
 

 
 

Nestlé apoia famílias com nova política de licença parental  
 
 
Linda-a-Velha, 04 de dezembro de 2019 – A Nestlé anunciou hoje o lançamento de 

uma política global de licença parental, mais inclusiva e melhorada. A nova 
política de género neutro será aplicada a todos os colaboradores em todo o 
mundo. Na Nestlé Portugal, as medidas agora anunciadas pelo Grupo já se 
encontram em vigor.   
 
De acordo com esta nova política, a licença parental para cuidadores primários 
(pais) será estendida para as 18 semanas de licença integralmente paga a partir 
das 14 semanas anteriores. A política estabelece um mínimo de quatro semanas 
para cuidadores secundários, para os quais não havia um mínimo global 
anteriormente fixado. 
 
O CEO da Nestlé, Mark Schneider, disse: “Cada família é única, por isso 
desenvolvemos uma política de apoio aos pais que é flexível o suficiente para 
funcionar para todos nós. Apoiar o desenvolvimento saudável dos bebés tem 
sido um valor essencial da nossa companhia desde a sua fundação. A nossa 
nova política de apoio aos pais é uma parte importante dos nossos esforços para 
proporcionar às crianças o melhor começo de vida, permitindo que os pais 
passem mais tempo com seu novo filho.” 
 
Esta política estabelece novos padrões mínimos, mas não estabelece limites. 
Isso significa que, em alguns locais, a Nestlé pode optar por oferecer mais férias 
do que as 18 semanas para os cuidadores primários e as quatro semanas para 
os cuidadores secundários (avós e tios). A companhia fornecerá sempre uma 
licença parental mais longa, se as leis locais o exigirem. 
 
Além das novas medidas, a política de apoio aos pais reforça a proteção do 
emprego, a não discriminação, a proteção da saúde, a disponibilidade de opções 
flexíveis de trabalho, bem como o apoio à amamentação. 
 
A Diretora de Recursos Humanos da Nestlé, SA, Béatrice Guillaume-Grabisch, 
disse: “Queremos tornar a Nestlé um local de trabalho ainda mais inclusivo e 
inspirador. Esta é uma política que beneficiará cada um dos nossos 
colaboradores no momento em que recebem um novo filho na sua família, 
independentemente do local do planeta onde se encontrem.” 
 
A Nestlé começará a implementar a nova política em 2020, com o lançamento 
global concluído até o final de 2022. 
 
 

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. 

 

 


