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OGrupo Compassfoi reconhecido pela Fortune,como umadas

50 organizações quemudam o mundo.
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atribuído pelaCâmara Municipal daAmadora.

2017

TRUE- AEurest integraoprojetoeuropeuTRUE

Vendas Diretas –A Eurest lança umanovaárea

de negócio de venda direta de matérias primas

Eurest Vending–AEurest apostana identidade

da sua marca própria na área de Vending
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REST -A Eurest reestruturaaáreade
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se com o brand REST
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Como é que a restauração poderá assegurar a 
sustentabilidade do seu sector a longo prazo 
tendo em consideração o desafio de oferecer 
refeições saudáveis e sustentáveis aos seus 
Consumidores?

Desafio…



Fonte: ONU: Transformar o nosso mundo: Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável





Big picture

92% Fornecedores 
Nacionais

3 plataformas 
logísticas

+25M 
refeições/ano



Big picture

If You can't Measure It, 
You can't Improve It. 

O nosso impacto Produtos com 
baixo impacto

Gestão de 
resíduos

Gestão de 
recursos



Big picture

If You can't Measure It, 
You can't Improve It. 

O nosso impacto

Gestão de 
resíduos



Big picture

Gestão de 
resíduos

Resíduos orgânicos

Resíduos plástico e embalagens

Resíduos papel e cartão

Resíduos vidro

Resíduos óleos alimentares

Resíduos indiferenciados

Resíduos diversos: equipamentos, tinteiros, pilhas…



O que fazemos, para reduzir o impacto….

Gestão de 
resíduos

Redução de desperdício matéria-prima
. Definição de novas embalagens adequadas em 
quantidade às necessidades de cada Unidade
. Congelação IQF

Embalagens reutilizáveis 
. Frutas e legumes – eliminação de todas as caixas 
plásticas | madeira | cartão de utilização única por caixas 
reutilizáveis

. Utilização de produtos concentrados
Ex. produtos de higiene e limpeza

Centralização e otimização de rotas de distribuição

Fornecedores



O que fazemos, para reduzir o impacto….

Gestão de 
resíduos

Redução de embalagens

Campanhas 0 saquetas

0 toalhetes

0 palhinhas 

0 paletines

Azeites aromatizados

Copos e taças reutilizáveis

Substituição de gfas de água plásticas, por bebedouros ou gfa TR

Opção máquina Vending Bebidas quentes com opção sem copo

Serviço ao 
cliente



O que fazemos, para reduzir o impacto….

Gestão de 
resíduos

. Redução de resíduos orgânicos

CCRA – Consumo Consciente, Respeita o Ambiente

Stop Food Waste Day

AIA – Aproveitamento Integral de Alimentos

Parcerias com instituições sociais em eventos 

Serviço ao 
cliente



desde 2007
Promovemos a 

redução do 
desperdício 
alimentar

+ de 4,1t alimentos doados
17 Instituições de Solidariedade
75% Adesão consumidores
80 Edições
↓30% desperdício alimentar

Gestão de
Resíduos

Desperdício 
alimentar 



Gestão de
Resíduos

Desperdício 
alimentar 











https://online.flowpaper.com/7a830756/efookSFWD/#page=1


O que fazemos, para reduzir o impacto….

Gestão de 
resíduos . Marcação prévia de refeições

. Produção ao momento

. Utilização de equipamentos 
que permitam ↑ vida útil
Dos produtos
Ex. embalamento em vácuo

Serviço ao 
cliente



O que fazemos, para reduzir o impacto….

Gestão de 
resíduos

. Economia Circular

Recolha de óleo alimentar para biodiesel

Recolha de borras  de café para produção de 
substrato para cogumelos

Recolha de resíduos orgânicos para  
compostagem

. Manutenção preventiva de equipamentos = ↑ vida útil

Destino final



Report

https://www.eurest.pt/relatorio-de-sustentabilidade/




Egidia.Vasconcelos@eurest.pt
www.eurest.pt
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