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Âmbito

Âmbito
Este é o terceiro Relatório de Sustentabilidade da Nestlé Portugal e reúne informação referente à actividade da Companhia em 2009, visando não só uma melhoria do desempenho
nas áreas ambiental e social, mas também uma evolução do
seu h[fehj_d] não financeiro, dando cumprimento aos objectivos da Companhia.
Para efeitos do presente relatório foram consideradas as
empresas do grupo Nestlé presentes em Portugal, nomeadamente a Nestlé Portugal, S.A., Prolacto – Lactícinios de S.
Miguel, S.A., Cereal Associados Portugal, A.E.I.E. e Nestlé
Waters Direct, S.A. Os indicadores de desempenho financeiro
e social apresentados neste relatório reflectem a realidade destas empresas, os ambientais reflectem apenas o desempenho
das fábricas e sede.
Na elaboração deste relatório foram seguidas as Directrizes da
=beXWbH[fehj_d]?d_Y_Wj_l[, na sua terceira versão (GRI3), bem
como os respectivos protocolos de indicadores. Sempre que
no cálculo dos indicadores de desempenho não foi utilizada a
metodologia proposta pelo GRI, tal é explicitamente referido,
sendo indicadas as fórmulas consideradas pela Nestlé. O presente relatório apresenta um nível de cumprimento do GRI
correspondente ao nível B+, sendo objectivo da Companhia
melhorar este nível em futuros relatórios, a emitir anualmente.
No Capítulo 6 encontra-se o índice GRI, que permite localizar
no relatório a informação requerida pelo GRI.
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Para a selecção da informação a incluir no relatório foram tidos
em consideração os temas e indicadores mais relevantes para a
Companhia, para o sector e para todas as partes interessadas.
Este relatório foi pela primeira vez sujeito a verificação por
parte de uma entidade independente, prática que a Nestlé pretende manter nos futuros relatórios.

C

OBRIGATÓRIO

C+

B

B+

A

A+

Auto-declarado

Examinado por Terceiros

OPCIONAL
Examinado pela GRI

Esclarecimentos
Esclareci
e mentos sobre o pres
presente
sente relatório poderão ser endereça
endereçados
e dos a: ffaleconnosco@pt.nestle.com
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Mensagem do Director-Geral
Tenho o grato prazer de vos apresentar o terceiro Relatório de
Sustentabilidade da Nestlé Portugal. Desde o ano 2008 temos
vindo a publicar um relato das nossas actividades de Responsabilidade Social Corporativa e de que forma é que estas se
encontram intimamente ligadas à nossa actividade e ao nosso
negócio. Todos os anos procuramos dar um passo em frente
em termos da inovação e da renovação das nossas actividades,
iniciativas e produtos. A publicação do Relatório de Sustentabilidade é exemplo disso. Este ano verificámos pela primeira vez,
por uma entidade externa reconhecida e credível no mercado,
o noss
nosso Relatório de Sustentabilidade. Solicitámos à Fh_Y[mW#
j[h^eki[9eef[hi que ffizesse uma análise ao índice GRI =be#
XWbH[fehj_d]?d_j_Wj_l[ bem como à evolução dos compromissos que estabelecemos anualme
anualmente, atestando quanto à sua
realização e desenvolvimento. O Relatório que aqui apresentamos responde com acções às pr
prioridades estratégicas delineadas pela Companhia. Porquê a
acções? Porque são as acções
que ditam o nosso empenho e compromisso, e exemplificam
aquilo que gostamos internam
internamente de referir como o ÇmWba
j^[jWbaÈ.

10

Relatório de Sustentabilidade &/Nestlé Portugal S.A.
9Wfjkbe(Mensagem do Director-Geral

As nossas prioridades estratégicas, definidas o ano passado e
após consulta aos nossosijWa[^ebZ[hi, continuam actuais: a
contínua aposta na qualidade e na segurança dos nossos produtos, uma maior comunicação e envolvimento dos nossos
ijWa[^ebZ[hi (internos e externos), a preocupação com a minimização do impacto da nossa actividade no meio-ambiente,
incluindo a redução do material de embalagem que utilizamos,
a valorização das nossas pessoas, elemento chave no sucesso
da Companhia, a promoção de estilos de vida saudáveis, não
só através dos produtos que colocamos no mercado mas também na forte aposta em educação alimentar e sensibilização
para a prática de actividade física. Por fim, o apoio às comunidades nas quais estamos inseridos, e aqui falamos não apenas de apoio ao nível de géneros e/ou financeiro mas o apoio
ao nível da própria disponibilização dos nossos Colaboradores
em prestar auxílio a quem mais precisa.
Criar e Partilhar Valor é a essência da Responsabilidade Social
Corporativa para a Nestlé. Sabemos que não estamos isolados mas, pelo contrário, necessitamos de todos os nossos
parceiros para que a Nestlé continue a ser a referência em
termos de Nutrição, Saúde e Bem-Estar. Por isso, criamos
valor para a Nestlé ao mesmo tempo que o partilhamos com
quem nos relacionamos, diariamente, e numa perspectiva de
longo prazo. Como? Alguns exemplos são iniciativas de educação alimentar que promovemos interna e externamente, a
formação que colocamos ao dispor dos nossos Colaboradores, a passagem de conhecimentos técnicos e especializados junto dos nossos produtores agrícolas, a certificação das
nossas unidades produtivas, o conhecimento científico que

incorporamos nos nossos produtos e que nos permite oferecer uma mais-valia nutricional aos nossos consumidores.
São entre outras, algumas iniciativas de como partilhamos
valor com os nossos ijWa[^ebZ[hi. Esta abordagem está intimamente relacionada com a forma como desenvolvemos o
nosso negócio e flui do nosso Yeh[Xki_d[ii. Por essa mesma
razão, a Nutrição, a Água e o Desenvolvimento Rural são as
três áreas estratégicas para a Nestlé, a nível mundial, em termos de Criação de Valor Partilhado e nas quais a Companhia
se irá focalizar nos próximos anos fazendo uso da experiência obtida em cada uma delas e que decorre da própria essência do negócio. Convido-vos a conhecer mais de perto a Criação de Valor Partilhado e as iniciativas que lhe dão corpo ao
longo deste Relatório.
Uma última palavra de agradecimento a todos os Colaboradores da Nestlé (áreas corporativas e de negócio) e aos nossos
parceiros externos que contribuíram para a elaboração deste
Relatório. Só com o compromisso e entrega de todos os envolvidos conseguimos ter um retrato alargado e preciso das iniciativas e projectos espalhados por toda a Companhia. Agradeço
a vossa disponibilidade e compromisso. Bem-hajam.

António Saraiva de Reffóios
Director-Geral
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Desempenho da Nestlé
Portugal em 2009

Desempenho da Nestlé Portugal
em 2009
Fh_dY_fW_i?dZ_YWZeh[iZ[:[i[cf[d^e

PRIORIDADE

ECONÓMICO

1

Apostar
na qualidade
e inovação
dos produtos
e processos

2

AMBIENTAL

3

4

Envolver
e comunicar
com
ijWa[^ebZ[hi

Reduzir
o impacto
ambiental
da actividade

Reduzir
o impacto
do fWYaW]_d]
utilizado

l[hf|]_dW+&$
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OBJECTIVOS
2009

RESULTADOS
2009

Aumentar o investimento na renovação
e criação de novos produtos

16 % do volume
de negócios gerado
em novos produtos

Aumentar o número
de parcerias com Universidades

10 parcerias
com Universidades

Aplicar 1,7% do VN mundial em I&D

1,7 % do volume
de negócios mundial
aplicado em I&D

Publicar anualmente o Relatório
de Sustentabilidade e aumentar
o nível GRI obtido

Nível do GRI B+

Reduzir o grau de insatisfação
dos consumidores após tratamento
do motivo de contacto

90% de nível
de satisfação

Disponibilizar no website todas
as publicações no âmbito da RSC

13 publicações de RSC

Reduzir o consumo especíﬁco
de energia em 2% na Nestlé Portugal

1% de redução

Reduzir o consumo especíﬁco de
energia em 3% na Nestlé Waters Direct

40% de aumento*

Reduzir o consumo especíﬁco
de água em 4% na Nestlé Portugal

19% de aumento*

Reduzir o consumo especíﬁco
31% de redução
de água em 5% na Nestlé Waters Direct

OBJECTIVOS
2010













PÁG.

Aumentar o volume de negócios
gerado em novos produtos
Aumentar o número
de parcerias com Universidades

36
e
37

Aplicar 1,7% do VN mundial
em I&D
Publicar anualmente o Relatório
de Sustentabilidade veriﬁcado
por entidade externa independente
Manter o grau de insatisfação
dos consumidores após tratamento
do motivo de contacto

42
e
43

Disponibilizar no website
15 publicações no âmbito da RSC
Reduzir o consumo especíﬁco
de energia em 2% na Nestlé Portugal
Reduzir o consumo especíﬁco de
energia em 3% na Nestlé Waters Direct
Reduzir o consumo especíﬁco
de água em 12% na Nestlé Portugal
Reduzir o consumo especíﬁco de água
em 6% na Nestlé Waters Direct

50
e
51

Certiﬁcação Ambiental de 100%
das instalações produtivas da Nestlé
em Portugal

Certiﬁcação Ambiental das instalações
produtivas da Nestlé em Portugal

75% das instalações
produtivas certiﬁcadas

Optimização das quantidades
de matérias-primas utilizadas
nos produtos Nestlé

130.863 toneladas
de matérias-primas
consumidas



Optimização das quantidades
de matérias-primas utilizadas
nos produtos Nestlé

Reduzir os consumos de materiais
de embalagem

1% de redução
do consumo materiais
de embalagem



Reduzir os consumos
de materiais de embalagem

57
e
58
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(cont.)

PRIORIDADE

SOCIAL

5

6

7

Valorizar
os recursos
humanos

Promover
estilos de vida
saudáveis

Apoiar proactivamente as
comunidades
envolventes

OBJECTIVOS

RESULTADOS

OBJECTIVOS

2009

2009

2010

Aumentar o número de horas
de formação por colaborador

1% de aumento

Realizar avaliação desempenho
a 100% dos colaboradores

100% de colaboradores





Aumentar o número de horas
de formação por colaborador
Realizar avaliação desempenho
a 100% dos colaboradores
Reduzir o índice de frequência
de acidentes com baixa na Nestlé
Portugal para um valor inferior a 6

Reduzir o índice de frequência de
acidentes com baixa para um valor
inferior a 6 na Nestlé Portugal

8,8

Reduzir o índice de frequência de
acidentes com baixa para um valor
inferior a 11 na Nestlé Waters Direct

5,0

Incluir a rotulagem nutricional em cada
novo produto lançado pela Nestlé

100% de produtos com
rotulagem nutricional

Alargar o âmbito do programa de
educação alimentar “Apetece-me”

340.000 alunos
abrangidos

Aumentar a percentagem de produtos
com componente Nutrição, Saúde
e Bem-Estar

70% de produtos com
componente Nutrição,
Saúde e Bem-Estar



Aumentar para 75% a percentagem
de produtos com componente
Nutrição, Saúde e Bem-Estar

Contribuir para o apoio às comunidades

0,08% do volume
de negócios investido
na comunidade



Contribuir para o apoio
às comunidades

Considerar recursos e potencialidades
locais no desenvolvimento de novos
produtos

50% de fornecedores
locais na Nestlé Portugal
e 59% na Nestlé
Waters Direct



Considerar recursos
e potencialidades locais no
desenvolvimento de novos produtos

Aumentar o número de instituições
apoiadas

91 Instituições



Aumentar o número de instituições
apoiadas





PÁG.

60
e
61

Reduzir o índice de frequência
de acidentes com baixa na Nestlé
Waters Direct para 3,56
100% dos produtos Nestlé
com rotulagem nutricional
Alargar o âmbito do programa de
educação alimentar “Apetece-me”
para 506.000 alunos

67
e
68

73
e
74
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Fh_dY_fW_iWYedj[Y_c[djei
?dWk]khWeZWdelW\|Xh_YWZWD[ijbMWj[hi:_h[Yj
[c9ehkY^[
A Nesté Waters Direct, líder no mercado de águas de garrafão em Portugal, inaugurou no dia 9 de Julho a sua fábrica
de Coruche, numa cerimónia que contou com a presença de
vários convidados locais e internacionais, tais como o Ministro
da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, Jaime
Silva, o Embaixador da Suiça, Rudolf Schaller, o Presidente da
Câmara de Coruche, Dionísio Mendes, o Administrador Delegado da Nestlé Portugal, António Reffóios, o CEO da Nestlé
Waters, John J. Harris e o Regional Business Head, HOD, Zona
Europa da Nestlé Waters Direct, Henrik Jelert.
Com um investimento de mais de sete milhões de euros e com
uma área total de 4.000 m2, a nova fábrica produz 1.300 garrafões (de 11 e 18,9 litros) por hora e criou 50 postos de trabalho, directos e indirectos. A unidade industrial conta com os
mais recentes dispositivos técnicos para o desenvolvimento
da sua actividade, como sendo um centro de produção, um
centro de distribuição, o centro de reparação de equipamento
e uma área de reserva de stocks, que serve como armazém a
nível nacional. A nova fábrica permite à Nestlé Waters Direct
prosseguir o seu crescimento no mercado dos escritórios, permitindo ainda à empresa assegurar um crescimento sólido no
mercado doméstico, nos próximos anos. Para além disso, a
fábrica garante o acesso a água de nascente e de baixo teor
de mineralização, captada em solo português, e adaptada ao
gosto dos consumidores nacionais.

Fh_dY_fW_ifhc_eih[Y[X_Zei
Fhc_ei[nj[hdei
ßdZ_Y[Z[Ikij[djWX_b_ZWZ[:em@ed[i
A preocupação com um mundo sustentável está, cada vez
mais, no horizonte de actuação das empresas e dos grandes
grupos económicos. O desempenho financeiro está hoje intrinsecamente associado ao cumprimento de requisitos de sustentabilidade que atravessam todas as áreas da vida empresarial e
que cruzam aspectos económicos, sociais e ambientais.
A Nestlé alcançou, pelo segundo ano, a Classe Ouro no I7C
IkijW_dWX_b_joO[WhXeea(&&/, o maior prémio de Sustentabilidade Corporativa atribuído às empresas líderes em sustentabilidade em todo o mundo, mostrando excelência na gestão
económica, ambiental e social.

D[ifh[iie]Wd^Wfhc_eCWha[j[[h
A revista Marketeer premiou, pela primeira vez, o que de
melhor se fez na área do marketing, publicidade e comunicação em Portugal ao longo de 2008 e no primeiro trimestre de
2009. A votação para a escolha dos vencedores foi feita através da Internet pelos leitores da Marketeer e chegou a mais de
8.000 pessoas em 2 meses. A Nespresso venceu o prémio na
categoria Grande Consumo, na qual estavam também nomeadas as marcas L’Oréal, Sagres e Super Bock.
D[ifh[iie0WcWhYWcW_icW]dj_YWZWYWj[]eh_W
A Nespresso foi considerada a marca mais magnética na categoria de Cafés, pelo estudo 8hWdZiÊCW]d[j_Y<_[bZi(&&/, realizado pela agência Brandia Central.
CWij[hiZW:_ijh_Xk_e
Nescafé Dolce Gusto ganhou o prémio Masters da Distribuição, na categoria “Bebidas Quentes”. A votação para a atribuição deste prémio é realizada pelos dez maiores grossistas
e retalhistas nacionais e pretende distinguir produtos inovadores, de reconhecida qualidade. Este ano, a distinção atribuída
ao sistema multibebidas Nescafé Dolce Gusto ficou a dever-se ao carácter inovador da bebida Cappuccino Ice, a primeira
bebida fria em cápsulas, lançada no Verão passado.
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Fhc_eiI7FE
A KIT KAT foi a marca alimentar grande vencedora dos Prémios Sapo, tendo recebido três galardões: OURO na categoria Comércio e Indústria Alimentar, MELHOR CAMPANHA
SOCIAL MEDIA e GRANDE PRÉMIO CRIATIVIDADE com os
trabalhos digitais da agência JWT Lisboa.

9[h[W_iZ[F[gk[de#7bcee"9^eYebWj[i[<h_ia_[iie
CWhYWiZ[9ed\_WdW(&&/
FRISKIES, marca de confiança há 7 anos consecutivos, Chocolates NESTLÉ há 5 anos e Cereais de Pequeno-Almoço também vencedores há 5 anos.

Fhc_ei_dj[hdei
Fhc_efWhW8[ijFhWYj_Y[iD[ijbDkjh_j_ed?dij_jkj[
O Nestlé Nutrition Institute (NNI) é o “braço científico” da Nestlé Nutrition e tem como missão fomentar o lema “IY_[dY[\eh
8[jj[hDkjh_j_ed”. Pretende contribuir para a formação de profissionais de saúde, ser parceiro das comunidades médica e
científica e comunicar investigação científica sólida. Em Portugal, foi lançado em 2006 e, desde então, tem desenvolvido
inúmeras actividades. No decorrer da sua actividade no Ano
de 2008, quatro actividades foram consideradas 8[ijFhWYj_#
Y[i a nível internacional e premiadas em 2009:
sóóó*ORNADAó.ACIONALóDEó2ASTREIOóDAó/BESIDADEó)NFANTILóó
de Janeiro de 2008)
sóó3IMP×SIOóSATÍLITEóNAóó2EUNIÈOó!NUALóDOó%UROPEANó#HILDó
Obesity Group (6 de Junho de 2008)
sóó%NCONTROóCIENTÑFICOóNOó!LGARVEóóDEó/UTUBROóDEó
só 3IMP×SIOóSATÍLITEóNOóó#ONGRESSOó.ACIONALóDEó0EDIATRIAóó
de Outubro de 2008)

Os consumidores voltaram a eleger as marcas Nestlé como
Marcas de Confiança. Este estudo, desenvolvido pela revista
Selecções do Readers Digest, distingue há mais de 5 anos
consecutivos as marcas Nestlé do universo dos Cereais de
Pequeno-Almoço (Nestlé), Chocolates (Nestlé) e Alimentos
para Animais de Companhia (FRISKIES).
As Selecções do Readers Digest promovem desde 2000 as
“Marcas de Confiança”, tendo por objectivo medir o nível de
satisfação e identificação dos consumidores de vários países
europeus em 37 categorias de consumo (20 de âmbito global
e 17 local). Foram entrevistados 23 mil consumidores provenientes de 16 países europeus.

FheZkjeZeWde(&&/
Nescafé Dolce Gusto (máquina e cápsulas), Nestlé Bombons
Gold e Friskies 2 in 1 foram votados Produtos do Ano 2009.
Este Prémio tem como objectivo premiar a inovação, resultando da escolha dos consumidores.
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9:79[djheZ[:_ijh_Xk_eZ[7lWdYWh[Y[X[Z_ij_de
deIW\[joWjMeha7mWhZi(&&/
Como reconhecimento por todo o trabalho desenvolvido em
termos de segurança, o Centro de Distribuição de Avanca recebeu um Certificado pela proposta apresentada no IW\[joWj
Meha7mWhZi(&&/, sob o mote “IW\[joZWoXoZWo”.
O projecto “IW\[joZWoXoZWo” (Segurança dia-a-dia) apresentou o trabalho realizado nos últimos 2 anos, relacionado com
a melhoria das condições de trabalho e consequente mudança
cultural dos Colaboradores, baseada na segurança.
Um estudo prévio a este projecto demonstrou que os acidentes no CDA se deviam, essencialmente, a vários actos e condições inseguras. Assim, foi traçado um plano de melhoria na
concepção de materiais e processos de trabalho, bem como
uma mudança cultural com base nos comportamentos dos
Colaboradores. Consequentemente, o LTIFR de 2006 foi de
65,4 e em 2008 de 6,5 (10 vezes menor).
Este projecto alterou os comportamentos dos colaboradores,
tornando-os mais pró-activos e mais comprometidos com
a Segurança. Paralelamente, melhoraram-se procedimentos de trabalho, apostou-se ainda mais na protecção individual (EPIS) e colectiva e promoveram-se visitas BBS (8[^W#
l_eh8Wi[ZIW\[jo), essenciais para avaliar_dbeYe situações de
risco no quotidiano dos Colaboradores e para proceder à respectiva resolução.

18

EkjhWiZ_ij_d[i
D[ijbWcWhYWfh[\[h_ZWZeiid_eh[i
Num estudo realizado pela Deloitte que analisou as preferências do “jWh][j” sénior, a Nestlé foi considerada a marca preferida dos séniores portugueses, que a elegeram pela grande
confiança que nela depositam.
D[ijMWj[hi:_h[YjFehjk]Wb[c'$±bk]Wh"f[be($±Wde
Yedi[Ykj_le
A Nestlé Waters Direct Portugal (NWDi) foi abrangida, mais
uma vez, pelo estudo realizado pela empresa Millward Brown,
que efectuou um inquérito aos clientes da NWDi, em diferentes países europeus, no sentido de apurar o grau de satisfação
dos mesmos clientes em relação à empresa.
Pelo segundo ano consecutivo, a NWDi Portugal alcançou o
óLUGARóAóNÑVELóEUROPEUóOóESTUDOóFOIóREALIZADOóEMóóPAÑSES ó
com um resultado de 97,4% de satisfação dos clientes, ligeiramente abaixo dos 98,5% do ano passado, mas acima do que
é considerado excelente (acima de 95%).
O estudo foi realizado entre Fevereiro e Março de 2009, através da realização de chamadas telefónicas aos clientes baseados nos dados enviados pelos respectivos países.
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FheZkjeibWdWZei[c(&&/
Bebidas de Cereais

'

Nestlé Bombons Gold '
Tabletes Nestlé Gold
Tabletes Culinárias
Kit Kat Senses(
Nescafé Dolce Gusto Cappucino Light (cápsulas) )

(

)

*

Nescafé Dolce Gusto Espresso Ristreto
Nescafé Dolce Gusto (máquinas)*
Nescafé Capuccino Light +
Buitoni Pizza Massa Fina Pepperoni
Chef (produtos dirigidos a chefes de cozinha) ,
Maggi (produtos dirigidos a chefes de cozinha)
Davigel (produtos dirigidos a chefes de cozinha)

+

,

-

Nestlé Sobremesas (produtos dirigidos a chefes de cozinha)
Friskies 2 in 1 -
Purina One Natural Balance Digestive Comfort
Pro Plan Housecat
Cat Chow Sterilized

.

Água de Nascente Nestlé Selda.
Nan Activo
Nan 1 Premium Pronto a Tomar
Nan 2 Premium Pronto a Tomar
Cerelac com Probióticos (Bifidus BL) e sem adição de açúcares /
Cerelac +Crescidos '&

/

'&

''

Queijinho Branco
SICAL Anti-Ox''
Gelados Sem Glúten: Hello Kitty; Transformers'(
Gelados Sem Corantes e Sem Aromas Artificiais:
Pirulo Pulseiras, Fantasmikos
Nespresso Citiz (máquina) ')
Nespresso 3 Grands Crus Pure Origin (Colômbia, Brasil e Índia)'*
Nespresso 1 Grand Cru Lungo Fortissio
'(

')

'*
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*$1
Visão e Valores da Nestlé
A Nestlé é uma Companhia de referência na área da Alimentação,
Nutrição, Saúde e Bem-Estar que oferece aos consumidores produtos de elevada segurança, qualidade e nutricionalmente equilibrados. Uma autoridade em termos nutricionais que se baseia na
extensa rede de investigação e desenvolvimento para criar produtos inov
inovadores e diferenciadores que vão ao encontro das expectativas do consumidor.
A Nes
Nestlé desenvolve a sua actividade através da Criação de Valor
Partilh
Partilhado a longo prazo, aumentando o acesso a produtos alimentares e bebidas de elevada qualidade, contribuindo simultaneamen
mente para um desenvolvimento ambiental, económico e socialmen
mente sustentado.

L_ie
Ser reconhecida com
como empresa líder em Nutrição, Saúde e Bem-Estar merecedora d
da confiança de todas as Partes Interessadas
e uma referência em termos de desempenho financeiro.

Fh_dYf_ei
Fh_dYf_ei9ehfehWj_lei
;cfh[iWh_W_iZWD[ijb
;cfh[iW
A Nestlé está c
comprometida a nível mundial com os seguintes valores e p
princípios, tendo em conta a legislação local, as
tradições cult
culturais e as práticas religiosas:
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A Nestlé está consciente do facto de que o sucesso de uma
empresa é o reflexo do profissionalismo, da conduta e da atitude responsável da sua direcção e dos seus Colaboradores.
Por isso, o recrutamento das pessoas adequadas, a sua formação contínua e o seu desenvolvimento profissional são elementos cruciais.

A Nestlé não favorece a obtenção de benefícios a curto-prazo
sacrificando o desenvolvimento sustentado do negócio a
longo-prazo, mas reconhece a necessidade de gerar benefícios razoáveis cada ano, que lhe permitam continuar a manter
o apoio dos accionistas e dos mercados financeiros e a financiar os seus investimentos.

O objectiv
objectivo comercial da Nestlé é produzir e comercializar os
produtos da Companhia de forma a criar valor duradouro e
sustentáv
sustentável a longo prazo para os accionistas, os colaboradores, os c
consumidores, os parceiros de negócios e para o largo
número de economias nacionais nas quais a Nestlé exerce as
suas ac
actividades.

A Nestlé acredita que, como regra geral, a legislação de um país
constitui a melhor garantia de um comportamento responsável.
Não obstante, em certas áreas, uma orientação complementar
para os colaboradores sob a forma de princípios voluntários de
gestão é benéfica para garantir que os mais elevados padrões
são assegurados em toda a organização.

A Nestlé
Ne
reconhece que os seus consumidores têm um interesse legítimo e sincero pela conduta, pelas convicções e
pelas acções da Companhia por detrás das marcas nas quais
depositam a sua confiança e que a Companhia não existiria
sem os seus consumidores.

A Nestlé exerce as suas actividades em numerosos países e
culturas em todo o mundo. Esta preciosa diversidade constitui
uma fonte inestimável para a sua liderança. A Nestlé continua
a manter o compromisso de seguir e respeitar todas as legislações nacionais, em cada um dos mercados onde opera.

Relatório de Sustentabilidade &/Nestlé Portugal S.A.
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Estes Princípios Corporativos Empresariais constituem os pilares base que regem a forma de estar e actuar da Nestlé nos
seguintes temas:

Saúde
e Nutrição Infantil
Legislação Nacional
Direitos Humanos

e Recomendações

só 2ESPEITARóEóSEGUIRóAó0OLÑTICAó.ESTLÍóSOBREó)NFORMAËÈOó0RIVILEgiada (Nestlé Feb_Yoed?di_Z[?d\ehcWj_ed) ao comprar e vender valores mobiliários da Nestlé.
só !CREDITARóNAóIMPORTÇNCIAóDAóLIVREóCONCORRÎNCIA
só 6ALORIZARóEóPROTEGERóASóINFORMAËÙESóCONFIDENCIAISóEóRESPEItar as informações confidenciais alheias.
só #ONDENARóTODAóEóQUALQUERóFORMAóDEóSUBORNOóOUóCORRUPËÈO
só &OMENTARóAóDIVERSIDADEóEóRESPEITARóAóDIGNIDADEóPESSOALóDOSó
colegas de trabalho.

Internacionais
Responder

79h_WeZ[LWbehFWhj_b^WZe

às necessidades
dos Consumidores
Protecção

Parceiros de Negócios

do Ambiente

Trabalho Infantil
Recursos Humanos

Matérias-Primas

e Condições

Agrícolas

de Trabalho
A Política da Água
da Nestlé

Os Princípios Corporativos Empresariais e as Políticas Nestlé
encontram-se disponíveis no site da Nestlé (www.nestle.com).

9Z_]eZ[9edZkjW;cfh[iWh_Wb
O Código de Conduta Empresarial fornece um quadro de referência, face ao qual devem ser avaliadas todas as actividades. É um documento onde todos os Colaboradores, Chefias
e Directores da Nestlé devem procurar orientação, em caso
de dúvida, sobre o rumo adequado que as suas acções devem
tomar numa determinada situação, dado que é da exclusiva
responsabilidade de cada Colaborador “tomar a atitude certa”
e essa responsabilidade não pode ser delegada.
Os Colaboradores deverão sempre orientar-se pelos seguintes princípios básicos:
só 2ESPEITARóAóLEIóEMóTODOSóOSóMOMENTOS
só !GIRóSEMPREóNOóMELHORóINTERESSEóDAó.ESTLÍ
só #ONTRIBUIRóPARAóAóREPUTAËÈOóDAó.ESTLÍóEóTERóEMóCONSIDERAção o melhor interesse da Nestlé também nos compromissos e actividades fora da Companhia.
só $ECISÙESóJUSTASóEóOBJECTIVASóRELATIVASóÅóCONTRATAËÈOóEóAOó
desenvolvimento de pessoas.

A Responsabilidade Social Corporativa para a Nestlé assenta no
conceito de Criação de Valor Partilhado, ou seja, criar valor não
apenas para a empresa e para os seus accionistas, mas sobretudo criar valor para os países e comunidades onde a Nestlé
está presente. Trata-se de um conceito inovador, pois não responde a critérios ou a padrões ijWdZWhZ na área da Responsabilidade Social Corporativa, mas é intrínseco a todo o negócio da
Nestlé. Criar e Partilhar Valor baseia-se na reciprocidade criada
entre a Nestlé e os seus ijWa[^ebZ[hi– Colaboradores, ConsuMIDORES ó#LIENTES ó&ORNECEDORESóEóAó#OMUNIDADEóEMóGERALónó
incentivando o desenvolvimento e o crescimento mútuos.
A Nestlé identificou conscienciosamente as áreas de focalização nas quais existe uma forte intersecção dos interesses dos
accionistas com os interesses da sociedade e onde a criação
de valor poderá ser optimizada para ambas as partes. Consequentemente a empresa investe os seus recursos, quer em
termos de profissionais de talento, quer de capital, nas áreas
que apresentam o maior potencial para uma criação de valor
conjunta e procura colaborar activamente com entidades de
relevo na sociedade.
&OIóREALIZADAóNAó.ESTLÍóUMAóANÆLISEóDAóCADEIAóDEóVALORóEóFOIó
determinado que as áreas de maior potencial para uma optimização conjunta de valor com a sociedade são:
só .UTRIËÈOóPORQUEóAóALIMENTAËÈOóEóAóNUTRIËÈOóCONSTITUEMóAó
base da saúde e da actividade da Nestlé.
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só ©GUAóPORQUEóAóSUAóCONTÑNUAóDISPONIBILIDADEóEóQUALIDADEóÍó
vital para a manutenção da vida, para a produção de alimentos e para as operações da Nestlé.
só $ESENVOLVIMENTOó2URALóPORQUEóOóBEM ESTARóDOSóAGRICULTOres, das comunidades rurais, dos trabalhadores, dos pequenos empresários e dos fornecedores é inerente à capacidade
de, futuramente, a Nestlé prosseguir com as actividades.

