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A Nestlé Waters vai certificar as suas instalações com o «Alliance for Water Stewardship Standard», até
2025
Vittel, France, 07 de junho de 2018 – A Nestlé Waters anunciou hoje que vai estender o seu compromisso na gestão da
água através da certificação de todas as suas instalações com o Alliance for Water Stewardship (AWS) Standard, até 2025.




A certificação da Alliance for Water Stewardship (AWS) é o primeiro Standard a promover globalmente as
melhores práticas na gestão da água, o que beneficia as comunidades e preserva as bacias hidrográficas locais.
A Nestlé Waters está a estender os seus compromissos à certificação AWS, porque esse processo permite uma
colaboração amplificada e melhorada entre os Stakeholders locais.
A Nestlé Waters está a encorajar outros negócios a adotar o AWS Standard, como exemplo de como uma
colaboração significativa e inclusiva entre todos os utilizadores locais de água é essencial para uma gestão
sustentável da água.

O sistema global da AWS promove o uso responsável da água, o que beneficia social e economicamente as comunidades
locais, garantindo também a sustentabilidade ambiental das bacias hidrográficas – todas estas questões são prioridades
para a Nestlé. Desde o primeiro compromisso assumido com o AWS Standard, em 2017, a Nestlé Waters já certificou oito
das suas fábricas em todo o mundo, incluindo no Paquistão, no Canadá e nos Estados Unidos.
«A água é um dos desafios mais críticos em termos de sustentabilidade que a sociedade e os nossos negócios hoje
enfrentam. Na Nestlé, preocupamo-nos com a água. Estamos 100% comprometidos em proteger os recursos hídricos para
as gerações futuras», afirma o CEO da Nestlé Waters, Maurizio Patarnello, que acrescenta que ao «comprometermo-nos
a certificar todas as nossas instalações da Nestlé Waters com este padrão credível de gestão da água, reconhecido
publicamente, estamos a demonstrar como contribuímos positivamente para os recursos hídricos, com os quais operamos
para o benefício de todos.»
Esse compromisso, agora reforçado, demonstra como a Nestlé se preocupa com a água nas suas quatro principais áreas:
nas fábricas, nas bacias hidrográficas, nas suas cadeias de abastecimento agrícola e nas comunidades onde opera, para
fornecer acesso a água potável e saneamento.
O processo de certificação da AWS permite uma colaboração mais ampla e melhorada entre os Stakeholders locais, o que
leva a um maior entendimento dos desafios locais da água e a ações coletivas mais significativas para os enfrentar – todos
eles vitais para uma gestão sustentável dos recursos hídricos.
“A gestão responsável da água é uma questão que nos preocupa a todos - empresas, governos, indivíduos e comunidades.
A colaboração significativa e inclusiva é a única maneira através da qual podemos contribuir positivamente para o futuro
da água”, afirma Adrian Sym, CEO da AWS. "Esperamos que outras grandes empresas sigam estes passos", concluiu.
Encorajar outras empresas a seguirem o exemplo
A Nestlé Waters está a incentivar outras empresas a adotar o standard da AWS nas suas instalações e fábricas em todo o
mundo. “Precisamos de um diálogo contínuo entre os utilizadores locais de água e de um entendimento mútuo sobre os
desafios que os recursos hídricos enfrentam para poder construir ações coletivas e gerir de forma proactiva e sustentável
os recursos hídricos”, defende Cédric Egger, Corporate Water Resources Manager da Nestlé Waters. "Estamos
determinados a atuar como um catalisador para desenvolver estes planos de ação em conjunto com outros utilizadores de
água locais, sempre que tal for relevante", acrescentou.
Ao longo de 25 anos, a Nestlé Waters tem-se comprometido com soluções de colaboração de longo prazo, tanto a nível
de fábrica como de bacias hidrográficas, para preservar a quantidade e/ou a qualidade dos recursos hídricos locais.

Programas como o Agrivair, iniciado em 1992 em Vittel (França), ou o Eco-Broye, levado a cabo em Henniez (Suíça), são
regularmente destacados como alguns dos projetos farol na gestão dos recursos hídricos pelas empresas.
*****
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 1922 Colaboradores, tendo gerado em 2017 um volume de
negócios de 486 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 Nestlé Waters: “The Healthy Hydration Company”, criada em 1992, é a divisão de água do Grupo Nestlé e a
empresa de água engarrafada número um em todo o mundo. Opera em 34 países, com 92 instalações de produção e mais
de 33.700 funcionários. A Nestlé Waters oferece um amplo portefólio de 49 marcas exclusivas (de águas minerais naturais
a purificadas), incluindo a Nestlé Pure Life, a sua marca de água engarrafada nº 1, Perrier e S.Pellegrino, as suas marcas
internacionais de água com gás.

Sobre a Alliance for Water Stewardship: A AWS é uma agregação global de empresas, ONGs, estruturas do setor público
e Stakeholders da área da sustentabilidade. São os guardiões do International Water Stewardship Standard (AWS Standard),
uma estrutura com aplicação global para os principais utilizadores de água entenderem os impactos da utilização que fazem dos recursos hídricos e
trabalharem de forma colaborativa e transparente para a gestão sustentável da água num contexto de captação. A afiliação na AWS liga e motiva
organizações que estão unidas pela missão da AWS: a utilização responsável de água doce que é social e economicamente benéfica e
ambientalmente sustentável.
O setor público e os proeminentes grupos de conservação ambiental, como o World Wildlife Fund (WWF) e The Nature Conservancy, contribuíram
para o desenvolvimento do Standard da AWS.
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