Nestlé Healthy Cereals & Dairy Culinary Solutions

Luís Ferreira Pinto é o novo responsável para a
Europa, Médio Oriente e Norte de África
Linda-a-Velha, 9 de outubro de 2019 – Luís Ferreira Pinto é o novo responsável de
Healthy Cereals & Dairy Culinary Solutions da NESTLÉ para a Europa, Médio Oriente e
Norte de África, função que vai exercer a partir da sede da Nestlé Portugal, em Linda-aVelha.
O profissional começou a sua carreira em 1997 como Brand Manager da marca
NESQUIK, tendo posteriormente assumido várias funções de maior responsabilidade em
Portugal e Espanha.
Liderou o lançamento de NESCAFÉ Dolce Gusto em Portugal e em 2009 foi nomeado
Diretor Executivo de Nutrição Infantil. Passou depois pela Direção Executiva da área de
Cafés no retalho e era desde 2017, Diretor Executivo das áreas de Chocolates, Lácteos,
Culinários e Novas Oportunidades de Negócio, onde melhorou de forma sustentada o
crescimento, a rentabilidade e a quota de mercado nos três negócios.
Luís Ferreira Pinto liderou ainda o lançamento de um programa de empreendorismo
interno e externo que originou várias parcerias com startups. Destaca-se pelas suas
capacidades de liderança e desenvolvimento de pessoas, criatividade, capacidade de
inovação e orientação aos resultados.

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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