9H?7wÁE
:;L7BEH
F7HJ?B>7:E
Dkjh_e
Ü]kW
:[i[dlebl_c[djeHkhWb

Este é um passo à frente no que diz respeito ao alinhamento
entre os interesses dos accionistas e o interesse da sociedade,
identificando as três áreas nas quais a criação de valor pode ser
optimizada e partilhada pelos dois. Esta é a essência da Criação de Valor Partilhado.

IKIJ;DJ78?B?:7:;
Fhej[][he<kjkhe

9KCFH?C;DJE:7B;?"DEHC7I
;H;=KB7C;DJEI
B[_i"Fh_dYf_eiZ[D[]Y_e"9Z_]eiZ[9edZkjW

7F_h~c_Z[Z[9h_WeZ[LWbehFWhj_b^WZe
79h_WeZ[LWbehFWhj_b^WZe[cYWZW[jWfWZWYWZ[_WZ[lWbehZWD[ijb
AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL

VALOR PARA
A NESTLÉ

VALOR PARA
A SOCIEDADE

PRODUTOS
E CONSUMIDORES

Conhecimentos
especializados e
apoios concedidos
aos produtores
agrícolas

Proporcionar aos
fornecedores uma
formação contínua
especializada
e Investigação
e Desenvolvimento

Investir em instalações
fabris locais

Construir marcas
através de um
marketing
responsável

Aumentar
o volume e o valor
das vendas

Garantir
fornecimentos
de matérias-primas
de elevada qualidade

Melhorar as relações
com a comunidade
e a qualidade
dos produtos

Reduzir os custos
de fabrico e de
distribuição

Penetrar em
mercados novos
e emergentes

Atingir níveis
competitivos
de remuneração
dos accionistas

Maior produtividade
e rendimento
mais elevado

Diminuição
do consumo de
recursos naturais

Criação de postos
de trabalho para as
comunidades locais

Alargar o acesso
a produtos com
valor nutricional
preferidos pelos
consumidores

Gerar
investimento
local e
crescimento
económico

Febj_YWZWD[ijbieXh[IWZ[
[I[]khWdWdeJhWXWb^e
A Nestlé acredita que o sucesso sustentável apenas poderá
ser alcançado através dos seus Colaboradores. Nenhum outro
activo da empresa é tão importante como os recursos humanos que, com o seu trabalho, contribuem para a cultura e para
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AMBIENTE,PRODUÇÃO
E COLABORADORES

os resultados. A protecção dos Colaboradores, prestadores de
serviços e de quaisquer outras pessoas envolvidas na vida da
empresa ao longo da cadeia de valor, incluindo fornecedores,
clientes e o público em geral, é uma prioridade para a Nestlé.
A Nestlé definiu em 2008 a sua Política sobre Saúde e Segurança no Trabalho, que tem por base os Princípios Corporativos
Empresariais da Nestlé, assumindo como compromisso a implementação obrigatória do D[ijbEYYkfWj_edWbIW\[joWdZ>[Wbj^
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CWdW][c[djIoij[c (Sistema de Gestão da Saúde e Segurança
Ocupacional da Nestlé), em todas as unidades, satisfazendo, ou
até mesmo excedendo, os requisitos contemplados na legislação
relativa à saúde e à segurança aplicada nos países onde a Nestlé
opera. De modo a assegurar uma implementação consistente e
coerente a nível mundial, a Nestlé submete paralelamente todas
as suas unidades de produção à certificação OHSAS 18001.

Febj_YWZWD[ijb
ieXh[Ikij[djWX_b_ZWZ[7cX_[djWb

só 0REFERÎNCIAóPORóFORNECEDORESóQUEóPROCUREMóAóMELHORIAóDAó
eficiência e sustentabilidade nas suas operações e no uso
de recursos;
só !UDITORIA óVERIFICAËÈOóEóCERTIFICAËÈOóDASóPRÆTICASóAMBIENTAISó
com auditores independentes;
só )NFORMAËÈOóAMBIENTALóRELEVANTEóEóPRECISAóDOSóPRODUTOSóEó
actividades baseada em evidências científicas;
só &ORMAËÈOóEóEDUCAËÈOóDOSóCOLABORADORES óPARCEIROSóDEóNEG×cio e sociedade em geral sobre consciencialização ambiental;
só 2ECONHECIMENTOóDOóESFORËOóEóBOASóPRÆTICASóDOSóCOLABORAdores em acções de melhoria ambiental;
só $IÆLOGOóABERTOóCOMóOSóNOSSOSóFORNECEDORES óCOLABORADORES ó
clientes, consumidores e comunidade sobre produtos e actividades relacionadas com o meio ambiente.
Para assegurar uma implementação consistente e coerente do seu
sistema de gestão ambiental a nível mundial, a Nestlé tem vindo a
certificar progressivamente todas as suas fábricas, de acordo com
a ISO 14001, por organismos acreditados independentes.

A Nestlé, na qualidade de Companhia líder em Nutrição, Saúde
e Bem-Estar, contribui para a melhoria da qualidade de vida, oferecendo aos seus consumidores produtos alimentares e bebidas
nutricionalmente equilibradas e saudáveis. Este posicionamento
da Nestlé obriga a que os produtos sejam fabricados de uma
forma responsável, preservando o meio ambiente para as gerações futuras.

A Nestlé implementa uma abordagem de análise do ciclo de vida
do produto que envolve os seus parceiros, desde o agricultor ao
consumidor, a fim de minimizar o impacto ambiental dos seus produtos e actividades. O nosso objectivo, em todas as fases do ciclo
é a utilização eficiente dos recursos naturais, favorecendo a utilização sustentável de recursos renováveis e atingindo a meta de
zero resíduos. Desta forma, a Nestlé pretende que as suas marcas permaneçam ambientalmente sustentáveis.

Em 2009 foi actualizada e publicada a Política de Sustentabilidade
Ambiental da Nestlé, que incorpora o Pacto Global das Nações
Unidas e através da qual a Companhia se compromete a implementar os seguintes princípios:
só 4OTALóCONFORMIDADEóCOMóAóLEGISLAËÈOóAMBIENTALóEóCOMóOSóREQUIsitos internos, que por vezes são ainda mais exigentes;
só -ELHORIAóCONTÑNUAóDOóDESEMPENHOóAMBIENTALóMEDIANTEóAó
integração dos princípios, programas e práticas ambientais
em cada negócio, através do Sistema de Gestão Ambiental da Nestlé (D[ijb;dl_hedc[djWbCWdW][c[djIoij[c
ÅD;CI), que cumpre a norma internacional
ISO 14001;
só %CO DESIGNóINOVADORóNOSóPRODUtos e actividades;

25
2
5

*$2
Nestlé em Portugal
NESTLÉ
NUTRITION

LÁCTEOS
E CEREAIS

#!&°3
TORRADOS

BEBIDAS

CHOCOLATES

CULINÁRIOS
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NESTLÉ
NESTL
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GELADOS

CEREAIS

PET CARE

NESPRESSO

ÁGUAS
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Presença Geográfica
SEDE

B_dZW#W#L[b^W

&©"2)#!3
Fehje
7lWdYW

9ehkY^[
BW]eW

Café Torrado em Grão
Leite em Pó
Cereais Infantis
Cereais de Pequeno-Almoço
Cafés Solúveis e Bebidas de Cereais
Produtos direccionados à restauração
Natas Refrigeradas
Águas
Leite em Pó

CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO
8hW]W
CWjei_d^ei
L_bWH[Wb
Fehje
F[hWÓjW
Eb_l[_hWZ[7p[c_i
7lWdYW
L_i[k
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Jkd[i
Bekb
CWZ[_hW

Águas e Cafés Torrados
Gelados e Águas
Águas
Cafés Torrados
Águas
Águas
Alimentação
Águas
Alimentação, Cafés Torrados e Águas
Águas
Águas
Águas
Águas
Cafés Torrados
Águas
Águas e Cafés Torrados
Águas
Águas
Águas
Cafés Torrados
Alimentantação, Pet Care e Cafés Torrados

MADEIRA

AÇORES

=hkfeD[ijb[cFehjk]Wb[c(&&/
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Volume de negócios

545.828 milhares de €

Volume de produção

96.238 ton

Número de fábricas

4

Número de centros de distribuição

21

Número de colaboradores

1.715
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71.259 Milhões de Euros

&ÆBRICAS

ó&ÆBRICASóEMóóPAÑSES

Centros de pesquisa
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Número de colaboradores

280.000
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Estrutura de Governação
=el[hde9ehfehWj_le
=el[hde9ehfehWj

NESTLÉ, S.A.
Suíç
(Sede: Vevey, Suíça)
100%

É ESPAÑA,
ESPAÑA S.A.
NESTLÉ
(Sede: Barcelona)

100%

Conselho de Administração

NESTLÉ PORTUGAL, S.A.
(Sede: Linda-a-Velha)

Comité de Direcção Nestlé Portugal

Comité de Direcção Nestlé_dj^[cWha[j

9edi[b^eZ[7Zc_d_ijhWe97
Z[7Zc_d_ijhWe97
O CA tem cariz estatutário e é composto por cinco elementos.
Três dos membros do CA são igualmente membros do Comité
de Direcção da Nestlé Portugal. Os restantes membros são nãoexecutivos para o mercado português e têm o papel de desafiadores e supervisores da estrutura executiva em Portugal.

O mercado português está inserido numa região denominada
Região Ibérica, da qual fazem parte os mercados português
e espanhol.
A remuneração dos administradores é estabelecida pela
Assembleia-Geral.

Não executivo

António Saraiva de Reffóios

Executivo

&ERNANDOó-OTA

Executivo

Juan Aranols Campillo

Não executivo

Administrador

Bacharelato Comercial e Administração

&ERNANDOó2EVUELTAó,ASO

Executivo

Administrador e Director de Serviços
Jurídicos Ibéricos

Licenciatura Direito

30

Presidente – Market Head Região Ibérica

Licenciatura Ciências Económicas,
Master Ciências Económicas

Bernard Meunier

Administrador Delegado e Director-Geral
da Nestlé Portugal
!DMINISTRADORóEó$IRECTORóDEó&INANËASó
e Controlo da Nestlé Portugal

Licenciatura Gestão de Empresas
Licenciatura Gestão de Empresas
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9ec_jZ[:_h[YeD[ijbFehjk]Wb9:DF
!9ec_jZ[:_h[YeZWD[ijb_dj^[cWha[j9:D?C
O CD NP tem cariz não estatutário e assume funções executivas na Nestlé Portugal.

A remuneração do Comité de Direcção é estabelecida pelo
Comité de Remunerações situado na casa-mãe na Suíça através da aplicação da Política de Remunerações. Os administradores são nomeados pelo accionista (Nestlé Espanha) e o Comité
de Direcção é nomeado pela administração. Os elementos do
Comité de Direcção são avaliados pelo Director-Geral e o Director-Geral é avaliado pelo Market Head da Região Ibérica.

O CD NIM inclui os acima representados mais os representantes das áreas de negócio da Nestlé.

CD NP – Director-Geral da Nestlé Portugal

CD NP – Marketing Alimentação

#$ó.0ónó&INANËASóEó#ONTROLOóDAó.ESTLÍó0ORTUGAL

CD NP – Vendas Alimentação

CD NP – Serviços Jurídicos Ibéricos

CD NP – Cafés Torrados

CD NP – 9kijec[hI[hl_Y[

CD NP – Gelados / Nestlé Professional

CD NP – Relações Corporativas

CD NIM – Nestlé Dkjh_j_ed

CD NP – Recursos Humanos e Serviços

CD NIM – Nestlé Cereals Partners

CD NP – Produção Ibérica

CD NIM – Nestlé Purina Pet Care

CD NP – Serviços Corporativos Ibéricos

CD NIM – Nestlé MWj[hi:_h[Yj

CD NP – Comunicação e Serviços Marketing

CD NIM – Nespresso

A nível interno, a Companhia encontra-se dividida em Direcções que englobam Unidades de Negócio:
Nestlé Professional
Gelados

Marketing Alimentação

Nestlé Nutrition

DIRECÇÃO-GERAL

Nestlé Purina Petcare
Vendas Alimentação

Nespresso

&INANËAS
& Controlo

Rec. Humanos
& Serviços

Relações
Corporativas

Supply Chain
& GLOBE

Comunicação
& Serv. Mkt.

Produção
& Técnico

Nestlé Waters Direct

Customer
Service

Cafés Torrados

Jurídico

?dZ[f[dZ dY_W[7kZ_jeh_W
De acordo com as boas práticas do Governo das Sociedades,
a Nestlé realiza auditorias regulares, visando aspectos económicos, sociais e ambientais, de forma a traduzir de forma real
a performance da organização e a sua actuação face ao meio

em que está inserida. Estas auditorias são realizadas de forma
independente e reportadas directamente ao órgão de administração da empresa, de forma a garantir total independência e
segregação de funções no seio da organização.
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Prioridades de Responsabilidade Social
Corporativa da Nestlé
$1 Prioridades Estratégicas da Nestlé
$2 Pilar Económico

Prioridade 1 – Apostar na qualidade e inovação dos produtos e processos
Prioridade 2 – Envolver e comunicar com ijWa[^ebZ[hi

$3 Pilar Ambiental

Prioridade 3 – Reduzir o impacto ambiental da actividade
Prioridade 4 – Reduzir o impacto do material de embalagem utilizado

$4 Pilar Social

Prioridade 5 – Valorizar os recursos humanos
Prioridade 6 – Promover estilos de vida saudáveis
Prioridade 7 – Apoiar proactivamente as comunidades envolventes

+$1
Prioridades estratégicas da Nestlé
A Estratégia de Responsabilidade Social Corporativa da Nestlé
em Portugal foi definida em 2008 e contou com a opinião das
suas partes interessadas e com uma cuidada análise das melhores
práticas do sector.
Depois de identificadas as 7 prioridades estratégicas, os objectivos e as metas, para cada área prioritária, 2009 foi o ano de
operacionalização da estratégia de Responsabilidade Social
Corporativa.

1

2

Apostar na qualidade e inovação
dos produtos e processos

Envolver e comunicar
com ijWa[^ebZ[hi

3

4

Reduzir o impacto
ambiental da actividade

Reduzir o impacto do material
de embalagem utilizado

5

6

7

Valorizar
os recursos humanos

Promover estilos
de vida saudáveis

Apoiar proactivamente
as comunidades envolventes

De seguida apresenta-se um breve resumo das prioridades estratégicas, identificando o “porquê” dessa dimensão ser relevante
na actuação da Nestlé e os grupos de partes interessadas que
mais directamente são impactadas pela sua actuação.
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Adicionalmente, em cada prioridade é efectuado um balanço
das iniciativas de 2009 bem como apresentado um conjunto de
novas iniciativas e objectivos previstos para o próximo ano.
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9Wfjkbe
+ Prioridades de Responsabilidade Social
Corporativa da Nestlé

PRIORIDADE

Apostar na qualidade e inovação
dos produtos e processos

NESTLÉ
PORTUGAL

A importância dos produtos Nestlé
para a sociedade exige as melhores
práticas na garantia da qualidade
e segurança alimentar

Envolver e comunicar com IjWa[^ebZ[hi

Permite captar a percepção, expectativas
e necessidades de forma a alinhar
com a estratégia da Empresa
na prossecução dos interesses comuns

Reduzir o impacto ambiental
da actividade

A energia e a água são recursos escassos
e onerosos. A sua utilização e as respectivas
consequências deverão ter um impacto
mínimo no meio ambiente

Reduzir o impacto do material
de embalagem utilizado

A exigência de fWYaW]_d]dos produtos
Nestlé responde por uma responsabilidade
acrescida nesta área

PARTES
INTERESSADAS
ENVOLVIDAS

Colaboradores
Consumidores
Clientes
Parceiros & Sociedade Civil

Todas

Colaboradores
Entidades Gov. & Oﬁciais
ONG & Comunidades
Fornecedores

Colaboradores
Consumidores
Fornecedores

Valorizar os recursos humanos

O desenvolvimento e a motivação
dos recursos humanos contribuem
exponencialmente para o sucesso
da Companhia

Colaboradores

Promover estilos de vida saudáveis

A actuação da Nestlé em áreas-chave
como a nutrição, obesidade e alimentação
responde às actuais tendências
da sociedade, atribuindo-lhe um
posicionamento deM[bb8[_d]9ecfWdo

O apoio a projectos de desenvolvimento
local contribui como resposta
às necessidades das comunidades
onde a Nestlé actua e se move

Entidades Gov. & Oﬁciais

Colaboradores

Consumidores
Clientes
Media

Fornecedores
Apoiar proactivamente
as comunidades envolventes

Colaboradores
ONG & Comunidades
Parceiros & Sociedade Civil
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+$2
Pilar Económico
FH?EH?:7:;'
7feijWhdWgkWb_ZWZ[[_delWe
ZeifheZkjei[fheY[iiei
Edeiie9ecfhec_iie
Considerando a natureza do negócio em que a Nestlé actua,
as necessidades de segurança e qualidade, a constante inovação que o sector impõe e as crescentes exigências dos
consumidores (principais interessados nas suas soluções), a
Nestlé encara o desenvolvimento e a inovação dos seus produtos como factor primordial de manutenção da sua diferenciação no mercado.

EideiieiEX`[Yj_lei
só !UMENTARóOóINVESTIMENTOóNAóRENOVAËÈOóEóCRIAËÈOóDEóNOVOSó
produtos, com características nutricionais equilibradas.
só !UMENTARóOóNÝMEROóDEóPARCERIASóCOMóUNIVERSIDADES óATRAvés de estudos nacionais em cooperação.
só !PLICARó óDOóVOLUMEóDEóNEG×CIOSóMUNDIALóEMó)NVESTIGAção e Desenvolvimento (I&D).

7ideiiWi7Y[i
só #RIAËÈOóDEóNOVOSóPRODUTOSóNUTRICIONALMENTEóEQUILIBRADOS ó
resultantes da concentração dos esforços em I&D.
só #OMUNICAËÈOóEóPROMOËÈOóDASóPRÆTICASóDEó)$óGERADASóNAó
Nestlé à comunidade científica local.
só !LARGAMENTOóDOóÇMBITOóDOSó3ISTEMASóDEó'ESTÈO
só $EFINIËÈOóDEóCRITÍRIOSóDEóEXIGÎNCIAóNOóFORNECIMENTOóEóNAóORIgem dos materiais.
só !DEQUAËÈOóDOóPORTFOLIOóDAóEMPRESAóÅóEXIGÎNCIAóDEóESPECIAlização e direccionamento do produto.
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Edeiie:[i[cf[d^e

KPI
1

OBJECTIVO
2010

OBJECTIVO
2009

GRI V3

PERFORMANCE

N/A

óDOóVOLUMEóDEóNEG×CIOSóGERADOó
em novos produtos (inovação e renovação)




2006
2

LA11

Aumentar
o investimento
na renovação e criação
de novos produtos,
com características
nutricionais equilibradas.



2007

2008



Manter o volume
de negócios gerado
em novos produtos

!UMENTARóOóNÝMEROó
de parcerias com
universidades,
nomeadamente através
de estudos nacionais
em cooperação.



!UMENTARóOóNÝMEROó
de parcerias
com Universidades

Continuar a atribuir
 óDOóVOLUME
de negócios mundial
a I&D.



#ONTINUARóAóATRIBUIRó ó
do volume de negócios
mundial a I&D

2009

Nº de projectos desenvolvidos em conjunto com Universidades
10

4

3

N/A

2

2

2006

2007

2008

2009

óDOóVOLUMEóDEóNEG×CIOSóAPLICADOóEMó)$

$ESDEó ó óDOóVOLUMEóDEóNEG×CIOSóMUNDIALóDAó.ESTLÍó
é aplicado nos Centros de Investigação e Desenvolvimento da Nestlé.
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7ideiiWiFh_dY_fW_i?d_Y_Wj_lWi
9h_WeZ[deleifheZkjei
dkjh_Y_edWbc[dj[[gk_b_XhWZei"
h[ikbjWdj[iZWYedY[djhWe
Zei[i\ehei[c?:
Fhe]hWcW,&%*&!
O programa 60/40+ é um estudo da preferência do consumidor e baseia-se num teste no qual são avaliados os produtos Nestlé face aos produtos da concorrência, sem que o
consumidor saiba qual dos produtos consume naquele exacto
momento. São avaliados factores como o sabor, a textura e
aparência e, sempre que nesta avaliação a preferência for de
óPARAóOSóPRODUTOSó.ESTLÍ óAóEMPRESAóCOMERCIALIZARÆóESSEó
produto. O programa evolui para 60/40+ avaliando também as
características nutricionais dos produtos entre si.

9eckd_YWe[fheceeZWifh|j_YWi
Z[?:][hWZWidWD[ijb
}Yeckd_ZWZ[Y_[dj\_YWbeYWb
FhejeYebeiZ[Yeef[hWeYecKd_l[hi_ZWZ[i
A Nestlé Portugal tem diversas parcerias activas com Universidades nacionais com o objectivo de integrar estagiários, mas
também para a identificação de oportunidades de melhoria de
processos e procedimentos operacionais.
Em 2009 a Nestlé Portugal desenvolveu diversos projectos em parceria com as seguintes Universidades/Institutos/Associações:
Universidade Nova de Lisboa; Universidade Atlântica;
AFTEM (Associação para Formação Tecnológica em Engenharia Mecânica e Materiais); IPAM (Instituto Português de
Administração de Marketing); Faculdade de Medicina Veterinária; IADE; Sociedade Portuguesa de Ciências da Nutrição e Alimentação; Associação Portuguesa dos Nutricionistas; Ordem dos Farmacêuticos; IST (Instituto Superior
Técnico); ISCTE (Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa); ISEG (Instituto Superior de Economia e
Gestão); Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto;
Universidade Católica Portuguesa; ISPA (Instituto Superior
de Psicologia Aplicada.
I_cfi_eIWjb_j[de?LInternational Meeting
on Neonathology
#ERCAóDEóóPROFISSIONAISóDEóSAÝDEóPARTICIPARAMóNOó)6ó?dj[hdW#
j_edWbC[[j_d]edD[edWj^ebe]o que abordou temáticas como
a nutrição infantil nos primeiros anos de vida, influência do
TIPOóDEóPARTOóNAóSAÝDEóFUTURA óDIVERSIFICAËÈOóALIMENTARóEóD[ijb
Dkjh_j_ed?dij_jkj[.
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D[ijbFkh_dWh[d[-&CZ_YeiL[j[h_d|h_ei[cJecWh
O L[jM[[a[dZ, que decorreu em Tomar, é um evento de grande
importância para a Nestlé Purina e tem como objectivo partilhar o conhecimento científico com a classe veterinária, bem
como aumentar o relacionamento da equipa Nestlé Purina com
os médicos veterinários convidados, que pertencem ao projecto
L[j:[l[befc[djFWhjd[hi^_f, através do qual a Nestlé Purina cria
uma parceria diferenciadora com estas Clínicas.
7fe_e}<WYkbZWZ[Z[C[Z_Y_dWL[j[h_d|h_W
A Nestlé Purina Pet Care deu continuidade ao protocolo que
existe, até 2010, com o Hospital Escolar da Faculdade de Medicina Veterinária de Lisboa, que tem como objectivo reforçar a
notoriedade dos produtos Nestlé Purina junto dos clínicos, estudantes, docentes e donos dos animais que são atendidos no Hospital Escolar da Faculdade de Medicina Veterinária de Lisboa.

Gk_eigk[Z[=[bWZeiD[ijb
No âmbito da parceria dos Gelados Nestlé com a EGEAC
(Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural), surgiu a ideia de desenvolvimento de um imóvel urbanístico para melhor enquadramento nas zonas nobres da cidade
de Lisboa. A Nestlé, conjuntamente com a EGEAC e o IADE
(Instituto de Artes Visuais, Design e Marketing), lançou assim
um concurso junto dos estudantes de Mestrado de Design
Industrial daquela instituição universitária, para a concepção
dos novos quiosques que posteriormente seriam colocados
nas ruas de Lisboa durante as festas da cidade.
O projecto vencedor define um “modelo de gelado que cai
do céu em várias zonas da cidade restando a parte inferior
do mesmo e provocando um enorme splash”.
Os 14 quiosques foram colocados nas zonas mais emblemáticas da cidade, como o Padrão dos Descobrimentos, o
Parque Eduardo VII e os Restauradores, entre outras.

JWW@el[di9ep_d^[_hei
A Nestlé procura consolidar a relação com as Escolas Hoteleiras e trabalhar com futuros profissionais de cozinha. Para o
efeito, em 2009, realizou a 1ª edição da Taça Jovens Cozinheiros através de uma parceria entre o Turismo de Portugal, Cafés
Buondi e Gelados Nestlé, patrocinada pelo ICEL.

Relatório de Sustentabilidade &/Nestlé Portugal S.A.
9Wfjkbe+Prioridades de Responsabilidade Social
Corporativa da Nestlé

Trata-se de um concurso para os futuros chefes de cozinha,
onde se pretende que conheçam os produtos Nestlé Professional e trabalhem a sua criatividade.
Começa por se realizar uma apresentação do concurso em todas
as escolas. Após a apresentação, cada escola escolhe o seu representante e é enviada a Ficha Técnica dos pratos que vão confecCIONARó.AóóFASE óOó*ÝRIóSELECCIONAóóPARTICIPANTESóDEóTODASóASó
escolas com base no seu rigor técnico e criatividade. Na 2ª fase, é
REALIZADAóAóCONFECËÈOóDOSóCHEFESóSELECCIONADOSóEóOó*ÝRI óCOMóBASEó
nos resultados da 1ª e 2ª fase fará a selecção dos 3 vencedores.
Foi efectuada a apresentação do concurso em 19 escolas e
foram recebidas 12 participações.
Fhe]hWcWi?delWe9>;<
Com o objectivo de associar a marca à inovação, a Nestlé estabeleceu em 2009 uma parceria com a Cooking LAB. O programa Inovação Chef faz uma apresentação de várias receitas
com os produtos Nestlé, associando técnicas de gastronomia
molecular e dirige-se a chefes de cozinha que procuram novas
soluções para os seus pratos.

7bWh]Wc[djeZe~cX_jeZeiI_ij[cWiZ[=[ije
I_ij[cWiZ[=[ije?cfb[c[djWZei
Ano
2008

Local e certiﬁcação obtida
Fábrica de Avanca – Sistema Integrado de Gestão
de Qualidade, Segurança Alimentar, Ambiente,
3EGURANËAóEó3AÝDEóNOó4RABALHOóSEGUNDOóASóNORMASó
NP EN 9001, NP EN 22000, NP EN ISO 14001
e OHSAS 18001.
Nestlé Waters Direct – Certiﬁcação de acordo
com as normas ISO 9001 (Qualidade), ISO 14001
(Ambiente) e OHSAS 18001 (segurança)
para a fábrica e para o negócio.

2009

Sede da Nestlé Portugal – Certiﬁcação ISO 9001,
a qual acredita que os sistemas de gestão de
culinários, cafés torrados, lácteos e cereais, bebidas
CAFÍSóSOLÝVEISóEóSUCEDÇNEOS óCHOCOLATESóEóNUTRIËÈOó
foram auditados e estão de acordo com a norma.
Fábrica do Porto – Sistema Integrado de Gestão
de Qualidade, Segurança Alimentar, Ambiente,
3EGURANËAóEó3AÝDEóNOó4RABALHOóSEGUNDOóASóNORMASó
NP EN 9001, NP EN 22000, NP EN ISO 14001
e OHSAS 18001.
Fábrica de Lagoa – Sistema Integrado de Gestão de
Qualidade, Segurança Alimentar, Ambiente, Segurança
Eó3AÝDEóNOó4RABALHOóSEGUNDOóASóNORMASó.0ó%.ó ó
NP EN 22000, NP EN ISO 14001 e OHSAS 18001.
Foi dado o parecer positivo para a certiﬁcação
e aguardam-se os respectivos certiﬁcados.

I[]khWdW7b_c[djWh
Todas as fábricas da Nestlé têm implementado dois sistemas
relacionados com a segurança alimentar, o D[ijb<eeZIW\[jo
CWdW][c[djIoij[c e o D[ijbGkWb_joCWdW][c[djIoij[c.
NFSMS
Nestlé Food Safety Management System
Assegura e melhora os procedimentos relacionados com a
segurança alimentar e estimula o cumprimento das normas
legais. Assegura a equivalência do nosso sistema interno
com os standards ISO 22000.
NQMS
Nestlé Quality Management System
Assegura o cumprimento dos requisitos de segurança
alimentar, requisitos legais e requisitos de qualidade
internos.

