
 

Nestlé assinala Dia Mundial dos Oceanos e recolhe 3410 kg de lixo  

Colaboradores Nestlé Portugal e as suas 

famílias limparam a praia da Cova do Vapor 
 

Linda-a-Velha, 12 de junho de 2019 – Como forma de assinalar o Dia Mundial dos 

Oceanos, a Nestlé levou a cabo uma iniciativa global de limpeza de zonas costeiras – 

Nestlé Clean-up Day – em 66 locais em dezenas de países, em todos os continentes. 

Em Portugal, uma equipa de 80 colaboradores e as suas famílias limpou, no passado 

dia 7 de junho, a praia da Cova do Vapor, na Costa da Caparica, tendo conseguido 

recolher 3410 quilos de lixo, maioritariamente plástico, que foram posteriormente 

separados e encaminhados para reciclagem. 

Aos voluntários Nestlé juntaram-se ainda 45 crianças com idades entre os 7 e os 9 anos, 

da Escola EB1 Trafaria – uma das escolas inseridas no programa de educação alimentar 

“Nestlé por Crianças mais Saudáveis” –  e enquanto os adultos recolhiam o lixo na praia 

as crianças participaram numa aula sobre biodiversidade marinha e aprenderam a 

reciclar com o workshop “transformar o lixo em arte”. 

“Enfrentar o desafio do lixo plástico requer uma mudança comportamental e a Nestlé 

está comprometida em liderar mudanças duradouras e impactantes e em dar o exemplo 

começando dentro da empresa”, reforça Gonçalo Granado, Diretor de Comunicação da 

Nestlé Portugal.  

Impulsionada pela BUONDI, uma das cinco marcas de cafés torrado da Nestlé Portugal, 

esta ação teve como parceiros a Junta de Freguesia da Trafaria, a Câmara Municipal 

de Almada, a AMARSUL, a Extruplás, a Sociedade Ponto Verde e a L’Oreal. 

No seu total, estiveram envolvidos, em todos os locais ao redor do mundo, 5000 

colaboradores Nestlé acompanhados por familiares. Esta foi mais uma iniciativa 

alinhada com o compromisso da Nestlé em atingir, até 2025, a neutralidade plástica, 

com 100% das suas embalagens recicláveis ou reutilizáveis, e proteger os recursos para 

as gerações futuras. 

 

Sobre a Nestlé 
A Nestlé é a maior companhia mundial de alimentação e bebidas. Está presente em 189 países em todo o mundo e 

os seus 323.000 Colaboradores estão comprometidos com o seu propósito de “Melhorar a qualidade de vida e 

contribuir para um futuro mais saudável”. A Nestlé oferece um vasto portefólio de produtos e serviços para as pessoas 

e para os seus animais de companhia ao longo das suas vidas. As suas mais de 2000 marcas variam de ícones globais 

como Nescafé ou Nespresso, até marcas locais amplamente reconhecidas como CERELAC, NESTUM e SICAL. A 

performance da Companhia é orientada pela sua estratégia de Nutrição, Saúde e Bem-estar. A Nestlé está sediada na 

vila suíça de Vevey, onde foi fundada há mais de 150 anos. 



 

Em Portugal, a Nestlé está presente desde 1923 e tem atualmente 2066 Colaboradores, tendo gerado em 2018 um 

volume de negócios de 500 milhões de euros. Conta atualmente com duas fábricas (Porto e Avanca), um centro de 

distribuição (Avanca) e cinco delegações comerciais espalhadas pelo Continente e pelas ilhas. 
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