse sentido, ao
permitir que os consumidores façam
escolhas alimentares mais saudáveis
e informadas, de forma mais simples
e rápida. Porque consumidores mais
informados são consumidores mais
conscientes. •
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COVID-19
Agir em prol de
um bem comum
A Nestlé é uma empresa cujos valores e propósitos estão
enraizados no respeito: o respeito pelas Pessoas e Famílias,
bem como o respeito pelas Comunidades diretamente
ligadas à sua atividade. Valores que são a base da cultura
da Nestlé. Uma cultura que está intrinsecamente ligada à
capacidade de agir em prol do bem comum e marcar
a diferença na sociedade.
Num contexto marcado pela pandemia da COVID-19 que assolou completamente o país e o mundo, Mark
Schneider, CEO da Nestlé realça:
"este é o momento de demonstrar
os valores da ‘família Nestlé’”. Neste
sentido, a Nestlé comprometeu-se,
desde logo, a garantir a continuidade
da produção e da distribuição de alimentos e bebidas para pessoas e
animais de companhia. E, consciente
da urgência em ajudar a superar esta
crise de saúde pública, procurou
rapidamente organizar campanhas e
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iniciativas para prestar apoio a todas
as comunidades onde está inserida,
à sociedade em geral e também aos
seus parceiros de negócio.
O APOIO À COMUNIDADE:
AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE
E DOENTES
No âmbito do apoio à comunidade
não faltou, claro, a ajuda aos profissionais de saúde que estão na linha
da frente no combate à pandemia
COVID-19, assim como aos doentes
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“Revemo-nos
na íntegra nos
princípios e valores
de Responsabilidade
Social que
partilhamos há
longa data com
a Nestlé.”
MIGUEL GERALDES,
Administrador e CEO da RAR Açúcar

em tratamento nas unidades de cuidados intensivos, através da doação
de 9 toneladas de produtos a 70 hospitais. Entre os produtos doados estavam barras de cereais NESQUIK, LION
e YES!, cereais de pequeno-almoço
Cheerios Mel, bombons Caja Roja e
chocolates KIT KAT e, cafés NESCAFÉ
DOLCE GUSTO e Nespresso, NESTUM, pacotinhos de fruta NATURNES
BIO e chás. Para além disso, foram
ainda doados produtos de nutrição das
marcas Resource e Isosource, ideais
para o reforço da dieta alimentar diária
dos profissionais de saúde e doentes,
como é realçado nas orientações da
Direção-Geral da Saúde: “o suporte
nutricional é uma das componentes
essenciais da prestação de cuidados de
saúde a todos os doentes internados

nas enfermarias (em áreas dedicadas a
doentes COVID-19) e nas Unidades de
Cuidados Intensivos, podendo reduzir
o risco de complicações”. Soma-se a
isto a ajuda prestada à Comunidade
por meio de voluntariado e às corporações de bombeiros locais.
AO BANCO ALIMENTAR CONTRA
A FOME
Procurando, ainda, apoiar o Banco
Alimentar Contra a Fome “numa
altura em que o papel dos Bancos
Alimentares é fundamental para
assegurar apoio às famílias mais
necessitadas”, assume o Diretor-Geral da Nestlé Portugal, Paolo Fagnoni,
a Nestlé uniu-se a oito dos seus
principais Fornecedores – Amcor
Flexibles, Cersul, Germen, Graphics
Leader, Prolacto, RAR, Saica Pack e
Transportes João Amaral – para doar
à Rede de Emergência Alimentar
mais de 15 toneladas de CERELAC e
NESTUM, num total de 18 mil embalagens, que foram distribuídas por
mais de 2000 instituições.
A Nestlé orgulha-se deste sentido de
cooperação e interajuda, que permi-

tiu juntar vários parceiros a esta
causa. “Esta é uma forma de mostrarmos à sociedade um lado solidário de vários parceiros de negócios
que diariamente levam a cabo as
suas atividades, criando valor para a
sociedade em Portugal”, comentou
Paolo Fagnoni.
Igualmente orgulhosos ficaram os
parceiros por integrarem tão nobre
causa. “Queremos saudar a iniciativa da Nestlé, nossa parceira e com
quem partilhamos a responsabilidade e o nosso compromisso de

“Acreditamos que
a nossa missão
só faz sentido
quando integrada
numa lógica de
responsabilidade
social.”
JOSÉ MARIA RASQUILHA,
Administrador da Cersul
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Gonçalo Granado (Diretor de Comunicação
da Nestlé Portugal), Isabel Jonet (Presidente da Federação
dos Bancos Alimentares Contra a Fome) e Elsa Santos
(Business Development Manager CPW da Nestlé Portugal).

acrescentar valor à Comunidade, a
longo prazo”, afirmou Oscar Criado
del Rey, Diretor da Prolacto Azores. Ressalvando a importância desta
ação, Peter Konieczny, Presidente
da Amcor Flexibles Europa, Médio
Oriente e África, revelou: “estamos
orgulhosos desta parceria com a
Nestlé e por apoiar as comunidades
em Portugal e em todo o mundo”. Já
Vitor Santos, CEO da Graphicsleader Packaging, SA, veio acrescentar
que “neste momento tão difícil, é

DOAÇÕES
NESTLÉ À REDE
DE EMERGÊNCIA
ALIMENTAR
36.634 Embalagens
de cereais
+
Barras de cereais
=
6 Toneladas
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Centro Hospitalar Universitário do Porto.

“Há causas que merecem ser suportadas
e iniciativas a ser enaltecidas.”
MANUEL AMARAL,
Chairman da TJA – Transportes João Amaral

uma honra poder contribuir para tão
notável causa”. O sentido de união foi
ainda realçado por João Pedro Martins, Director-Geral da SAICA Pack
Portugal, ao afirmar que “se algo esta
pandemia nos ensina é que o compromisso e colaboração por parte da
toda a sociedade é essencial para
superar a crise”.
“A mobilização de toda a sociedade
neste momento tão difícil reveste-se
de uma importância acrescida e contribui para a coesão social. A iniciativa
promovida pela Nestlé, envolvendo
tantos parceiros habituais, é muito
relevante não só pela dimensão, mas
pelo exemplo no estabelecimento
de parcerias na luta contra a fome”,
declarou Isabel Jonet, Presidente da
Federação dos Bancos Alimentares
contra a Fome e promotora da Rede
de Emergência Alimentar.