7kZ_jeh_WiWfWhY[_heiZ[d[]Y_e
Todos os fornecedores da Nestlé Portugal são avaliados e classificados de acordo com o seu risco, sendo que os fornecedores de materiais de risco elevado são re-auditados cada 3 anos
e os de baixo risco cada 5 anos. Entre 2007 e 2009 foram realizadas um total de 301 auditorias a fornecedores e/ou parceiROSóDEóNEG×CIO óCOBRINDOóóDOSóFORNECEDORESóCLASSIFICAdos de risco elevado.
A Nestlé Portugal dá ainda conhecimento dos seus Princípios
Corporativos Empresariais a todos os seus fornecedores.
8eWifh|j_YWiZ[WhcWp[dWc[dje
Divulgação anual das normas aplicáveis sobre as boas práticas de armazenamento e 9e#fWYa_d] junto das entidades
internas e externas que de algum modo intervenham nas operações de armazenamento, transporte e distribuição dos produtos Nestlé.
;ijkZei>799F
Para assegurar a segurança alimentar dos produtos fabricados, todas as unidades e todas as linhas de produção/produtos têm um estudo HACCP (>WpWhZ7dWboi_i9h_j_YWb9edjheb
Fe_dji), anualmente revisto.
As fábricas utilizam, anualmente, um inquérito de autoavaliação,
<eeZIW\[joCWdW][c[djIoij[c7ii[iic[dj" no qual é feita
a análise interna da fábrica no que se refere aos requisitos de
Segurança Alimentar. Desta avaliação resultam acções correctivas e de melhoria para as quais é estabelecido um plano
de acção. Este sistema é verificado pela equipa de auditoria
de Gestão da Qualidade, validando o plano de acção e identificando eventuais acções adicionais.
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Todos os colaboradores da área de produção da Nestlé Portugal têm obrigatoriamente formação em qualidade e HACCP,
assim como os responsáveis da qualidade de cada unidade.

:[\_d_eZ[Yh_jh_eiZ[[n_] dY_Wde
\ehd[Y_c[dje[dWeh_][cZeicWj[h_W_i
9W\Y[hj_\_YWZef[bWHW_d\eh[ij7bb_WdY[
O Buondi Prestige, produzido na fábrica da Nestlé situada no
Porto, garante que o seu cultivo foi feito em explorações agrícolas que cumprem os padrões sociais e ambientais estabelecidos pelaHW_d\eh[ij7bb_WdY[ (Organização Não Governamental) ao nível da conservação do solo, na gestão de resíduos, nas
condições de trabalho e no relacionamento com a comunidade.
O Buondi Prestige foi exportado para a Nestlé Ucrânia e foi também vendido a clientes Nestlé.
Fhe`[YjeZ[Ikij[djWX_b_ZWZ[Ecolaboration
Em 2009 a Nestlé Nespresso S.A. lançou o projecto Ecolaboration™, uma iniciativa que visa a sustentabilidade do café, das
cápsulas do café, das máquinas e do conjunto da sua activiDADEóNUMóÝNICOóPROGRAMAóCONCERTADOó
No âmbito deste acordo, a Nespresso assumirá os três compromissos seguintes até 2013:
só /BTERóóDOóSEUóCAFÍóAóPARTIRóDOó.ESPRESSOó!!!ó3USTAInable Quality™ Coffee Program (Programa Nespresso AAA
para a Qualidade Sustentável™), incluindo a certificação das
propriedades agrícolas por parte da Rainforest Alliance.
só )MPLEMENTARóSISTEMASóNOóSENTIDOóDEóTRIPLICARóAóSUAóCAPACIDADEóDEóRECICLARóASóCÆPSULASóUSADASóEMóóPORóQUANTIdade g
global).
ZIR EM  A PEGADA DE CARBONO POR CHÆVENA DECORsó 2EDUZIRóEMóóAóPEGADAóDEóCARBONOóPORóCHÆVENAóDECORrente do conjunto da sua actividade.
Dentro do programa é de destacar o projecto de Reciclagem, ofite lançado a 24 de Setembro e desenvolvido localmente
cialmente
rceiros nacionais ao nível da reciclagem de alumínio, do
com parceiros
nto de resíduos e de toda a logística inerente.
tratamento

Febj_YWi[Fh|j_YWiYec<ehd[Y[Zeh[i
A Nestlé Portugal, com o objectivo de melhorar as condições e
técnicas das empresas prestadoras de serviços, transpõe para
o seu Código de Conduta de Fornecedores, critérios de exigência que impõe aos seus fornecedores, nomeadamente:
só 5TILIZAËÈOóDEóEQUIPAMENTOóDEóPROTECËÈOóINDIVIDUALóNASóINStalações da Nestlé;
só )NCLUSÈOóNOSóPLANOSóDEóFORMAËÈOóDAó.ESTLÍ
só !PRESENTAËÈOóDAó&ICHAóDEó!PTIDÈOó-ÍDICA
só !PRESENTAËÈOóDAó!P×LICEóDEó3EGUROóDEó2ESPONSABILIDADEó#IVIL
só !PRESENTAËÈOóDAóSITUAËÈOóCONTRIBUTIVAóREGULARIZADA óPERANTEóAó
Segurança Social (de forma a evitar situações de ilegalidade);
só 0REENCHIMENTOóDEóAUTORIZAËÈOóPARAóTRABALHOSóESPECIAISóPEó
soldaduras, trabalhos em altura, etc.).
Sempre que a contratação de um fornecedor novo seja para um
período de 3 anos, a Nestlé realiza uma reunião com o fornecedor, onde solicita ao fornecedor que apresente uma “fotografia”
da empresa e do negócio, ou seja, pede dados como valor de facTURAËÈO óCAPACIDADEóPRODUTIVA óSAÝDEóFINANCEIRA óENTREóOUTROSó
As compras da Nestlé Portugal são efectuadas de acordo com
a seguinte metodologia:

NEGOCIAÇÃO
EUROPEIA

Materiais Directos
Serviços e Materiais Indirectos

Materiais Directos cuja

NEGOCIAÇÃO
IBÉRICA

especiﬁcidade ou volume não
justiﬁca a integração europeia
Materiais Indirectos

NEGOC
NEGOCIAÇÃO
CIAÇÃ
A O
LOCA
LO
CAL
LOCAL

Materiais Directos especíﬁcos
de Portugal e de pequeno valor

Todos
Todo
T
dos os ffornecedores
ornecedores de Materiais Directos são objecto de
e av
avaalia
ação
ç co
ontínua através de indicadores que medem o cum
mpriliação
contínua
cumprim
men
to da
d qualidade, dos prazos de entrega e das quantidades.
s
mento

anhe todo o p
rocesso em www.ecolaboration.com
roc
Acompanhe
processo
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7Z[gkWeZefehj\eb_eZW[cfh[iW}[n_] dY_WZ[[if[Y_Wb_pWe
[Z_h[YY_edWc[djeZefheZkje
Fhe`[Yjei_cfb_\_YWZehZ[fheY[iieiB;7DJ^_da_d]
B;7D J^_da_d] é a “forma de pensar Lean”, procurando
oportunidades de eficiência, simplificando os processos e
eliminando tudo aquilo que não gere valor para o consumidor ou para o cliente.

consumidor, o que se concretiza em aspectos como, por exemplo, o trabalho com inventários mais baixos.
O objectivo final de LEAN é entregar ao cliente o produto ou o
serviço, exactamente solicitado, com total ajuste à suas especificidades (qualidade), com o mínimo de consumo de recursos
(custo) e com a máxima rapidez de resposta (tempo).

A forma de pensar LEAN analisa a cadeia de valor e elimina
tudo aquilo que não traga valor, as perdas e os gastos. A chave
encontra-se na mudança do enfoque da produção em massa
para o fluxo contínuo, no qual toda a cadeia de produção se
move em uníssono de acordo com a procura do cliente ou do

B;7DJ^_da_d] persegue, de forma permanente e contínua,
a eliminação das actividades sem valor acrescentado, optimizando toda a cadeia de valor para responder de maneira
mais imediata aos pedidos dos clientes.

Actividades que convertam ou transformem os materiais ou a informação, de forma a que se
adaptem às necessidades dos utilizadores e que estes estejam dispostos a pagar por elas.

OPTIMIZAR

Qualquer actividade necessária
para o sistema ou processo, dados
os meios ou tecnologias habituais, mas que não contribuem para
acrescentar valor ao produto ou serviço e para a satisfação do cliente.

REDUZIR

?cfb[c[djWeZ[ik][ij[iZ[Yedik
?cfb[c[djWeZ[ik][ij[iZ[Yedikc_Zeh[i
As sugestões de consumidores são captada
captadas através dos contactos estabelecidos pelos mesmos, e pela Ne
Nestlé através do Serviço de Apoio ao Consumidor da empresa. A
As opiniões e sugestões são partilhadas mensalmente com os vá
vários departamentos
da empresa.
DeleiYefeiÇEdj^[=eÈ
A Nestlé lançou em 2009 novos copos para consumo On the
Go para as quatro marcas de café, acomp
acompanhando as novas
tendências dos consumidores de café (co
(consumo em movimento e restrições ao tabaco).

B;7D
J>?DA?D=

ELIMINAR

Actividades, processos, tempo,
espaço, materiais, que não aumentem o valor do produto ou serviço e
que não são necessários para o sistema ou processo.

ó%STEóPROJECTOóPRETENDEóCONDUZIRóAó.ESTLÍóÅóEXCELÎNCIA ó
através de um conjunto de acções orientadas para melhorar
o nível de serviço aos clientes e reforçar a orientação para os
mesmos clientes. Uma iniciativa que envolve todos os negócios Nestlé e um esforço interdisciplinar muito grande.
?cfb[c[djWeZ[ik][ij[iZ[YebWXehWZeh[i
ÅFhe]hWcWD[ijb?ddelW!
O programa Nestlé Innova + tem como objectivo principal promover uma cultura de Inovação dentro da Nestlé dando a possibilidade aos seus colaboradores de participarem de forma
activa com as suas ideias, relativamente a produtos, serviços, embalagem, ingredientes ou outros assuntos relacionados com produtos.

Fhe`[YjeÇ/.!È
Um projecto que visa melhorar o nível de serviço
se
prestado aos
clientes. Em 2009 foi alcançado um nível de serviço global de
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Em 2009 realizou-se mais uma campanha do Programa Nestlé Innova+. Desta vez, a Nestlé desafiou os Colaboradores a
pensarem Welness e a enviarem ideias no âmbito da NutriËÈO ó3AÝDEóEó"EM %STARó&ORAMóENVIADASóMAISóDEóóIDEIASó
de mais de 100 colaboradores das diversas áreas e centros da
Nestlé em Portugal.
Sendo a Nestlé uma Companhia de referência na área da NutriËÈO ó3AÝDEóEó"EM %STAR óQUEóOFERECEóAOSóCONSUMIDORESóPRODUTOSó
de elevada segurança, qualidade e nutricionalmente equilibrados,
faz sentido ouvir a voz dos Colaboradores nesta matéria.
Fhe`[YjeC[b^eh_W9edjdkWdW<|Xh_YWZeFehje
A fábrica do Porto conta com um concurso de ideias que procura encontrar e premiar ideias inovadoras, exequíveis e sustentáveis, que promovam soluções no âmbito da revitalização
da produção, da melhoria das condições físicas e ambientais,
da poupança nos consumos de energia, água e resíduos e do
aumento da performance das linhas.

7ideiiWi7Y[ifWhW(&'&
Kj_b_pWhcWj[h_WbZ[[cXWbW][cfWhWfWiiWhc[diW][diZ[
H[ifediWX_b_ZWZ[IeY_Wb9ehfehWj_lW1

;\[YjkWh WkZ_jeh_Wi Z[ gkWb_ZWZ[ W Yb_[dj[i [ fedjei Z[
l[dZW"YeceeX`[Yj_leZ[l[h_\_YWhW[n_ij dY_WZ[YedZ_#
[i_Z[W_iZ[[nfei_eZeifheZkjeiD[ijb1

;\[YjkWhl_i_jWiZ[WlWb_We[i[di_X_b_pWeWZ_ijh_Xk_Ze#
h[idegk[Z_ph[if[_jeWj[cWiZ[gkWb_ZWZ[1

Fhecel[hkc_dj[hY~cX_eZ[XeWifh|j_YWiZ[[\_Y_ dY_W
Yed`kdjWdWYWZ[_WZ[lWbeh"Yecefeh[n[cfbe[dYedjhei
X_bWj[hW_i[djh[YebWXehWZeh[iZWD[ijb[YebWXehWZeh[i
Zei\ehd[Y[Zeh[i1

7ZWfjWhfWhWYedikc_Zeh[i_dl_ikW_iWb]kcWiZWi[cXW#
bW][diZ[fheZkjeiD[ijb"WjhWliZW_dYbkieZW[iYh_jW
[c8hW_bb[$
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FH?EH?:7:;(
;dlebl[h[Yeckd_YWh
YecWifWhj[i_dj[h[iiWZWi
Edeiie9ecfhec_iie
A interacção da Nestlé com as suas partes interessadas permite
à Companhia captar a percepção, expectativas e necessidades
das mesmas sobre as suas práticas, posicionamento e valores.
A análise dessa percepção vai permitir avaliar o nível de peneTRAËÈOóNOóSEUóPÝBLICO ALVO
Um maior grau de envolvimento das partes interessadas com
a Nestlé permite a criação de sinergias, a partilha de experiências e o desenvolvimento de projectos em conjunto, alinhando
a missão e estratégia da Companhia com a sociedade.

EideiieiEX`[Yj_lei
só 0UBLICARó ANUALMENTEó Oó 2ELAT×RIOó DEó 3USTENTABILIDADEó Eó
aumentar o nível do GRI obtido.
só 2EDUZIRóOóGRAUóDEóINSATISFAËÈOóDOSóCONSUMIDORESóAP×SóTRAtamento do motivo de contacto.
só $ISPONIBILIZAËÈOóNOóWEBSITEóDEóTODASóASóPUBLICAËÙESóEDITAdas, no âmbito de Responsabilidade Social Corporativa.

7ideiiWi7Y[i
só 0ROMOËÈOóDEóUMAóMAIORóMOBILIZAËÈOóDOSóSEUSó#OLABORADOres na interacção com os institutos e associações sectoriais.
só 2EALIZAËÈOóDEó!UDITORIASó3OCIAISóNAóCADEIAóDEóVALORó
só 0ROMOËÈOóDEó0RÆTICASóDEó'OVERNANCE ó#OMPLIANCEóEó'EStão de Risco.
só #OMUNICAËÈOó DEó PRÆTICASó Eó INICIATIVASó DAó .ESTLÍ ó PRIVIlegiando uma abordagem direccionada por tipologia de
stakeholder.
só $ESENVOLVIMENTOóDEóUMóSISTEMAóQUEóPERMITEóAóMONITORIZAção do nível de cumprimento da estratégia de Responsabilidade Social Corporativa da Nestlé.

Relatório de Sustentabilidade &/Nestlé Portugal S.A.
9Wfjkbe+Prioridades de Responsabilidade Social
Corporativa da Nestlé

Edeiie:[i[cf[d^e

KPI
1

GRI 3

PERFORMANCE

N/A

RS 2007

OBJECTIVO

OBJECTIVO

2009

2010

Nível GRI do Relatório de Sustentabilidade
RS 2008

RS2009
Melhorar o nível
de reporte não
ﬁnanceiro, publicando
anualmente o Relatório
de Sustentabilidade,
evidenciando a evolução
da Companhia.

2

PR5



Manter o grau
de insatisfação
dos consumidores após
tratamento do motivo
de contacto.

Índice de satisfação do consumidor

Insatisfeito
'&

Insatisfação com o tratamento
dado ao contacto:

Satisfeito
/&
3



Publicar anualmente o
Relatório de Sustentabilidade
verificado por uma entidade
externa independente

N/A

Alimentar
Comunicação & MKT
Negócio
Embalagem
Assuntos Corporativos
Não Alimentar
3AÝDEóó.UTRIËÈO
Vendas & Distribuição










Reduzir o grau
de insatisfação dos
consumidores após
tratamento do motivo
de contacto.

Nº de publicações de Responsabilidade Social Corporativa disponíveis a Partes Interessadas
13
11

Disponibilizar no m[Xi_j[
da Nestlé Portugal
todas as publicações
editadas, no âmbito de
Responsabilidade Social
Corporativa, não só as
produzidas em Portugal,
mas também as da
casa-mãe.

9
7

2006

2007

2008



Disponibilizar no website
da Nestlé Portugal 15
publicações editadas,
no âmbito de RSC

2009

43

7ideiiWiFh_dY_fW_i?d_Y_Wj_lWi
FheceeZ[cW_ehceX_b_pWe
Z[9ebWXehWZeh[idW_dj[hWYe
Yecei_dij_jkjei[WiieY_W[ii[Yjeh_W_i
Fh[i[dWWYj_lWdWifh_dY_fW_iWiieY_W[i
Zei[Yjeh[_dij_jk_[ibeYW_i0
AREAM – Agência Regional da Energia e Ambiente da Madeira

ACIF – Associação Comercial e Industrial do Funchal

AIP – Associação Industrial Portuguesa

ANIL – Associação Nacional dos Industriais de Lacticínios

APAN – Associação Portuguesa de Anunciantes

APCE – Associação Portuguesa de Comunicação de Empresa

CENTROMARCA – Associação Portuguesa de Empresas
de Produtos de Marca

CODIPOR – Associação Portuguesa de Identificação e Codificação
de Produtos

APQ – Associação Portuguesa para a Qualidade

Bombeiros Voluntários de Carnaxide

Bombeiros Voluntários de Algés

##),30ónó#ÇMARAóDEó#OMÍRCIOóEó)NDÝSTRIAó3UÑËAóEMó0ORTUGAL

#)0ónó#ONFEDERAËÈOó)NDÝSTRIAó0ORTUGUESA

CEDS – Conselho Empresarial para Desenvolvimento Sustentável

COTEC Portugal

ECR Portugal

EIS – Empresários pela Inclusão Social

FIPA – Federação das Industrias Agro-Alimentares

GAJZ – Grupo dos Amigos do Jardim Zoológico

ICAP – Instituto Civil da Auto Disciplina da Publicidade

IPQ – Instituto Português da Qualidade

##),%ónó#ÇMARAó#OMÍRCIOóEó)NDÝSTRIAó,USO %SPANHOLA

LBP – Liga dos Bombeiros Portugueses

ACHOC – Associação dos Industriais de Chocolates e Confeitaria

AHRESP – Associação da Hotelaria, Restaurantes e Similares

AICC – Associação Industrial e Comercial de Café

APVA – Associação Portuguesa Venda Automática

ADHP – Associação Directores Hotéis Portugal

ANIGA – Associação Nacional dos Industriais de Gelados
Alimentares

ANFAL – Associação Nacional dos Fabricantes de Alimentos para
Animais

ocos
AFLOC – Associação Portuguesa dos Industriais de Flocos
de Cereais

Editores para a Defesa do Consumidor

!.)$
n !SSOCIAËÈO .ACIONAL DA )NDÝSTRIA $IETÍTICA
!.)$ónó!SSOCIAËÈOó.ACIONALóDAó)NDÝSTRIAó$IETÍTICA

Recur
APG – Associação Portuguesa de Gestores e Técnicos de Recursos
Humanos

AIDA – Associação Industrial do Distrito de Aveiro

Bombeiros Voluntários de Estarreja

Federação dos Bombeiros de Aveiro

ANIL – Associação Nacional dos Industriais de Lacticínios

AHBVPD – Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
Ponta Delgada

Câmara do Comércio de Ponta Delgada

UACS – União das Associações de Comércio e Serviços

APLOG – Associação Portuguesa de Logística

APIAM – Associação Portuguesa dos Industriais de Águas
Minerais
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Fh[i[dWWYj_lWZWD[ijb[cZ_l[hiei]hkfei
Z[jhWXWb^e
De forma a apoiar a dinamização de algumas associações sectoriais, a Nestlé participa activamente nos grupos de trabalho referidos de seguida, promovendo a actuação em temas
importantes para o sector.
Grupo de Trabalho de Nutrição (FIPA)

Comissão Técnica da Associação Industrial e Comercial do Café (AICC)

Grupo de Trabalho de Regulamentação e Política Alimentar
(FIPA)

0RESIDÎNCIAóDAó!SSOCIAËÈOó.ACIONALó)NDÝSTRIASó$IETÍTICASó!.)$

Grupo de Trabalho de Ambiente (FIPA)

Grupo de Trabalho de Fórmulas Infantis (ANID)

Conselho Consultivo da Plataforma Nacional Contra a Obesidade

Grupo de Trabalho para Alimentos para Bebés e Crianças (ANID)

Plataforma FIPA Vitalidade XXI

Grupo de Trabalho de Nutrição Clínica (ANID)

Comissão Técnica de Leites (CT32)

Grupo de Trabalho de desenvolvimento de legislação para alimentação
especial (IDACE)

Grupo de Trabalho que preparou, discutiu e fez aprovar o novo
Código de Conduta do ICAP

Associação Portuguesa dos Industriais de Águas Minerais (APIAM)

Associação Portuguesa de Médicos Veterinários Especialistas
em Animais de Companhia (APMVEAC)

H[Wb_pWeZ[WkZ_jeh_WiieY_W_idWYWZ[_W
Z[lWbeh
7kZ_jeh_Wi[nj[hdWi
A verificação das condições de trabalho e do cumprimento
dos regulamentos de cariz social nos fornecedores de embalagens, matérias-primas, Ye#fWYa[hi e Ye#cWa[hi é realizada na
mesma visita em que são verificadas as condições de Qualidade, Ambiente e Segurança Alimentar.
O objectivo destas verificações é garantir que os princípios e
valores defendidos pela Nestlé são igualmente assegurados a
jusante na sua cadeia de valor.
Em 2005 a Nestlé lançou um programa mundial denominado
CARE com o objectivo de verificar, através auditores independentes, que as operações da Nestlé respeitam não só a legislação local, mas também os Princípios Corporativos EmpresaRIAISóDAó.ESTLÍóNASóÆREASóDEó3AÝDEóEó3EGURANËAóNOó4RABALHO ó
Recursos Humanos, Integridade dos Negócios e Ambiente.
Os resultados das auditorias CARE são classificados em três categorias: Minor (problema isolado, sem repetição ou de baixa relevância), Major (problemas sistemáticos, repetitivos e significativos) e Critical (problemas excepcionais, que requer comunicação
imediata ao D[ijb9ehfehWj[9ecfb_WdY[9ecc_jj[[).
Em 2009 a Nestlé foi auditada por este programa incidindo a
ANÆLISEóNASóÆREASóDEó3EGURANËAóEó3AÝDE ó!MBIENTE ó2ELAËÙESó
Laborais e Código de Conduta. Foram auditadas a sede da

Nestlé, a Fábrica do Porto (Fabricação e Área Comercial) e a
Fábrica da Prolacto. Os resultados foram os seguintes:
só .Aó3EDE óUMAóóNÈOóCONFORMIDADEóMINOR óRELATIVAMENTEóAOó
desempenho ambiental para os subcontratados. Como medida
correctiva passou a ser incluída na documentação a enviar
aos subcontratados os requisitos a observar na temática do
ambiente, bem como procedimentos referentes aos incidentes ambientais.
só .Aó&ÆBRICAóDOó0ORTO óUMAóNÈOóCONFORMIDADEóMINOR óRELATIVAmente ao procedimento do circuito para garantir o pagamento
de horas extras. Esta não conformidade foi fechada.
só .Aó&ÆBRICAóDAó0ROLACTO óUMAóNÈOóCONFORMIDADEóMINOR óRELAtivamente à divulgação do Código de Conduta de Fornecedores Nestlé aos fornecedores locais. Esta não conformidade foi fechada.
?djheZkeZ[Yb|kikbWiieY_W_i[cYedjhWjei
Z[\ehd[Y_c[dje
Todos os fornecedores, aquando do início do seu trabalho com a
Nestlé, recebem as Condições Gerais de Fornecimento, um documento que inclui aspectos como preços, entregas, legislação,
documentação, política de pagamentos e qualidade, recebendo
também o Código de Conduta de Fornecedores Nestlé.
O Código de Conduta de Fornecedores Nestlé faz referência
a aspectos como a proibição do trabalho infantil, legislação
EMóTERMOSóDEóNÝMEROóDEóHORASóEóDIASóTRABALHADOS óREMUNERAção, não-discriminação de qualquer tipo (raça, género, idade,
RELIGIÈO óSEGURANËAóEóSAÝDEóNOóTRABALHO óRESPEITOóPELOóMEIOó
AMBIENTEóE óPORóÝLTIMO óCONDIËÙESóDEóFORNECIMENTORESCISÈO
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FheceeZ[fh|j_YWiZ[=el[hdWdY["
9ecfb_WdY[[=[ijeZ[H_iYe
Self Assessment Tool
Anualmente, é feita uma avaliação dos riscos operacionais a
que o mercado está exposto, através de um Modelo e Prática
de Gestão de Risco – I[b\7ii[iic[djJeeb – emanado e gerido
pela casa-mãe da Nestlé.
Trata-se de um modelo dinâmico através do qual são identificadas e registadas as áreas de risco, o nível de cumprimento
com as mesmas (de acordo com uma escala previamente definida e de acordo com o nível de risco) e, se existir alguma não
conformidade, o plano de acção para a colmatar, identificando
o responsável, o ijWjki e o Z[WZb_d[ de fecho do ]Wf.

CLIENTES

CONSUMIDORES

46
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Acções de Formação;
Websites;
Feiras empresariais do sector;
Brochuras informativas;
Relatórios Nestlé.
Websites;
Newsletters;
Serviço de Apoio ao Consumidor;
Embalagens dos produtos;
Relatórios Nestlé.

PARCEIROS
E SOCIEDADE
CIVIL

Nesvida;
Nestlé Nutrition Institute;
Annales Nestlé;
O Berço;
Workshops Nestlé Nutrition;
Seminários e Conferências;
Grupos de Trabalho;
Apoio à realização de trabalhos
académicos;
Websites;
Newsletters;
Relatórios Nestlé.

ONG’S
E COMUNIDADE

Apoio/patrocínio de iniciativas;
Projectos da comunidade;
Realização de protocolos
e colaboração com autarquias
e associações locais;
Websites;
Newsletters;
Brochuras informativas;
Relatórios Nestlé.

9eckd_YWeZ[fh|j_YWi[_d_Y_Wj_lWiZWD[ijb"
fh_l_b[]_WdZekcWWXehZW][cZ_h[YY_edWZW
fehj_febe]_WZ[IjWa[^ebZ[h
A identificação dos principais ijWa[^ebZ[hi da Nestlé, foi feita
com base em critérios de importância, relevância, influência e
preocupação com as principais temáticas do sector.
A Nestlé pretende melhorar e intensificar as formas de comunicação, quer para o exterior, quer a nível interno, marcando desta
forma uma presença mais activa da companhia no mercado e
criando uma maior proximidade às partes interessadas.
Para além das formas de comunicação direccionadas a grupos de
ijWa[^ebZ[hi específicos, a Nestlé publica alguns materiais com o
objectivo de transmitir às suas partes interessadas os princípios de
actuação da Nestlé nas diferentes áreas da Responsabilidade Social
Corporativa. Assim, foram desenvolvidas algumas publicações
para serem divulgadas externamente de âmbito geral, como:
– Relatório da Nestlé sobre a Criação de Valor Partilhado;
– Relatório de Sustentabilidade da Nestlé Portugal;
– Brochura Corporativa.

MEDIA

Comunicados de imprensa;
Media Center (website);
Atendimento personalizado
às solicitações dos jornalistas;
Realização de visitas à Nestlé (Suíça);
Acções de Formação;
Brochuras informativas;
Relatórios Nestlé.

ENTIDADES
GOVERNAMENTAIS
E OFICIAIS

Brochuras informativas;
Relatórios Nestlé;
Apoio a iniciativas;
O E SAÝDE
S
0ROGRAMASóDEóEDUCAËÈOóEóSAÝDE
Grupos de trabalho;
omu
unidade
u
Projectos aplicados à comunidade
educativa.

FORNECEDORES

COLABORADORES

Websites;
orne
ecedores;
e
Selecção e avaliação de fornecedores;
Auditorias;
Políticas Nestlé;
(Princípios Corporativos;;
e Conduta
Co
onduta
o
Empresariais, Código de
stlé)));
de Fornecedores da Nestlé);
Relatórios Nestlé.
Revista Nestlé Notícias;
Intranet;
nterrrnas;
Cartazes e exposições internas;
Painéis Informativos;
Reuniões de Quadros;
Reuniões Informativas;
”;
Brochura “Informalacto”;
orto”;
Brochura “Fábrica do Porto”;
s;
Newsletters electrónicas;
Brochuras informativas;
Relatórios Nestlé.
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9h_WeZ[LWbehFWhj_b^WZedWm[X
A Nestlé criou um endereço electrónico inteiramente dedicado
ao Conceito de Valor Partilhado, através do qual disponibiliza
AOóGRANDEóPÝBLICO óNÈOóS×óUMóESPAËOóDEóCOMUNICAËÈOóEóDIVULgação das actividades da Nestlé em todo o mundo, mas sobretudo um Fórum ed#b_d[" onde os visitantes podem deixar os
seus comentários ou sugestões.
O site encontra-se dividido de acordo com os três pilares de
Criação de Valor Partilhado - Nutrição, Água e Desenvolvimento
2URALóEóPERMITEóQUEóOSóINTERESSADOSóNESTESóTEMASóSEóREÝNAMóVIRtualmente e dialoguem sobre aspectos chave dos mesmos.
O site www.creatingsharedvalue.org permite uma comunicação
bidireccional entre a Nestlé e os seus principais IjWa[^ebZ[hi.

Fhe`[YjeMais Nestlé
Na Nestlé a Comunicação Interna desempenha um papel
fundamental na divulgação de informação, na disseminação da Cultura e Valores e no envolvimento e motivação dos
Colaboradores.
Em 2008 foi realizado um Diagnóstico à Comunicação
Interna, tendo sido detectadas oportunidades de melhoRIA óBEMóCOMOóINÝMERASóSUGESTÙESóDEóNOVASóACTIVIDADESó
no âmbito da Comunicação Interna.
A partir deste diagnóstico foi traçado um plano de acção
que resultou no projecto Mais Nestlé, que visa promover
uma comunicação mais orientada para os Colaboradores e mais focada na veiculação de informação de forma
rápida, inclusiva, fácil e próxima.
Nos próximos 2 anos, a implementação de uma série de
acções irão traduzir-se numa melhoria da forma como os
colaboradores comunicam uns com os outros dentro da
Companhia.
O primeiro passo foi dado através da criação de um meio
privilegiado para que o contacto seja feito de forma mais
rápida e directa: um endereço electrónico. Foi ainda inaugurado um canal de comunicação: a d[mib[jj[h electrónica CW_iD[ijb, que vem preencher a necessidade sentida de disponibilizar a todos os Colaboradores, com
periodicidade mensal, informação contínua, actual e
diversificada da Companhia.
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<ehcWeWStakeholders;nj[hdei
!ó.ESTLÍóDESENVOLVEUóEMóóUMóNÝMEROóCONSIDERÆVELóDEó
acções de formação, sobre diversas temáticas e impactando
diferentes grupos de ijWa[^ebZ[hi.

