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O que une 
os Mosqueteiros
Não somos um distribuidor igual aos outros.  
Somos empreendedores dedicados, unidos por uma poderosa 
visão: a de um comércio profícuo para homens e mulheres, 
territórios, eficiente na utilização de recursos naturais e 
alimentado por produções sustentáveis.
Enquanto produtores e comerciantes responsáveis, tomámos 
desde muito cedo consciência dos desafios do desenvolvimento 
sustentável para as nossas regiões, as nossas atividades e as 
nossas fileiras.
A forte ambição do nosso Grupo e a partilha das nossas 
capacidades permitiram-nos avançar rapidamente no sentido de 
superar estes desafios. Atualmente, o nosso objetivo consiste 
em imprimir esta visão em todas as nossas atividades. Somos 
um Grupo: é por isso que o desenvolvimento sustentável está 
no centro do nosso projeto participativo, que envolve aderentes, 
colaboradores e consumidores, bem como as nossas fileiras e 
pontos de venda. 
Todos contribuem diariamente para dar vida ao nosso projeto, 
reduzindo a nossa pegada ambiental, aumentando a qualidade e 
a sustentabilidade das nossas produções e contribuindo para a 
vitalidade dos nossos territórios.
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“O relatório de 
Desenvolvimento 
Sustentável 2020 que 
está nas suas mãos é 
um ponto de situação 
sobre a nossa 
abordagem 
participativa de 
progresso. Nele 
explica-se esta 
abordagem e 
apresentam-se os 
nosso planos de ação 
do ponto de vista das 
nossas três razões de 
ser: clientes, 
colaboradores e 
territórios.”
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Do desenvolvimento sustentável  
à RSE

UMA TRAJETÓRIA
No Grupo, o primeiro laboratório dos Mosque-
teiros foi criado em 1983, para dar formação 
aos talhantes sobre métodos de higiene ou 
realizar estudos bacteriológicos nas unidades 
de produção agroalimentares e nos pontos de 
venda.
Esta primeira etapa desencadeia uma tomada 
de consciência que dará origem, em 1996, ao 
“Serviço Qualidade Internacional”, cuja desig-
nação é alterada, em 2003, para “Direção Qua-
lidade Segurança e Ambiente” e, em 2010, para 
“Direção Desenvolvimento Sustentável”.
A trajetória, que integra uma abordagem em 
matéria de higiene e qualidade, estendeu-se às 
expectativas do consumidor, atento a compro-
missos concretos sobre os produtos biológicos 
ou com rótulo ecológico, antes de abraçar os 
domínios da poupança de energia, da gestão 
de resíduos ou, ainda, da solidariedade.

CONCRETIZAÇÕES ABUNDANTES
Foi assim que a nossa abordagem de pro-
gresso foi crescendo, ao longo das décadas.  
O conjunto, no mínimo, impressionante das 
ações descritas neste relatório de 2020 reflete 

os nossos diferentes compromissos nestes 
domínios, que se multiplicam por um vasto 
perímetro.
Mas hoje, convenhamos, este conjunto de 
ações não é necessariamente fácil de seguir 
pelo público em geral – e a leitura de todos 
os nossos indicadores pode deixar um pouco 
atordoado qualquer leitor com boas intenções.
       
A ACELERAÇÃO DA COVID-19
Com as dificuldades sanitárias e económicas 
da COVID-19, receou-se que as preocupações 
ambientais e sociais, nas empresas, fossem 
passadas para segundo plano devido à situa-
ção. Algumas refugiaram-se nos desafios 
puramente económicos da competitividade 
e do emprego. Outras voltaram as atenções 
também para as suas partes interessadas 
(colaboradores, fornecedores locais, clientes, 
etc.) e para o seu ecossistema.
Para estas, a crise veio confirmar a importân-
cia da RSE. Porque os cidadãos e os consu-
midores esperam que as marcas sejam mais 
responsáveis e transparentes, e porque os 
funcionários esperam que as empresas atri-
buam um significado ao seu trabalho e lhes 
permitam ser úteis.

MAIS VISIBILIDADE
O Grupo Os Mosqueteiros colocou-se com 
determinação ao lado das empresas mais con-
victas, nomeadamente graças à maturidade 
adquirida na trajetória mencionada anterior-
mente. Amanhã, a nossa política de RSE deverá 
manifestar-se por meio de combates fortes, 
mais visíveis, ambiciosos e singulares, que reve-
larão qual a nossa missão, independentemente 
das nossas atividades.

