
 
 

Nestlé Portugal doa 130.000 equipamentos de proteção 

individual à Cruz Vermelha Portuguesa  
 

• Nestlé Portugal associa-se à campanha #EuAjudoQuemAjuda da CVP 

• Apoio da Nestlé será materializado na compra de proteção para profissionais de saúde 

que cuidam da população mais sénior. 
 

 

Linda-a-Velha e Lisboa, 16 de abril de 2020 – A Nestlé Portugal acaba de se associar à 
campanha #EuAjudoQuemAjuda da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), no âmbito do 
combate à pandemia COVID-19, através da doação de 130.000 equipamentos de 
proteção individual, num valor global de 100 mil euros. Este apoio será canalizado para 
os mais de 500 profissionais de saúde que todos os dias cuidam da população sénior em 
lares e através de serviços de apoio domiciliário. 
 
Com este apoio a Cruz Vermelha irá ter à sua disposição batas plásticas, toucas, luvas, 
tapa-pés, entre outros materiais que são essenciais à proteção dos profissionais que dão 
apoio a estas pessoas mais vulneráveis, quer nas visitas às suas casas ou nas instituições 
dirigidas pela própria Cruz Vermelha. Proteger estes profissionais é também proteger os 
que por eles são cuidados, para que não chegue a ser necessária a utilização de 
dispositivos médicos como ventiladores em ambiente de internamento hospitalar. 
 
Paolo Fagnoni, CEO da Nestlé Portugal afirma: “Num cenário de crise como o atual, 
consideramos importante que a Nestlé, como companhia líder em Portugal, continue a 
apoiar as comunidades onde está inserida, algo que sempre esteve e está nas prioridades 
da nossa atuação no mercado. Assim, este apoio que agora damos à Cruz Vermelha 
Portuguesa, com quem mantemos uma relação privilegiada desde há várias décadas, irá 
certamente contribuir para apoiar, em todo o país, os que mais sofrem com esta crise e 
aumentar a segurança daqueles que, no terreno, deles estão a cuidar.”  
 
Francisco George, Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa afirmou “Esta parceria com 
a Nestlé reflete-se de grande importância para a garantia da resposta da Cruz Vermelha 
Portuguesa no quadro do controlo da Pandemia. Contamos com a generosidade de 
todos para esta causa.” 
 
Tanto a Cruz Vermelha como a Nestlé nasceram há mais de um século, com raízes em 
comum na Suíça e estão presentes em quase todos os países do mundo, partilhando 
valores comuns, incluindo a determinação de fazer a diferença no terreno. Como parte 
da resposta à emergência atual a Cruz Vermelha está a fornecer ajuda imediata para 
fortalecer os sistemas de saúde onde a necessidade é maior, ajuda esta que é agora 
reforçada por este apoio da Nestlé Portugal. 
 
 



 
 

 

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 2296 Colaboradores, tendo gerado em 2019 um 
volume de negócios de 535 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. 
 
Sobre a Cruz Vermelha Portuguesa 
 
A Cruz Vermelha Portuguesa esforça-se para prevenir e aliviar o sofrimento humano, em Portugal e no mundo. 
Constitui missão da CVP prestar assistência humanitária e social, em especial aos mais vulneráveis, prevenindo e 
reparando o sofrimento e contribuindo para a defesa da vida, da saúde e da dignidade humana. Para o 
desenvolvimento da nossa atividade, mobilizamos o “Poder da Humanidade”, bem como a generosidade dos 
doadores e parceiros por todo o país. Na qualidade de Sociedade Nacional do Movimento Internacional da Cruz 
Vermelha e do Crescente Vermelho, agimos no respeito pelos princípios fundamentais da Humanidade, 
Imparcialidade, Neutralidade, Independência, Voluntariado, Unidade e Universalidade. Saiba mais explorando a nossa 
infografia repleta de dados e números que explicam como os nossos voluntários, doadores e colaboradores ajudam 
as pessoas em Portugal e noutras partes do mundo. 
 
 
 
 
Para mais informações: 
Nestlé - Lift Consulting 
Sofia Rijo 
Email: sofia.rijo@lift.com.pt 
Tel: +351 913 010 769 

https://www.cruzvermelha.pt/movimento-internacional/federa%C3%A7%C3%A3o,-comit%C3%A9-e-sociedades.html
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