Mas esta não foi a única ação de
apoio ao Banco Alimentar. A Nestlé
mobilizou-se, mais recentemente,
para apoiar as famílias mais carenciadas e que foram fortemente
afetadas pela pandemia da COVID19, doando à Rede de Emergência
Alimentar 36.634 embalagens de
cereais de pequeno-almoço e barras de cereais das marcas FITNESS,
NESQUIK e CLUSTERS, num total de
seis toneladas. Tendo plena consciência do impacto positivo que esta
ajuda terá nas 2.600 instituições
de solidariedade social apoiadas,

“Porque ajudar
não pode parar!”
LUÍS RAMOS,
Administrador da Germen
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o Diretor-Geral da Nestlé Portugal
confessa: “estamos muito orgulhosos por poder contribuir, uma vez
mais, para as necessidades da Rede
de Emergência Alimentar e dos Bancos Alimentares contra a Fome. Num
momento em que os efeitos nefastos
da crise pandêmica continuam a pairar sobre as famílias, o papel que os
Bancos Alimentares desempenham é
fundamental para assegurar o apoio
às famílias mais necessitadas”.
Expressando a sua gratidão por esta
iniciativa, Isabel Jonet veio sublinhar
“a atenção da Nestlé neste período
difícil para tantas pessoas cuja alimentação pode com esta doação ser
melhorada, num claro contributo de
sustentabilidade e responsabilidade”.

Emergência Alimentar, ao mesmo
tempo que ainda permite a recuperação de milhares de negócios afetados
pela pandemia. Por cada 150 cartões
entregues, a Nestlé Portugal oferece
1Kg de alimentos da marca Nestlé
à Rede de Emergência Alimentar.
“Esta campanha é muito mais do que
uma campanha de responsabilidade
social. Estamos a apoiar a comunidade, mais precisamente as famílias
que mais precisam, mas sem os nossos Clientes e Consumidores, nada
disto seria possível. Esta foi a forma
que encontrámos para, todos juntos,
podermos contribuir para uma causa
tão nobre e de cariz solidário”, desvenda Victor Manuel Martins, Diretor
Ibérico de Nestlé Professional.

À REDE DE EMERGÊNCIA
ALIMENTAR

NESTLÉ E CRUZ VERMELHA
PORTUGUESA: FAZER
A DIFERENÇA NO TERRENO

Outra iniciativa de apoio foi a campanha “Quem Toma Ajuda a Retoma”
das marcas de café da Nestlé –
BUONDI, SICAL, TOFA e CHRISTINA
– através da qual qualquer consumidor ao comprar um cartão de consumo pré-pago pode contribuir para
a entrega de alimentos à Rede de

A Nestlé, durante a pandemia da
COVID-19, esteve fortemente empenhada em apoiar as diversas instituições de solidariedade social no valor
de mais de 270 mil euros, sendo
particularmente relevante realçar
a ajuda prestada à Cruz Vermelha
Portuguesa (CVP). Esta é uma enti-

dade com a qual a Nestlé mantém
uma estreita relação, devido às suas
raízes e valores comuns. Ambas
nasceram há mais de um século na
Suíça e marcam presença em todo o
mundo, tendo na sua génese os valores da união, interajuda, cooperação
e, acima de tudo, a vontade de fazer
a diferença na sociedade.
“A Cruz Vermelha está, desde
1863, implantada em Portugal, sem
nenhuma interrupção, e organiza
atividades de interesse humanitário,
nacional e internacional, juntamente
com a Federação Internacional das
Sociedades da Cruz Vermelha e do
Crescente Vermelho, sobretudo com
a preocupação de reduzir o sofrimento
das famílias pobres e excluídas.”,
afirma Francisco George, Presidente
da CVP. E, para a Nestlé, esta preocupação de apoiar as comunidades,
é “algo que sempre esteve e está nas
prioridades da nossa atuação no mercado”, reforça também Paolo Fagnoni,
Diretor-Geral da Nestlé Portugal.
A Nestlé e a Cruz Vermelha colaboram, por isso, em parceria há já
largos anos, num percurso que tem
sido marcado essencialmente pela
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“Esta parceria com
a Nestlé reflete-se de grande
importância para a
garantia da resposta
da Cruz Vermelha
Portuguesa no
quadro do controlo
da Pandemia.”
FRANCISCO GEORGE,
Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa

“transparência”, pelo “rigor” e pela
“confiança”. Como realça Francisco
George: “nós somos depositários de
confiança, na medida em que há sempre o cuidado de colocar, na página
da transparência da Cruz Vermelha,
todas as iniciativas e, em particular,
aquelas que têm origem em doações
das grandes companhias, como acontece com a Nestlé”. Reforça ainda: “é
o princípio que seguimos com grande
rigor e que beneficia esta dimensão
da doação a organismos com missão
humanitária”. Assim, a Nestlé tem
procurado apoiar este organismo de
forma regular, considerando que é
uma mais-valia colaborar com a CVP
num ambiente que se pauta pela credibilidade e confiança.
Ao longo deste percurso de cooperação, a Nestlé tem ajudado, das mais
variadas formas, a Cruz Vermelha,
naquele que é o seu grande propósito
de “Construir Solidariedade”. Para o
Presidente da CVP: “a disponibilidade
que a Nestlé sempre teve para apoiar
missões humanitárias não pode ser
nunca ignorada. É um exemplo. Um
exemplo que merece ser divulgado”.
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FRANCISCO GEORGE
Presidente da Cruz
Vermelha Portuguesa

Neste período complicado de pandemia, a Nestlé juntou-se, uma vez
mais, à CVP para apoiar a campanha
#EuAjudoQuemAjuda. “Esta campanha surge exatamente com a perspetiva de fortalecer as delegações, pois
com a atividade epidémica foi preciso reequipar as plataformas logísticas da Cruz Vermelha, incluindo
os módulos hospitalares.”, explica
Francisco George. Procurando prestar apoio nesse sentido, a Nestlé fez
uma doação de 130 mil equipamentos de proteção individual (batas
plásticas, toucas, luvas, tapa-pés,
entre outros materiais), num valor
total de 100 mil euros, para os profissionais de saúde que cuidam da
população sénior. Além disso, doou
ainda produtos alimentares (café,
snacks e chocolates) para os hospitais, inclusive produtos de nutrição,

