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NESTLÉ PORTUGAL 

 

Unidades Sustentáveis 

Para uma maior eficiência 

 

EMPRESA 

A Nestlé Portugal, S.A. faz parte do grupo Suíço Nestlé, o maior produtor mundial de 

alimentos e água engarrafada, presente em mais de 85 países e com cerca de 265 mil 

colaboradores. Em 2006, atingiu um volume de negócios na ordem dos 62,5 mil milhões 

de euros.  

 

Em Portugal, o grupo Nestlé está presente no mercado de alimentação em diferentes 

áreas de negócio: nutrição infantil, cafés torrados, cafés e misturas solúveis, chocolates, 

cereais de pequeno-almoço, gelados, águas minerais e alimentos para animais de 

companhia. O grupo Nestlé em Portugal emprega cerca de 1500 colaboradores e gerou 

em 2006 um volume de negócios na ordem dos 562 milhões de euros. Possui cinco 

unidades de produção (Avanca, Porto, S. Miguel / Açores, Vidago e Seixal) e cinco centros 

de distribuição (Matosinhos, Porto, Avanca, Guia e Madeira). 

 

ENVOLVIMENTO 

Desde a sua origem que a Nestlé assume um compromisso com a aplicação de práticas 

empresariais favoráveis ao ambiente e continua a fazer investimentos consideráveis nessa 

área. O documento “Política Nestlé de Meio Ambiente” sublinha este compromisso, pelo 

qual toda a companhia está alinhada. 

 

O grupo Nestlé a nível mundial dispõe de um sistema de gestão ambiental denominado 

“Nestlé Environmental Management System” (NEMS), cujos objectivos passam por 
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assegurar o respeito da legislação e das políticas ambientais, melhorar de forma contínua 

a performance ambiental, contribuir para o Desenvolvimento Sustentável e garantir o 

alinhamento com a norma ISO 14001. O NEMS aplica-se de forma obrigatória a todas as 

actividades da Nestlé que possam ter um impacto directo ou indirecto sobre o ambiente.  

 

PROJECTO 

O aumento da eficiência de funcionamento das várias unidades da Nestlé em Portugal é o 

projecto em destaque. O objectivo da empresa é alcançar uma maior eficiência no 

consumo de energia, assim como na redução da utilização de recursos naturais, sem que 

isso implique a redução da qualidade dos produtos e do bem-estar dos colaboradores, 

potenciando até os possíveis benefícios financeiros a obter com as medidas 

implementadas. 

 

Os objectivos de redução dos consumos, em função de uma maior eficiência dos edifícios 

da Nestlé em Portugal, guiaram-se pelas metas corporativas traçadas pela casa-mãe na 

Suíça: três por cento de redução anual no consumo de energia e cinco por cento de 

redução anual no consumo de água (tendo como ano de referência 2004, fase em que se 

adoptaram as novas orientações). 

 

ACTIVIDADES 

Ao nível das fábricas, foi implementado um vasto conjunto de medidas. A unidade de 

Avanca centrou-se em cinco áreas principais: emissões atmosféricas (instalação de novas 

chaminés e instalação de queimadores de partículas nas chaminés dos torradores); 

resíduos (implementação do sistema de gestão global de resíduos); energia 

(implementação de alterações na central de ar comprimido, racionalização da rede, 

mudança de fuelóleo para gás natural); água (melhorias ao nível da refrigeração e nos 

dispositivos de selagem das bombas de pasteurização); e produtos químicos (colocação 

de bacias de retenção no armazém de óleos e instalação de armários de segurança para 

determinados produtos químicos).  
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A unidade do Porto encetou a sua acção em duas áreas principais: resíduos (criação de 

um novo armazém de resíduos perigosos e produtos químicos) e emissões atmosféricas 

(caracterização de todos os focos de frio da fábrica). 

 

A unidade de Lagoa desenvolveu actividades ao nível da energia (montagem de um 

evaporador com maior capacidade produtiva e rendimento energético); dos resíduos 

(instalação de um novo equipamento para gestão de óleos usados) e das emissões 

atmosféricas (montagem de um separador de partículas). 

 

Na sede, em Linda-a-Velha, as actividades desenvolvidas centraram-se em cinco áreas: 

electricidade (substituição de lâmpadas incandescentes por fluorescentes, implantação de 

detectores de presença humana, redução dos horários automáticos de iluminação e 

redução de iluminação em locais de passagem); gás (redução do horário de 

funcionamento de caldeiras para aquecimento de águas sanitárias e de AVAC e aquisição 

de aquecedores de água solares para apoio às caldeiras); água (redução dos calibres de 

saída de água nas torneiras, diminuição no volume de enchimento dos tanques sanitários 

e racionalização do esvaziamento dos tanques de água para limpeza, impedindo o 

enchimento quando está prevista a sua limpeza); resíduos (separação e encaminhamento 

para tratamento e colocação de contentores com separadores para os vários tipos de 

lixo); e energia (sensibilização dos colaboradores para as necessidades de poupança). 

 

DIFICULDADES 

Globalmente, verificaram-se algumas resistências às mudanças implementadas, 

nomeadamente na alteração dos hábitos por parte dos colaboradores, na observação de 

alguns obstáculos técnicos na aplicação das soluções face aos objectivos traçados e 

algumas contrariedades em termos da disponibilidade de meios financeiros necessários 

para determinados objectivos. 
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RESULTADOS 

No total das três fábricas Nestlé em Portugal (Avanca, Porto, Lagoa), verificou-se em 

2006 um aumento de 10,45 por cento no volume de produção em comparação com o ano 

2005.  

 

Não obstante este facto, o consumo de água, energia e a emissão de gases diminuiu 

substancialmente. Assim, e comparativamente a 

2005, a Nestlé pôde afirmar reduções nas seguintes 

ordens: 5,14 por cento no consumo de água (metro 

cúbico por tonelada de produto), 5,47 por cento no 

consumo de energia (gigajoule por tonelada de 

produto) e 17,75 por cento nas emissões de Gases 

com Efeito de Estufa (quilograma de dióxido de 

carbono por tonelada de produto).  

 

Na sede, as reduções obtidas até 2006 resultaram de alterações primárias, 

nomeadamente em termos dos horários de funcionamento. Esgotadas estas soluções 

iniciais, a Nestlé terá de proceder a alterações mais profundas, como onerosas 

substituições de equipamentos. A redução de consumos torna-se mais difícil, à medida 

que as soluções primárias se vão esgotando.  

 

Quer isto dizer que as soluções passíveis de utilização ainda são numerosas, pelo que o 

processo de racionalização irá continuar no futuro. Há, contudo, algumas medidas, 

sobretudo ao nível dos consumos de energia, que vão ser efectuadas a curto prazo, tais 

como a substituição de balastros eléctricos por electrónicos para redução de consumos no 

arranque das lâmpadas fluorescentes, a substituição de incandescentes a halogéneo por 

leds e a automatização do desligamento da iluminação. 

 

Mais informações em: www.nestle.pt 

 