N.º ACÇÕES

N.º PESSOAS

PRINCIPAIS

REALIZADAS

IMPACTADAS

OBJECTIVOS

CAFÉ MASTER

Novos
colaboradores
do negócio de
cafés torrados
e actuais clientes

34

700

Melhoria da qualidade do café expresso nos pontos de venda,
potenciação das novas tendências de consumo de café
e o reforço da ﬁdelização dos clientes do canal Horeca.

NESPRESSO
ACADEMY

Lojas, parceiros
e promotoras

22

234

Transmitir [nf[hj_i[ em café e os valores da marca.

PURINA ACADEMY

Colaboradores
e Gerentes de
Lojas de Animais

6

80

Dar formação credenciada sobre temáticas chave,
visando melhorar o serviço e adem#^em das lojas
do Canal Especializado.

CURSOS
FARMACÊUTICOS

Farmacêuticos

1

136

Formação acreditada pela Ordem dos Farmacêuticos: confere
0,98 créditos no processo de formação contínua da carreira
– Alimentação e Nutrição no Primeiro Ano de Vida.

SESSÕES CLÍNICAS

Enfermeiros,
clínicos gerais
e pediatras

49

1.081

&ORMARóOSóPROlSSIONAISóDEóSAÝDEóSOBREóNUTRIËÈOóINFANTILó
nos primeiros anos de vida e a inﬂuência do tipo de parto
NAóSAÝDEóFUTURA

CONVERSAS COM
AS BARRIGUINHAS

Grávidas

36

1.829

Promover formação a grávidas sobre temas
de maternidade e nutrição infantil nos primeiros anos
de vida, em parceria com a Crioestaminal.

FORMAÇÃO

PÚBLICO-ALVO

9khieiZ[<WhcWY kj_Yei
A Nestlé tem como objectivo a partilha de conhecimento na
ÆREAóDEóNUTRIËÈOóCOMóOSóPROFISSIONAISóDEóSAÝDEó/SóFARMAcêuticos não são excepção e como tal a Nestlé organizou,
em Maio de 2009, a primeira edição do Curso de Formação
para Farmacêuticos. Este curso é acreditado pela Ordem dos
Farmacêuticos e é um importante contributo para a renovaËÈOóDAóCARTEIRAóPROFISSIONALóDESTESóPROFISSIONAISóDEóSAÝDE
Em 2009 cerca de 136 farmacêuticos tiveram acesso a formação sobre “Alimentação e Nutrição no Primeiro ano de vida”.
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7bceeiYece:_h[Yjeh#=[hWb
Organização de almoços de diversas áreas com o Director-Geral,
com o objectivo de promover o reforço do contacto entre o responsável máximo pelo mercado português e colaboradores que
não têm, no seu dia-a-dia, um contacto directo com a DirecçãoGeral da Companhia. Em 2009 foram realizados 3 almoços.

:[i[dlebl_c[djeZ[kci_ij[cW
Z[ced_jeh_pWeZedl[bZ[Ykcfh_c[dje
ZW[ijhWj]_WZ[H[ifediWX_b_ZWZ[IeY_Wb
9ehfehWj_lWZWD[ijb
9ec_jZ[H[ifediWX_b_ZWZ[IeY_Wb9ehfehWj_lW
A Criação de Valor Partilhado, o conceito Nestlé para a
Responsabilidade Social Corporativa (RSC), define a forma
como a empresa se relaciona com os seus IjWa[^ebZ[hi,
criando valor para a sua própria actividade ao mesmo que
cria e partilha valor com a comunidade.
Durante o ano de 2009 foi desenvolvido um trabalho em
torno da definição e do estabelecimento das prioridades
estratégicas, em termos de responsabilidade corporativa, para a Nestlé Portugal, que veio demonstrar como é
importante que a Criação de Valor Partilhado esteja presente e activa em toda a empresa.

7ideiiWi7Y[ifWhW(&'&

9h_WeZ[kcWh[l_ijWYehfehWj_lWfWhWA[oEf_d_edB[WZ[hi
[nj[hdeii[b[YY_edWZei1

9h_WeZ[kcWD[mib[jj[hYehfehWj_lW[nj[hdW1

CWdj[h [c \kdY_edWc[dje Wi h[kd_[i jh_c[ijhW_i Ze
9ec_jZ[H[ifediWX_b_ZWZ[IeY_Wb9ehfehWj_lW"_cfkbi_e#
dWdZe[ced_jeh_pWdZeW_cfb[c[djWeZWiZ_l[hiWi_d_#
Y_Wj_lWi1

H[Wb_pWeZ[h[kd_[iYec\ehd[Y[Zeh[ifWhWWlWb_WhW
_cfb[c[djWeZ[kc9Z_]eZ[9edZkjW[xj_YW"l[h_\_YWh
W[n_ij dY_WZ[fh|j_YWiZ[H[ifediWX_b_ZWZ[IeY_Wb9ehfe#
hWj_lW[\ec[djWhei[kZ[i[dlebl_c[dje$

Para este efeito foi criado o Comité de Responsabilidade
Social Corporativa, que funciona como um elemento agregador e tem como objectivo estimular a Criação de Valor Partilhado nas diferentes áreas da Companhia bem como permitir
acelerar a implementação de iniciativas de Responsabilidade
Social Corporativa. A importância da representatividade foi
essencial, sendo este Comité composto por 25 membros,
um de cada área corporativa e negócio permitindo criar sinergias e dar lugar à criatividade e à inovação partilhada.
A primeira reunião foi realizada em Dezembro de 2009, e
foram apresentadas as iniciativas a implementar por área
para o ano de 2010.
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Pilar Ambiental
FH?E
FH?EH?:7:;)
H
H[Zkp_he_cfWYjeWcX_[djWb
Z
ZWWYj_l_ZWZ[

EideiieiEX`[Yj_lei
só 2EDUZIRóOSóCONSUMOSóESPECÑFICOSóDEóENERGIAóEMóóNAó.ESTLÍó0ORTUGALóEóóNAó.ESTLÍó7ATERSó$IRECT
só 2EDUZIRóOSóCONSUMOSóESPECÑFICOSóDEóÆGUAóEMóóNAó.ESTLÍó
0ORTUGALóEóóNAó.ESTLÍó7ATERSó$IRECT
só #ERTIFICAËÈOó!MBIENTALóDEóóDASóINSTALAËÙESóPRODUTIVASó
da Nestlé em Portugal.

Edeiie9ecfhec_iie
Na prossecução dos seus objectivos, a Nestlé esforça-se
no sentido de minimizar o impacto no Meio Ambiente, através de uma avaliação cuidadosa das opções que tem no
momento de decisão dos seus investimentos.
Sendo a energia e a água recursos escassos, a sua utilização e as respectivas consequências deverão ter um impacto
mínimo no Meio Ambiente.
O Meio Ambiente diz respeito a todos e só é possível manter o compromisso da Nestlé, se esse mesmo compromisso
estiver integrado no seu modelo de negócio, em todas as
áreas e a todos os níveis.

7ideiiWi7Y[i
só $ESENVOLVIMENTOóDEóPROJECTOSóDEóEFICIÎNCIAóAMBIENTALóDEó
âmbito industrial.
só 0ROMOËÈOóDEóPRÆTICASóDEóEFICIÎNCIAóAMBIENTALóNAóCADEIAó
de valor.
só $ESENVOLVIMENTOóDEóUMóPROJECTOóDEó!NÆLISEóDEó#ICLOóDEó6IDA
só /PTIMIZAËÈOóDOóCONSUMOóDEóRECURSOSóNATURAISó
só &ORMAËÈOóEóCOMUNICAËÈOóNAóÆREAóAMBIENTAL

Edeiie:[i[cf[d^e

1

PERFORMANCE
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Consumo de energia especíﬁca (GJ/ton)
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2EDUZIRóóOóCONSUMOó
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na Nestlé Waters Direct
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EN8

Consumo total de água (m3)
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Reduzir o consumo
específicos de água
EMóóNAó.ESTLÍ
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Reduzir o consumo
especíﬁcos de água
EMóóNAó.ESTLÍó
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Reduzir o consumo
específicos de água
EMóóNAó.ESTLÍ
Waters Direct



#ERTIFICAËÈOóDEó
das localizações da
Nestlé em Portugal,
até ao final de 2010

Nº de localizações com certificação ambiental
N.º de Certiﬁcados Ambientais

3

Reduzir o consumo
especíﬁco de água
EMóóNAó.ESTLÍó
Portugal
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PERFORMANCE
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Fábrica de Lagoa


Fábrica do Porto


Fábrica de Avanca



Nestlé Waters Direct

Certiﬁcação Ambiental
DEóóDASóINSTALAËÙESó
produtivas da Nestlé
em Portugal, até ao ﬁnal
de 2010
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7ideiiWi?d_Y_Wj_lWi
:[i[dlebl_c[djeZ[fhe`[Yjei
Z[[\_Y_ dY_WWcX_[djWbZ[~cX_je_dZkijh_Wb
9[hj_\_YWe
A Fábrica do Porto obteve em 2009 a certificação ambiental
com base no referencial ISO 14001:2004 e juntou-se à Fábrica
de Avanca e à Nestlé Waters Direct.
°óIMPORTANTEóREFERIRóQUEóOóOBJECTIVOóDEóOBTERóóDASóINSTAlações produtivas da Nestlé Portugal certificadas em termos
ambientais vai ser alcançado em 2010, tendo em conta que a
fábrica de Lagoa recebeu a Auditoria de Certificação Ambiental em Dezembro de 2009 para a qual foi dado parecer positivo e aguarda o respectivo certificado.
Com todas as instalações produtivas ambientalmente certificadas é objectivo da Nestlé Portugal iniciar a implementação
da norma 14001 na sua sede.
Fhe]hWcWIcWhj9eijH[ZkYj_ed?d_j_Wj_l[
Foi lançado em Abril de 2009 o programa “Smart”, cujo objectivo é reduzir custos, através de uma gestão mais eficiente, tanto
a nível operacional como ambiental, mas também de um esforço
para sensibilização dos colaboradores da Nestlé.

O balanço deste primeiro ano do programa traduz-se numa
SOMAóDEóSUCESSOS óMARCADOóPORóNÝMEROSóBASTANTEóPOSITIVOS
só  óMILHÙESóDEóEUROSóDEóPOUPANËAS óRESULTADOóNÈOóAPENASó
do trabalho desenvolvido pelo Grupo de Trabalho liderado
pela Direcção de Finanças e Controlo, criado com o objectivo de estudar e pôr em prática acções e medidas que optimizassem os recursos em toda a empresa, mas também das
muitas ideias enviadas pelos colaboradores, que responderam com todo o entusiasmo ao desafio lançado de colaborarem com ideias de poupança;
só 0ARTICIPAËÈOóDEóMAISóDEóóCOLABORADORESóNAóCONTRIBUIËÈOó
de ideias;
só óIDEIASóENVIADAS
Estas ideias abrangem as mais diversas áreas da Companhia,
desde a energia até à água, passando pelas impressoras, pela
logística ou pelas ferramentas de colaboração, entre muitas
outras. O programa Smart pretende implementar projectos
sustentáveis, através da alteração dos métodos de trabalho na
Companhia, eliminando as actividades que não são imprescindíveis, simplificando processos e focando os aspectos essenciais de criação de valor, tendo em vista o impulsionamento
de todas as actividades.
H[delWeZW\hejWWkjecl[b
Em 2009 foi definida e implementada a nova política de gestão de viaturas na Nestlé cujo principal objectivo é a redução
de emissão de CO2 utilizando motorizações tecnologicamente
evoluídas e mais ecológicas. Com vista a atingir os 129g de
emissão de CO2óPORóKMóEMóóUMAóREDUËÈOóDEó óFACEó
a 2009) foi já efectuada, durante este ano, a renovação de 40
viaturas.
?d_Y_Wj_lWi_cfb[c[djWZWifWhWh[Zkp_h
e_cfWYjeWcX_[djWb
Para reduzir os consumos de água e energia, e melhorar a gestão de resíduos, a Nestlé implementou em 2009 diversas iniciativas e boas práticas ambientais nas fábricas e na sede.

FÁBRICA DO PORTO
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REDUÇÃO
DO CONSUMO
DE ÁGUA

só3ENSIBILIZAËÈOóPARAóMAIORóElCIÎNCIAóNAóUTILIZAËÈOóDEóÆGUAóATRAVÍSóDEóACËÙESóDEóFORMAËÈOóEóINFORMAËÈO
só)NSTALAËÈOóDEóTORNEIRASóAUTOMÆTICASóEMóTODOSóOSóBALNEÆRIOSóEóCASASóDEóBANHO
só4RATAMENTOóADEQUADOóDASóFUGASóEXISTENTESóNOSóPONTOSóDEóÆGUAóEóIMPLEMENTAËÈOó
de medidas para evitar novas fugas.

REDUÇÃO
DO CONSUMO
DE ENERGIA

só3ENSIBILIZAËÈOóDOSóCOLABORADORESóPARAóAóPOUPANËAóDEóENERGIAóEMóACËÙESóDEóFORMAËÈOóEóINFORMAËÈOó
só#OLOCAËÈOóDEóLÇMPADASóDEóBAIXOóCONSUMOóEMóVÆRIOSóPONTOSóDAó&ÆBRICA óSEGUNDOóPLANOóDEóSUBSTITUIËÈOóINICIADOó
antes de 2008;
só)NSTALAËÈOóDEóILUMINAËÈOóPORóSENSORESóDEóPRESENËAóNOSóBALNEÆRIOS
só!PROVAËÈOóPELAó!$%.%óDOó0LANOóDEó2ACIONALIZAËÈOóDAó&ÆBRICAóDOó0ORTO óQUEóPREVÎóUMAóMELHORIAóDAóINTENSIDADEó
ENERGÍTICACONSUMOóESPECIlCOóEMóóEMóóANOS

GESTÃO
DE RESÍDUOS

só%NVIOóPARAóCOMPOSTAGEMóDOSóRESÑDUOSóDEóCAFÍóTORRADOóGRÈOóEóMOÑDO óRECOLHIDOSóDURANTEóOóEMBALAMENTOóEóDAóPELÑCULAó
de café (recolhida durante a torrefacção) após ser aglomerada.
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FÁBRICA DE AVANCA
REDUÇÃO DO
só3UBSTITUIËÈOóDOSóMOTORESóHIDRÆULICOSóPORóELÍCTRICOSóNASóMÆQUINASóDEóSECAR
CONSUMO DE ÁGUA
REDUÇÃO
DO CONSUMO
DE ENERGIA

só.OVOóPAINELóELÍCTRICOóEóNOVOSóMOTORESóNOSóSECADORESóDEóROLOó*UMBOS óCOMóUMóINVESTIMENTOóPREVISTOóNOóVALORó
de 280 mil €.

EMISSÕES
ATMOSFÉRICAS

só3UBSTITUIËÈOóDEóALGUMASóUNIDADESóDEóREFRIGERAËÈOóCOMó2
só)NSTALAËÈOóDEóTOMASóDEóAMOSTRAGEMóNASóFONTESóPONTUAISóEóCARACTERIZAËÈOóDASóFONTESóPONTUAIS óMÝLTIPLASóEóDEóCOMBUSTÈO

ÁGUAS RESIDUAIS

só,IGAËÈOóDOSóEmUENTESóLÑQUIDOSóAOóCOLECTORóMUNICIPAL

FÁBRICA DE LAGOA
REDUÇÃO
DO CONSUMO
DE ÁGUA

só)NSTALAËÈOóDEóUMóTANQUEóPARAóAUMENTARóAóRECUPERAËÈOóDEóÆGUAóRESULTANTEóDOóPROCESSOóDEóEVAPORAËÈOónóh©GUAóDAóVACAv
só)NSTALAËÈOóDEóMANGUEIRASóMANUAISóEQUIPADASóCOMóPISTOLASó
só)NSTALAËÈOóDEóCAUDALÑMETROSóNOóSISTEMAóDEóLIMPEZAóAUTOMÆTICOóEóNAóCAPTAËÈOóDEóÆGUAóDOóMAR óDEóFORMAóAóOPTIMIZARóOó
controlo do consumo de água;
só/PTIMIZAËÈOóDOóSISTEMAóDEóLIMPEZAóAUTOMÆTICO

REDUÇÃO
DO CONSUMO
DE ENERGIA

só3UBSTITUIËÈOóDEóóLÇMPADASóDEóFORMAóAóREDUZIRóOóCONSUMOóDEóENERGIA
só3UBSTITUIËÈOóDOóISOLAMENTOóTÍRMICOóDASóCALDEIRASóEóAQUECEDORES
só2EALIZAËÈOóDOóISOLAMENTOóDOSóTANQUESóDEóFUEL
só!lNAËÈOóDOSóPARÇMETROSóDEóQUEIMAóDOSóGERADORESóDEóARóQUENTE
só)SOLAMENTOóTUBAGENSóDEóARóQUENTEóPARAóTORREóDEóSECAGEM

GESTÃO
DE RESÍDUOS

só6ALORIZAËÈOóDOSóRESÑDUOSóLÑQUIDOSóDEóLEITEóFRESCOóOUóDERIVADOSóQUEóNÈOóCUMPREMóOSóREQUISITOSóPARAóAóTRANSFORMAËÈO
só6ALORIZAËÈOóDOSóSUBPRODUTOSóRESULTANTESóDAóPRODUËÈOóDEóLEITEóEMóP×
só%LIMINAËÈOóDOSóSACOSóDEóPLÆSTICOóDAóLOJAóDEóVENDAóAOóPESSOALóEóENTREGAóDEóSACOóREUTILIZÆVEL
só#ONSTRUËÈOóDEóUMóNOVOó0ARQUEóDEó2ESÑDUOS óMELHORIAóDOSóCONTENTORESóPARAóSEPARAËÈOóEóSELECËÈOóDEóRESÑDUOS

EMISSÕES
ATMOSFÉRICAS

só3UBSTITUIËÈOóDOSóAPARELHOSóDEóARóCONDICIONADOóCOMó2

SEDE
REDUÇÃO DO
só3UBSTITUIËÈOóDEóVEDANTESóEMóTORNEIRASAUTOCLISMOSóCOMóPERDASóDEóÆGUA
CONSUMO DE ÁGUA
REDUÇÃO
DO CONSUMO
DE ENERGIA

só3UBSTITUIËÈOóDEóLÇMPADASómUORESCENTESóPORó,%$S
só)MPLEMENTAËÈOóDEóILUMINAËÈOóHORÆRIAóEMóGABINETES
só2ACIONALIZAËÈOóDOóFUNCIONAMENTOóDOóSISTEMAóDEóCALDEIRAS óCOMóPERÑODOSóDESLIGADOSóNOó6ERÈO

GESTÃO
DE RESÍDUOS

só)MPLEMENTAËÈOóDOSóPONTOSóDEóRECOLHAóDEóCÆPSULASó.ESPRESSO
só3UBSTITUIËÈOóDOSóSACOSóNAóLOJAóDEóVENDASóAOó0ESSOALó.ESTLÍóPORóSACOSóREUTILIZÆVEIS

NESTLÉ WATERS DIRECT
REDUÇÃO DO
só)NSTALAËÈOóDEóUMóEQUIPAMENTOóNAóFÆBRICAóDEó#ORUCHEóQUEóPERMITEóUMAóREUTILIZAËÈOóDEóÆGUAóNAóLAVAGEMó
CONSUMO DE ÁGUA
dos garrafões, permitindo uma redução do consumo.
REDUÇÃO
DO CONSUMO
DE ENERGIA

só#ONTROLOóEóACOMPANHAMENTOóDOSóCONSUMOSóPORóVIATURAMODELO óPROCURANDOóREDUZIRóOóCONSUMOóDEóCOMBUSTÑVELó
e adequando as viaturas às necessidades da empresa, bem como a optimização das rotas através de um
planeamento mais eﬁcaz e eﬁciente.

GESTÃO
DE RESÍDUOS

só!óGESTÈOóDEóRESÑDUOSóABRANGEóTODOSóOSóMATERIAISóPASSÑVEISóDEóRECICLAGEMóPEËASóDASóMÆQUINASóDISPENSADORASóDEó
água, garrafões, cápsula, cartão, etc).
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A implementação destas medidas de redução permitiram à
Nestlé alcançar os objectivos em termos ambientais, com as
seguintes excepções:
só !ó.ESTLÍó0ORTUGAL óINCLUINDOóFÆBRICASóEóSEDE óNÈOóCONSEGUIUó
ALCANËARóOóOBJECTIVOóDEóREDUZIRóEMóóOóCONSUMOóDEóÅGUA ó
devido à instalação de contadores na água de refrigeração
da fábrica de Lagoa, quando em anos anteriores era um
valor estimado.
só !ó.ESTLÍó7ATERSó$IRECTóNÈOóCONSEGUIUóALCANËARóOóOBJECTIVOó
DEóREDUZIRóEMóóOóCONSUMOóDEóENERGIA óNEMóOóDEóREDUZIRóóOóCONSUMOóDEóÆGUAó%Mó óDEU SEóAóTRANSIËÈOóDAó
fábrica da Amora para a fábrica de Coruche. Os dados referentes às duas fábricas não são facilmente comparáveis,
nomeadamente pela diferença nos equipamentos instalados
e pela dimensão de actividades operacionais. De referir, a
título de exemplo, o facto da fábrica de Coruche comportar
o centro de recondicionamento de máquinas dispensadoras
de água que anteriormente não estava integrado na unidade
fabril. Durante o ano de 2010 está planeada a instalação de
contadores parciais de água e electricidade, por forma a
monitorizar o consumo das várias áreas e assim poder identificar oportunidades de melhoria, bem como implementar
as respectivas acções.
<|Xh_YWZ[7lWdYWWii_dWbWb_]WeWeYeb[Yjeh
ckd_Y_fWbYecY[h_cd_WfXb_YW
A Fábrica de Avanca assinalou no dia 4 de Fevereiro, em ceriM×NIAóPÝBLICA óAóLIGAËÈOóDOSóEFLUENTESóPROVENIENTESóDAóFÆBRICAó
ao colector municipal, concluindo assim o seu sistema de
saneamento, num investimento superior a 2 milhões de euros
REALIZADOóNOSóÝLTIMOSóANOS
Neste evento estiveram presentes o Presidente da Câmara
Municipal de Estarreja, José Eduardo de Matos, e o Director-Geral da Nestlé, António Reffóios, entre outras individualidades locais, jornalistas e colaboradores, que acompanharam a
cerimónia de ligação ao colector muncipal.
Recorde-se que, em 1985, a Nestlé construiu a Estação de Tratamento de Águas Residuais da Fábrica de Avanca, tornando-se
numa das primeiras empresas privadas a deter uma ETAR. Em
2001, a Companhia levou a cabo obras profundas de normalização do leito do rio Gonde, contíguo à unidade, que melhoraram
o caudal e terminaram com as cheias cíclicas que se registavam.
Quatro anos depois, a Nestlé requalificou a ETAR num investimento superior a um milhão de euros. A Fábrica de Avanca vê
agora concluído o processo de requalificação do saneamento
de efluentes, ficando ligada ao colector municipal.
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I[Z[ZWD[ijbWZefjWdelWj[Ydebe]_W
fWhWfekfWdWZ[[d[h]_W[bYjh_YW
Em alinhamento com
os objectivos traçados para a redução dos
consumos de energia
na Sede da Nestlé, em
Linda-a-Velha, e no âmbito do programa IcWhj9eij
H[ZkYj_ed?d_j_Wj_l[ lançado em 2009, a equipa de
Manutenção do edifício adaptou e subtituiu o actual
sistema de iluminação do edifício, com o objectivo de
conseguir poupanças significativas para a Companhia.
Os trabalhos actuais envolvem a substituição das lâmpadas
fluorescentes existentes, já de si com consumo económico
de energia, por lâmpadas de tecnologia LED, as quais proporcionam uma série de vantagens sobretudo ao nível da
redução dos consumos e da protecção ambiental:
só 2EDUËÈOóEMó óNOóCONSUMOóDIRECTOóDEóENERGIAó
para iluminação;
só 2EDUËÈOóDEóóNOóCONSUMOóDEóENERGIAóNOSó×RGÈOSó
auxiliares à lâmpada, ao dispensar o uso de balastros e
arrancadores;
só 2EDUËÈOóAOóNÑVELóDOSóCUSTOSóDEóMÈO DE OBRAóDAóMANUTENËÈO óUMAóVEZóQUEóCADAóLÇMPADAóTERÆóUMAóVIDAóÝTILó
superior a 10 anos, reduzindo as frequências de intervenção para substituição;
só 0ROTECËÈOóAMBIENTALóRESULTANTEóDAóMENORóQUANTIDADEó
DEóUNIDADESóUTILIZADASóMAIORóVIDAóÝTIL óEóDAóFACILIDADEó
da reciclagem (aparelhos electrónicos sem substâncias
químicas nocivas);
só ,IGEIROóAUMENTOóNAóILUMINAËÈOóFORNECIDAóPORóESTASóLÇMpadas, quando comparadas com as equivalentes de
tipo fluorescente;
só /Só TRABALHOSó DEó APLICAËÈOó DASó NOVASó LÇMPADASó IRÈOó
contribuir para a classificação energética que o edifício alcançará em 2010;
só !ó3EDEóDAó.ESTLÍóTORNA SEóASSIMóUMAóDASóPRIMEIRASó
entidades a nível nacional a aplicar esta tecnologia, o
que vai de encontro ao compromisso inequívoco da
Companhia de protecção do ambiente em todas as
suas actividades.

FheceeZ[fh|j_YWiZ[[\_Y_ dY_WWcX_[djWb
dWYWZ[_WZ[lWbeh
H[Wb_pWeZ[WkZ_jeh_WiWcX_[djW_i
Em 2009, devido às auditorias já planificadas do processo de
implementação do D[ijb ?dj[]hWj[Z CWdW][c[dj Ioij[c"
não foram realizadas auditorias ambientais, em conjunto com
Qualidade. Foi efectuada, no entanto, uma monitorização das
acções planeadas.
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Relativamente a fornecedores (Ye#fWYa[hi e Ye#cWa[hi), a Nestlé exige, de forma obrigatória, a ISO 14001, 9001 e 22000,
pois estes trabalham de forma directa com produtos Nestlé.
Já para fornecedores de matérias-primas e material de embalagem, cujo grau de criticidade não seja elevado, a Nestlé recomenda que o fornecedor seja certificado pela ISO 14001 e
22000, mas não o exige como factor obrigatório. Em todos os
casos de alteração de processos pelo fornecedor, alteração de
bWoekj da fábrica, compra de novas máquinas, ou outras situações, o fornecedor em questão é auditado de seguida.

:[i[dlebl_c[djeZ[kcfhe`[Yje
Z[Wd|b_i[Z[Y_YbeZ[l_ZW
F[]WZWZ[YWhXedeZWiY|fikbWiZeYW\D[ifh[iie
A Nespresso efectuou um estudo da pegada de carbono das
cápsulas e o resultado foi que cada chávena emite 82 gramas
de CO2. O cálculo foi efectuado tendo em conta o cultivo do
café, o transporte, as cápsulas, a embalagem, os centros de
produção, os escritórios, as viagens de negócios, as deslocações (de e para o emprego) e as boutiques.
O objectivo, em todas as etapas do ciclo de produção, é utilizar os recursos naturais de forma eficiente, favorecer o uso dos
recursos renováveis geridos de um modo sustentável e visar
um nível zero de desperdícios.
A Nespresso tem vindo a analisar o seu nível de emissões de
carbono, pondo em prática uma avaliação do ciclo de vida do
produto (ACV), envolvendo os seus parceiros – desde as explorações do café até aos consumidores de café Nespresso. Esta
abordagem permite à empresa compreender até que ponto as
suas operações empresariais são geradoras de emissões de
CO2, fornecendo também informação susceptível de integrar
os processos de tomada de decisões quando se avalia qual a
melhor forma de minimizar o seu impacto ambiental.
Estudos relacionados com a ACV revelaram que a utilização
das máquinas, o cultivo do café e a produção de cápsulas são
factores que causam o maior impacto ambiental quando conções, seguidos das
siderado o conjunto total das suas operações,
fábricas, escritórios e distribuição.

Efj_c_pWeZeYedikceZ[h[YkhieidWjkhW_i
Fhe]hWcWNestléContinuous Excellence
Ao longo dos anos, as fábricas Nestlé têm vindo a sofrer
algumas mudanças, desenvolvendo projectos sempre em
contínua melhoria rumo à excelência.