especialmente recomendados para
os pacientes em tratamento nos cuidados intensivos.
A campanha #EuAjudoQuemAjuda
tem sido “um grande sucesso”,
partilha o Presidente da CVP, admitindo que “os números já alcançados
ascendem aos 3 milhões de euros e
que a Nestlé está no top 5 das grandes empresas doadoras”.
Determinada a intensificar a resposta à COVID-19, a Nestlé não se
ficou somente por essas doações
e lançou, ainda, uma campanha de
crowdfunding, em que a empresa
se comprometeu a igualar o valor
doado pelos seus Colaboradores
à Cruz Vermelha, incentivando-os
ainda a consignar 0.5% do seu IRS
a esta entidade. “Esta iniciativa foi
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muito importante, porque veio juntar 1.880 euros ao montante inicial”, refere Francisco George. E,
com esta campanha, a Nestlé não
se limitou apenas a doar. Procurou
também envolver os seus Colaboradores nesta causa social, o que
foi uma estratégia profundamente
admirada pelo Presidente da Cruz
Vermelha: “a isso é que nós chamamos de “Modelo” como resposta
social e, iniciativas como estas,
têm de ser divulgadas no sentido
de reforçar a cultura filantrópica”.
E complementa ainda: “a pandemia
não é um fenómeno exclusivamente
epidemiológico. Prende-se também
com pressões sociais, que impõem
respostas sociais. E essas respostas
sociais envolvem todos. E, portanto,
a Cruz Vermelha Portuguesa tem
vindo a contribuir para isso, assim
como também a Nestlé o fez, envolvendo todos os Colaboradores – toda
a família Nestlé, o que é um orgulho
para nós”.
Paolo Fagnoni, acredita que “este
apoio que agora damos à Cruz Vermelha Portuguesa, irá certamente
contribuir para apoiar, em todo o país,
os que mais sofrem com esta crise e
aumentar a segurança daqueles que,
no terreno, deles estão a cuidar”.
Perante o cenário de crise em que
vivemos atualmente, estas iniciativas
da Nestlé vieram a ser extremamente
importantes, na medida em que a
Nestlé veio contribuir para reforçar
a ajuda prestada pela CVP. Assim o
entende Francisco George, ao con-

fessar que “esta parceria com a Nestlé
se reflete de grande importância
para a garantia da resposta da Cruz
Vermelha Portuguesa no quadro do
controlo da Pandemia”. Ainda mais
num momento em que o número de
famílias apoiadas pela CVP teve um
aumento de 40%, visto que “antes
da pandemia eram 50 mil as famílias
seguidas pela CVP e agora são já 70
mil, o que é um aumento preocupante”, admite ainda.
A Nestlé é, deste modo, um exemplo
de responsabilidade social e as suas
ações têm contribuído muito para o
alcance e dimensão que a Cruz Ver-

melha tem hoje, pois como refere
Francisco George: “hoje, graças a
todos os apoios que temos recebido,
temos as plataformas de emergência
da CVP melhor equipadas, do que
tínhamos no passado” e “dispomos,
muito seguramente, do maior hospital
de campanha que, em caso de necessidade, pode ser instalado em poucas
horas, com exceção naturalmente do
das Forças Armadas”. O Presidente
da Cruz Vermelha Portuguesa apela
à generosidade de todos, acreditando
que “esta crise vai levar tempo e, até lá,
no plano de responsabilidade social,
as grandes empresas, como a Nestlé,
vão continuar a dar o exemplo.” •
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VICTOR MANUEL MARTINS
Diretor Ibérico da Nestlé Profissional
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UM ANO
DE DESAFIOS
E SUPERAÇÃO
no canal
Fora do Lar
A primeira campanha “Estamos Juntos” “surgiu no seguimento de um
conjunto de iniciativas levadas a cabo
para manter a proximidade e comunicação com os nossos Clientes,
assim que se iniciou o confinamento
total em março.”, esclarece Victor
Manuel Martins. Com o objetivo de
que a sua mensagem de esperança
chegasse ao maior número de pessoas possível, foram criados vários
posts, em termos ibéricos, para que
cada vendedor, enquanto principal
veículo de comunicação e motivador
do cliente, pudesse dispor de materiais de comunicação para usar diretamente com os seus clientes e também para divulgar nas redes sociais.
“A nossa campanha foi de imediato
adotada pela Nestlé Professional
EMENA e de seguida por outros
negócios e zonas com uma forte
componente nos canais Fora do Lar,
nomeadamente a Nestlé Waters,
Nestlé Professional Américas e Estados Unidos, tal como pela Nespresso
e Froneri”, admite.
No entanto, nesta fase em que os
negócios estiveram fechados, a
Nestlé não se cingiu apenas a esta

Reconhecendo o profundo impacto
da pandemia da COVID-19 no setor
da hotelaria, restauração e bebidas,
a Nestlé criou um conjunto de medidas
de apoio direcionadas aos seus
parceiros do canal Fora do Lar.
Para Victor Manuel Martins, Diretor
Ibérico da Nestlé Professional, “não
existem negócios como o nosso sem
uma relação de interajuda e respeito
pelos nossos Clientes e nunca a ajuda
foi tão importante como agora”.

campanha. Procurou ainda criar
“regras e rotinas para todos os membros das nossas forças de vendas se
manterem focados na proteção do
negócio e apoio aos nossos Clientes.”,
revela o Diretor Ibérico da Nestlé Professional. Nesse sentido, a Nestlé
teve a preocupação de fornecer aconselhamento e formação aos seus parceiros do canal HORECA, fazendo
com que a sua formação barista digital chegasse a um elevado número de
clientes e seus colaboradores.
Enquanto negócio Ibérico, procurou-se, posteriormente, criar uma campanha que funcionasse bem nos dois
mercados. Deste modo, através da
criatividade das duas equipas de
Marketing e Creative HUB de Barcelona, chegou-se à campanha “Sempre Abertos para Si” – uma campanha que veio essencialmente ajudar
estes parceiros na reabertura dos
seus negócios. Como realça Victor
Manuel Martins: “esta campanha
manteve a lógica e pilares da primeira mas adicionou uma concreta
linha de apoio aos nossos Clientes”.
No contexto desta campanha, a
Nestlé Professional, por meio das

suas marcas BUONDI, SICAL, NESCAFÉ, CHRISTINA e TOFA, decidiu
oferecer uma semana de café e
outros produtos, a mais de 15.000
cafés, restaurantes, hotéis e empresas – mais de 82 toneladas, isto é,
mais de 12 milhões de cafés que
poderão ser transformados em liquidez para os nossos Clientes, “que
corajosamente, cheios de esperança
na recuperação e com vontade de
salvar os meses perdidos, abriram os
seus pontos de venda e empresas”,
confessa Victor Manuel Martins.
Esta iniciativa teve igualmente uma
entusiástica adesão por parte dos
mais de 200 Distribuidores e Operadores da Nestlé no negócio Fora do
Lar, que viram nesta iniciativa uma
contribuição importante para ajudar a
rápida recuperação do setor. “A adesão dos nossos parceiros foi essencial
para assegurarmos que todos os nossos Clientes, diretos e indiretos, beneficiariam desta iniciativa", comenta
Victor Manuel Martins.
Com a divulgação desta campanha
nas redes redes sociais a Nestlé
alcançou 3,6 milhões de pessoas.
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“Tivemos a felicidade de termos o
endorsement e apoio do nosso CEO
mundial, o Sr. Mark Schneider, o qual
catapultou a campanha para um âmbito
muito mais alargado dentro da nossa
empresa”. Uma iniciativa que se projeta
vir a representar um investimento global
de cerca de 475 milhões de euros, para
o desenvolvimento de soluções adaptadas às necessidades individuais e específicas de cada negócio, como a extensão de prazos de pagamento de

