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“A mudança comportamental está na base de toda 
e qualquer alteração que queiramos provocar, seja 

no contexto empresarial ou outro. No caso 
específico da eficiência energética é crítico que 

haja uma mudança de comportamento, suportada 
pela consciencialização da importância da gestão 

dos recursos, sob pena de não conseguirmos 
mudar o paradigma que temos. 

Mas somos responsáveis por garantir esta 
mudança, para assegurar o futuro das gerações 

vindouras.” 
 

Jacques Reber 
Diretor-Geral da Nestlé Portugal  
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471.300.000€ 

Volume de negócios  
em 2013 

 
 

1869 

Colaboradores 
 

 

Energy Target Setting 

 

Investimento 1.800.000€ * 

Payback < 4 anos* 

Poupança anual obtida 

Poupança estimada a cinco anos 

Poupança estimada a 10 anos 

1.250.000€* 

6.250.000€* 

12.500.000€* 

  

Duração da implementação 3 anos * 

 Áreas de atuação                        elétrica, vapor, água 

 

*Se todos os projetos identificados forem implementados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de intervenção 

comportamental processual tecnológica 

    

Tipo de consumo 

transporte iluminação climatização 
produção 
industrial 

    

 antes depois variação 

Consumo de energia anual (tep) 12.381.582 9.434.451 -23,8% 

Custo de energia anual (k euros) 4420 3200 28,3% 

Emissões de CO2 (ton equivalentes) 17.853 14.446 -19,1% 

 

Energy Target Setting é uma ferramenta de melhoria contínua criada pela 
Nestlé, que avalia o uso eficiente da energia e que tem aplicabilidade na 
gestão de energia e de água das fábricas da companhia. A auditoria na 
fábrica tem a duração de 10 dias e reúne os colaboradores da Nestlé, 
nacionais e internacionais, fornecedores e especialistas externos. No final, é 
desenhado um plano de ação, com vista a tornar as fábricas mais eficientes. 

 

Objetivos 
Diminuição do consumo energético 

Melhoria de gestão da procura energética 
Redução do custo unitário da produção 

Aplicações tecnológicas 
Mudança comportamental 

Consumo de energia e emissões de tonCO2 antes e depois do projeto 
(se todos os projetos forem implementados) 

Características do projeto 
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Energy Target Setting 

A energia é um dos pilares fundamentais em 

todas as operações da Nestlé. Neste sentido, nos 

anos 90, a companhia publicou um documento 

designado “Política de Energia” e mais 

recentemente, estabeleceu o ”Roadmap da 

Nestlé para a gestão da energia: reduzir, 

recuperar e utilizar energias renováveis rumo à 

excelência”, que se integra no conceito de 

“Criação de Valor Partilhado”.  

O roadmap pode ser explicado através da 

pirâmide de conservação da energia, onde se 

definem três níveis de atuação. 

O primeiro nível da pirâmide de conservação da 

energia é a base de qualquer processo de 

otimização energética, ou seja, o uso eficiente 

dos equipamentos. Na prática, isto consegue-se 

através de implementação de boas práticas 

energéticas; implementação de ferramentas 

desenvolvidas internamente, que permitam 

identificar áreas de maiores consumos e realizar 

auditorias e simulações (Nestlé Energy 

Management Tool – NEMT, Energy Target Setting 

- ETS), eliminação de todas as fontes de 

desperdício (controlo de fugas, controlo do 

estado das tubagens, eliminando equipamentos 

pouco eficientes, etc.) e consciencialização dos 

colaboradores para a eficiência energética. 

O segundo nível é a otimização dos processos, 

por exemplo, através da recuperação do calor 

residual para uso posterior em outros sistemas. 

Por fim, as energias renováveis ocupam o 

terceiro nível da pirâmide e o caminho mais 

sustentável para fornecer a energia às operações 

da Nestlé. 

O exercício de Energy Target Setting é uma das 

ferramentas utilizada no primeiro nível da 

estratégia de gestão energética, que se traduz 

numa análise exaustiva das práticas de gestão de 

energia - conservação e utilização - e de água.  

