Nestlé anuncia os finalistas do CSV Prize 2016

Baunilha de alta qualidade produzida no sopé do
Kilimanjaro ou amido de mandioca e tapioca do Sudoeste
dos Camarões?
23 de Maio de 2016 – Long announcement

Com a abertura da Conferência Mundial de Ajuda Humanitária, em Istambul, a Nestlé anunciou
os finalistas na área de Criação de Valor Partilhado para o “Nestlé CSV Prize 2016”: A organização
Indústrias de Extratos Naturais (IEN) da Tanzânia e a Agro-Hub dos Camarões. Depois de quatro
fases de triagem, os dois finalistas foram selecionados pelo Conselho CSV Nestlé a partir de um
grupo de 450 candidatos, juntamente com nove peritos independentes e nove especialistas
internos da Nestlé.
A IEN é uma organização social pioneira na extração sustentável de aromas na Tanzânia.
Fundada em novembro de 2011, a IEN estabeleceu uma cadeia de valor para a comercialização
de extratos de aromas naturais de baunilha, cacau e laranja, trabalhando com os pequenos
agricultores no lado tanzaniano do Monte Kilimanjaro.
A Agro-Hub é uma agência de produção e comercialização agrícola do sudoeste dos Camarões
que trabalha para ajudar os pequenos agricultores a ter acesso a mercados sustentáveis. A AgroHub construiu uma pequena fábrica integrada para transformar a mandioca em amido e “garri”,
um tipo de tapioca, e vendê-la à sua rede de consumidores, através de sua própria loja de
alimentos frescos (Agro-Mart).
"Ambos os programas se destacam por proporcionar benefícios sócio-económicos para os
pequenos agricultores na África Sub-Sahariana e aumentar, localmente, o valor comercial na
produção de baunilha e mandioca", afirma o CEO da Nestlé, Paul Bulcke. "Eles refletem os bons
exemplos de como o setor privado pode contribuir para aumentar os meios de subsistência em
África."
A Nestlé irá anunciar o vencedor do Prémio CSV de 2016, no Fórum CSV 2016 a realizar a 21 de
junho de 2016 em Abidjan, na Costa do Marfim. O prémio, no valor de CHF 500,000, será
partilhado entre o vencedor e os restantes finalistas.