“Quero dar uma palavra
de agradecimento
a todos os nossos
Clientes, Distribuidores
e Operadores, que
levaram igualmente
a nossa campanha aos
seus Clientes finais”
créditos, a suspensão de taxas de aluguer de máquinas de café e a oferta de
produtos no momento da reabertura
dos seus negócios.
Por outro lado, houve ainda a campanha
“Juntos Voltamos Já” – “uma iniciativa
da AHRESP (Associação de Hotelaria,
Restauração e Similares de Portugal)
com um conjunto de empresas fornecedoras do canal HORECA”, revela o Diretor Ibérico da Nestlé Professional, à qual
a Nestlé se juntou, no sentido de apoiar,
uma vez mais, os seus parceiros na preparação do regresso dos seus negócios,
através de um sistema de compra antecipada de vouchers que poderiam ser
utilizados quando os pontos de venda
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“Ajudar os seus
Parceiros de negócio
a superar as suas
dificuldades é algo
que está enraizado
nos valores da Nestlé,
porque o sucesso
dos seus Parceiros
e das suas famílias
é também o sucesso
da nossa Companhia.”

voltassem a abrir. Após esta iniciativa, e também no âmbito da preparação da reabertura, a Nestlé apoiou
ainda uma segunda campanha da
AHRESP e da FIPA (Federação das
Indústrias Portuguesas Agro-Alimentares), “com o objetivo de atrair
o Consumidor aos prazeres do canal
HORECA, mas de forma informada e
responsável”, explica. Esta campanha consistiu, por isso, na comunicação das restrições, das regras, das
iniciativas de higiene, de segurança e
das formas responsáveis de frequentar os pontos de venda.
Quando finalmente os negócios
puderam reabrir, a Nestlé decidiu
apostar na campanha “Quem Toma
Ajuda a Retoma” – que consiste na
compra de um cartão de consumo
pré-pago “com o duplo objetivo de
incentivar o consumo e a fidelização
aos pontos de venda dos nossos
Clientes e apoiar a criação de liquidez”, desvenda o Diretor Ibérico de
Nestlé Professional. Esta campanha,
para além dos objetivos já referidos,
contribuiu ainda para a Rede de
Emergência Alimentar, na sequência

do apoio dado pelas nossas forças
de vendas no transporte e entrega
de produtos alimentares ao Banco
Alimentar Contra a Fome e a outras
Instituições Particulares de Solidariedade Social. Para Victor Manuel
Martins esta foi “uma forma de dinamizar a economia nesta fase tão
importante e decisiva para a retoma
de vários negócios e até mesmo
para a continuação de muitos deles.
Faremos o nosso melhor para estarmos sempre presentes ao seu lado”.

Perante uma pandemia, que perdura
há já largos meses, a Nestlé pretende continuar a planear e a pôr em
prática as melhores iniciativas para
ajudar os seus parceiros, sendo que
se espera que, muito em breve, e em
parceria com a Deloitte, se possa
concretizar a preparação de “documentos que resumem e explicam
como os nossos Clientes, de
pequena e média dimensão, poderão aceder e submeter os seus pedidos quanto aos apoios governamentais.”, explica o Diretor Ibérico da
Nestlé Professional. •
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ENTREVISTA

"Olhar mais além..."
Cervejaria Ramiro
Num momento particularmente frágil para o setor da restauração,
Pedro Gonçalves, da Cervejaria Ramiro, fala-nos do impacto
da pandemia no seu negócio e da importância da parceria
com a Nestlé para perspetivar um futuro alcançável.

Que impacto teve a pandemia no seu
negócio?
A mesma geração que presenciou a
passagem do milénio, que celebrou
as vitórias no campo desportivo de
uma série de atletas e a atribuição
de inúmeros prémios na área do
turismo, vive neste momento um
desafio nunca antes testemunhado
– uma crise mundial com implicações transversais e sem mercados
de refúgio. Este fenómeno teve e
terá efeitos a todos os níveis e em
todos os negócios.
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A Nestlé disponibilizou suporte aos
seus Parceiros na reabertura dos
seus negócios através de diversas
campanhas, entre elas a campanha
#SempreAbertosparaSi. Quão importante foi receber este suporte,
num momento de grande incerteza?
Fechar em momento de grande
incerteza, com medo associado a
todos nós, foi muito doloroso, mas
ato de grande responsabilidade,
mostrando um enorme sentido de
respeito pelo valor máximo - “a vida
humana”.

Já reabrir foi um processo em que
se cruzaram vários sentimentos, o
querer estar com os outros, o voltar
a partilhar, a ansiedade, o medo, a
descoberta, mas acima de tudo a
vontade de estar vivo.
O apoio no arranque, depois de um
longo período em que as empresas
se foram descapitalizando, foi de
primordial importância, sendo que já
nessa altura se antecipava que
viriam tempos ainda mais difíceis
mais à frente. O lema da formiga
“amealhar no verão para poder pas-
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sar o inverno”, foi a estratégia por
nós conjuntamente definida. Começamos primeiro por tratar das
necessidades imediatas, no sentido
em que a Nestlé nos apoiou com a
oferta da semana de produto gratuito, assim como aceitou o desafio
da redefinição do espaço de esplanada para melhoria das condições
aos nossos clientes, privilegiando
um espaço ao ar livre, que vem colmatar a necessidade atual e a tendência futura. Em simultâneo estamos já a preparar 2021. Este trabalho
conjunto é importante a dois níveis:
o financeiro, mas com igual importância em termos psicológicos.
Numa altura em que apenas temos
“escuridão” à nossa volta desenvolvemos novos projetos, indicando
uma luz de futuro que todos desejamos lograr.
Qual a importância de ter um Parceiro como a Nestlé?
Todos os parceiros e players do mercado que tenham a capacidade de
olhar mais além e tentar mostrar que
existe um futuro que podemos
alcançar, são essenciais nesta fase.
A Nestlé, quer por ação direta no
presente, quer pela ajuda a perspetivar o futuro, torna-se, por esse
motivo, um parceiro fundamental.

friso “os que se adaptarem melhor”–
irão sobreviver, sendo que após este
período teremos uma nova realidade
com pessoas mais preparadas e
obrigatoriamente mais responsáveis
na utilização dos nossos recursos.
Com o tempo tudo irá regressar a
um novo normal que todos nós iremos descobrir e ao qual nos iremos
adaptar.
Prevendo-se um impacto da pandemia a longo prazo, considera importante que haja uma articulação, primeiro entre os Empresários do
sector, e então depois, do sector
com os Parceiros de negócio e com
as Associações?
Sem entrar em casos específicos e
olhando à experiência de alguns
anos, existem instituições que devem
no seu seio promover o diálogo e a
troca de ideias, sejam elas quais
forem, mesmo que contrárias às dos
elementos dessas instituições.
Na agregação destas propostas deverão ter a capacidade de ser objetivos
e de tentar ver para além das necessidades legítimas de cada um dos in-

