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Passatempo Taste Drive Nestlé reverte a favor de famílias carenciadas  

Nestlé doa 1 tonelada de alimentos ao Banco Alimentar  

 

A Nestlé Portugal, SA doou uma tonelada de alimentos ao Banco Alimentar. A 

totalidade dos produtos alimentares doados destina-se a integrar os cabazes 

distribuídos, de forma capilar, pelos 21 bancos alimentares espalhados pelo país e que, 

no seu conjunto, ajudam 380 mil pessoas. 

Esta ação resultou de uma iniciativa dinamizada pela área de negócio dos chocolates 

Nestlé através do microsite www.tastedrive.pt, na qual os portugueses eram desafiados a 

porem à prova o seu “sexto sentido”, adivinhando quantos chocolates cabiam dentro de um 

Volkswagen Up.  

E se o grande prémio para o autor da estimativa mais aproximada foi o próprio automóvel, o 

peso exato de todos os snacks que foram necessários para o encher reverteu em alimentos 

para aquela Instituição Particular de Solidariedade Social.  

Para Isabel Jonet, presidente do Banco Alimentar Contra a Fome, “iniciativas desta 

natureza são essenciais no sentido em que nos ajudam a cumprir a nossa missão de dar 

uma resposta necessária, mas provisória, às pessoas/famílias comprovadamente 

carenciadas”.  

Deolinda Nunes, Diretora de Relações Corporativas da Nestlé Portugal, S.A., destaca 
que “esta é mais uma forma de entender a responsabilidade social corporativa, que 

denominamos por Criação de Valor Partilhado”, reforçando ainda o envolvimento que 
a Companhia tem mantido com a sociedade portuguesa ao longo de nove décadas, 
através de parcerias como a que mantém com o Banco Alimentar Contra a Fome.  
 
A Criação de Valor Partilhado da Nestlé assenta em 3 pilares essenciais – Nutrição, 
Água e Desenvolvimento Rural - tendo sido estas as áreas identificadas como as que, 
na Nestlé, reúnem maior potencial para a criação e partilha de valor com a Sociedade.  
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