O programa D[ijb9edj_dkeki;nY[bb[dY[ (NCE) é o motor
da eficácia operativa ao longo de toda a actividade e promove uma mentalidade assente nos critérios de “zero
defeitos, zero desperdícios” em toda a cadeia de valor.
Este programa facilita a partilha das melhores práticas
no que diz respeito ao fabrico, à liderança, ao desenvolvimento de pessoas, ao planeamento da sucessão e à gestão de desempenho e tem integrado normas nas fábricas que resultaram numa diminuição de acidentes, num
aumento da produtividade, numa menor quantidade de
desperdícios, bem como numa redução de paralisações
imprevistas e defeitos de fabrico.
Testemunho da Fábrica do Porto:
Ç;ij[fhe]hWcWf[hc_j_k#deih[Yed^[Y[hgk[e[ijWX[#
b[Y_c[djeZ[c[jWi[n[gkl[_icWiWcX_Y_eiWikcW
cej_lWegk[YedZkp}[lebkeZWf[h\ehcWdY[[
gk[ejhWXWb^e[c[gk_fW"h[Yehh[dZeWjYd_YWiYece
XhW_dijhec_d][Z[YWkiW#[\[_je"YedZkp}h[iebkeZ[
fheXb[cWiYeckcWY[b[h_ZWZ[XWijWdj[[b[lWZW$È
Testemunho da Fábrica de Avanca:
Ç;ijWdelW\_beie\_WZ[jhWXWb^e"gk[Wii[djWi_ckbjW#
d[Wc[dj[dkcWdelWYkbjkhWWjhWliZWckZWdWZ[
c[djWb_ZWZ[i"Z_iY_fb_dW[Yecfhec[j_c[dje"[ij|Wi[h
ck_jeX[cWY[_j[fehjeZei"dec[WZWc[dj[fehfWhj[
Zeief[hWZeh[i"l_ijegk[i[i[dj[cfWhj[cW_iWYj_lW
deifheY[iiei$È
Testemunho da Fábrica de Lagoa:
Ç9edi[]k_cei _Z[dj_\_YWh i[c ]hWdZ[
[i\ehekcW[dehc[c[b^eh_WdWYeckd_YW#
e"gk[\bk_Z[kcceZei_cfb[i[XWijWdj[
l
X[cYecek
l_ikWb"X[cYecekcWXeW_dj[hWYe[djh[
eii[hl_eijYd_Yei
eii[hl_eijYd_Yei[fheZkedWh[iebke
Z_|h_WZeifheXb[cW
Z_|h_WZeifheXb[cWi\WXh_i$È
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<ehcWe[9eckd_YWe
<ehcWe[c7cX_[dj[0
A Nestlé considera a formação e sensibilização essenciais para
os seus Colaboradores. Em 2009 realizaram-se diversas acções
de formação e sensibilização em Ambiente, nas fábricas de
Avanca, Lagoa e Porto, que abordaram alguns temas ambientais, entre eles:
só'ESTÈOóDEó2ESÑDUOS
só2ACIONALIZAËÈOóDOSóCONSUMOSóDEóENERGIAóNASóFÆBRICAS
só0LANOóDEó%MERGÎNCIAó)NTERNO
só.ORMAó)3/ó
só3ENSIBILIZAËÈOó!MBIENTE
A nível Corporativo decorreram as Jornadas de Meio Ambiente
e Segurança na sede em Barcelona, que contaram com a presença de 25 participantes da Nestlé Espanha e Portugal, Nestlé Waters Direct, Nestlé Purina PetCare e Alcon. Realizou-se
ainda o Curso de Responsáveis de ETAR na fábrica de Pontecesures, que contou com a presença de 11 participantes.
Em 2010 está prevista a realização de um curso de auditores internos.
9eckd_YWe
Para celebrar o Dia Mundial do Ambiente e o Dia Mundial da
Água a Nestlé desenvolveu acções de comunicação, durante
2009, divulgadas através de canais internos de comunicação,
com o objectivo de sensibilizar os colaboradores para a preservação do Meio Ambiente.

7ideiiWi7Y[ifWhW(&'&
H[delWeZW\hejWWkjecl[bZ[b_][_hei[fWiiW][_heie
gk[_h|f[hc_j_hWj_d]_heeX`[Yj_leZ['()]Z[[c_ii[i
Z[9E(fehac[c(&'(1

H[delWeZW\hejWWkjecl[bZ[Yec[hY_W_ib_][_hei"WjhW#
liZWikXij_jk_eZ[l_WjkhWigk[kj_b_p[cYecXkijl[_i
Z[eh_][c\ii_bfehl_WjkhWi^Xh_ZWiek[bYjh_YWiZ[ceZe
WWj_d]_h[c(&'(kclWbeh]beXWbZW\hejWZ[[c_ii[iZ[
9E(_d\[h_ehW')&]fehac1

H[Wb_pWeZ[WY[iZ[\ehcWe[cYedZke[Ye#[\_#
Y_[dj[YeceeX`[Yj_leZ[h[Zkp_heYedikceZ[YecXkij#
l[b[Yedikcl[_i[Wkc[djWhWi[]khWdWdWYedZke0

H[ZkeZWi[c_ii[iZ[9E(WjhWliZWikXij_jk_eZe
jhWdifehj[j[hh[ijh[Z[fheZkjei_cfehjWZeifehjhWdifehj[
cWhj_ce1

?cfb[c[djWeZefhe`[YjeÇ=h[[d?JÈYeceeX`[Yj_leZ[
h[Zkp_heYedikceZ[[b[Yjh_Y_ZWZ[de:WjW9[dj[h[h[Zk#
p_hedc[heZ[_cfh[iiehWi[cjeZWW9ecfWd^_W1

?cfb[c[djWe[Z_ifed_X_b_pWeZ[\WYjkhWi[b[Yjhd_YWi
WeiYb_[dj[i1

:[i[dlebl_c[djeZ[kcfhe`[YjefWhWed[]Y_eZ[YW\i
jehhWZei[dlebl[dZeWiXehhWiZ[YW\1

7j(&')"WD[ifh[iieYecfhec[j[#i[Wh[Zkp_hf[]WZW
Z[YWhXedefehY^|l[dW[c(&"Yedi_Z[hWdZeeYed`kdje
jejWbZWiikWief[hW[i"Z[iZ[WXW]WWj}Y^|l[dW$
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FH?EH?:7:;*
C_d_c_pWhe_cfWYjeZecWj[h_Wb
Z[[cXWbW][ckj_b_pWZe
Edeiie9ecfhec_iie
Dado o sector de actuação da Nestlé, os materiais de embalagem e acondicionamento desempenham um papel crítico na
garantia da qualidade dos seus produtos. No entanto, a utilização destes materiais tem implícitas consequências ambientais,
dado o impacto que o seu consumo tem no meio ambiente.
A Nestlé pretende reduzir as necessidades de consumo de
MATERIAIS óAUMENTANDOóOóNÝMEROóDEóEMBALAGENSóCOMóINCORporação de materiais reciclados, valorizando os resíduos do
consumo e sensibilizando os consumidores a adoptar as
melhores práticas nesta matéria.
De forma a acrescentar valor à sociedade, a Nestlé partilha o seu
conhecimento sobre os seus produtos com os consumidores,
de uma forma simples e acessível, garantindo que cada consumidor tem à sua disposição a informação necessária para escolher aquilo que melhor se vai adequar às suas necessidades.

KPI

EN1

Consumo especíﬁco
de matérias primas (ton/ton)

1

GRI 3

7ideiiWi7Y[i
só !LTERAËÙESóDOóDESIGNóDOófWYaW]_d];
só 3ENSIBILIZAËÈOóDOSóCONSUMIDORESóPARAóAóCORRECTAóDEPOSIção dos resíduos decorrentes do consumo;
só -ELHORIA óSIMPLIFICAËÈOóEóUNIFORMIZAËÈOóDOóbWX[bb_d] dos
produtos.

Edeiie:[i[cf[d^e

OBJECTIVO
2010

OBJECTIVO
2009

Consumo de matérias-primas (Ton)

1,45
1,37

EN1
Consumo especíﬁco de materiais
de embalagem (ton/ton)

só /PTIMIZAËÈOóDASóQUANTIDADESóDEóMATÍRIAS PRIMASóUTILIZAdas nos produtos Nestlé, garantindo a qualidade dos produtos;
só 2EDUZIRóOSóCONSUMOSóDEóMATERIAISóDEóEMBALAGEM óATRAVÍSó
da optimização das condições de acondicionamento dos
produtos.

1,50

2006
2

PERFORMANCE

EideiieiEX`[Yj_lei

2007

1,36

2008

Optimizar as quantidades
de matérias-primas
utilizadas nos
produtos, garantindo a
sua qualidade.



Optimizar as quantidades
de matérias-primas
utilizadas nos produtos,
garantindo a sua qualidade.



Redução dos consumos
de materiais de embalagem,
através da optimização
das condições
de acondicionamento
dos produtos.

2009

Consumo de materiais de embalagem (Ton)
0,18

0,17
0,159

2006

2007

2008

0,157

Redução dos consumos
de materiais de
embalagem, através
da optimização das
condições de
acondicionamento
dos produtos.

2009
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7ideiiWiFh_dY_fW_i?d_Y_Wj_lWi

I[di_X_b_pWeZeiYedikc_Zeh[i
fWhWWYehh[YjWZ[fei_eZeih[iZkei
Z[Yehh[dj[iZeYedikce

7bj[hWeZeZ[i_]dZecWj[h_WbZ[[cXWbW][c
H[ZkeZejWcWd^eZeifWYej[iZ[WYWh
Em 2009 teve início um projecto na Fábrica da Nestlé no
Porto (fabricação de cafés torrados), de redução de tamaNHOóDASóSAQUETASóDEóAËÝCARó!SóSAQUETASóRECTANGULARESóDEó
AËÝCARóFORAMóREDUZIDASóEMó óDOóSEUóTAMANHOóORIGInando uma economia de papel na ordem dos 7.800 kg por
ano (Julho 2009 a Agosto 2010). Uma medida que exigiu
uma adaptação da velocidade da linha da fábrica e que permitiu reduzir, significativamente, o consumo de materiais
de embalagem.

H[Y_YbW][cZ[Y|fikbWikiWZWi
A Nespresso vai implementar sistemas no sentido de triplicar a sua capacidade de reciclar as cápsulas usadas, a
NÑVELóMUNDIAL óEóEMó óATÍó
O alumínio escolhido como material de embalagem para as
cápsulas Nespresso é extraído da bauxite, elemento naturalmente presente no solo. O alumínio pode ser infinitamente reciclado sem perder as suas qualidades e a reciclaGEMóDOóALUMÑNIOóREQUERóAPENASóóDAóENERGIAóNECESSÆRIAó
à sua extracção.
A Nespresso trabalha, a nível mundial, com a IUCN (União
Internacional para a Conservação da Natureza), a maior
organização ambiental a nível mundial, no sentido de reuNIRóUMóGRUPOóDEóTRABALHOóLIGADOóÅóINDÝSTRIAóPARAóMELHOrar o desempenho sustentável do alumínio utilizado nas
cápsulas Nespresso.
A reciclagem das cápsulas Nespresso em Portugal representa um sistema completo para o qual foi criada uma rede
de pontos de recolha de cápsulas, nos quais os clientes
depositam as suas cápsulas usadas. Existe então um operador logístico que faz a recolha das cápsulas nos vários pontos de recolha e as entrega numa fábrica, onde é separado o
alumínio da borra de café, sendo que todos os componentes da cápsula Nespresso são recicláveis, não só o alumínio
como também a borra de café.

H[ZkeZW]hWcW][cZeiYefeiZ[fb|ij_Ye
A Nestlé Waters Direct reduziu a gramagem dos copos de plástico em 0,2 g em cada copo, o que permitiu uma redução de
22,7 toneladas, durante o ano de 2009.

No final de 2009 tinham sido já recicladas 4 milhões
de cápsulas, podendo as cápsulas ser depositadas nas
5 Boutiques Nespresso, bem como nos 119 pontos de
venda parceiros. O objectivo para 2010 é atingir os 200
pontos de recolha.

;ijkZWhiebk[iWbj[hdWj_lWifWhW[cXWbW][c[WYedZ_#
Y_edWc[djeZeifheZkjeigk[W_dZWdekj_b_pWccWj[#
h_W_ih[Y_Yb|l[_i$
Os materiais de embalagem mais utilizados pela Nestlé são o
cartão canelado em embalagens de transporte e a cartolina em
EMBALAGENSóDEóVENDAó%STESóMATERIAISóPODEMóATINGIRóOSóó
AóóDEóINCORPORAËÈOóDEóMATERIAISóRECICLADOS

Foi desenvolvida uma brochura sobre “Reciclagem
de Cápsulas” de forma a
comunicar as melhores práticas sobre deposição dos
resíduos resultantes do consumo de Nespresso.

Sempre que possível, são utilizados materiais com incorporação de reciclados, desde que existam no mercado e não interfiram com a qualidade dos produtos.
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C[b^eh_W"i_cfb_\_YWe[kd_\ehc_pWe
ZWhejkbW][cZeifheZkjei
Comunicar de forma efectiva a introdução do Dkjh_j_edWb9ec#
fWii e dos Valores Diários Recomendados em todos os produtos Nestlé para atrair a sensibilização do consumidor.

7ideiiWi7Y[ifWhW(&'&

H[ZkeZedc[heZ[[cXWbW][diWjhWliZeWkc[dje
Zef[iebgk_ZeekZedc[heZ[[cXWbW][diZ[l[dZWfeh
kd_ZWZ[Z[jhWdifehj[1

Kd_\ehc_pWeZ[Wb]kcWiYW_nWiZ[jhWdifehj[Z[fheZk#
jeiD[ijbZ[ij_dWZWiWeiYb_[dj[i1

Fhe`[YjeZ[H[Y_YbW][cZWiY|fikbWiD[iYW\:ebY[=kije1

:[i[dlebl[hWY[igk[_dY[dj_l[cWh[Y_YbW][cZWiY|f#
ikbWiD[ifh[iie$
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+$4
Pilar Social
FH?EH?:7:;+
LWbeh_pWheih[Ykhiei^kcWdei
Edeiie9ecfhec_iie
É política da Nestlé promover relações de longo prazo com
os seus Colaboradores. A Nestlé acredita que o seu sucesso
só é possível recrutando, retendo e desenvolvendo Colaboradores que queiram contribuir para uma cultura de qualidade
e de desenvolvimento sustentados, assumindo o seu compromisso para com a Companhia.
Por isso, a Nestlé não só assegura que todos os ColaboradoRESóBENEFICIAMóDEóCONDIËÙESóDEóTRABALHOóNASóQUAISóAóSUAóSAÝDEó
e bem-estar são assegurados, como estabelece uma relação
baseada na confiança e respeito por cada pessoa independentemente das suas responsabilidades dentro da Companhia.
Este compromisso entre a Nestlé e os seus Colaboradores
traduz-se, por um lado, na forte promoção do desenvolvimento profissional e pessoal destes e, por outro, na atribuição de um vasto conjunto de benefícios e de condições salariais competitivas e justas muito além do que a legislação
estabelece.
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EideiieiEX`[Yj_lei
só!UMENTARóOóNÝMEROóDEóHORASóDEóFORMAËÈOóPORóCOLABORADOR
só2EALIZARóAVALIAËÈOóDEóDESEMPENHOóAóóDOSóCOLABORAdores;
só2EDUZIRóOóÑNDICEóDEóFREQUÎNCIAóDEóACIDENTESóCOMóBAIXA

7ideiiWi7Y[i
só$ESENVOLVIMENTOóPROFISSIONALóDOSóCOLABORADORESó
só0ROGRAMASóDEóPROMOËÈOóDOó%QUILÑBRIOó4RABALHO&AMÑLIA
só#ULTURAóDEó(IGIENEóó3EGURANËAóNOó4RABALHOó
só#OMUNICAËÈOóDASóMELHORESóPRÆTICAS
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Edeiie:[i[cf[d^e

N.º de horas de Formação

1

GRI 3

PERFORMANCE

LA10

1.000.000

42,6

75.000
50.000

25,6

26,0

42.407

44.578

2008

2009

15,7
64.897

25.000
24.007

0
2006
2

OBJECTIVO

OBJECTIVO

2009

2010

Horas de Formação
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Horas de formação por colaborador

KPI

Aumentar a formação
dos quadros da Nestlé,
de forma a suprir
as necessidades de
formação de cada um



Aumentar a formação
dos quadros da Nestlé,
de forma a suprir
as necessidades
de formação de cada um



Realizar avaliação
DEóDESEMPENHOóAóó
dos Colaboradores

Colaboradores com avaliação de desempenho contínua




Realizar avaliação
de desempenho
AóóDOSó
Colaboradores

2007
3

LA7

NESTLÉ PORTUGAL

2008

Índice de frequência de acidentes laborais com baixa
14

.ÝMEROóDEóACIDENTESóPORóCADAó
1.000.000 de horas trabalhadas)

2006
NESTLÉ WATERS DIRECT

2009

8,5

8,4

8,8

2007

2008

2009

Reduzir o índice de
frequência de acidentes
com baixa na Nestlé
Portugal para um valor
inferior a 6



Reduzir o índice
de frequência de acidentes
com baixa na Nestlé
Portugal para um valor
inferior a 6

25,7

.ÝMEROóDEóACIDENTESóPORóCADAó
1.000.000 de horas trabalhadas)

21,4
19,5

5,0

2006

2007

2008

Reduzir o índice de
frequência de acidentes
com baixa na Nestlé
Waters Direct para um
valor inferior a 11



Reduzir o índice
de frequência de acidentes
com baixa para 3,56
na Nestlé Waters Direct

2009
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7ideiiWiFh_dY_fW_i?d_Y_Wj_lWi
:[i[dlebl_c[djefhe\_ii_edWb
ZeiYebWXehWZeh[i
<ehcWe
No âmbito da cultura de “Aprendizagem ao longo da vida”,
a Nestlé deu continuidade à implementação dos Planos de
Desenvolvimento que incluem formações internas e externas,
com o objectivo de melhorar continuamente as competências
e conhecimentos de todos os colaboradores. Os colaboradores da Nestlé tiveram, em 2009, um total de 44.578 horas de
formação, o que corresponde a uma média de 26 horas de formação por colaborador.
As acções de formação interna abordaram temas relacionados
com competências técnico-profissionais, comportamentais,
entre outras. Em 2009, realizaram-se, entre outras, as seguintes formações internas:
só 1UALIDADEóANÆLISEóSENSORIAL
só 3ABERó,IDERAR
só =eWb7b_]dc[dj
só #OMUNICAËÈOó)NTERPESSOALóEó!SSERTIVIDADE
só 'ESTÈOóDOó4EMPOóEóDEó0RIORIDADES
só 'ESTÈOó%STRATÍGICAóEó$EFINIËÈOóDEó/BJECTIVOS
só 'ESTÈOóDEó2ESÑDUOS
só ,IDERANËAóATRAVÍSóDAó3EGURANËA
só 0RIMEIROSó3OCORROS
só 'ESTÈOóDEó#ONFLITOS
Por sua vez, no âmbito da formação externa foram abordadas
as seguintes temáticas:

3AÝDEóEó3EGURANËAó
)
Outros
*

Responsabilidade
Social
(

Comportamental
,
Nutrição
-

Recursos Humanos
'&

Marketing
')
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A Nestlé promove ainda a participação dos colaboradores em
conferências e seminários, bem como em, pós-graduações,
mestrados e doutoramentos. Internacionalmente, a Nestlé
possui parcerias com o MCE (CWdW][c[dj9[djh[;khef[),
com o IMD (?dj[hdWj_edWb?dij_jkj[\ehCWdW][c[dj:[l[bef#
c[dj), com a BedZed8ki_d[iiIY^eeb, entre outros. Em Portugal, a Nestlé possui parcerias com a Universidade Católica
e com o ISCTE.
Foram realizadas 118 acções de formação para gestão de competências e aprendizagem contínua, 26 na área comportamental, 30 na área comercial e 62 nas fábricas.
A Nestlé Portugal apoia financeiramente os Colaboradores que
decidem continuar os seus estudos académicos (pós-graduação,
mestrado, doutoramento), através da comparticipação dos respectivos custos. No ano lectivo 2008/2009, a Nestlé apoiou 16 especializações e concedeu 52 Prémios Nestlé, atribuídos aos colaboradores que prosseguem os estudos por iniciativa própria.
Progress and Development Guide F:=
Todos os colaboradores da Nestlé são sujeitos a avaliação de
desempenho, utilizando para isso o PDG. Trata-se de uma ferramenta de avaliação e desenvolvimento da Nestlé, que avalia
13 competências chave: liderar e desenvolver pessoas, praticar
com o exemplo, cooperação pró-activa, impacto e convencer
os outros, conhecer-se a si próprio, _di_]^j, orientação para o
serviço, curiosidade, coragem, orientação para os resultados,
iniciativa e inovação & renovação.
O PDG é o instrumento privilegiado onde se analisam desafios, oportunidades, áreas de melhoria e pontos fortes que, em
conjunto, irão garantir o desenvolvimento das competências
estratégicas do colaborador para a Nestlé.
Através dos PDG são igualmente identificados os colaboradores com elevado potencial de crescimento dentro da empresa.
Estes colaboradores passam a integrar um grupo de pessoas
com perspectivas de vir a ocupar cargos de chefia dentro da
organização.
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ÇF[efb[FbWdÈedeleFhe]hWcW
Z[=[ijeZ[JWb[djei
O “F[efb[ FbWd” é uma ferramenta fundamental para alinhar a estratégia de Recursos
Humanos com os objectivos da
empresa, em geral e com os objectivos de cada negócio, em particular.
A um primeiro nível o “F[efb[FbWd” deverá dar resposta
a 3 grandes desafios:
'$9eceZ[i[dlebl[hejWb[dje1
($9ecefhecel[heZ[i[cf[d^e[b[lWZe1
)$9ececWdj[h[Z[i[dlebl[hWÇ9kbjkhWD[ijbÈ$
A nível mais táctico, com o “F[efb[FbWd” a Nestlé pretende assegurar que tem as pessoas certas, nas funções
adequadas, no momento certo e com um perfil que possa
dar resposta às necessidades da empresa.
Para atingir estes objectivos a Nestlé está a implementar um conjunto de acções que procuram responder às
seguintes questões:
J[ceiedc[heWZ[gkWZeZ[f[iieWi"Yecef[h\_b
WZ[gkWZe[dWi\kd[iY[hjWifWhWWbYWdWhceiei
eX`[Yj_leiZ[d[]Y_e5
;ijWceiW][h_hZ[cWd[_hWWWjhW_hcei[[dlebl[h#
ceieiYebWXehWZeh[ifWhWZ[i[dlebl[h[cei[kjhW#
XWb^eZ[djheZeiehWc[djeiWfhelWZei5
 ;ijWceiWX[d[\_Y_Wh[h[\ehWhW9kbjkhWD[ijb5
 J[cei Yed^[Y_c[dje [ Yecf[j dY_Wi d[Y[ii|h_Wi
fWhW[n[YkjWhceiW[ijhWj]_WZ[d[]Y_e5
9ecefeZ[ceieh]Wd_pWh[Wb_d^WhWif[iieWifWhW
Yedi[]k_hceikcWkc[djeZ[[\_Y_ dY_W"[\_Y|Y_W[
l[beY_ZWZ[5
GkW_iWiYecf[j dY_WiZ[B_Z[hWdWgk[d[Y[ii_#
jWcei fWhW fhecel[h [ \ehjWb[Y[h e Z[i[cf[d^e
[b[lWZe5
7i f[iieWi ie fW]Wi%h[Yecf[diWZWi Z[ kcW
cWd[_hWYecf[j_j_lW5

7YWZ[c_WZ[:[i[dlebl_c[djeZ[9ecf[j dY_Wi
O programa de desenvolvimento de competências de gestão e
liderança insere-se desde 2008 nas 10 prioridades para alcançar o êxito através do investimento no talento. A Nestlé tem
como ambição reforçar o desenvolvimento dos colaboradores
e promover a mudança nas capacidades de liderança, criando
líderes capazes de acrescentar valor ao negócio, potenciando
os seus colaboradores.
Em 2009 a Academia de Competências contou com a participação de 60 colaboradores nos seus diferentes módulos
(Gestão, Liderança, 9eWY^_d] e Programas Avançados), e teve
como principais objectivos:
Demonstrar a importância do desenvolvimento de competências e dos colaboradores no alcance dos resultados dos
Negócios;
Apresentação do Programa de apoio à aprendizagem e ao
desenvolvimento dos colaboradores;
Distinção entre desenvolvimento de colaboradoresl[hiki
resultados;
Promover a mudança nas capacidades de liderança, desenvolver líderes capazes de acrescentar valor ao negócio,
potenciando os seus colaboradores.
9[djheiÇDelWiEfehjkd_ZWZ[iÈdWi_dijWbW[iD[ijb
Nas instalações da fábrica de Avanca funciona um Centro de
Formação “Novas Oportunidades”, com objectivo de aumentar a escolaridade global dos seus colaboradores e incentiválos a concluir o 12.º ano (escolaridade preferencial para contratações na fábrica).
Em 2009 este projecto contou com a frequência de 33 alunos, colaboradores da fábrica e do centro de distribuição de
Avanca, e as formações realizam-se em horário pós-laboral. O
Centro “Novas Oportunidades” constitui uma oportunidade
ÝNICAóPARAóOSóCOLABORADORESóMELHORAREMóAóSUAóFORMAËÈOóACAdémica, minimizando os impactos da deslocação necessária.
A Fábrica do Porto iniciou este projecto em Maio 2009, prevendo-se que 10 colaboradores obtenham o nível Básico e 7
o nível Secundário.

De seguida serão definidas as ferramentas mais adequadas para responder a cada desafio e por fim será estabelecido um plano de acção concreto com alocação clara
de responsabilidades e prazos de maneira a assegurar
a sua execução.
No fundo, o “F[efb[FbWd” estabelece uma ligação bidireccional entre cada Negócio e os Recursos Humanos, assegurando que são os objectivos de negócio que determinam os objectivos de actuação dos Recursos Humanos.
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Fhe]hWcW=beXWbZ[;ij|]_ei
Tendo como objectivo a inserção temporária de jovens recémlicenciados, permitindo-lhes uma aproximação ao mundo
empresarial, para aquisição de alguma experiência profissional, através da realização de tarefas ou da concretização de um
projecto, a Nestlé desenvolve programas de estágios.
Os estágios permitem ao jovens adquirir conhecimentos experienciais, desenvolver competências técnico-profissionais e
relacionais, através da realização de tarefas previamente definidas e constantes de um programa de estágio.

F[jM[[a
A Nestlé Purina PetCare desafiou os Colaboradores Nestlé
a trazer o seu animal de estimação para o trabalho.
Uma semana inteira dedicada aos animais de estimação
dos Colaboradores, que incluiu iniciativas como sessões
de treino, adopção de animais, e demonstrações de busca
e salvamento.

Em 2009 a Nestlé formou um total de 32 estagiários, dos quais
7 foram integrados na Companhia no final do programa.

Fhe]hWcWiZ[fheceeZe;gk_bXh_eJhWXWb^e%
%<Wcb_W
A Nestlé deu continuidade aos seus programas de promoção
do equilíbrio trabalho/família, nomeadamente através de:
só 0ERMANÎNCIAóNASóINSTALAËÙESóDAóSEDEóDEPOISóDASóóHORASó
apenas com autorização prévia da Direcção-Geral;
só 2ECOMENDAËÈOóPARAóRESTRINGIRóAóMARCAËÈOóDEóREUNIÙESóATÍó
às 17 horas;
só )MPLEMENTAËÈOóDOóSISTEMAó4AKEó!WAYóRESTAURANTEóSEDE 
8[d[\Y_eiWei9ebWXehWZeh[i
Todos os Colaboradores com contrato efectivo da Nestlé têm
à sua disposição um conjunto de benefícios:
só (ORÆRIOóDEóTRABALHOóFLEXÑVEL
só &UNDOóDEóPENSÙESóGERIDOóPORóENTIDADEóESPECIALIZADAóEMó
gestão de fundos de pensões, contando com contribuições
FEITASóPELAó.ESTLÍóNOóVALORóDEóóDOóSALÆRIOóBASEó' ;
só !CORDOSóCOMóENTIDADESóBANCÆRIAS
só 3EGUROóDEóSAÝDE
só -EDICINAóPREVENTIVAóEóCURATIVAóDISPONÑVELóAóTODOSóOSóCOLAboradores;
só !LIMENTAËÈOóDOSóFILHOSóDOSóCOLABORADORESóGRATUITAóNOóPRImeiro ano de vida;
só 3UBSÑDIOóDEóESCOLARIDADEóEóBOLSASóDEóESTUDOóAOSóFILHOSóDOSó
colaboradores até à Universidade;
só "OLSAóDEóESTUDOóPARAóENSINOóESPECIALóAOSóFILHOSóDOSóCOLABOradores portadores de deficiência;
só !DIANTAMENTO#OMPLEMENTOóDOENËAMATERNIDADEPATERNIdade;
só !POIOóÅó#OOPPENÍSó#OOPERATIVAóDOó0ESSOALóDAó.ESTLÍóQUEóPOSsibilita descontos em ginásios, viagens e eventos sociais);
só ,OJASóDEóVENDASóAOóPESSOAL

'

(colaboradores da NWDi não abrangidos)
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Ef[d:WodW<|Xh_YWZ[BW]eW
A Fábrica de Lagoa abriu as portas às famílias dos Colaboradores da Prolacto. Com esta iniciativa pretendeu-se dar a conhecer aos respectivos familiares o espaço onde os Colaboradores trabalham no dia-a-dia.