“A Nestlé apoiou-nos na redefinição
do espaço de
esplanada para
melhoria das
condições aos
nossos clientes,
privilegiando um
espaço ao ar livre,
que vem colmatar a
necessidade atual e
a tendência futura.”

divíduos, fazendo propostas transversais a todo o setor, sem receio nem
preocupação de que estas possam ou
não ter acolhimento da outra parte.
Cabe à outra parte analisar as propostas e de uma forma responsável discuti-las e arranjar cobertura financeira
para as mesmas. •

Como perspetiva o futuro do seu
negócio? E do sector em geral?
Não existem dados históricos que
nos ajudem a projetar cenários futuros. Trata-se de uma conjuntura que,
ao nosso conhecimento, é única e
nunca dantes repetível.
Tempos difíceis trazem desafios e
permitem o conhecimento mais profundo de cada um de nós, como
gestores, e das nossas equipas.
É um processo de seleção natural e
que tal como na vida selvagem, apenas os que se adaptarem melhor – e
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COMPROMISSO

EMBALAGEM
SUSTENTÁVEL
Soluções ecológicas
em prol de um futuro
sem resíduos
de plástico
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A Nestlé assumiu
o compromisso de chegar a 2025
com 100% das suas embalagens
recicláveis ou reutilizáveis.
Um compromisso no qual já está
a trabalhar para liderar a mudança
na indústria.
Portugal segue na linha da frente
com soluções inovadoras de
transformação de embalagens e
os resultados já estão à vista em
produtos bem conhecidos dos
portugueses

PLANETA

O desenvolvimento de uma
economia circular para os plásticos
é um ponto-chave que pode permitir
o uso de plástico reciclado para
embalagens de qualidade alimentar
através do desenvolvimento de
soluções inovadoras e sustentáveis.
A Nestlé está na linha da frente,
apoiando empresas startup com
projetos nesta área.
Os resíduos de embalagens de plástico
constituem hoje um dos temas centrais de preocupação e debate público.
Contudo, a embalagem continua a
desempenhar um papel essencial
para garantir a segurança e qualidade
dos alimentos, colocando à Nestlé e a
toda a sua indústria um desafio único
no processo de alteração de embalagens de alimentos e bebidas.
A empresa transformou esse desafio
num novo compromisso com a sociedade – chegar a 2025 com 100% de
embalagens recicláveis ou reutilizáveis – e encontra-se já a desenvolver
soluções que reduzam o volume e o
impacto da embalagem, sem comprometer a proteção. Atualmente, 87%
das suas embalagens já são recicláveis ou reutilizáveis, mas os seus objetivos passam não só por aumentar a
reciclagem do plástico, mas também
por identificar alternativas em termos
de materiais, procurando, assim, um
futuro sem resíduos.
A maioria dos plásticos é difícil de
reciclar quando se destinam a embalagens de produtos alimentares (food
grade), levando a que exista um fornecimento limitado de plástico reci-

clado no mercado de consumo. No
entanto, a Nestlé propõe-se liderar
esta mudança na utilização de plásticos virgens para plásticos reciclados,
através do desenvolvimento de soluções pioneiras de embalagens sustentáveis e do incremento de uma economia circular para os plásticos.
Para isso, a empresa comprometeu-se em obter até dois milhões de toneladas métricas de plásticos reciclados
de qualidade alimentar, até 2025, e
para acelerar este movimento está a
investir substancialmente em Investigação & Desenvolvimento. Em 2019,
estabeleceu na cidade suíça de Lausanne, o Nestlé Institute of Packaging
Sciences, totalmente dedicado à descoberta e criação de embalagens funcionais, seguras e ecológicas, para o
presente e para futuro.
A par desta investigação a nível global, os mercados da Nestlé estão
também a fazer o seu caminho. Portugal já deu passos importantes
em 2020, tendo conseguido, com o
somatório de todas as suas medidas
de transformação de embalagens,
reduzir a utilização de plástico novo
em 2,5 toneladas.

Desde o início deste ano, a Nestlé Portugal é também membro fundador do
Pacto Português para osPlásticos,
uma plataforma de colaboração e inovação que vem pôr em prática a visão
global da Nova Economia dos Plásticos da Fundação Ellen MacArthur:
uma economia circular para os plásticos, na qual estes nunca se convertem em resíduos. Em 2019 a empresa
tomou a iniciativa de patrocinar, um
projeto da Associação Industrial e
Comercial do Café (AICC) no sentido
de estudar e concluir uma recomendação sobre a reciclagem de cápsulas de
café e de outras bebidas.
PRODUÇÃO EM PORTUGAL INOVA
EM EMBALAGEM SUSTENTÁVEL
Resultante da investigação promovida
pelo novo centro em Lausanne, foram
lançados, logo em 2019, os primeiros
produtos com embalagem 100% em
papel – o NESQUIK All Natural e os
snacks YES! – e, em ambos os casos,
Portugal esteve na linha da frente para
os implementar no mercado. A marca
Garden Gourmet é também precursora da sustentabilidade, desde a produção à embalagem 100% reciclável.
Em território nacional, as duas fábricas da Nestlé têm sido igualmente
pioneiras na procura de formas inovadoras de alterar os componentes das
suas embalagens tornando-os ready
to be recycled e trabalhando, para isso,
com diversos parceiros fornecedores
de material de embalagem sob o conceito “Sustainable by Design”.
Fruto desse trabalho já se encontra
no mercado uma grande variedade
de produtos, entre os quais os snacks
biológicos para bebés NATURNES
Bio NutriPuffs, produzidos na Fábrica
de Avanca e desenvolvidos com uma
embalagem 100% reciclável, em todos
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BRANISLAV RIHA
Global Head of Key Account Nestlé na Mondi