FAZER MELHOR COM MENOS
Depois de termos professado durante muito 
tempo que era preciso, num mundo finito, fazer 
melhor com menos, vamos ter de aplicar esta 
resolução saudável nas nossas atividades. 
Fazer melhor, ou seja, ir direto ao assunto para 
reforçar a nossa utilidade social, produzindo 
abordagens de elevado valor acrescentado. 
Com menos, ou seja, reforçando a nossa 
eficiência.
E isto é uma boa notícia! Porque ir direto ao 
assunto é voltar à essência da RSE: ser teste-
munha credível, sincera e visível do compor-
tamento responsável da empresa e promover 
os seus avanços.

DIDIER DUHAUPAND 
Presidente da Société  
Les Mousquetaires

Nascida com a tomada de consciência sobre os 
danos ambientais infligidos ao planeta, a preocupação 
com o “desenvolvimento sustentável” centrou-se 
primeiramente nas consequências ecológicas da 
atividade humana. Depois, alargou o seu espectro 
e tornou-se “Responsabilidade Social Empresarial” 
para englobar os impactos sociais e o bem-estar dos 
funcionários ou parceiros, bem como as expectativas 
dos cidadãos.  
Mais do que um título, esta dinâmica é inspiradora.
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Os Mosqueteiros,  
um grupo de independentes 
interdependentes

MAIS DE 3 000 CHEFES DE EMPRESA INDEPENDENTES E  
150 000 COLABORADORES

Estes 3 000 chefes de empresa 
constituíram estruturas de apoio 
para obterem um desempenho total 
ao serviço dos seus clientes. Assim, 
cada aderente gere os seus próprios 
pontos de venda e, um a dois dias por 
semana, codirige o Grupo participando 
numa das suas estruturas comuns: 
por exemplo, a logística, as compras, o 
marketing, a performance operacional, 
o agroalimentar, o desenvolvimento 
sustentável, etc.

O modelo económico dos 
Mosqueteiros é o comércio 
associado. O Grupo reúne 
empresários comerciantes 
independentes (os 
aderentes), proprietários 
dos seus pontos de venda 
e responsáveis pela sua 
gestão. 

Uma poderosa rede  
de pontos de venda 
Os Mosqueteiros reúnem 3 áreas de negócio e 8 
insígnias:
• Alimentar: Intermarché, Netto;
• Equipamento da Casa: Bricomarché, Brico Cash, 
Bricorama;
• Mobilidade: Roady, Rapid Pare-Brise, Izyscoot.
Na totalidade, cerca de 4 000 pontos de venda 
na Europa, dos quais 3 600 em território francês, 
asseguram a presença local do Grupo, nomeadamente 
nas cidades de média dimensão e nas zonas rurais. 
No estrangeiro, os Mosqueteiros estão presentes na 
Polónia, em Portugal e na Bélgica.

Um sistema de produção 
próprio
Desde que foi criado, o Grupo Os Mosqueteiros sempre 
fabricou as suas marcas próprias, através do seu 
polo de produção Agromousquetaires. As insígnias 
do Grupo podem, deste modo, disponibilizar produtos 
específicos. Estas controlam a sua qualidade, o seu 
preço e a sua adaptação às necessidades dos clientes. 
Entre as marcas dos Mosqueteiros, é possível referir 
os produtos lácteos Pâturages, os produtos à base 
de carne Jean Rozé e Monique Ranou, os produtos 
à base de peixe Capitaine Cook, etc. Atualmente, a 
Agromousquetaires é um dos principais agentes 
do setor agroalimentar em França, com 10 fileiras e 
seis dezenas de unidades de produção, bem como o 
primeiro armador de pesca fresca, com mais de 20 
navios.

Uma organização logística 
O Grupo controla toda a cadeia de fluxo de 
mercadorias e dispõe de uma poderosa infraestrutura 
de plataformas regionais:
• 3.º operador logístico francês;

França

Pontos de venda

Bases logísticas

Unidades de produção 
Agromousquetaires

Polónia
Bélgica Portugal

As nossas implantações em França e na Europa

• Mais de 40 bases logísticas alimentares e não alimentares na Europa;
• 2 300 camiões.

Um capital partilhado
A totalidade do capital do Grupo é detida por mais de 1 500 aderentes 
associados da Société Les Mousquetaires. Gerido diretamente pelos seus 
próprios associados, o Grupo não está sujeito à turbulência ou ao curto prazo 
dos mercados financeiros.