O processo começou, aproximadamente, 3 meses 

antes e pressupõem várias etapas. Na fase inicial 

– na preparação – há uma reunião dos vários 

responsáveis da área técnica da Nestlé, com o 

objetivo de apresentar a metodologia do 

exercício e analisar o checklist de resumo da 

documentação e informação necessária para a 

realização do mesmo. Para a execução do ETS é 

imprescindível disponibilizar um conjunto de 

informação e documentos relacionados com 

eletricidade, caldeiras/vapor, outros 

Resultados mais significativos 
 

. Redução do consumo de energia em 
70.391 GJ/ano 
. Redução do consumo de água em 35.850 
m3/ano 
. Redução de 3407 toneladas CO2/ano 
. Redução de custos no valor de 1234 k€ 
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equipamentos de combustão, água, água 

residual, refrigeração/torres de refrigeração, ar 

comprimido ou produção. 

Depois, são constituídas as diversas 

equipas/grupos de trabalho (por exemplo, 

eletricidade, vapor, água, ar comprimido, 

processo, etc.) que têm como objetivo 

aprofundar o conhecimento dos dados relevantes 

associados a cada uma das áreas. 

Segue-se um convite formal aos fornecedores e 

especialistas externos e, depois, o momento de 

arranque do exercício com a apresentação da 

agenda, da lista de participantes e partilha da 

informação existente. O exercício ETC tem a 

duração de 10 dias. 

Na fábrica de Avanca da Nestlé, os projetos 

implementados em primeiro lugar estão 

relacionados com a colocação de variadores de 

velocidade em motores elétricos, 

aproveitamento de permutas de energia térmica 

através da colocação de permutadores, 

reaproveitamento de águas e fecho de circuitos 

de refrigeração anteriormente em circuito 

aberto. 

O exercício ETS à fábrica de Avanca decorreu em 

2013 e originou reduções potenciais anuais do 

consumo de energia em 70.391 GJ, do consumo 

de água em 35.850 m3 e de 3407 toneladas de 

CO2 equivalente. Estes resultados traduzem-se 

em poupanças de 1,2 milhões de euros. 

Energy Target Setting é um dos meios que 

contribui para a Nestlé concretizar a ambição de 

ser uma companhia de referência ao nível da 

conservação de energia e ser reconhecida como 

energeticamente responsável. 

 

  

 

 
Lições aprendidas 

 
Criação de equipas multidisciplinares com 

partilha de conhecimentos 
 

Envolvimento dos especialistas da Nestlé 
 

Aprendizagem/tomada de conhecimento das 
melhores práticas e melhores equipamentos 

 
Estudo aprofundado dos fluxos de energia e 

de água 
 

Implementação de melhorias no processo 
 

Grande envolvimento de toda a equipa no 
exercício 
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NESTLÉ PORTUGAL 
 
A Nestlé Portugal, S.A. faz parte do grupo Suíço Nestlé, o maior produtor mundial de produtos 
alimentares e companhia líder em nutrição, saúde e bem-estar. Em Portugal, o grupo Nestlé está 
presente no mercado de alimentação em diversas áreas de negócio, das quais se destacam a nutrição 
infantil, os cafés torrados, as bebidas solúveis, os chocolates, os cereais de pequeno-almoço, a nutrição 
clínica e os gelados bem como os alimentos para animais de companhia. O grupo Nestlé em Portugal 
emprega 1895 colaboradores e gerou, em 2014, um volume de negócios na ordem dos 461,3 milhões de 
euros. Na sua estrutura em Portugal, a Nestlé conta com três fábricas (Porto, Avanca e Lagoa-Açores), 
com uma sede (Oeiras), um centro de distribuição e 5 delegações comerciais situadas no continente e 
ilhas. A Nestlé desenvolve as suas atividades com base em três pilares fundamentais: nutrição, água e 
desenvolvimento rural e é com estes três pilares de atuação que cria e partilha valor com a sociedade 
portuguesa. A Nestlé está em Portugal desde 1923, há 92 anos. 
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