BUONDI PRESTIGE
NOVA EMBALAGEM REFORÇA COMPROMISSO
DA MARCA COM A SUSTENTABILIDADE
A Fábrica da Nestlé no Porto é hoje um pólo de
excelência na categoria de cafés torrados. A sua
expertise e a excelência das marcas que produz
granjearam a esta unidade, a possibilidade de
acolher projetos internacionais verdadeiramente
inovadores e disruptivos.
Foi exatamente isso que aconteceu ao destacar-se pela sua capacidade de inovação em material
de embalagem “ready to recycle”, um projeto para
o produto BUONDI Prestige inteiramente desenvolvido a partir de Portugal e que será posteriormente replicado noutras geografias.
Com esta iniciativa, a marca de cafés portuguesa
ganha uma nova embalagem desenhada para
ser reciclada. Continua a ser feita de materialplástico mas foi eliminada a camada de alumínio que antes impedia a sua reciclagem depois
de utilizada. Além disso, esta solução permite
ainda reduzir a pegada ecológica ao eliminar o
consumo anual de 2,2 milhões de m2 de alumínio,
bem como reduzir o consumo de água e energia
necessários, quer na produção, quer na reciclagem deste material.
Por enquanto, a nova embalagem reciclável está
a ser aplicada apenas nos formatos de café em
grão torrado de 1 kg do lote BUONDI Prestige,
comercializado pela Nestlé Professional para
cafés e restaurantes. Contudo, já em 2021 este
novo material plástico será a matéria-prima das
embalagens de grande dimensão de outras marcas de café da Nestlé produzidas na Fábrica do
Porto – SICAL, TOFA e CHRISTINA – e também
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das embalagens mais pequenas de café moído
(250 gr) que seguem para os supermercados e
chegam aos Consumidores.
Para desenvolver esta solução, a Nestlé contou
com o apoio da Mondi, líder mundial em embalagens sustentáveis e que há mais de 20 anos é parceiro da Companhia a nível internacional.
“A Mondi está comprometida com a sustentabilidade e a nossa abordagem de EcoSolutions permite-nos ajudar Clientes como a Nestlé a alcançar
os seus objetivos de sustentabilidade, colocando-lhes as questões certas sobre as necessidades
dos seus produtos“, refere Branislav Riha, Global
Head of Key Account Nestlé na Mondi.
O material desenvolvido para a nova embalagem
da BUONDI Prestige é menos complexo, porque
deixou de conter alumínio, sendo uma opção mais
valorizada pelos recicladores e mais favorável ao
processo de reciclagem, permitindo efetuar este
processo em países onde não era possível fazê-lo com as embalagens anteriores.
Branislav Riha explica como essa mudança foi
posta em prática: “Substituímos uma estrutura à
base de alumínio não reciclável por um material
concebido para a reciclagem. A retirada do alumínio e a diminuição das camadas deste material
reduziram a quantidade de recursos necessários
para criar a embalagem, mantendo a frescura do
café. Este trabalho foi realizado graças a um sistema de tecnologia integrada da Mondi, que lhe
permite fazer tudo in house: produzir a película
protetora, imprimir e laminar.
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A Mondi tinha já no seu portefólio um produto semelhante, mas que foi personalizado para responder às
necessidades específicas da
Nestlé. “Ajustámos a barreira
protetora e o desempenho do
material para responder aos
requisitos de operacionalidade, enchimento, vida útil e
manuseio pelo Cliente.”
“O café precisa de uma proteção muito própria para o
manter fresco e conservar o seu aroma até chegar ao Consumidor. E estamos muito satisfeitos por termos conseguido cumprir os requisitos da Nestlé Portugal para remover a camada
de alumínio da embalagem de BUONDI Prestige
e criar uma solução mais sustentável”, salienta
Branislav Riha.

A Nestlé é membro
fundador do
Pacto Português
para os Plásticos,
uma plataforma
de colaboração e
inovação que reúne
os diferentes atores
da cadeia de valor
nacional do plástico.
os seus componentes, lata e tampa.
Este caminho da reciclabilidade está
também a ser explorado por marcas
bem conhecidas dos portugueses. É o
caso de NESTUM, cujas embalagens
de toda a gama são 100% recicláveis,

Com o desenvolvimento desta e de outras iniciativas de escala internacional, a fábrica do
Porto entrou definitivamente para o mapa da
Companhia pela sua eficiência na implementação de projetos de inovação, capazes de liderar
o caminho para outras fábricas de maior dimensão noutros mercados da Zona EMENA (Europa,
Médio Oriente e Norte de África).

e dos cereais de pequeno-almoço
NESQUIK, CHOCAPIC e ESTRELITAS
que seguiram os mesmos passos.
Na área dos cafés, BUONDI Prestige
está na primeira linha com uma nova
embalagem desenhada para ser reciclada, o que permitirá eliminar, na
Fábrica do Porto, o consumo anual de
alumínio em 2,2 milhões de m², bem
como reduzir o consumo de água e
energia necessários para produzir e
reciclar este material.
Além dos produtos direcionados ao
mercado nacional, o fabrico português abrange marcas internacionais, como são os casos da bebida
de cereais EKO, que é vendida em
Espanha, e da bebida de café solúvel Orzoro, comercializada em Itália.
Em ambas, o filme plástico retrátil que envolve as paletes de transporte foi substituído por cartão 100%
reciclado.

Além destes exemplos, a Nestlé está a
percorrer novos caminhos com projetos ainda na fase de ensaios em várias
categorias de produto, com o objetivo
de estudar formas de atingir a sustentabilidade total das suas embalagens.
CANAL FORA DO LAR ELIMINA
PLÁSTICO DE USO ÚNICO
Além da embalagem dos seus produtos, a Nestlé está a abordar a questão dos plásticos de forma transversal à sua atividade. Para tanto, efetuou
um levantamento dos plásticos que,
de forma relativamente rápida, poderiam ser retirados da rede de consumo, com especial incidência no
negócio da Nestlé Professional, onde,
em 2018, ainda eram consideráveis os
itens de plástico que poderiam acabar como lixo. Era o caso das paletines
para mexer o café, que foram substituídas por materiais sustentáveis,
numa ação que conseguiu eliminar 50
toneladas de plástico de uso único. •
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“NESTLÉ
POR CRIANÇAS
MAIS SAUDÁVEIS”
celebra 20 anos
em Portugal
20 anos a incentivar crianças e jovens, professores e comunidades a
comer melhor para viver melhor.
O Programa Educativo “Nestlé por
Crianças mais Saudáveis” está em
ação desde 1999 e mesmo no contexto de pandemia que se viveu no
ano letivo de 2019/2020 continuou a
sensibilizar escolas e famílias para a
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importância da alimentação e hábitos de vida saudáveis.
Apesar da interrupção das atividades
presenciais nas escolas, em março
deste ano, a iniciativa conseguiu chegar a mais de 1.300 escolas, 400
delas fisicamente, impactando diretamente mais de 250 mil crianças e,
indiretamente, mais de 550 mil pes-