Uma imobiliária integrada
A Immo Mousquetaires, a imobiliária dos Mosqueteiros, acompanha o 
desenvolvimento do Grupo, desde a criação de pontos de venda à execução 
de programas mistos de estabelecimentos comerciais, edifícios residenciais e 
atividades, passando pela sua gestão na fase de exploração.
• 6 milhões de m² de superfície de venda;
• 190 000 m² criados em 2019.

OS MOSQUETEIROS 
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Os nossos 
compromissos 
nos três pilares de 
desenvolvimento 
responsável

Como é construída a estratégia de 
desenvolvimento sustentável dos 
Mosqueteiros?
Atualmente, todos os princípios da nossa abor-
dagem assentam em três pilares estratégicos 
e planos de ação prioritários claros. Não só 
estamos todos envolvidos na sua aplicação, 
como também a enriquecemos constante-
mente devido a dois vetores acionadores.
O primeiro é a regulamentação que nos é 
imposta. Ao evoluir, coloca-nos perante novas 
responsabilidades e exigências que procura-
mos antecipar, porque pensamos sempre na 
ação e não na reação.
O segundo somos nós mesmos e o nosso 
modelo específico. Somos chefes de empresa 
independentes, profundamente integrados na 
vida das nossas comunidades, funcionamos 
em estreita ligação com o tecido socioeconó-
mico. E sabemos que é por sermos impulsio-
nadores e proativos que podemos continuar 
as nossas ações e respeitar os nossos com-
promissos enquanto empresa responsável. A 
COVID-19 foi exemplo disso.

Como qualifica as ações desenvolvidas 
nestes três pilares? 
Estamos numa viragem. Traçámos o rumo e 
definimos os planos de ação; agora, temos de 
comprovar os nossos compromissos. Cada 
uma das nossas insígnias deve utilizar essas 
informações e integrar nela própria uma cultura 
do “melhor”, que se baseia na nossa razão de 
ser fundadora: “proporcionar um bem-estar 
superior ao maior número de pessoas, inter-
vindo nas engrenagens da economia”. Atual-
mente, este combate é travado nas dimensões 
“comer melhor”, no caso do atividade alimentar, 
“habitar melhor”, no equipamento da casa, e 
“circular melhor”, na mobilidade. Nos três pila-
res, o “melhor” passa por aprofundar mais os 
nossos compromissos, partilhá-los e reunir em 
torno do nosso projeto o máximo das nossas 
partes interessadas. É integrar, inovar e divul-
gar. É sensibilizar os consumidores e influen-
ciar os seus comportamentos. É apoiar o 
mundo agrícola, incentivar e seguir sistemas 
de exploração mais responsáveis para deixar 
um mundo preservado às gerações futuras.

Porquê e como acelerar esta abordagem?
Temos de nos adaptar às alterações regula-
mentares, às mudanças da sociedade, às novas 
expectativas dos clientes. E, também, à crise 
da COVID-19 que vai ter consequências na evo-
lução das suas necessidades: mais produtos 
locais, menos desperdício, novas práticas ali-
mentares, novos modos de transporte, etc. A 
economia circular torna-se um fio condutor da 
nossa abordagem de desenvolvimento susten-
tável, da gestão dos nossos resíduos e dos 
resíduos dos nossos clientes ao desenvolvi-
mento de uma oferta mais responsável e local. 
As oportunidades de desenvolvimento de pro-
dutos e serviços são importantes: aluguer, 
reparação, venda de produtos usados, gestão 
dos resíduos dos pontos de venda e dos clien-
tes, depósito, granel, etc. Temos, pois, de nos 
envolver mais do que nunca nas mudanças 
pedidas pela sociedade civil e melhor do que 
nunca para nos tornarmos uma referência da 
economia circular, tal como pretendemos.
Este desafio é, em primeiro lugar, humano, pois 
assenta nos compromissos dos nossos chefes 
de empresa e colaboradores, mas também nas 
relações que estabelecemos com os nossos 
clientes e parceiros. Só poderemos manter o 
rumo e fazer as melhores escolhas se agirmos 
em conjunto e tivermos em conta os desafios 
económicos, sociais e ambientais, que são hoje 
indissociáveis.

Para terminar, qual a sua visão sobre este 
ano um pouco estranho?
Soubemos dar resposta ao desafio desta crise 
sanitária inédita graças a processos testados 
e comprovados no âmbito da nossa abordagem 
histórica de qualidade e desenvolvimento sus-
tentável. Soubemos ser proativos para ultrapas-
sar todos os desafios e isso deve-se à 
dedicação de todos. A montante, os nossos 
serviços de apoio colocaram à nossa disposi-
ção não só processos e recomendações a ado-
tar no dia a dia, mas também todos os 
equipamentos individuais e materiais necessá-
rios. A nível local, os chefes de empresa Mos-
queteiros souberam dinamizar e controlar a 
aplicação dos dispositivos de prevenção e 
proteção para garantir a segurança sanitária 
dos nossos colaboradores e clientes. A nossa 
organização foi posta à prova, mas resistiu.