9kbjkhWZ[>_]_[d[I[]khWdWdeJhWXWb^e
Fh_dY_fW_i_d_Y_Wj_lWiYecl_ijWWWj_d]_hP[he7Y_Z[dj[i0
só $IVULGAËÈOóDAóPOLÑTICAóDEó3EGURANËAóEó3AÝDEóNOóTRABALHO
só &ORMAËÈOóESPECÑFICAóEMó3EGURANËAóEó3AÝDEóNOóTRABALHO
só )MPLEMENTAËÈOóDOóPROJECTOó""3ó8[^Wl_eh8Wi[ZIoij[c);
só #ERTIFICAËÈOóDOSóESTABELECIMENTOSóEMóCONFORMIDADEóCOMóAó
norma OHSAS 18001;
só !UDITORIASóDEó3EGURANËA
só !QUISIËÈOóDEóEQUIPAMENTOSóCERTIFICADOSóMÆQUINASóEóPROtecção individual);
só $INAMIZAËÈOóDEóEQUIPASóEóPROJECTOSóDEóMELHORIAóCONTÑNUA
só 2EORGANIZAËÈOóEóFORMAËÈOóDASóEQUIPASóDEóEMERGÎNCIAó
– Primeiros Socorros;
– Brigada de Intervenção;
– Coordenadores de Evacuação.
só #OMUNICAËÈOó PARAó Aó CONSCIENCIALIZAËÈOó DAó MENTALIDADEó
Zero Acidentes, envolvendo todos os colaboradores;
só &ORMAËÈOóEMóACTUAËÈOóSOBREóMÆQUINASóEóEQUIPAMENTOSó
perigosos.
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EX`[Yj_leP[he7Y_Z[dj[idW<|Xh_YWZeFehje
Na Fábrica do Porto prosseguem, de modo contínuo, persistente e inovador, as iniciativas para a implementação de uma
“Cultura de Segurança” que permita de uma forma sustentável alcançar o desafio proposto a todos os centros Nestlé –
Zero Acidentes.
Em Abril deste ano foi implementado o modelo de comunicação de “Situações que podem originar um acidente” que
permite que, ágil e rapidamente, todos os colaboradores possam reportar:
só 3ITUAËÙESó DEó RISCO ó NOMEADAMENTEó CONDIËÙESó PERIGOsas (deficiências do material, máquinas e equipamentos)
e acções perigosas ou actos inseguros (comportamentos
perigosos dos trabalhadores);

só )NCIDENTESóSEMóLESÙES óFERIMENTOSóOUóDANOSóPARAóAóSAÝDE ó
os chamados quase-acidentes;
só /óENVOLVIMENTOóDOSóCOLABORADORESóÍóEXTREMAMENTEóIMPORtante, designadamente através da presença mensal nas Reuniões do Comité de Segurança do representante dos colaboradores para a área da Segurança. É fundamental a sua
contribuição com ideias de melhoria, situações de risco
identificadas nos postos de trabalho, eficácia das medidas
que vão sendo implementadas.
O envolvimento é sentido também ao nível das campanhas
internas de sensibilização para a segurança, que têm contado
com a participação de vários colaboradores.
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I_ckbWYheFhebWYje(&&/
No sentido de uma sensibilização geral de todos os colaboradores da Fábrica de Lagoa para as questões da Segurança, realizou-se na Prolacto, em Agosto, um exercício de simulacro de
derrame de substâncias químicas, seguido de incêndio.
Este exercício foi antecedido por sessões de formação que, para
além de abrangerem todos os colaboradores efectivos e temporários da Prolacto, também se tornaram extensivas a todos os
colaboradores, quer estagiários, quer pessoas exteriores que,
ocasionalmente, trabalham na instalação, ao abrigo de contratos estabelecidos com Sociedades nossas fornecedoras.
I_ij[cWBehavior Based System88I
O Projecto BBS – Segurança Baseada no Comportamento,
desenrola-se através de um conjunto de visitas aos locais de
trabalho, com o objectivo de “in loco” se observarem comportamentos e atitudes adoptados durante uma tarefa específica
de forma a fomentar a acção preventiva, eliminar comportamentos e condições perigosas.
O sistema assenta em três conceitos base: Sensibilização,
Auto-Avaliação e Melhoria/Modificação e a visita procura
identificar, com o executante de determinada tarefa, “comportamentos positivos”, “comportamentos perigosos ou inseguros” e “condições perigosas ou inseguras”, associados à
tarefa escolhida e observada.

=_d|ij_YWBWXehWb
A Nestlé Waters Direct Portugal (NWDi) foi reconhecida
pelo Grupo Nestlé com um Certificado de Distinção relativo à iniciativa Ginástica Laboral, que teve um impacto
bastante positivo na empresa, levando a uma redução de
óDOSóACIDENTESóLABORAISó/ó#ERTIFICADOóRECEBIDOóDIStingue a implementação da iniciativa Ginástica Laboral,
reconhecendo-a como a melhor iniciativa de toda a Nestlé Waters Direct e uma das melhores da Nestlé a nível
mundial em termos de redução de acidentes, criando uma
verdadeira Cultura de Segurança na empresa.
As sessões de Ginástica Laboral, que se realizam 3 vezes
por semana e abrangem cerca de 45 colaboradores nos
armazéns de Lisboa e Porto, ajudam a preparar o corpo
para a jornada diária, que passa por carregar uma quantidade considerável de garrafões de água. Esta iniciativa
VISAóhAQUECERvóOSóMÝSCULOSóANTESóDAóJORNADAóDEóTRABALHOó
e cuidar do corpo, ajudando a prevenir, por exemplo, algumas lesões lombares.
A ideia inovadora da filial portuguesa é um exemplo dentro
do grupo Nestlé Waters, a nível mundial, sendo já vários os
países onde a medida está em vias de ser aplicada.
Com esta distinção, a NWDi Portugal reafirma o seu com-

Todas as localizações da Nestlé avançaram de forma significativa neste projecto, através de formação sobre o tema aos
seus colaboradores.
.AóFÆBRICAóDOó0ORTOóóóDOSóCOLABORADORESóTÎMóFORMAËÈOó
em BBS e estão, por isso, aptos para efectuar as visitas BBS.
/óHIST×RICOóDAó&ÆBRICAóINDICAóQUEóOóNÝMEROóDEóACIDENTES óAPEsar de reduzido, dá origem a um Índice de Frequência relativaMENTEóELEVADOó4ALóFACTOóDEVE SEóAOóREDUZIDOóNÝMEROóDEóHORASó
TRABALHADAS óCONSEQUÎNCIAóDOóNÝMEROóREDUZIDOóDEóTRABALHAdores. Com o BBS tem-se verificado uma maior consciencialização nos aspectos de segurança, o que leva a concluir que
num futuro próximo se atinja uma cultura de segurança sustentável.
Em Lagoa a prioridade em 200
2009 foi construir a base no que diz
respeito à identificação de perigos e avaliação e cont
controlo de
riscos, para em 2010 arrancar com o projecto.
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promisso com a Segurança, um valor não negociável, e com
o mote de que “cada acidente é um acidente a mais”, evoluindo assim rumo ao objectivo de ZERO ACIDENTES.
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9eckd_YWe
Employer BrandingÅFWhj_Y_fWYe[c<[_hWi
Z[;cfh[]e
“The Nestlé world is a world of opportunity in which you can
‘enhance the quality of life’ – for yourself, for your career and
for the world”.
Com o grande objectivo de atrair candidatos de potencial, a
Nestlé criou uma imagem e um estilo de comunicação uniformizados para transmitir o seu posicionamento como entidade empregadora. No âmbito do ;cfbeo[h8hWdZ_d], a Nestlé
deu continuidade ao trabalho efectuado e em 2009 conseguiu
impactar mais de 500 alunos através da participação em 2 Feiras de Emprego Universitárias:
só 5NIVERSIDADEóDEó!VEIROó ó&ACULDADEó%NGENHARIA
só )3#4%ónó)NSTITUTOó3UPERIORóDEó#IÎNCIASóDOó4RABALHOóEó%MPRESA

7ideiiWi7Y[ifWhW(&'&
:[\_d_h[_cfb[c[djWhkcFhe]hWcWZ[LebkdjWh_WZedW
D[ijbFehjk]Wb1

;nj[dieZW_d_Y_Wj_lW=_d|ij_YWBWXehWb1

7Ye Z[ \ehcWe [c YedZke [Ye#[\_Y_[dj[ Yec e
eX`[Yj_leZ[Wkc[djWhWi[]khWdWZeiYebWXehWZeh[icWi
jWcXcZ[h[Zkp_heYedikceZ[YecXkijl[_i1

:_lkb]WeZeiX[d[\Y_eiWeiYebWXehWZeh[i1

I[ii[iZ[\ebbem#kfZWiWY[iZ[\ehcWe1

;ijWX[b[Y[hkcfbWdeZ[Yeckd_YWeieXh[WiXeWifh|#
j_YWiZ[H[Ykhiei>kcWdeih[bWj_lWiWeZ[i[dlebl_c[dje
Z[YebWXehWZeh[i"Z[\ehcWWWkc[djWhWjhWdifWh dY_W
YeceiYebWXehWZeh[i1

FH?EH?:7:;,
Fhecel[h[ij_beiZ[l_ZWiWkZ|l[_i
Edeiie9ecfhec_iie
A Nestlé reconhece o potencial que o seu posicionamento
no mercado tem para que possa contribuir positivamente
para a construção de hábitos alimentares e estilos de vida
saudáveis.
Este facto representa uma oportunidade clara para o desenvolvimento de produtos nutricionalmente equilibrados, respondendo às mais recentes tendências de mercado, de procura por produtos nutricionalmente equilibrados.

EideiieiEX`[Yj_lei
só)NCLUIRóAóROTULAGEMóNUTRICIONALóEMóCADAóNOVOóPRODUTOóLANçado pela Nestlé;
só!LARGARóOóÇMBITOóDOóPROGRAMAóDEóEDUCAËÈOóALIMENTARóh!PEtece-me”;
só !UMENTARó Aó PERCENTAGEMó DEó PRODUTOSó COMó COMPONENTEó
.UTRIËÈO ó3AÝDEóEó"EM %STAR

7ideiiWi7Y[i
só$ESENVOLVIMENTOóDEóPRÆTICASóINTERNASóDIRECCIONADASóPARAó
consciencializar os colaboradores do posicionamento m[bb
X[_d] da Companhia;
só$ESENVOLVIMENTOóDEóPROGRAMASóDEóEDUCAËÈOóALIMENTARó
só#OMUNICAËÈOóCOMóOSó0ROFISSIONAISóDEó3AÝDE
só#OMUNICAËÈOó/NLINE
só0ATROCÑNIOóDEóACTIVIDADESóEóEVENTOSóRELACIONADOSóCOMó.UTRIËÈO ó3AÝDE ó"EM %STARóEó$ESPORTOó
só$ESENVOLVIMENTOóDEóACËÙESóEóPROGRAMASóQUEóVISAMóAóMELHOria do acesso das populações desfavorecidas às necessidades básicas de nutrição.

H[Wb_pWeZ[jehd[_eiZ[ifehj_leifWhWeiYebWXehWZeh[i
ZWD[ijbFehjk]Wb$
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Edeiie:[i[cf[d^e

KPI
1

GRI 3

OBJECTIVO

OBJECTIVO

2009

2010

PERFORMANCE
Produtos com rotulagem nutricional
(Compasso Nutricional e VDR´s)

PR3






Incluir a rotulagem
nutricional em cada
novo produto lançado
pela Nestlé

2007
2

N/A

2008



óDOSóPRODUTOSó.ESTLÍó
com rotulagem nutricional

NA

Alargar o âmbito
do Programa Apetece-me
para o pré-escolar,
no ano lectivo de 2009/2010
ascendendo assim a um
NÝMEROóDEóALUNOSóIMPACTADOSó
e aproximadamente 506.000

NA

óDEóPRODUTOSóCOMó
componente Nutrição,
3AÝDEóEó"EM %STAR

2009

0ÝBLICOóABRANGIDOóNOó0ROGRAMAó!PETECE ME

Em 2008/2009:
Abrangidos aproximadamente 340.000 alunos
entre os 6 e os 15 anos de idade:
sóóALUNOSóDOóóCICLO
sóóALUNOSóDOóóCICLOó

1

N/A

Objectivo só deﬁnido
para o ano lectivo
2009/2010

óDEóPRODUTOSóCOMóCOMPONENTEó.UTRIËÈO ó3AÝDEóEó"EM %STAR



Objectivo só deﬁnido
para 2010

2009

(Este KPI só foi deﬁnido em 2009)
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7ideiiWiFh_dY_fW_i?d_Y_Wj_lWi
:[i[dlebl_c[djeZ[fh|j_YWi_dj[hdWi
Z_h[YY_edWZWifWhWYediY_[dY_Wb_pWh
eiYebWXehWZeh[iZefei_Y_edWc[dje
m[bbX[_d]ZW9ecfWd^_W
<ehcWe[cDkjh_eÅNutritional QuotientDG
O programa de formação em nutrição NQ tem como objectivo
aumentar o conhecimento em Nutrição de todos e de cada um
dos colaboradores da Nestlé e ao mesmo tempo permitir que
esse conhecimento possa ser aplicado tanto na sua vida pessoal como no seu trabalho diário contribuindo assim para tornar
Aó.ESTLÍóNUMAóEMPRESAóDEó.UTRIËÈO ó3AÝDEóEó"EM %STAR
Uma parceria entre a Nestlé e a Associação Portuguesa dos Nutricionistas (APN) permitiu a dinamização de acções de formação
NQ, sendo que no conjunto dos anos de 2008 e 2009 cerca de
1.430 colaboradores da Nestlé frequentaram esta formação.
I[cWdWiM[bbD[i
Todos os anos, são dedicadas 3 semanas à comunicação
INTERNAóDAóIMPORTÇNCIAóDAó.UTRIËÈO ó3AÝDEóEó"EM %STARóAOSó
Colaboradores. Em 2009 foram abordadas as temáticas “AliMENTAËÈOóAOóLONGOóDAóVIDAv óh3AÝDEóPASSOóAóPASSOvóEóh/FEreça vida aos seus anos”.

:[i[dlebl_c[djeZ[fhe]hWcWiZ[[ZkYWe
Wb_c[djWh
D[ijbWfe_W[ijkZeieXh[Ç>|X_jei7b_c[djWh[i
ZeiFehjk]k[i[iÈ
A Sociedade Portuguesa de Ciências da Nutrição e Alimentação e a Nestlé Portugal assinaram um protocolo para a
realização do estudo epidemiológico sobre “Os hábitos alimentares dos Portugueses”.
/óPRIMEIROóEóÝLTIMOó)NQUÍRITOó!LIMENTARó.ACIONAL óREALIZADOóNAó
década de 80, produziu informação que, hoje em dia, é insuficiente para permitir obter uma noção das tendências e dos
padrões alimentares da população portuguesa. A realidade
revela que os hábitos alimentares dos portugueses estão a
alterar-se profundamente devido aos novos ritmos de vida.
Nesse sentido, a SPCNA propõe implementar um instrumento de avaliação do padrão do comportamento alimentar dos portugueses, de forma a orientar uma fundamental
política alimentar em Portugal, determinante na definição
e criação de meios para uma alimentação saudável. Este
estudo leva equipas, de Norte a Sul do País, a casa dos
portugueses para entrevistas pessoais, que avaliam o seu
estado nutricional, o padrão de ingestão alimentar, os estiLOSóDEóVIDAóEóAóCONDIËÈOóGERALóDAóSAÝDEó
Os primeiros resultados serão conhecidos no segundo semestre de 2010, altura em que o estudo vai avaliar os hábitos alimentares dos portugueses com idade inferior a 18 anos.

FhWjeM[bbD[ideh[ijWkhWdj[
Diariamente, o restaurante da sede da Nestlé em Portugal coloca
à disposição dos Colaboradores um menu equilibrado, fazendo
parte das opções o prato vegetariano/macrobiótico. Durante as
semanas WellNes, o prato WellNes reflecte o tema da semana.
9edijhkeZ[fWii[_eWeWhb_lh[ZeiYebWXehWZeh[iZWi[Z[
Construção de um passeio circundante à sede para promover
o exercício e o estilo de vida saudável. O passeio liga a entrada
principal do edifício sede ao restaurante situado no edifício
anexo, sendo muito utilizado pelos Colaboradores.
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Fhe]hWcWÇ7f[j[Y[#c[È
Através de uma parceria com o Ministério da Educação, o
Programa Apetece-me tem como objectivos a sensibilização
PARAóAóIMPORTÇNCIAóDAóALIMENTAËÈOóNAóSAÝDEóEóAóPROMOËÈOóDEó
estilos de vida saudáveis de crianças entre os 6 e os 15 e as
suas famílias.
Visite o programa em www.apetece-me.pt.

Em 2009, a Nestlé continuou a potenciar o Programa, actuaLIZANDOóALGUNSóCONTEÝDOS óCRIANDOóNOVOSóCONTEÝDOSóEóRENOvando o layout de todos os materiais.
/óPROGRAMAó!PETECE MEóóEMóNÝMEROS
sóóESCOLASóDOó óóEóóCICLOó
sóóALUNOSónóóDOóUNIVERSO
sóóPROFESSORESónóóUNIVERSOó
Fhe]hWcWÇ9W\IWZ[È
/ó0ROGRAMAó#AFÍóó3AÝDE óÍóUMAóINICIATIVAóDAó!SSOCIAËÈOó)NDUSTRIALó
e Comercial do Café (AICC) para promover um maior conhecimento
DOSóBENEFÑCIOSóPARAóAóSAÝDEóRESULTANTESóDEóUMAóINGESTÈOóEQUILIbrada de café, conta desde o início com o apoio da Nestlé, através
das suas 4 marcas de cafés: Buondi, Sical, Tofa e Christina.
Este Programa tem como objectivo informar os profissionais de
SAÝDEóSOBREóASóVANTAGENSóDOóCAFÍóNAóMANUTENËÈOóDAóSAÝDEóEó
prevenção de algumas patologias, bem como esclarecê-los sobre
alguns mitos relacionados com a ingestão de café.
Tem sido desenvolvido um trabalho contínuo e sustentado, marcado pela presença em Congressos e Seminários, pela organização de encontros internacionais, pela publicação de d[mib[jj[hi
e de brochuras e pela presença periódica de notícias relacionadas
com este tema nos meios de comunicação social.

Fhe]hWcWÇF;IEÈ
!óACTUALIDADEóDAóTEMÆTICAóDAóOBESIDADEóÍ óSEMóDÝVIDA óNOT×RIAó
A Nestlé, como líder mundial no mercado da alimentação
humana, está consciente desta problemática que afecta um
GRANDEóNÝMEROóDAóPOPULAËÈOóMUNDIALó!ó.ESTLÍóQUERóQUEóOSóPROdutos aportem mais valia nutricional ao consumidor proporcionando-lhe uma melhoria da performance física e mental, conducente a um estilo de vida saudável e equilibrado.
Neste âmbito, a Nestlé assinou um Protocolo de 5 anos
(2004/2009) com a Faculdade de Motricidade Humana para a
realização de uma investigação científica denominada PESO
0ROMOËÈOó DEó %XERCÑCIOó Eó 3AÝDEó NAó /BESIDADE ó VISANDOó Oó
estudo do comportamento alimentar e actividade física no
âmbito do tratamento da obesidade, com maior incidência de
comunicação nas mulheres.
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Fhe]hWcWÇC[Z_WIcWhjÈ
O programa Media Smart é uma iniciativa pedagógica liderada pela Associação Portuguesa de Anunciantes (APAN) para
a promoção do ensino da publicidade a crianças e jovens dos
7 aos 11 anos de idade. Este Programa, lançado em Fevereiro
de 2008, foi já adoptado em mais de 2000 escolas nacionais
SENDOóESTESóCONTEÝDOSóINTEGRADOSóNASóACTIVIDADESóCURRICULARESóOUóEXTRACURRICULARESóDASóESCOLASó0ORTUGALóÍóOóÝNICOóPAÑSóDAó
%UROPAóAóATINGIRóUMAóTAXAóDEóPENETRAËÈOóDEóóDOóTOTALóDEó
escolas durante o primeiro ano de implementação.
Este Programa, que conta com o apoio da Nestlé, tem como
objectivos dotar as crianças de conhecimentos que lhes permitam interpretar mensagens publicitárias, desenvolvendo a
sua capacidade para analisar e desconstruir a mensagem, possibilitando assim que as crianças efectuem escolhas informadas e educadas.
FbWjW\ehcWYedjhWWEX[i_ZWZ[
A Nestlé é membro activo do Conselho Consultivo da Plataforma Nacional Contra a Obesidade. No âmbito desta Plataforma, a Nestlé apresentou os seus compromissos em termos
DEó.UTRIËÈO ó3AÝDEóEó"EM %STAR óESPECIFICANDOóOóTRABALHOóQUEó
tem vindo a desenvolver e as iniciativas futuras com as quais
se compromete. Entre elas a melhoria do perfil nutricional dos
SEUSóPRODUTOSóREDUËÈOóDEóAËÝCAR óSALóEóÆCIDOSóGORDOSóTRANS ó
a comunicação nutricional na embalagem (Compasso Nutricional e Valores Diários de Referência), a formação interna em
nutrição e o programa Apetece-me.
D[ijb[D_a[dWfheceeZ[[ij_beiZ[l_ZWiWkZ|l[b
Cerca de 400 jovens com idades compreendidas entre os 8 e
os 16 anos participaram no Nike Camp, um campo de férias e
uma escola de futebol nas instalações do Complexo Desportivo
do Estádio Nacional no Jamor. Uma parceria estabelecida entre
a Nike e a Nestlé, na qual a Nestlé assegurou o pequeno-almoço
bem como sensibilizou os jovens para a importância de uma alimentação saudável através de vários mehai^efi de nutrição.
<ehcWe[cDkjh_eW9b_[dj[i
A Nestlé promoveu uma acção de formação em nutrição a um
cliente, com especial enfoque no pequeno-almoço, na comparação entre vários tipos de pequeno-almoço bem como algumas questões em torno dos mitos e realidades desta refeição.
Esta formação abrangeu cerca de 25 pessoas.

9eckd_YWeYecFhe\_ii_edW_iZ[IWZ[
FWhj_Y_fWe[c9ed]h[iiei
Em 2009, um total de 4.830 profissionais (nutricionistas,
médicos, dietistas, professores e estudantes) participaram
nos 10 Congressos da área da Nutrição que a Nestlé patrocinou, entre eles:
só ó#ONGRESSOó3OCIEDADEó0ORTUGUESAóDEó#IÎNCIASóDAó.UTRI-

ção e Alimentação (SPCNA) - 1000 pessoas;
só #ONGRESSOó DAó !SSOCIAËÈOó 0ORTUGUESAó DEó .UTRICIONISTASó
(APN) – 800 pessoas;
só 8)8ó #ONGRESSOó #IENTIFICOó !SSOCIAËÈOó DEó %STUDANTESó DAó
Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto (AEFCNAUP) – 700 pessoas;
só ó#ONGRESSOóDAó3OCIEDADEó0ORTUGUESAóPARAóOó%STUDOóDAó
Obesidade (SPEO) - 600 pessoas.

WorkshopsZ[Dkjh_efWhW`ehdWb_ijWi
A Nestlé promoveu a primeira edição de um mehai^ef em
nutrição direccionada exclusivamente a profissionais de
COMUNICAËÈOóQUEóTÎMóAóSEUóCARGOóOSóTEMASóDEóSAÝDEó
Com este evento a Nestlé teve como objectivo, partilhar
do seu conhecimento em Nutrição com os profissionais
de comunicação que têm à sua responsabilidade os temas
DEóSAÝDE óCOMóBASEóNOóEXTENSOóCONHECIMENTOóQUEóPOSSUIó
ENQUANTOóEMPRESAóLÑDERóEMó.UTRIËÈO ó3AÝDEóEó"EM %STAR

A acção, inteiramente dinamizada por formadores internos,
durou cerca de 5 horas e percorreu temas como a Nutrição
Básica, Mitos & Realidades sobre Alimentação, Rotulagem
DEó!LIMENTOSóEó1UALIDADEóNAó)NDÝSTRIAó!LIMENTARó
A sessão terminou com uma aula de cozinha que abrangeu a importância de uma refeição mediterrânea, bem
como a sua preparação.

;Z_[iÇD[il_ZWÈ
Em 2009 foram lançadas 3 edições “Nesvida” e enviadas aos
mais de 1600 profissionais inscritos na base de dados. Tratam--se de brochuras direccionadas a nutricionistas, enfermeiros, farmacêuticos e professores. Foram abordados os seguintes temas:
só #EREAISóINTEGRAIS óBENEFÑCIOSóPORóINTEIRO
só /óPODERóREFRESCANTEóDOSóALIMENTOS
só !óEXCELÎNCIAóDOSóANTIOXIDANTES
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BWdWc[djeZeFehj\b_eÇ?d\ehcWeDkjh_Y_edWb
FheZkjeiD[ijbÈ
#OMOóRESPOSTAóÅóNECESSIDADEóDOSóPROFISSIONAISóDEóSAÝDEó
terem acesso a informação nutricional dos produtos ingeridos pelos seus utentes, a Nestlé compilou a informação
nutricional dos seus produtos, disponibilizando-a num dossier dividido em sete categorias: alimentação infantil, bebidas, cereais de pequeno-almoço e barras de cereais, chocolates, culinários, gelados e lácteos e cereais. Com edição
anual, foram entregues, em 2009, 2.000 exemplares a proFISSIONAISóDEóSAÝDEóEóPRESCRITORESó

M[Xi_j[Ç8[c#;ijWhÈ
Lançado em Dezembro de
2005, representa cerca de
óDASóVISITASóGLOBAISóDOó
site corporativo. Em 2009
cerca de 25.595 pessoas
acederam mensalmente
a este website, aumentando o fluxo em relação
ao ano anterior.

NewsletterieXh[Dkjh_e"IWZ[[8[c#;ijWh
A Nestlé deu continuidade à elaboração de uma d[mib[jj[h
DEDICADAóÅó.UTRIËÈO ó3AÝDEóEó"EM %STARóEóENVIADAóTRIMESTRALmente a 150.000 consumidores. Esta [#d[mióREFLECTEóCONTEÝ
dos ligados às categorias de produto (ex.: chocolates, café,
etc.) bem como promove uma nutrição equilibrada, estilos de
vida saudáveis e incentiva a prática de exercício físico.
IWZ[Z[<WYW[=Wh\e
/óNOVOóSITEóDEó#ULINÆRIAóh3AÝDEóDEó&ACAóEó'ARFOvóTEMóCOMOó
objectivo reforçar o posicionamento da Nestlé em Nutrição,
3AÝDEóEó"EM %STAR óASSOCIANDOóÅSóRECEITASóOSóRESPECTIVOSóVALORESó
nutricionais. Outra novidade é a parceria com a Associação Portuguesa dos Nutricionistas (APN), que contribui para a credibilidade deste novo espaço e vem reforçar a idoneidade da informação nele presente. Os nutricionistas comentarão as receitas que
já existem, bem como aquelas que os consumidores forem deixando, dando conselhos sobre a forma como as podem melhorar, ou apenas de como inclui-las num dia alimentar equilibrado
e num estilo de vida saudável.

Este guia permitirá aos profissionais fazerem recomendações nutricionais de produtos Nestlé, de forma rápida
e acessível.

Üh[WZem[Xi_j[Z[Z_YWZWWeifhe\_ii_edW_iZ[iWZ[
A Nestlé deu continuidade à área dedicada aos profissionais
DEóSAÝDEóDENTROóDOóSITEóh"EM %STARvóDISPONIBILIZANDOóINFORMAção específica a este grupo-alvo e onde se podem encontrar as
edições da brochura “Nesvida” em formato PDF.

FWjheYd_eZ[WYj_l_ZWZ[i[[l[djeih[bWY_edWZei
YecDkjh_e"IWZ["8[c#;ijWh[:[ifehje
Fhe`[YjeÇD[ijkcHk]XodWi[iYebWiÈ
O Rugby favorece o desenvolvimento de valores como a solidariedade, a disciplina, a camaradagem e o espírito de equipa,
facilitando a inclusão social e a realização pessoal.

9eckd_YWeEdb_d[

O protocolo entre a Federação Portuguesa de Rugby (FPR),
através da Associação de Rugby do Sul (ARS), e o Gabinete
Coordenador do Desporto Escolar contou com o patrocínio da
Nestlé/Nestum e permitiu a iniciação de mais de 20 mil jovens,
com idades compreendidas entre os 11 e os 15 anos, de 195
escolas à prática do rugby só no ano lectivo 08/09.

7b_c[djeZWi[cWdWdem[Xi_j[
Desde Março 2007 o site corporativo da Nestlé www.nestle.
pt tem uma área dedicada aos temas da nutrição, de publicação semanal e com destaque na ^ec[fW][.

Tomaz Morais e o Projecto “Nestum nas Escolas” foram
galardoados na 6ª Gala do Desporto Escolar. O evento ficou
ainda marcado pela presença da Ministra da Educação, Isabel
Alçada, que foi presenteada com uma bola autografada pelos
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Lobos, entregue em mãos pelo Coordenador do Projecto “Nestum Rugby nas Escolas”, Prof. Henrique Garcia.

FH?EH?:7:;-
7fe_WhfheWYj_lWc[dj[
WiYeckd_ZWZ[i[dlebl[dj[i

7ZWfjWeZWfkXb_Y_ZWZ[Z_h_]_ZWWYh_WdWi
9Z_]eZ[9edZkjW
Participação activa no Grupo de Trabalho que preparou, discutiu
e fez aprovar o novo Código de Conduta do ICAP. O novo Código
tem um âmbito mais alargado pois cobre não só a publicidade em
toda a comunicação comercial, incluindo algumas alegações.

:[i[dlebl_c[djeZ[WY[i[fhe]hWcWigk[l_iWc
Wc[b^eh_WZeWY[iieZWifefkbW[iZ[i\Wleh[Y_#
ZWi}id[Y[ii_ZWZ[iX|i_YWiZ[dkjh_e
Fhe`[Yje7fh[dZ[h[cfWhY[h_W7F7H0
A Nestlé é mecenas do projecto “A PAR – Aprender em parceria”: um projecto dedicado à educação de crianças oriundas de
comunidades carenciadas desde o nascimento até aos 5 anos de
idade. Inspirado no PEEP – F[[hi;Whbo;ZkYWj_ed – este projecto
nasceu em Oxford, em 1995. Tem como objectivo criar e desenvolver oportunidades de aprendizagem para as crianças.
Este programa tem como mecenas a Nestlé Portugal, a Fundação Aga Khan, a Fundação Calouste Gulbenkian e a Escola
Superior de Educação de Lisboa.

7ideiiWi7Y[ifWhW(&'&
Eh]Wd_pWeZ[mehai^efiZ[\ehcWWWbWh]WhW[ZkYWe
dkjh_Y_edWbWfXb_Yei[nj[hdei1

Edeiie9ecfhec_iie
O esforço e contributo da Nestlé para com as comunidades
em que está inserida, tem como base de actuação a vontade de ajudar as pessoas e os locais que estão directamente
envolvidos no desenvolvimento do negócio da Nestlé.
O envolvimento de cariz social da Nestlé com as comunidades poderá ocorrer de diversas formas, entre as quais através de contribuições financeiras ou em géneros, a partilha de
conhecimentos, o trabalho voluntário dos colaboradores, o
investimento em infra-estruturas comuns ou sociais.
A Nestlé pretende ajudar as comunidades circundantes no
seu desenvolvimento sustentável.

EideiieiEX`[Yj_lei
só #ONTRIBUIRóPARAóOóAPOIOóÅSóCOMUNIDADES óATRAVÍSóDEóRECURSOSó
não só financeiros, mas também de colaboradores e doações em géneros;
só #ONSIDERARóRECURSOSóEóPOTENCIALIDADESóLOCAISóNOóDESENVOLVImento de novos produtos;
só !UMENTARóOóNÝMEROóDEóINSTITUIËÙESóAPOIADAS óNÈOóS×óFINANceiramente, mas também em géneros.