Alimentação
equilibrada
		
Manutenção
de um estilo
de vida
saudável
Prática
de exercício
físico

PESSOAS E FAMÍLIAS

soas, num total superior a 800 mil
portugueses.
Para manter o programa em funcionamento foi adotada uma estratégia
digital que registou uma clara participação por parte das famílias e uma
ótima aceitação por parte de professores e educadores. O sucesso da
reorganização digital fará com que
esta nova abordagem seja prosseguida nos próximos anos letivos,
mantendo, sempre que possível, atividades presenciais.
Inserido na iniciativa global de nutrição e atividade física “Nestlé for
Healthier Kids Global Programme”, o
projeto em Portugal ‘Nestlé por
Crianças Mais Saudáveis’ foi dos primeiros a ser implementado e conta
com o apoio da Direção-Geral da
Educação do Ministério da Educação. Só no nosso país, já sensibilizou
mais de 3 milhões de alunos do Pré-Escolar e Ensino Básico para a
importância de uma alimentação
equilibrada e manutenção de um

estilo de vida saudável, aliado à prática de exercício físico.
O programa é constituído por um
conjunto de materiais pedagógicos
especialmente dirigidos a alunos e
professores destes níveis de ensino
(entre os 4 e os 12 anos), que abordam os temas da alimentação e hábitos de vida saudáveis de forma divertida e pedagógica.
Este ano letivo a iniciativa dá mais um
passo em frente para integrar um
novo capítulo sobre “alimentação
saudável alimentação sustentável”,
assumindo ainda o compromisso de
lançar um Observatório da Alimentação das Crianças em Portugal, informação fundamental para se definirem objetivos ajustados às reais
necessidades da nossa população.
Outra das mensagens que tem sido
reforçada é a importância de envolver
as crianças na preparação das refeições, incentivando melhores hábitos
alimentares e criando memórias para
um futuro mais saudável e feliz. •

ANA LEONOR PERDIGÃO
Market Nutrition Health & Wellness
Manager da Nestlé Portugal

“Para a Nestlé, o Programa
"Nestlé por Crianças mais
Saudáveis", reflete de uma
forma muito concreta o seu
compromisso de contribuir
para a adoção de hábitos
de vida mais saudáveis
junto destas crianças e suas
famílias, para melhorar a
qualidade de vida de todos,
hoje e para as gerações
futuras.			
Durante estes 20 anos
fomos avaliando o impacto
e ajustando os conteúdos e
a metodologia do programa
para o manter atual e
relevante para a comunidade
educativa. Estes 20 anos
de trabalho no terreno,
sempre com a confiança
do Ministério da Educação,
são com certeza, um motivo
de orgulho para nós e
encorajam-nos a continuar e
a fazer sempre melhor.”
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O COMPROMISSO
DA NESPRESSO
com a sustentabilidade
Em linha com o compromisso já estabelecido para tornar
as suas operações mais sustentáveis, a Nespresso adotou
um conjunto de medidas para promover a economia circular.
CÁPSULAS MASTER ORIGIN
COLOMBIA MAIS AMIGAS
DO AMBIENTE
Entre elas está o lançamento, em
julho deste ano, de cápsulas com
80% de alumínio reciclado – as Cápsulas Master Origin Colombia, o primeiro produto a exibir a nova liga de
alumínio –, graças à conjugação de
alumínio virgem com alumínio reciclado, este que é um dos materiais
mais reciclados do mundo, especialmente pelo facto de ser 100% e infi-
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nitamente reciclável. As cápsulas
tornaram-se, assim, mais leves, tendo-se conseguido diminuir significativamente a quantidade de alumínio
virgem utilizada no seu fabrico, o
que produzirá um impacto benéfico
no meio ambiente, que será certamente maior quando esta prática se
estender a toda a linha de sistemas
domésticos da Nespresso. Prevê-se
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que haja uma diminuição de CO2 de
cerca de 28,5 mil toneladas, bem
como uma acentuada redução do
consumo de energia de 95%.
RECICLAR COM UM PROPÓSITO
A somar a esta medida, a Nespresso
lembra o que acontece às suas cápsulas quando entregues para reciclar:
a borra de café é inserida num composto agrícola para os campos de
arroz. Para além de passar a dar à

borra de café uma nova utilidade,
aproveitando os nutrientes que esta
preserva para adubar a terra, a marca
preocupou-se também em incluir,
nesta medida em prol do ambiente,
uma vertente de apoio social, através
da doação do arroz produzido nestes
campos ao Banco Alimentar.
"ENTREGAS VERDES"
É de destacar ainda a aposta da Nespresso no projeto piloto de “Entregas

verdes”, isto é, entregas mais sustentáveis, feitas por um veículo elétrico dos CTT, que veio substituir o
veículo a diesel. Isto possibilitou uma
poupança anual de mais de 15 toneladas por ano de CO2, para além de
que estes veículos elétricos têm a
vantagem de não emitir partículas e
NOx durante a sua utilização. Estas
novas entregas mais sustentáveis
foram feitas em Lisboa – cidade
escolhida para dar início a este projeto – e a marca aproveitou ainda
esta iniciativa para desafiar os portugueses a entregar as cápsulas já
usadas aos estafetas para serem
integradas no processo de reciclagem. Poderão ser reutilizadas na
produção de carros, caixilharia de
janelas, bicicletas ou embalagens de
alimentos.
A dedicação da marca à sustentabilidade ambiental não fica por aqui.
Importante é também referir as novas
metas na sustentabilidade que a
marca se propôs a alcançar: neutralidade carbónica até 2022 e uma crescente taxa de reciclagem. Em portugal, no último ano, a taxa de
reciclagem de cápsulas da Nespresso
foi de 23%. Para responder a este
desafio, a marca procedeu à substituição do saco de separação de cápsulas por um novo, feito de material
70% reciclado, tornando o processo
de reciclagem ainda mais simples e
conveniente para os Consumidores. A
Nespresso está deste modo, totalmente focada em aumentar a taxa de
reciclagem, tendo já investido, desde
2014, cerca de 175 milhões de euros,
com mais de cem mil pontos de recolha em 53 países. •
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Nestlé Portugal recebe prémio “Lean & Green”
da GS1 Portugal
O reconhecimento entregue pelo Presidente
da República resultou da redução das emissões
de CO2 em 20% no ano 2020

Os novos sites “Nestlé
Saboreia a Vida”
e “Nestlé Cozinhar”
O universo Nestlé num
ambiente apelativo e a dar
sabor à vida!

