
 
 

A Nestlé impulsiona a energia eólica através de uma parceria com a EDP Renováveis, rumo ao 

objetivo de 100% de energia renovável 

 

Um contrato de compra de energia que irá fornecer cerca de 80% da eletricidade de cinco unidades da 

Nestlé no sudeste da Pensilvânia. 

 
ARLINGTON, VA, Estados Unidos da América - Madrid - 12 de fevereiro, 2018 
 
A Nestlé nos Estados Unidos, em parceria com EDP Renováveis (Euronext: EDPR), líder global no setor de 
energia renovável e um dos maiores produtores de energia eólica à escala mundial, anunciaram hoje um 
acordo de compra de energia de 15 anos, o qual irá fornecer cerca de 80% da eletricidade em carga em 
cinco instalações da Nestlé no sudeste do estado da Pensilvânia. O acordo constitui um passo crucial da 
Nestlé face à ambição de obter 100% da sua eletricidade a partir de fontes renováveis.  
 
O parque eólico de Meadow Lake VI, propriedade da EDP Renováveis, irá gerar 50 MW distribuídos 
através da rede de interligação de PJM pelas fábricas e centros de distribuição operados pela Nestlé 
Purina PetCare, Nestlé USA e Nestlé Waters North America, nas cidades de Allentown e Mechanicsburg, 
na Pensilvânia. Pelo facto do parque eólico e as instalações recetoras se localizarem na mesma rede 
regional, o acordo permitirá o rastreamento desde as instalações na Pensilvânia até ao parque eólico. 
Com este acréscimo de energia, a Nestlé totalizará 20% de eletricidade proveniente de fontes 
renováveis, em 2019. 

O contrato de compra de energia está em linha com o apoio e defesa que a Nestlé presta às políticas 
estatais que asseguram que as empresas têm acesso a energia renovável. Este projeto de energia 
renovável permitirá à Nestlé reduzir custos de energia, evitar a volatilidade dos preços dos combustíveis 
fósseis e manter-se competitiva.  
  
"A nossa parceria com a EDP Renováveis impele-nos a avançar na ambição que temos de criar zero 
impacto ambiental até 2030, além de ser mais um exemplo no caminho de transformação do nosso 
negócio," afirma Kevin Petrie, Diretor da área de Supply Chain da Nestlé USA. "Este acordo de compra 
de energia ilustra na perfeição a nossa estratégia de criação de valor partilhado - pela qual criamos valor 
para o nosso negócio ao mesmo tempo que  contribuímos para um futuro mais saudável para o 
planeta." 

Através deste acordo de compra de energia, a EDPR irá expandir a capacidade do seu parque eólico de 
Meadow Lake VI,  no condado de Benton, no estado de Indiana. A expansão adicionará 50 MW, 
suficientes para o abastecimento de cerca de 17.700 casas durante um ano, aos 150 MW que a EDPR já 
assegurou para o projeto. Além disso, o parque eólico trará uma série de benefícios económicos ao 
estado de Indiana, seja em empregos gerados, pagamentos de impostos e aos proprietários das terras e 
dinheiro gasto nas comunidades locais. A construção do projeto de expansão terá início nos próximos 
dois meses e a instalação estará totalmente operacional no final de 2018.  Com a conclusão do parque 
eólico, o projeto de Meadow Lake terá um total de 800 MW de capacidade. 



 
"Este acordo de compra de energia permite à EDP Renováveis expandir ainda mais a presença no 
Indiana, o estado em que somos o maior produtor de energia eólica," disse João Manso Neto, CEO da 
EDPR. "A EDP Renováveis está orgulhosa desta parceria, a qual ajudará a Nestlé a alcançar o objetivo 
ambicioso de obter toda a sua energia elétrica a partir de fontes renováveis." 
 

Sobre a EDP Renováveis (EDPR) 
A EDP Renováveis (Euronext: EDRP) é líder mundial no sector das energias renováveis e o quarto maior 
produtor mundial de energia eólica. Com um pipeline de desenvolvimento sólido, ativos de primeira 
classe e capacidade operacional que é líder de mercado, a EDPR registou nos últimos anos um 
desenvolvimento excecional e está atualmente presente em 12 mercados (Bélgica, Brasil, Canadá, 
França, Itália, México, Polónia, Portugal, Roménia, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos). A Energias 
de Portugal, S.A. (“EDP”), principal acionista da EDPR, é uma empresa global de energia e líder na 
criação de valor, inovação e sustentabilidade. A EDP integra o Índice de Sustentabilidade Dow Jones há 
10 anos consecutivos. 

Para mais informações, visite www.edpr.com. 
 
 
Sobre a Nestlé nos EUA 

A Nestlé nos Estados Unidos está empenhada em melhorar a qualidade de vida e em contribuir para um 
futuro mais saudável - para as pessoas e para as famílias, para as nossas comunidades prósperas e 
resilientes e para o planeta. O nosso portfólio diversificado em alimentação e bebidas oferece opções 
nutritivas para cada membro da família e apoia os primeiros 1000 dias de vida, bem como o 
envelhecimento saudável das pessoas e animais de estimação. 
 
Nos Estados Unidos, a Nestlé é composta por oito empresas principais: Nestlé USA, Nestlé Waters North 
America, Nestlé Nutrition, Nestlé Professional, Nespresso, Nestlé Health Science, Nestlé Skin Health e 
Nestlé Purina PetCare Company. Juntas, estas empresas operam em mais de 120 localidades, ao longo 
de 47 estados, e empregam 50 mil pessoas. Os Estados Unidos viram as vendas da Nestlé atingir os 27 
mil milhões de dólares em 2016, tornando-se no maior mercado da Nestlé a nível mundial. 
 
A Nestlé foi reconhecida como uma das «Smartest Companies» pelo MIT Technology Review, foi a 
empresa com melhor classificação no ranking «Change the World» da revista Fortune e ainda a melhor 
empresa do setor alimentar no Índice de Sustentabilidade de Dow Jones. 
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