7ideiiWi7Y[i
:[i[dlebl[hfh|j_YWi_dj[hdWigk[fhecelWckc[ij_beZ[
l_ZWiWkZ|l[b1
9edj_dkWh W Z[i[dlebl[h e fhe`[Yje D[ijkc Hk]Xo dWi
[iYebWi1

só 0ARTICIPAËÈOóEMóINICIATIVASóDEóMECENATOóEóPATROCÑNIOóAóENTIdades externas;
só 0ARTICIPAËÈOóEMóINICIATIVASóDAóCOMUNIDADEó
só !POIOóEóPROMOËÈOóDEóPRÆTICASóDEóAGRICULTURAóSUSTENTÆVELóAOSó
produtores locais.

H[ZkeZ[WYWh[idWifh_dY_fW_icWhYWiZ[Y[h[W_iZ[
Yh_WdW1
BWdWc[djeZ[kcYWfjkbeZ[Z_YWZeWef[gk[de#Wbcee
Z[djheZefhe]hWcW7f[j[Y[#c[1
9eckd_YWhZ[\ehcW[\[Yj_lWe9ecfWiieDkjh_Y_edWb[ei
iZ_l[hieil[YkbeiZ[Yeck#
L:H i"kj_b_pWdZefWhW_iieeiZ_l[hieil[YkbeiZ[Yeck#
d_YWe[nj[hdW$
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Edeiie:[i[cf[d^e

KPI
1

GRI 3

PERFORMANCE

OBJECTIVO

OBJECTIVO

2009

2010

óDOóVOLUMEóDEóNEG×CIOSóINVESTIDOóNASóCOMUNIDADES

EC1
 

2006
2

 

 

 

2007

2008

2009

Contribuir para o apoio
às comunidades,
através de recursos
não só ﬁnanceiros
mas também de
colaboradores e
doações em géneros.



Contribuir para o apoio
às comunidades, através
de recursos não só
financeiros mas também
de colaboradores
e doações em géneros.



Considerar recursos
e potencialidades locais
no desenvolvimento
de novos produtos.



ó!UMENTARóOóNÝMEROó
de instituições apoiadas,
não só financeiramente
mas também em géneros.

óDEóCOMPRASóAóFORNECEDORESóLOCAIS

EC6










Considerar recursos
e potencialidades locais
no desenvolvimento
de novos produtos.

2007

2008

Nestlé Portugal

1

N/A

2009
Nestlé Waters Direct

.ÝMEROóDEóINSTITUIËÙES óAPOIADASóPELAó.ESTLÍ
156
98

ó#ONSIDERAM SEóINSTITUIËÙESó
apoiadas, aquelas cuja relação
com a Nestlé é fundamentada
e recíproca

52

2006

74

91

2007

2008

2009

!UMENTARóOóNÝMEROó
de instituições apoiadas,
não só ﬁnanceiramente
mas também
em géneros.
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7ideiiWiFh_dY_fW_i?d_Y_Wj_lWi
FWhj_Y_fWe[c_d_Y_Wj_lWiZ[c[Y[dWje
[fWjheYd_eW[dj_ZWZ[i[nj[hdWi
7fe_e\_dWdY[_heW_dij_jk_[iZ[ieb_ZWh_[ZWZ[ieY_Wb
A Nestlé deu continuidade ao apoio financeiro e em géneros que há mais de 10 anos dá a três instituições de solidariedade social:
só)NSTITUTOóDEó!POIOóÅó#RIANËA
só!SSOCIAËÈOóDEó0AISóEó!MIGOSóDEó$EFICIENTESó0ROFUNDOS
só!SSOCIAËÈOó3×CIO #ULTURALó4ERAPÎUTICAóDEó°VORA
A Nestlé oferece mensalmente produtos a quatro instituições
de solidariedade social que prestam auxílio a mães e crianças
em necessidade:
só&UNDAËÈOóDOó'ILó
só0ONTOóDEó!POIOóÅó6IDAó
só!JUDAóDEó-ÈEó
só!JUDAóDEó"ERËO
Adicionalmente, encaminha regularmente produtos para o
Banco Alimentar Contra a Fome.
A Nestlé é ainda sócia benemérita da Cruz Vermelha Portuguesa e apoia, entre outras instituições, diversas escolas, jardins-de-infância, Universidades, Juntas de Freguesia, Câmaras Municipais, IPSS’s e teatros.

Cki[kDWY_edWbZei9eY^[i
Apoio mecenático das actividades do Museu Nacional dos
Coches atingindo cerca de 250.000 visitantes por ano, desde
2005.
FWb|Y_eDWY_edWbZW7`kZW
A Nestlé, em colaboração com o Palácio Nacional da Ajuda,
desenvolve anualmente, desde há largos anos, a Ceia de Mecenas do Palácio Nacional da Ajuda. Trata-se de uma noite formal na qual o Palácio oferece a todos os seus mecenas, doaDORESóEóAMIGOSóUMóCONCERTOóDEóMÝSICAóCLÆSSICAóSEGUIDAóDEó
uma Ceia à época do Rei D. Luís (século XIX).
Cki[kZ[7hj[9edj[cfeh~d[WZ[;blWi
A Nestlé Portugal deu continuidade ao protocolo de 3 anos estabelecido com o Museu de Arte Contemporânea de Elvas para a
promoção das actividades culturais e educativas do Museu.

FWhj_Y_fWe[c_d_Y_Wj_lWiZWYeckd_ZWZ[
7fe_eW7iieY_W[i
A Associação Projecto Jovem (APJ) é uma instituição particular
de solidariedade social sem fins lucrativos, para jovens com deficiência mental e/ou motora a partir dos 16 anos. A Nestlé fornece
embalagens vazias e usadas das marcas de café Buondi, Sical,
Tofa e Cristina e os jovens desta associação transformam simples
embalagens em acessórios como malas, pastas, etc.

7fe_eW_dij_jk_[ibeYW_i
A fábrica de Avanca apoia regularmente as festas locais (apoio
financeiro) e a Fundação Benjamim Dias da Costa, uma fundação
na qual estão alguns dos filhos dos colaboradores da fábrica de
Avanca e que conta com valências como creches e ATL.
A fábrica de Lagoa concedeu em 2009 doações de produtos
à Escola EB1/JI Fenais da Luz, aos Bombeiros Ponta Delgada
e ao Centro Cultural de São Pedro.
EiL_eb_d^ei
Patrocínio do projecto “Os Violinhos” no sentido de desenvolver as capacidades musicais das crianças, impactando cerca
de 10.000 pessoas cada ano (desde 2005).
A Nestlé e a Krups, no âmbito do Nescafé Dolce Gusto, lançaram uma campanha de oferta de cabazes com bebidas quentes, que incluiam máquinas, a pequenas associações e movimentos de cidadãos com preocupações sociais no âmbito do
apoio a famílias carenciadas, mães solteiras, orfanatos, apoio
a pessoas com deficiência. O cabaz de bebidas incluía uma
máquina Krups Nescafé Dolce Gusto, Bebidas de Cereais,
#AFÍó3OLÝVEL ó#APPUCCINOóEó!CHOCOLATADOSó
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'°<[_hWZe9W\
Decorreu na Vila de Marvão, em Setembro, a primeira
edição da Feira do Café promovida pela Câmara Municipal de Marvão e a Associação Industrial e Comercial do
Café, onde estiveram representados produtores nacionais
e internacionais.
Esta iniciativa nasceu da necessidade de consagrar o
café enquanto produto que marca a cultura, os hábitos
sociais e alimentares da população portuguesa, explorando e divulgando os aspectos relacionados com as origens, produção, distribuição e consumo de café e o facto
de poder comunicar, em simultâneo, os benefícios do café
PARA
A SAÝDE ATRAVÍS DE PALESTRAS E COL×QUIOS POR PARTE DE
PARAóAóSAÝDEóATRAVÍSóDEóPALESTRASóEóCOL×QUIOSóPORóPARTEóDEó
profissionais do sector.
Ao longo de 3 dias foram abordadas várias áreas e sectores de impacto da actividade produtiva, torrefacção, distribuição e consumo de café.
As marcas da Nestlé BUONDI, SICAL, TOFA e CHRISTINA
estiveram em particular destaque com diferentes e divertidas animações.

Em 2009 as “Mulheres de Vermelho” fizeram a exposição de
alguns dos seus vestidos na Nestlé, com o objectivo de sensibilizar os Colaboradores.
F[jB_\[7\\_d_joI_j[
Iniciativa levada a cabo pela Nestlé Purina PetCare em parceria
com a Liga Portuguesa dos Direitos dos Animais. Esta iniciativa tem como objectivo, entre outros, a oferta de uma refeição Purina por cada registo na área My Pet do website Pet Life
(dentro do www.nestle.pt ou do www.clix.pt).
Mais de 16.000 refeições foram oferecidas e 7 animais foram
adoptados. Outras actividades desenvolvidas são a disponibilização de aconselhamento veterinário, avisos de adopção
e de animais perdidos, sugestões para férias dos animais, o
bilhete de identidade do animal de estimação, fotografias,
entre outras.
E[_hWiIeb_Z|h_W
Com sede no concelho de Oeiras e sensível aos projectos de
impacto social na comunidade onde se insere, a Nestlé aderiu em 29 de Setembro de 2004, como membro fundador, ao
Protocolo Oeiras Solidária, uma iniciativa da Câmara Municipal de Oeiras, com o principal intuito de, em conjunto com
aquele Município, promover iniciativas nas áreas do envelhecimento, da infância e adolescência e das pessoas portadoras
de deficiência, como por exemplo a promoção do voluntariado
empresarial, do emprego apoiado, bolsas de estudo, reinserção social, animação sócio-recreativa e formação e desenvolvimento comunitário.
Em 2009 a Nestlé apoiou iniciativas como a festa de Natal para
idosos, recolha interna de roupa e sapatos para oferta à Ajuda de
Mãe Paço de Arcos, apoio às colónias de férias Futuro Jovem,
APOIOóDAó3EMANAóDAó3AÝDE óOFERTAóDEóCOMPUTADORESóEóMONItores.

D[ijbWYeb^[ÇCkb^[h[iZ[L[hc[b^eÈ
A Nestlé associou-se a mais uma causa social, desta vez a da
prevenção das doenças cardiovasculares através do apoio às
“Mulheres de Vermelho”, uma iniciativa conjunta da Fundação Portuguesa de Cardiologia e da Peres&Partners que nasceu em 2006.
Desde então todas as mulheres de relevo da sociedade portuguesa doam um vestido vermelho que tenham usado numa
ocasião especial, como forma de alertar as cidadãs portuguesas para esta doença.
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Fhc_eÇHk_7bX[hjeÈ
A Nestlé Portugal patrocina anualmente o Prémio Rui Alberto,
nome que advém do Director da Fábrica de Avanca (1978 a
1988). Este Prémio distingue o melhor aluno da Escola E.B. 2,3
Professor Doutor Egas Moniz na área das Ciências Naturais.
Fhc_eCkd_Y_fWbZ[?cfh[diWÅ=Wp[jWZ[E[_hWi
A Nestlé, promove em associação com a Câmara Municipal
de Oeiras e as empresas do Tagus Parque, o Prémio Municipal de Imprensa – Gazeta de Oeiras. Este prémio destina-se
a premiar anualmente os trabalhos divulgados nos órgãos de
comunicação social cuja matéria incida sobre o concelho de
Oeiras e que contribua para o conhecimento e para a promoção do concelho.
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Podem ser candidatos jornalistas individuais e/ou empresas
de comunicação social responsáveis pela difusão de qualquer
trabalho de natureza escrita, fotográfica, radiofónica, televisiva
e multimédia. Foram criadas três categorias para o efeito nas
quais o primeiro lugar diz respeito ao Prémio Câmara Municipal de Oeiras, o segundo ao Prémio Nestlé e o terceiro ao Prémio Tagus Parque.
A Nestlé patrocina o segundo prémio, intitulado “Prémio Nestlé” e que consiste numa viagem à Suíça para duas pessoas
incluindo uma visita às instalações da empresa, ao museu da
alimentação “Alimentarium” e ao principal Centro de Investigação da Nestlé.

9edY[hjeifWhWX[Xi
A Nestlé apoia os Concertos para Bebés, que comemoram em 2009 dez anos de actividade. São concertos de
MÝSICAóCLÆSSICAóPARAóBEBÍSóONDEóFILHOSóEóPAISóINTERAGEMó
COMóOSóSONS óOSóINSTRUMENTOSóEóOSóMÝSICOS
Em 2009 foram realizados 93 concertos para bebés dos 3
meses aos 5 anos de idade, num total de 22.320 espectadores, dos quais 5.580 bebés.

Cel_c[djeWeI[hl_eZWL_ZW
Pelo quarto ano consecutivo, a Sede da Nestlé acolheu uma
acção de solidariedade social do Movimento ao Serviço da
Vida (MSV), que consistiu na venda de t-shirts com o objectivo de angariar fundos para as actividades desenvolvidas por
aquela Instituição Particular de Solidariedade Social.
A acção decorreu nos dias 19 e 20 de Março durante a hora de
almoço, no passadiço que dá acesso ao restaurante da Sede,
tendo registado uma vez mais grande adesão e entusiasmo por
parte dos colaboradores da Nestlé. Foram compradas quase
100 t-shirts, o que demonstra o apoio forte dado pelos colaboradores a causas de cariz social.
O MSV foi criado em 1991 com o objectivo de auxiliar pessoas
que vivem o drama da solidão e abandono, que se encontram
em situações de exclusão social e marginalidade ou que são
vítimas de violência e maus-tratos. A sua esfera de actuação
não se resume apenas a Portugal, apoiando também pessoas
em regiões desfavorecidas do Nordeste do Brasil.

:eW[iZ[iWd]k[[Z[c[ZkbWii[W
São realizadas com frequência doações de sangue, de forma
voluntária, pelos colaboradores da Nestlé.
Sob o mote “A sua ajuda pode salvar a vida de alguém”, a Nestlé acolheu na sede uma acção de angariação de potenciais
dadores de medula óssea, em parceria com o Registo Português de Dadores de Medula Óssea.
A acção consistiu numa pequena colheita de sangue e no preenchimento de um questionários pelos muitos Colaboradores
que aderiram a esta iniciativa. Posteriormente, os dados destes potenciais dadores serão guardados numa base informáTICAóNACIONALóEóINTERNACIONAL
TICA
NACIONAL E INTERNACIONAL óÅóQUALóOSóSERVIËOSóDEóSAÝDEóRECORÅ QUAL OS SERVIËOS DE SAÝDE RECORrem sempre que um doente necessita de um transplante de
medula óssea, para avaliar a potencial compatibilidade.
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7fe_e[fheceeZ[fh|j_YWiZ[W]h_YkbjkhW
ikij[dj|l[bWeifheZkjeh[ibeYW_i
<Wh_d^WiYecXW_nej[ehZ[f[ij_Y_ZWi8JF
As Farinhas BTP (Baixo Teor de Pesticidas) são incorporadas
nos alimentos infantis da Nestlé. Estes alimentos, devido ao
PÝBLICO ALVOóAóQUEóSÈOóDESTINADOS óEXIGEMóAOóNÑVELóDOóCULTIVOó
de uma das suas principais matérias-primas, os cereais, um
controlo muito rigoroso, sendo residuais os valores de pesticidas admissíveis na sua composição.
Para o conseguir, a Nestlé desenvolveu, há cerca de seis anos,
um sistema de rastreabilidade dos cereais que impactou a
cadeia de valor – produtor agrícola-moageiro-Nestlé. Este sistema consiste, em primeiro lugar, na transferência de conhecimentos da Nestlé para os produtores agrícolas ao nível das
boas práticas, permitindo fomentar a produção nacional. Em
segundo lugar, os moageiros passam a adquirir esta matériaprima aos produtores nacionais, abandonando a importação.
Foi ainda desenvolvida uma linha de produção separada para
a produção de cereais para alimentos infantis evitando a possível “contaminação” das linhas de produção por outras farinhas. Fomentou-se o desenvolvimento local e criaram-se postos de trabalho.
A Nestlé garante, }fh_eh_, a compra do trigo a um determinado
fornecedor e partilha com esse fornecedor competências técnicas agrícolas de rotação de campos e ausência de pesticidas,
que irá permitir o aumento da rentabilidade dos seus campos.
O trigo é pago acima do valor médio já que, devido às condicionantes de rotação de campos e ausência de pesticidas, a
produção será em menor quantidade por hectare de terra. Por
um lado, tal facto implica um menor rendimento por hectare
mas, por outro, permite-se a promoção dos princípios de agricultura sustentável, contribuindo-se para o não esgotamento
dos recursos naturais e para uma remuneração justa.
Existem BTP em toda a gama Cerelac da Nestlé e, em 2009,
foram compradas 14.000 toneladas de farinha, das quais cerca
DEóóSÈOó"40 óóTONELADASóCOMPRADASóAóFORNECEDORESó
locais e 3.000 toneladas a um fornecedor espanhol.
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C[b^eh[ii[c[dj[ifWhWWfbWdjWeZ[Y^_Yh_W
O fornecedor da Nestlé, Clemente Medeiros, recebe a visita de
especialistas da empresa que o ajudam a escolher as melhores
sementes para a plantação de chicória nos terrenos agrícolas no
Alentejo. A chicória é utilizada para a produção de MOKAMBO,
PORóEXEMPLO óBEMóCOMOóPARAóAóPRODUËÈOóDEóOUTRASóBEBIDASóSOLÝveis. Esta é uma prática com mais de 5 anos.
<ehd[Y[Zeh[iZ[b[_j[beYW_i
A Nestlé em Portugal, através da empresa Prolacto – Lacticínios de S. Miguel, Açores encontra-se ligada a uma cooperativa agrícola, a Unileite, de onde aprovisiona grande parte do
leite necessário à produção.
Além desta cooperativa agrícola, a Prolacto possui ligação a 8
produtores directos de leite. O apoio aos produtores de leite
directos realiza-se através de apoio técnico sempre que solicitado, assim como apoio financeiro. Em 2009, foram concedidos empréstimos (sem juros, pagamento adiantado que depois
é descontado em entregas futuras de leite) a 4 produtores, no
valor global de 120.000€.
<ehd[Y[Zeh[iZ[Jh_]e
Foi estabelecida uma parceria entre a Nestlé e dois fornecedores nacionais de trigo no sentido de ser efectuada uma caracterização analítica desta matéria-prima. Este trabalho conjunto teve
como objectivo melhorar o desempenho da linha de produção da
Nestlé que, por via dos diferentes trigos utilizados, causava algumas pressões e paragens na própria linha. Esta caracterização
teve um impacto positivo no desempenho da fábrica.
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Real Farmer Income
A Nespresso criou o conceito H[Wb<Whc[h?dYec[™ no âmbito
do Programa Nespresso AAA, de modo a desviar a ênfase que
o produtor geralmente coloca no rendimento bruto (o preço
pago) para o lucro final. Com este programa, os produtores
aumentam os seus rendimentos por via de uma produtividade
e qualidade acrescidas, reduzindo simultaneamente os seus
custos através de uma maior eficácia ao nível da produção.
No âmbito do Programa Nespresso AAA, tais práticas, consideradas no seu todo, constituem a GkWb_j_l_joTM.
O trabalho directo entre a Nespresso e os produtores forneceu igualmente uma melhor panorâmica do rendimento real do
produtor. Na maioria dos casos, os produtores desconhecem
quais os seus custos de produção ou os seus níveis de produtividade, estando mais preocupados com o preço de venda final
e não tanto com o rendimento líquido da propriedade.

7ideiiWi7Y[ifWhW(&'&
:[\_d_h[_cfb[c[djWhkcFhe]hWcWZ[LebkdjWh_WZedW
D[ijbFehjk]Wb1

:WhYedj_dk_ZWZ[WeiZedWj_lei\_dWdY[_hei"[c]d[hei[
ekjheicWj[h_W_i1

7YeZ[i[di_X_b_pWeZWcWhYW8kedZ_`kdjeZWYeck#
d_ZWZ[Z[ikh\_ijWi[Yedikc_Zeh[i[c][hWb1

H[Wb_pWh WkbWi Z[ Yep_d^W [c ?FII Yec l_ijW W fWiiWh
Yed^[Y_c[djeifh|j_YeiZ[Yep_d^W_dj[]hWdZefheZkjei
D[ijb$
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Índice GRI
$1 Notas Metodológicas
$2 Índice GRI

,$1
Notas Metodológicas
Todos os indicadores estão reportados de acordo com o GRI, à excepção das seguintes situações:
B7- – Tipo de lesões, dias perdidos, índice de absentismo e número de óbitos relacionados com o trabalho
Índice de Frequência = Nº acidentes com baixa/1.000.000 Horas trabalhadas
Índice de Frequência Total = Nº acidentes com e sem baixa/1.000.000 Horas trabalhadas
Índice de Gravidade = Nº dias perdidos/1.000 Horas trabalhadas
Taxa de Absentismo = Nº dias absentismo/Horas potenciais
A taxa de absentismo inclui todas as formas de absentismo
Factores de conversão utilizados no cálculo dos indicadores ;D)e ;D*
Gás Natural – 0,038384 GJ/m3 (Avanca) e 0,034020 GJ/m3 (Porto)
Gasóleo – 36,4 GJ/m3
HFO – 40,19 GJ/ton
Gás Propano – 48,55 GJ/ton
Gás Butano – 25,67 GJ/ton
Electricidade – 0,0036GJ/kwh
Ene
Energia indirecta primário – De acordo com o 9ekdjh_[i:[\Wkbji?dZ_h[Yj[d[h]o\WYjehi\eh[b[Yjh_Y_jo
_d
_dD;IJ, o consumo de energia primária indirecta é calculado multiplicando o consumo de electricidade
pelo factor 2,49 (GJ/GJ)
Factores de emissão de CO2 utilizados para o cálculo do indicador ;D',
Gás Natural – 56,1 Kg/GJ
Gasóleo – 74,1 Kg/GJ
HFO – 77,4 Kg/GJ
Gás Propano – 60 kg/GJ
Gás Butano – 63,1 kg/GJ
Electricidade – 125,64 Kg/KJ
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,$2
Índice GRI
H[ifeijW F|]_dW
'$;IJH7Jx=?7;7DÜB?I;
'$' Mensagem do Presidente.

'&#''

'$( Descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades.

'* #'+"
((#()

($F;H<?BEH=7D?P79?ED7B
($' Nome da organização.

,"((

($( Principais marcas, produtos e/ou serviços.

'/"
(,#(-

($)
($*
($+
($,
($($.
($/
($'&

Estrutura operacional da organização.
Localização da sede da organização.
Países em que a organização opera.
Tipo e natureza jurídica da organização.
Mercados servidos.
Dimensão da organização.
Mudanças significativas realizadas.
Prémios/reconhecimentos recebidos.

NA

)'
(.
(.#(/
,
(.#(/
(.#(/
#
', #'.

)$F7HÚC;JHEI:EH;B7JãH?E
F[h\_bZeH[bWjh_e 
)$'
)$(
)$)
)$*

,
,
,
-

Período a que se referem as informações.
Data do relatório mais recente.
Ciclo de reporte.
Contactos para questões relacionadas com o relatório ou o seu conteúdo.

ÚcX_je[B_c_j[iZeH[bWjh_e
)$+ Processo para a definição do conteúdo do relatório.
)$, Limites do relatório.
)$- Outras limitações de âmbito específico.

, #,
, #-

Base para a elaboração do relatório no que se refere a `e_djl[djkh[i, subsidiárias, instalações
)$. arrendadas, operações subcontratadas e outras organizações que possam afectar significativamente
a comparabilidade entre períodos e/ou entre organizações.

,

)$/ Técnicas de medição de dados e as bases de cálculos.

.(

Explicação da natureza e das consequências de qualquer reformulação de informações contidas
)$'&
em relatórios anteriores.
)$'' Mudanças significativas em comparação com anos anteriores.

NA

#

NA

#

ßdZ_Y[Z[9edj[ZeZe=H?
)$'( Tabela que identifica a localização de cada elemento do relatório da GRI.
)$') Políticas e procedimentos actuais existentes para fornecer verificações externas do relatório.

Responde parcialmente

Não responde

Responde totalmente

.)#/-

NA Não aplicável
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H[ifeijW
*$=EL;HD7wÁE
*$' Estrutura de Governação.
Indicação caso o presidente do mais alto órgão de governação também seja um director executivo
*$( (e suas funções dentro da administração da organização).

F|]_dW

)&#)'"*/
)&#)'

*$) Declaração do número de membros independentes ou não-executivos.
Mecanismos que permitem aos accionistas e trabalhadores fazerem recomendações ao mais alto
*$* orgão de governação.

*,"*/

Relação entre remuneração dos membros do mais alto órgão de governação, diretoria executiva
*$+ e demais executivos e o desempenho da organização (incluindo desempenho social e ambiental).

)'

Processos em vigor no mais alto órgão de governação para assegurar que conflitos de interesse
*$, sejam evitados.

)'

Processo para determinação das qualificações e conhecimento dos membros do mais alto órgão
*$- de governanção para definir a estratégia da organização para questões relacionadas com temas
económicos, ambientais e sociais.

)&

Declarações de missão e valores, códigos de conduta e princípios internos relevantes para
*$. o desempenho económico, ambiental e social, assim como o estado de sua implementação.

((#(+

Procedimentos do mais alto órgão de governação para supervisionar a identificação e gestão
por parte da organização do desempenho económico, ambiental e social, incluindo riscos
*$/
e oportunidades relevantes, assim como a adesão ou conformidade com normas acordadas
internacionalmente, códigos de conduta e princípios.
Processos para a auto-avaliação do desempenho do mais alto órgão de governança, especialmente
*$'& com respeito ao desempenho económico, ambiental e social.

)&#)'

)'"*/

)'

9ecfhec_iieiYec?d_Y_Wj_lWi;nj[hdWi
*$'' Explicação sobre como o princípio de precaução é tratado pela organização.

7ddkWb
H[fehj0
.#'*"(,

Cartas, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas externamente de carácter económico,
*$'( ambiental e social que a organização subscreve ou endosse.

)/"+'

Participação em associações (como federações de indústrias) e/ou organismos nacionais/
*$') /internacionais de defesa.

**

FWhj_Y_fWeZWiFWhj[i?dj[h[iiWZWi
*$'* Lista das principais partes interessadas da organização.
*$'+ Base para identificação e selecção das principais partes interessadas.
*$', Formas de consulta às partes interessadas.
Principais questões e preocupações apontadas pelos interessados como resultado da consulta,
*$'- e como a organização responde a estas questões e preocupações.

Responde parcialmente
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Não responde

Responde totalmente

*,
*,
*,#**'"*-

NA Não aplicável
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?dZ_YWZeh[i;Yedc_Yei

(&&/

H[ifeijW

F|]_dW
'*#'+"
), #),("-*

<ehcWiZ[=[ije
7IF;9JE0:;I;CF;D>E;9EDãC?9E

;9'

;9(

;9)
;9*

Valor económico directo gerado e distribuído
(milhares de euros).
LWbeh[Yedc_YeZ_h[Yje][hWZe
ÅReceitas
LWbeh[Yedc_YeZ_ijh_XkZe
ÅCustos Operacionais
ÅSalários e Benefícios de Colaboradores
ÅPagamento a Fornecedores de Capital
ÅPagamentos ao Estado
ÅInvestimentos na Comunidade
ÅLWbeh[Yedc_YeWYkckbWZe
Implicações financeiras e outros riscos
e oportunidades para as actividades da organização,
devido às alterações climáticas.

+.,/,'
586 961
+,..&)
479 495
72 978
7 789
8 066
474
'.'+-

Cobertura das obrigações em matéria de plano
de beneficios da organização.
só&UNDOóDEó0ENSÙESóMILHARESóDEóEUROS ó

.+

#

.+
26 020

Beneficios financeiros significativos, recebidos
pelo Governo

0

.+

129%
117%
123%
120%

.+

7IF;9JE0FH;I;Dw7DEC;H97:E

;9+

Variação da proporção do salário mais baixo
comparado com o salário mínimo local, nas unidades
operacionais importantes.
só0ROPORËÈOóNAó3EDE
só0ROPORËÈOóEMó6ENDAS
só0ROPORËÈOóNAó$ISTRIBUIËÈO
só0ROPORËÈOóNASó&ÆBRICAS

;9,

Política, práticas, e proporção das despesas
em fornecedores locais (milhares de euros).
só0ROPORËÈOóDEóFORNECEDORESóLOCAISó

;9-

Procedimentos para contratação local e proporção
de membros de alta gerência recrutados na
comunidade local em unidades operacionais
importantes.

-*
50%

63%

.+

7IF;9JE0?CF79JEI;9EDãC?9EI?D:?H;9JEI

;9.

Desenvolvimento e impacto de investimentos
em infra-estruturas e serviços fornecidos,
essencialmente para benefício público através
de compromisso comercial em géneros
ou sem fins lucrativos.
só$ONATIVOSóFINANCEIROSóMILHARESóDEóEUROS

Indicadores complementares

Indicadores verificados

.+
473

Responde parcialmente

Não responde

Responde totalmente
85

?dZ_YWZeh[i;Yedc_Yei

;9/

Identificação e descrição de impactos
económicos indirectos significativos,
incluindo a extensão dos impactos.

?dZ_YWZeh[i7cX_[djW_i

(&&/

H[ifeijW

A Nestlé potencia um crescimento sustentável
e rentável face à crescente procura de
produtos alimentares e bebidas assegurando a
continuidade do negócio a longo prazo, uma vez
que necessita de matérias-primas de qualidade
e de água limpa para as suas actividades. Um
ambiente despoluído e a utilização sustentável
dos recursos naturais são por isso condições
imprescindíveis para a sustentabilidade das suas
operações. Através da diminuição de consumos
de recursos naturais e energia diminui os custos
e aumenta a rentabilidade. No que à sociedade
diz respeito, realiza-se um investimento na
comunidade, na preservação dos recursos
naturais e na redução de consumos com
impactos ambientais.
(&&/

F|]_dW

.,

H[ifeijW

F|]_dW
'*#'+"
(+"
+&#+'"
+-",(

<ehcWiZ[=[ije

7IF;9JE0C7J;H?7?I

;D'

;D(

Consumo de matérias-primas.
só4OTALóTONANO
Consumo de materiais de embalagem.
só4OTALóTONANO
Materiais utilizados que são resíduos reciclados
de fontes externas.