O compromisso da Nestlé com
a sustentabilidade voltou a ser
reconhecido quando recebeu pelas
mãos do Presidente da República,
Marcelo Rebelo de Sousa,
a primeira estrela do programa
“Lean & Green”, desenvolvido no
nosso país pela GS1 Portugal. Na
origem da atribuição desta estrela
esteve a redução em 20% das
emissões de CO2 que a Nestlé
conseguiu atingir este ano, nas
operações que desenvolve em
Portugal.
“Lean & Green” é a maior
plataforma europeia de colaboração
especialmente dirigida a reduzir
as emissões de CO2 associadas à
cadeia de abastecimento,
incentivando as empresas
a alcançar um nível de
sustentabilidade mais elevado,
no âmbito da logística. O programa
está pensado para que sejam
alcançadas cinco estrelas, em que
a quinta estrela atribuída certificará
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zero emissões líquidas de CO2.
A distinção da Nestlé decorreu no
final de um debate subordinado ao
tema “Economia Circular
& Sustentabilidade”, promovido pela
GS1 Portugal e que contou com
a presença do Presidente da
República e de vários oradores,
entre os quais o Diretor-Geral da
Nestlé Portugal, Paolo Fagnoni.
As empresas que adiram a esta
iniciativa, começam por definir um
plano de ação, pensado até um
máximo de cinco anos. Depois é
sujeita a uma auditoria inicial, que
avalia a pegada de carbono das
atividades logísticas da empresa,
assim como a pertinência do plano.
Ao longo dos cinco anos, a empresa
será acompanhada pela entidade
responsável, no caso de Portugal,
pela GS1 Portugal, com encontros
de seis em seis meses para avaliar
a implementação das medidas
definidas. •

A Nestlé lançou o novo site "Saboreia
a Vida" que se apresenta agora mais
rápido, mais intuitivo e mais bonito,
com toda uma nova organização por
marca e categoria, um novo menu
myNestlé e também uma nova área
de passatempos. Neste site podem
ser consultados artigos sobre nutrição,
alimentação e dicas saudáveis e
podem, ainda, ser conhecidas todas
as marcas que compõe o portefólio
da Nestlé.
Já o renovado site “Nestlé Cozinhar”
traz as dicas perfeitas para satisfazer
todos os paladares. Aqui a regra é só
uma: deliciarmo-nos com as inúmeras
sugestões de receitas disponíveis.
E a verdade é que há sugestões para
todos os gostos e propostas para
qualquer momento do dia, difícil será
mesmo escolher por onde começar.
Mas uma coisa é certa: vale a pena o
risco, pois o pior que pode acontecer
é mesmo querer voltar a repetir a
receita. •
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NESCAFÉ® lança
os novos NESCAFÉ®
GOLD Lattes
A primeira marca de
bebidas solúveis a
combinar café solúvel
com bebidas vegetais

NESTUM Bio Mel
É o primeiro produto
biológico da gama
NESTUM

NAT
Natural e saborosa

A NESCAFÉ® anunciou a chegada
ao mercado das suas bebidas
vegetais, com o lançamento dos
novos NESCAFÉ® GOLD Lattes
com certificação Vegan. Os novos
lattes combinam café solúvel
arábica de alta qualidade com as
três opções de bebidas vegetais:
coco, aveia e amêndoa.
Agora já vai ser possível desfrutar
das deliciosas bebidas quentes
NESCAFÉ® no conforto de casa,
porque os novos NESCAFÉ®
GOLD Lattes foram pensados
num formato prático de saquetas
individuais e muito fáceis de
preparar. Sem lacticínios, são uma
alternativa viável ao consumo de
leite, e com todo o sabor. •

Sem açúcares adicionados
e adoçado apenas com mel,
contém cereais integrais biológicos
e mel também bio, sendo a
opção ideal para o dia-a-dia da
família e uma escolha equilibrada
para o planeta. Em linha com o
compromisso da Nestlé, NESTUM
tem já as embalagens de toda a sua
gama de produtos 100% recicláveis,
sendo que a embalagem do novo
NESTUM Bio Mel é composta por
mais de 90% de cartão reciclado
e restante cartão proveniente de
florestas com gestão sustentável
e fontes responsáveis. •

Assim é NAT, a mais recente marca
de cereais de pequeno-almoço
diretamente para a taça dos mais
pequenos. Com ingredientes de
origem natural e aveia integral, NAT
chega nas gamas NAT CEREAIS
e NAT URSINHOS. NAT CEREAIS
é uma deliciosa combinação de
aveia e cereais em formato de
estrela, disponíveis nos sabores
Mel & Amêndoas (Nutri-Score A)
e Chocolate & Morango (NutriScore B). NAT URSINHOS oferece
os sabores Mel (Nutri-Score A)
e Chocolate (Nutri-Score B) em
forma de ursinho e com grande
versatilidade no modo de consumo.
Os produtos NAT não contêm óleo
de palma, corantes ou sabores
artificiais, proporcionando às
crianças um pequeno-almoço
equilibrado, repleto de naturalidade
e diversão. •
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COMPROMISSO

LISBOA CAPITAL
VERDE 2020
- Ação Climática
Lisboa 2030
Nestlé juntou a
sua experiência ao
compromisso de um
país mais sustentável
Pioneira na implementação de medidas de sustentabilidade ambiental, a
Nestlé aceitou, no início de 2020, o
desafio proposto pela Câmara Municipal de Lisboa, de contribuir para
uma cidade mais sustentável até ao
final do ano através do compromisso
Lisboa Capital Verde 2020.
São várias as medidas sustentáveis já
colocadas em prática pela Nestlé, nos
últimos anos, ao nível do consumo de
energia e de água, da mobilidade, da
economia circular e do uso do plástico. E o ano 2020 não foi exceção.
Entre as boas práticas levadas a
cabo para diminuir o consumo de
energia estão a compra e venda, unicamente, de energia proveniente de
fontes renováveis; a instalação de
iluminação LED, painéis fotovoltaicos, sistemas de gestão técnica e
caldeiras de biomassa, o que já permitiu uma diminuição de 22% do seu
consumo energético.
Além de uma significativa redução
de 38% das emissões de gases com
efeitos de estufa, a Nestlé conseguiu
também reduzir o consumo de água
em 68% nos últimos anos. Tudo gra-
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ças à instalação de equipamentos
redutores de caudal, à retenção de
águas para redução de cheias e à
promoção da permeabilidade dos
solos.
Bons exemplos de medidas aplicadas ao nível da mobilidade são o trabalho remoto, a instalação de carregadores para veículos elétricos, a
disponibilização de um shuttle para
transporte de Colaboradores e a atribuição de subsídio de transporte a
quem adotar práticas de carpooling
ou usar transportes públicos.
A promoção da economia circular
tem sido outra das grandes prioridades da Companhia, através da reciclagem de cápsulas de café e de
outras bebidas, da utilização de
materiais 100% recicláveis e do
incentivo à reciclagem.

Para combater o enorme flagelo do
excessivo uso do plástico, a Nestlé
retirou 150.000 Kg de plástico das
suas embalagens e adotou, ainda,
diversas práticas, como a eliminação
de plásticos de utilização única, a
substituição do plástico por bambu
e a promoção de aquisição de materiais e produtos com certificado de
baixo carbono.
Em linha com o seu propósito de
desenvolver o poder da alimentação
para melhorar a qualidade de vida de
todos, hoje e para as gerações futuras, a Nestlé tem, assim, delineado
um percurso de empenho e compromisso no que se refere às práticas
sustentáveis e pretende continuar a
fazê-lo, por meio de uma contínua
inovação e desenvolvimento nesta
área. •

Protegemos o nosso
planeta para as
gerações futuras.

