
Compromisso Nobre: Por um marketing responsável

A Nobre está totalmente empenhada na difusão do sistema de auto-regulação da
comunicação comercial, tendo por isso assinado os “Compromissos da Indústria Alimentar
sobre Alimentação, Actividade Física e Saúde” adoptados pela FIPA e pela APAN e tendo,
desde o início, adoptado o Código de Conduta do ICAP, em todas as suas actividades
publicitárias.

Em paralelo, a empresa estabeleceu um conjunto de iniciativas e compromissos, que
demonstram o seu manifesto comprometimento, nesta matéria:

-A Nobre abstém-se de publicitar os seus produtos e marcas nos meios de comunicação social,
sempre que a audiência seja maioritariamente composta por crianças menores de 12 anos;

-Abstém-se também de realizar actividades comerciais para promover os seus produtos em
escolas do primeiro ciclo, excepto quando expressamente solicitadas pela própria escola;

-Promove uma aposta forte na inovação, investigação e desenvolvimento, através dos seus
recursos internos e das diferentes parcerias com universidades, institutos e laboratórios,
buscando sempre a optimização do perfil nutricional dos seus produtos, reduzindo os teores
de sal, gordura e gordura saturada e desenvolvendo novas soluções de alimentação natural,
saudável e variada;

-Disponibiliza aos seus consumidores informação completa, clara e totalmente precisa sobre
as características nutricionais dos seus produtos, através da implementação dos Valores
Diários de Referência nas suas embalagens, em harmonia com as recomendações da
Organização Mundial de Saúde nesta matéria.

A Nobre preocupa-se com o consumidor e tem investido significativamente para que a sua
alimentação seja cada vez mais saudável. Saber escolher os alimentos, ingeri-los de forma
adequada e conseguir manter uma actividade física regular, são factores essenciais para se ter
um peso adequado e um estilo de vida mais saudável.
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