130 863
15 220
ND

++#

7IF;9JE0;D;H=?7

;D)

Consumo directo de energia, segmentado
por fonte primária.
só'ÆSó.ATURALó'*ANO
só'AS×LEOó'*ANO
só(&/ó'*ANO
só'ÆSó0ROPANOó'*ANO
só'ÆSó"UTANOó'*ANO

;D*

Consumo indirecto de energia, segmentado
por fonte primária.
só#ONSUMOóDEóELECTRICIDADEó'*ANO
só#ONSUMOóDEóENERGIAóPRIMARIAóINDIRECTAó'*ANO ó

;D+

Energia economizada devido a melhorias
em conservação e eficiência.
só2EDUËÈOóESPECÑFICAóDOóCONSUMOóDEóENERGIAó
directa de 2008 para 2009 (%)

;D,

Iniciativas para fornecer produtos e serviços com
baixo consumo de energia, ou que usem energia
gerada por recursos renováveis, e a redução
na necessidade de energia resultante dessas
iniciativas.

NA

#

;D-

Iniciativas para redução do consumo indirecto
de energia e a redução alcançada.

ND

#

86

272 236
512
120 369
4 812
34

+&

77 306
192 491

+&

16,6%

.,
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7IF;9JE0Ü=K7
;D.

Consumo de água segmentado por fonte.
só4OTALóM3/ano)

;D/

Fontes de água significativamente afectados pelas
captações de água.

;D'&

Percentagem e volume total de água reciclada
e reutilizada.

1 120 184
No caso da Nestlé Waters Direct, que é o único
caso ao qual se aplica esta situação, existe um
limite máximo exigido por lei para a extração de
água para que a fonte hídrica não seja afectada
por excesso de extracção.
A Nestlé cumpre esse limite legal, enviando
trimestralmente o volume de extracção,
conforme requisito legal (Decreto-Lei 226A), o
qual deve cumprir o volume máximo
de extracção autorizado.

+'

.-

Na fábrica de Lagoa, desde há muitos anos
que é reutilizada a água resultante do processo
de evaporação do leite (denominada “água da
vaca”), isto é, a água do 1º efeito do evaporador
é reutilizada como água de alimentação
nas caldeiras. Nos últimos dois anos foram
implementados projectos de reutilização de água
nas fábricas de Avanca e Lagoa. Avanca: a água
recuperada do evaporador de café é armazenada
em tanques para posterior reutilização na rede
de incêndio (2008) e no circuito de rega (2009).
Em Lagoa, em 2009, foram instalados tanques
para a armazenagem e recuperação da “água
da vaca” do 2.º e 3.º efeitos para posterior
reutilização em limpezas manuais.

.-

0

.-

-

#

ND

#

7IF;9JE08?E:?L;HI?:7:;
;D''

;D'(
;D')

Localização e áreas das terras pertencentes à
organização, arrendadas ou por ela geridas, em
áreas protegidas e em áreas ricas em biodiversidade,
exteriores às áreas protegidas: Total (Km2).
Impactos significativos das actividades, produtos
e serviços da organização na biodiversidade em
áreas protegidas e em áreas ricas em biodiversidade
exteriores às áreas protegidas.
Habitats protegidos ou restaurados.

;D'*

Estratégias, medidas em vigor e planos futuros
para a gestão dos impactos na biodiversidade.

;D'+

Número de espécies na Lista Vermelha da IUCN
e em listas nacionais de conservação com habitats
em áreas afectadas por operações, descriminadas
por nível de risco de extinção.
só4OTAL

Indicadores complementares

Indicadores verificados

A introdução do procedimento F;I?I
Fh[b_c_dWho;dl_hedc[djWbWdZMehafbWY[
IW\[jo?cfWYjIjkZo permitiu garantir que as
questões ambientais e de segurança sejam
consideradas nos processos de I&D de uma
forma sistemática e unificada. Simultaneamente,
ao nível de potenciais investimentos, os
mesmos são avaliados pela casa mãe, sendo
obrigatoriamente avaliados em âmbito de
impactos ambientais e sociais.

.-

#
ND

Responde parcialmente

Não responde

Responde totalmente
87

?dZ_YWZeh[i7cX_[djW_i
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F|]_dW

7IF;9JE0;C?IIÂ;I";<BK;DJ;I;H;Iß:KEI

;D',

Total de emissões de gases com efeito de estufa,
directas e indirectas, por fonte de energia.
Emissões directas (ton CO2)
Emissões indirectas (ton CO2)
JEJ7Bjed%Wde

;D'-

Outras emissões indirectas de gases com efeito
de estufa relevantes, por peso.

D:

#

;D'.

Iniciativas de redução das emissões de gases com
efeito de estufa e a redução alcançada.

D:

#

;D'/

Emissões de substâncias destruidoras de ozono,
por peso.

;D(&

NOx, SOx e outras emissões atmosféricas
significativas.
NOx (kg/ano)
SOx (kg/ano)

65 018
250 522

;D('

Total de efluentes líquidos classificados por qualidade
e por destino.
Total (m3/ano)
Efluentes descarregados para meio hídrico
Efluentes descarregados para o colector municipal
Descarga de CQO (ton/ano)

233 240
99%
1%
39

;D((

Quantidade total de resíduos por tipo e por
método de tratamento.
Produção subprodutos (ton)
Produção de resíduos (ton)

;D()

Número e volume total de derrames significativos.
Área inundada (m2)

;D(*

Peso de resíduos transportados, importados,
exportados ou tratados considerados perigosos nos
termos da Convençao da Basileia – Anexos I, II, III e
VIII, e percentagem de carregamentos de resíduos
transportados internacionalmente.

D7

..

;D(+

Identificação, tamanho, estado de protecção e valor
da biodiversidade das fontes de água (e respectivos
ecossistemas ou habitats) significativamente
afectadas pela descarga e escoamento de água
realizados pela organização relatora.

D:

#

88

24 918
9 713
)*,)'

&

17 570
350
0

..

..

..

..

..

..
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;D(,

Iniciativas de mitigação dos impactos ambientais
dos produtos e serviços da organização,
e a extenção do impacto da mitigação.

#

;D(-

Percentagem recuperada dos produtos vendidos
e das suas respectivas embalagens.

D:

+(#+,

#

7IF;9JE09ED<EHC?:7:;

;D(.

Valor monetário de multas significativas
e o número total de sanções não-monetárias, pelo
não cumprimento das leis e regulações ambientais.
Valor de multas ambientais (euros)

./
0

7IF;9JE0JH7DIFEHJ;

;D(/

Impactes ambientais significativos do tranporte de
produtos e outros bens e materiais utilizados nas
operações da organização, bem como do tranporte
de trabalhadores.

Está a ser desenvolvida uma metodologia em
Vevey para ter uma estimativa de cálculo do CO2
originado pelo transporte rodoviário (em função
do tipo de camião e rota) de cada um dos mercados assim como uma ferramenta para valorizar
a redução do CO2 como consequência das diferentes iniciativas de melhoria. No fim de 2009,
4% do valor do transporte que a Nestlé usa pelas
suas importações foi feito por meios alternativos
e mais “eco-friendly” que o transporte rodoviário
(barco principalmente).

./

7IF;9JE0=;H7B

;D)&

Total de custos e investimentos com a protecção
ambiental, por tipo.
Investimentos (milhares de euros)
Gastos (milhares de euros)
Sociedade Ponto Verde (milhares de euros)

Indicadores complementares

Indicadores verificados

324
587
1 120

Responde parcialmente

Não responde

./

Responde totalmente
89
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B7'

B7(

B7)

Mão-de-obra total por tipo de emprego (tempo integral
ou parcial), tipo de contrato de trabalho (integral ou parcial)
e por região.
JejWb9ebWXehWZeh[i
Contrato de trabalho Efectivo
Contrato de trabalho com Termo Certo
Criação de empregos e taxa de rotatividade por faixa etária,
género e região.
JejWbZ[IWZWi[c(&&/
JWnWHejWj_l_ZWZ[=beXWb
Saídas no Género Masculino
Saídas no Género Feminino
Saídas na faixa etária < 30 anos
Saídas na faixa etária 30 a 39 anos
Saídas na faixa etária 40 a 49 anos
Saídas na faixa etária >= 50 anos
Benefícios para os colaboradores a tempo integral,
que não são atribuidos aos colaboradores temporários
ou a tempo parcial.

'-'+
1642
73

161
9,4%
100
61
48
47
18
48

/&

/&

Não existem diferenças

/&

100%

/&

6

/&

100%

/&

7IF;9JE0JH787B>E%H;B7wÂ;I:;=;IJÁE
B7*

Percentagem de colaboradores representados
por organizações sindicais.

B7+

Período mínimo de anúncio sobre mudanças nas operações
da organização relatora, incluindo se está especificado
em acordos sindicais.
só0ERÑODOóMÑNIMOóMESES

7IF;9JE0I7æ:;;I;=KH7Dw7E9KF79?ED7B

B7,

Percentagem da mão-de-obra total representada em Comissões
de Saúde e Segurança, compostos por gestores e Colaboradores,
que ajudam na monitorização e aconselhamento sobre programas
de segurança e saúde ocupacional.

B7-

Tipo de lesões, dias perdidos, índice de absentismo e número
de óbitos relacionados com o trabalho.
só.óDEóºBITOS
só´NDICEóDEó&REQUÎNCIA
só´NDICEóDEó&REQUÎNCIAó4OTAL
só´NDICEóDEó'RAVIDADEó
só4AXAóDEó!BSENTISMO

90

0
8,0
13,4
0,2
2,9%

,'"/&
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B7.

B7/

(&&/

H[ifeijW

Educação, formação, aconselhamento, prevenção e programas
de controlo de risco para assistir os colaboradores, as suas
familias, ou membos da comunidade, a respeito de doenças.
só4OTALóDEóHORASóDEóFORMAËÈOóEMó(IGIENEóEó3EGURANËAó
no Trabalho

Temas relativos a higiene e segurança cobertos por acordos
formais com sindicatos.

F|]_dW

,(",*

A Nestlé de forma directa
não estabelece acordos formais
com sindicatos. Estes acordos
são estabelecidos via associações
sectoriais (p. ex. ANIL) e não cobrem
tópicos relativos a saúde e segurança
além do que está consagrado na lei.
Os acordos que não via associações
são implementados ao abrigo de
portarias de extensão. A Nestlé
implementa a saúde e segurança
no trabalho internamente e não
através dos sindicatos.

/'

7IF;9JE0<EHC7wÁE;;:K97wÁE

B7'&

Média de horas de formação por ano, por Colaborador
e por Categoria.
sóD$±JejWbZ[>ehWiZ[<ehcWe
sóD$±Z[>ehWifeh9ebWXehWZeh
só$IRIGENTESóEó1UADROSó3UPERIORES
só1UADROSó-ÍDIOS
só1UADROSó)NTERMÍDIOS
só0ROFISSIONAISó!LTAMENTEó1UALIFICADOS
só0ROFISSIONAISó3EMIQUALIFICADOS
só0ROFISSIONAISóNÈOó1UALIFICADOS

B7''

Programas para gestão de competências e aprendizagem
ao longo da vida que suportem a empregabilidade dos
Colaboradores e os assistam na gestão dos objectivos de carreira.

B7'(

Percentagem de Colaboradores que recebem, regularmente,
análises de desempenho e de desenvolvimento
da carreira.

Indicadores complementares

Indicadores verificados

**+-.
(,"&
76,3
49,7
25,9
20,4
7,4
60,4

Responde parcialmente

-

100%

Não responde

,'",("
/'

)-"
,(#,*

,'

Responde totalmente
91
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B7')

Composição da direcção e do grupo responsável pela
governação empresarial; proporção homem/mulher,
faixa etária, minorias e outros indicadores de diversidade.
só0ROPORËÈOóDEóCOLABORADORESóPORóGÍNEROóNAóEQUIPAóDEóGESTÈO
só9ebWXehWZeh[ifehYWj[]eh_W0
– Dirigentes e Quadros Superiores
– Quadros Médios
– Quadros Intermédios
– Profissionais Altamente Qualificados
– Profissionais Semiqualificados
– Profissionais não Qualificados

B7'*

Rácio entre a média de salário atribuido ao homem e a média
de salário atribuido à mulher, na mesma categoria profissional.
só9ebWXehWZeh[ifehYWj[]eh_W0
– Dirigentes e Quadros Superiores
– Quadros Médios
– Quadros Intermédios
– Profissionais Altamente Qualificados
– Profissionais Semiqualificados
– Profissionais não Qualificados
?dZ_YWZeh[iIeY_W_iÅ:_h[_jei>kcWdei

<ehcWiZ[=[ije 

5,3%
/(

91
138
123
982
292
89

85%
95%
114%
129%
87%
102%
(&&/

/(

H[ifeijW
-

F|]_dW
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7IF;9JE0?DL;IJ?C;DJE;FHÜJ?97I:;FHE9KH;C;DJ

>H'

Percentagem e número total de contratos de
investimentos significativos que incluam cláusulas
referentes a direitos humanos ou que foram
submetidos a avaliações referentes a direitos
humanos.
só#ONTRATOSóDEó-ATERIAISó$IRECTOS
só/RDENSóDEó#OMPRAóDEó3ERVIËOSó
e Materiais Indirectos

>H(

Percentagem de empresas contratadas
e fornecedores críticos que foram submetidos
a avaliações referentes a direitos humanos
e as medidas tomadas.

>H)

Número total de horas de formação em políticas
e procedimentos relativos a aspectos dos direitos
humanos relevantes para as operações, incluindo
a percentagem de funcionários que beneficiaram
de formação.
só(ORASóDEó&ORMAËÈO
sóóDEó#OLABORADORES

92

*&"*+"
/(
471
68.629

0%

)/"*+"
/(

/(
3982
20%
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>H*

Número total de casos de discriminação
e as medidas tomadas.

Não há discriminação de qualquer tipo na Nestlé.

/)

7IF;9JE0B?8;H:7:;:;7IIE9?7wÁE;I?D:?97B?P7wÁE

>H+

Operações identificadas em que o direito de
exercer a liberdade de associação e a negociação
coletiva pode correr risco significativo e as medidas
tomadas para apoiar esse direito.

Existe liberdade de associação,
quer em sindicatos quer em associações
do tipo Cooppenés.

/)

Não existe risco de ocorrência
de trabalho infantil.

/)

Não existe risco de ocorrência
de trabalho forçado.

/)

No relacionamento com entidades externas,
a Nestlé comunica com as entidades locais e
com os serviços de emergência no sentido de
lhes disponibilizar informação sobre saúde e
segurança relativamente às suas actividades.
É ainda assegurado que terceiros que entrem
nas instalações da Nestlé tenham informação e
treino relevantes para desenvolverem de forma
segura a sua activdade nas instalações da Nestlé.

/)

D7

/)

7IF;9JE0JH787B>E?D<7DJ?B

>H,

Operações identificadas como tendo risco
significativo de ocorrência de trabalho infantil
e as medidas tomadas para contribuir
para a abolição do trabalho infantil.

7IF;9JE0JH787B>E<EHw7:E;9ECFKBIãH?E

>H-

Operações identificadas como tendo risco
significativo de ocorrência de trabalho forçado
ou análogo ao escravo e as medidas tomadas
para contribuir para a sua erradicação.

7IF;9JE0FHÜJ?97I;I;=KH7Dw7

>H.

Percentagem de pessoal de segurança treinado
nas politicas e procedimentos relativos a aspectos
de direitos humanos relevantes para as operações
da organização.

7IF;9JE0:?H;?JEI?D:ß=;D7I
>H/

Número total de ocorrências de violações
de direitos das populações indigenas,
e acções tomadas.

Indicadores complementares

Indicadores verificados

Responde parcialmente

Não responde

Responde totalmente
93
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IE'

Natureza, âmbito e eficácia de quaisquer programas
e práticas para avaliar e gerir os impactos das
operações nas comunidades, incluindo a entrada,
operação e saída.

ND

#

7IF;9JE09EHHKFwÁE

IE(

Percentagem e número total de unidades
de negócio analisadas relativamente a riscos
associados com corrupção.

IE)

Percentagem de colaboradores formados
nas políticas e procedimentos de anti-corrupção
da organização.

IE*

Acções como resposta a ocorrência de situações
de corrupção.

A Nestlé Portugal não esteve envolvida
em qualquer caso de corrupção e não tem
conhecimento de qualquer potencial risco
nesta matéria. O código de conduta da Nestlé
comunicado a todos os trabalhadores e disponível
na intranet possui uma secção específica sobre
suborno e corrupção. Além de proibir e condenar,
de forma detalhada, qualquer forma de corrupção,
o código de conduta estabelece que os trabalhos
devem contactar os responsáveis das áreas de
recursos humanos, jurídico ou compliance a
denunciar violações nesta matéria.

/*

Todos os colaboradores receberam e encontra-se
disponível na intranet formação em formato
e-learning sobre todos os pontos do código
de conduta.

/*

Não existiram casos de corrupção.

/*

Sensibilização para a alteração da posição
governamental no que diz respeito à redução
do IVA nos Flocos de Cereais e nos Cereais de
Pequeno-almoço; Sensibilização dos órgãos
governamentais europeus relativamente à
posição quanto aos biocombustíveis, alegações
nutricionais e rotulagem nutricional.

/*

Não são efectuadas quaisquer contribuições
financeiras ou em espécie a partidos políticos ou
a instituições relacionadas.

/*

7IF;9JE0FEBßJ?97Fæ8B?97

IE+

Posições quanto a políticas públicas e participação
na elaboração de políticas públicas e lobbies.

IE,

Valor total de contribuições financeiras e em
espécie para partidos políticos, políticos ou
instituições relacionadas.

94
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IE-

Número total de acções judiciais por motivos
de concorrência desleal, anti-trust, práticas
de monopólio e seus resultados.

Não se encontram pendentes acções judiciais
nestas matérias.

/+

7IF;9JE09ED9EH:ÚD9?7
IE.

Valor monetário de multas significativas
e número total de sanções não monetárias
por não cumprimento de leis e regulações.
?dZ_YWZeh[iIeY_W_iÅFheZkje

Não existiram multas significativas.
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7IF;9JE0I7æ:;;I;=KH7Dw7:E9EDIKC?:EH
Desenvolvimento – Levantamento
e avaliação dos riscos associados com vista
a minimizá-los/eliminá-los.
Produção - Estabelecimento dos pontos críticos
de controlo com vista a garantir que as situações
que podem colocar a saúde/segurança em risco
estejam obrigatoriamente sob controlo.

FH'

Fases do ciclo de vida de produtos e serviços
em que os impactos na saúde e segurança
são avaliados visando melhoria, e a percentagem de
produtos e serviços sujeitos a esses procedimentos.

Liberação - Verificação de que todos os controlos
foram devidamente efectuados e registados.
Armazenamento e Distribuição – Estabelecimento
dos pontos críticos de controlo com vista
a garantir que as situações que podem
colocar a saúde/segurança em risco estejam
obrigatoriamente sob controlo.

/+

Seguimento do Produto no Mercado – Além das
amostras de conservação mantidas e avaliadas ao
longo da vida útil do produto faz-se o seguimento
dos contactos do consumidor com vista a obter
informações que podem levar a eventual alteração
do estatuto dos produtos no mercado.

FH(

Número total de ocorrências de não conformidade
com a legislação e com os códigos voluntários
relativos aos impactos dos produtos e serviços
na saúde e na segurança do consumidor,
por tipo de resultado.

Indicadores complementares

Indicadores verificados

Em 2009, a Nestlé Portugal não foi condenada
em qualquer processo desta natureza.

Responde parcialmente

Não responde

/+

Responde totalmente
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FH)

Tipo de informação dos produtos e serviços
requeridos pelos procedimentos e percentagem
de produtos e serviços sujeitos a tais requisitos
de informação.

Aplicação da Legislação referente
a Rotulagem e Rotulagem Nutricional
e símbolo Ponto Verde – 100%.

FH*

Número de ocorrências de não-conformidade
com a legislação e códigos voluntários referente
a informações e rotulagem dos produtos
e serviços, por tipo.

Em 2009, a Nestlé Portugal
não foi condenada
por quaisquer incidentes
desta natureza.

FH+

Práticas relacionadas com a satisfação
do consumidor, incluindo resultados
de pesquisa sobre o assunto.
só´NDICEóDEó3ATISFAËÈOóDOó#ONSUMIDOR
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FH,

Programas para adesão a leis, padrões e códigos
voluntários relacionados com comunicações
de marketing, incluindo publicidade, promoção
e patrocínios.

A Nestlé participou activamente no Grupo
de Trabalho que deu origem ao novo Código
de Conduta do ICAP (Instituto Civil da
Autodisciplina da Comunicação Comercial).

/-

FH-

Número total de ocorrências de não conformidade
com a legislação e com os códigos voluntários
relativos a publicidade e marketing, incluindo
anúncios, promoções e patrocínios, por tipo.

Em 2009, a Nestlé Portugal não foi condenada
por quaisquer incidentes desta natureza.

/-

0

/-

0

/-

7IF;9JE0FH?L79?:7:;:E9B?;DJ;
FH.

Número total de reclamações registadas relativas
à violação da privacidade de clientes.

7IF;9JE09ED9EH:ÚD9?7

FH/

Valor monetário de multas (significativas) por
não-conformidade com leis e regulamentos relativos
ao fornecimento e uso de produtos e serviços.

Indicadores complementares

96
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Indicadores verificados

Responde parcialmente

Não responde

Responde totalmente
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Joint venture Nestlé e General Mills para a produção e comercialização de cereais de pequeno-almoço. Esta aliança formalizouse na criação da companhia Cereal Partners Worldwide, S.A.

'//(

A Nestlé adquire uma posição dominante na Société Générale des
Eaux Minérales de Vittel, tornando-se o seu maior accionista.
Aquisição da empresa francesa de águas Perrier.

'//*

Aquisição da empresa americana Alpo.

Introdução do Nescafé, o primeiro café instantâneo do mundo,
fruto da pesquisa e investigação da Nestlé.

'//.

Aquisição da marca italiana de água San Pellegrino.
Aquisição da Spillers Petfoods.

'/*-

Fusão da Nestlé & Anglo – Swiss Holding Company, Ltd. com
a Alimentana, S.A., herdeira da companhia fundada por Julius
Maggi e fabricante de produtos sob a marca Maggi.
A empresa passa a chamar-se Nestlé Alimentana Company,
S.A., Cham-Vevey.

(&&&

Aquisição da empresa americana PowerBar, Inc., fabricante de
barras energéticas e nutritivas.

(&&'

Aquisição da americana Ralston Purina, empresa de alimentação
para animais de estimação. A Ralston Purina e a Friskies fundemse numa única organização denominada Nestlé Purina PetCare.

(&&(

Aquisição da empresa dinamarquesa Shöller e da americana
Chef America (ultracongelados).
O negócio das águas, do qual fazem parte as marcas Vittel,
Perrier e San Pellegrino, é baptizado com a designação Nestlé
Waters.

(&&)

Aquisição do negócio de gelados da empresa suíça Movenpick.
Aquisição da empresa americana Dreyer’s (gelados) e da
Powwow (fornecedor de soluções de água engarrafada para
escritórios e para o lar).

(&&*

Aquisição do negócio de gelados da empresa finlandesa Valiojaatelo.

(&&+

Aquisição da Wagner Tiefkühlprodukte GmbH (ultracongelados
e pizas), da Protéika e da Musashi (negócios de nutrição).

(&&,

Aquisição da empresa americana Jenny Craig (clínica de gestão e controlo de peso) e da empresa australiana Uncle Tobys
(snacks, cereais e iogurtes).

(&&-

Aquisição do negócio de nutrição clínica da empresa Novartis,
da empresa americana de nutrição infantil Gerber e da suíça
Henniez (águas e sumos).

(&&/

Inauguração do Centro de Excelência em Chocolate, em Broc
(Suíça).

Aquisição da empresa Crosse & Blackwell (conservas e enlatados).

'/,)

Aquisição da empresa norueguesa Findus (ultracongelados).

'/,/

A Nestlé adquire 30% das acções da Société Générale des
Eaux Minérales de Vittel, empresa francesa de águas.

'/-'

Aquisição da Libby’s (sumos de frutas). Fusão com a empresa
suíça Ursina-Franck (produtos lácteos, cafés e baby foods).

'/-)

Aquisição da Stouffer’s (ultracongelados, catering e hotelaria).

'/-*

Torna-se accionista da L’Oréal (25%), empresa francesa de cosmética.

'/--

A empresa altera a sua designação social para NESTLÉ, S.A.
Aquisição da empresa americana Alcon Laboratories, Inc., fabricante de produtos farmacêuticos e soluções oftalmológicas.

'/.+

Aquisição da Carnation, empresa norte-americana de produtos
para animais de companhia, culinários e produtos lácteos.

'/.,

Aquisição da empresa francesa Herta (refrigerados).

98

(

'/,&

1

'/).

18

'/(/ 1930 19
8
2
31
19
19
7
2
32
909 1 9 1
1
19
8
0
0 1
19
91
7
1
0
8 9 2 1 89 3

'//&

197

Fusão da Nestlé & Anglo Swiss Condensed Milk Company
com Peter, Cailler, Kohler Chocolat Suisses, S.A., criando uma
das maiores empresas de chocolate do mundo.

Aquisição da empresa italiana Buitoni-Perugina.
Aquisição da empresa inglesa Rowntree.

1

'/(/

Fusão com a Anglo-Swiss Condensed
Milk Company, a primeira fábrica de
leite condensado na Europa (1866) –
Criação da Nestlé & Anglo-Swiss Condensed Milk Company com sede em
Cham, Vevey.

'/..

9
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'/&+

Fundação da Sociedade Henri Nestlé
– Farinha Láctea Henri Nestlé.
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Início da comercialização dos produtos Maggi.

'/+.

72

4

1873

1 871 1
8
'

Fundação da Prolacto Lacticínios de S. Miguel, em São Miguel,
nos Açores.

'/-'

Início das actividades do negócio Nestlé Foodservices, com
uma gama diversificada de produtos para restauração, pastelaria e vending.
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A Sociedade de Produtos Lácteos passa a designar-se NESTLÉ PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.R.L.

6

'/-)

1 8 86

'/,.

.,- 1

'//)

Aquisição da empresa Longa Vida (iogurtes e sobremesas lácteas) e da Buondi (café torrado).

'//*

Aquisição internacional dos Gelados Motta.
Lançamento do Nestea.
Inauguração da nova sede da Nestlé Portugal, em Linda-aVelha.

(&&'

85
18

1

Aquisição de uma participação na Sociedade de Águas de
Pisões – Moura, S.A.

1 8 7 7 18 7 8
'/-.

Início do fabrico de produtos culinários (Sopas e Caldos Maggi)
na Fábrica de Avanca.

'/.*

Início do fabrico e comercialização de produtos Ultra-Congelados Findus na Fábrica da Gafanha da Nazaré. Aquisição da
fábrica de chocolates Rajá.

0

Início do fabrico de Nescafé na Fábrica de Avanca.

(&&(

A Sociedade de Águas de Pisões – Moura, S.A. muda a sua
designação social para Nestlé Waters Portugal, S.A.
Criação do negócio Nestlé Purina PetCare em Portugal.

(&&)

Incorporação da Nestlé S.G.P.S. na Nestlé Portugal, S.A. Celebração dos 80 anos da Nestlé em Portugal. Visita do Presidente da República Portuguesa, Dr. Jorge Sampaio, à Fábrica
da Nestlé em Avanca. Em função da aquisição internacional
do Grupo Powwow, integração no Grupo Nestlé em Portugal
da empresa Selda – Comércio e Representações, Lda.
Lançamento do negócio Nespresso em Portugal.

(&&+

A Selda – Comércio e Representações, Lda. altera a sua denominação para Nestlé Waters Direct Portugal – Comércio e Distribuição de Produtos Alimentares, S.A.

1 92

'/-*

(&&,

Constituição da joint venture Lactalis Nestlé Produits Frais para
o negócio de iogurtes e sobremesas lácteas na Europa. Em
Portugal, este negócio é gerido pela Sociedade Longa Vida –
Indústrias Lácteas, S.A., que passa a integrar a joint venture
Lactalis Nestlé Produits Frais.

(&&.

Comemoração dos 85 anos de presença Nestlé em Portugal.
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Início do fabrico do Chocolate Nestlé na fábrica da Rajá. Aquisição da Tofa – Torrefacção de Cafés, Lda.

'/.,

Início da fabricação dos Cereais de pequeno-almoço na Fábrica
de Avanca.
Alteração da designação social para NESTLÉ PORTUGAL, S.A.

Lançamento da Nestlé Aquarel (água).
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Início da comercialização de Nescafé.

'//&

17

8 2 1 8 83 1
8
1
88
1

1900 190
1
19
99
0
18
2

89

A Sociedade de Produtos Lácteos obtém o exclusivo da fabricação e venda dos produtos NESTLÉ. Início do crescimento
da empresa.

8 68 18

9

18
9

Aquisição da empresa Casa Christina – Torrefacções.
Aquisição da empresa Sical –Torrefacções.

19

4
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95
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1

Fundação da Sociedade de Produtos Lácteos, Lda., tendo como principal sócio o Prof. Egas Moniz, e nasce
em Santa Maria de Avanca a primeira
fábrica portuguesa de leite em pó simples, que será o embrião do que é hoje
a NESTLÉ PORTUGAL.
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Nestlé Portugal, S.A.
Direcção de Relações Corporativas
Rua Alexandre Herculano, 8
2799-554 Linda-a-Velha
Tel.: +351 21 414 85 00
Fax: +351 21 414 37 00
faleconnosco@pt.nestle.com
www.nestle.com
9EDIKBJEH?7
PricewaterhouseCoopers
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Companhia das Cores – Design e Comunicação Empresarial
J?H7=;C
2.200 exemplares
F7F;B
MAGNO SATIN, certiﬁcado de acordo com as normas
FSC – Forest Stewarship Council (Conselho de Manutenção da Floresta).
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Email: faleconnosco@pt.nestle.com