Entrevista com…
Jean-Marc L’Huillier

Os Mosqueteiros ouviram as suas partes interessadas, 
identificaram e classificaram os seus desafios, e 

estruturaram a sua estratégia de compromisso em três 
pilares. Enquanto agentes responsáveis, enquadram o 
seu desenvolvimento em planos de ação, para que as 

suas atividades respondam às necessidades de todos 
os consumidores, sejam úteis à economia e gerem 

empregos motivadores com um impacte ambiental 
controlado.

OS DESAFIOS

PRIORITÁRIOS
DOS MOSQUETEIROS*

POR PILARES

1  
Rastreabilidade 
e rotulagem dos 

produtos
2  

Impacte 
ambiental  

dos produtos 
(incluindo embalagens e 
pegada de carbono dos 

produtos)

3  
Bem-estar  
no trabalho  

*excerto da Matriz de Materialidade RSE  
realizada em junho de 2019

JEAN-MARC L’HUILLIER
Presidente da Direção 
Desenvolvimento Sustentável

OS NOSSOS TERRITÓRIOS

Ser um agente 
responsável de 
proximidade

Planos de ação

Economia circular

Desenvolvimento  
socioeconómico local

OS NOSSOS CLIENTES

Construir uma relação 
forte com os nossos clientes

Planos de ação

Produtos seguros, saudáveis e de qualidade  
em pontos de venda irrepreensíveis

Fileiras de aprovisionamento  
transparentes e responsáveis

OS NOSSOS COLABORADORES

Dar uma atenção contínua 
aos 
colaboradores

Planos de ação

Saúde, segurança e bem-estar no trabalho

Diversidade, empregabilidade  
e mobilidade

OS MOSQUETEIROS 
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Como ajudar os nossos clientes a comer 
melhor?

Como garantir a segurança sanitária?

Como valorizar os resíduos?

Como contribuir para o desenvolvimento dos territórios?

De onde vêm as nossas matérias-primas?  
Qual o seu impacto social e ambiental?

Como lutar contra o desperdício?

Como melhorar o bem-estar animal?

Que modelos de agricultura devemos apoiar? 
Como desenvolver as competências 

e a empregabilidade?

Como contribuir para a vida local com os nossos pontos de venda?

Como comunicar a rastreabilidade dos nossos produtos?

Como garantir relações justas com os nossos 
fornecedores?

Qual o impacte ambiental da nossa cadeia logística?
Como desenvolver a pesca sustentável?

Como ajudar os nossos clientes a adotar um 
consumo responsável?

Qual o impacte ambiental das nossas fábricas e dos nossos 
fornecedores?

Como pagar melhor aos agricultores?

Como promover a diversidade e a igualdade 
de oportunidades?

Como reforçar a segurança, a qualidade 
de vida e o bem-estar no trabalho?

APROVISIONAMENTO

LOGÍSTICA

PRODUÇÃO

COLABORADORES

DISTRIBUIÇÃO

Os desafios  
das nossas atividades

Integrados nos territórios e presentes no estrangeiro, os 
Mosqueteiros tiveram em consideração as expectativas de todos 
os que vivem perto deles – clientes, fornecedores, entidades 
políticas, associações locais –, bem como os desafios sociais e 
ambientais definidos pela ONU, pela Organização Internacional 
do Trabalho e pelas ONG. Sabem que nos quatro primeiros lugares 
dos agentes capazes de agir concretamente pelo desenvolvimento 
sustentável, os cidadãos contam, sobretudo, com as empresas 

e, depois, com os Estados, os indivíduos e os distribuidores. 
Com uma ação simultânea na produção e na distribuição, o 
Grupo está consciente da dimensão única da sua influência. 
Atividade por atividade, trabalha em parceria para responder a 
questões complexas. Em cada solução encontrada ou avançada, 
demonstra-se o seu objetivo de satisfazer as necessidades do 
presente sem comprometer o futuro das gerações vindouras.
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OS NOSSOS 
COMPROMISSOS

OS NOSSOS PLANOS 
DE AÇÃO

•  100% de produtos de marca própria saudáveis, 
seguros, de qualidade, vendidos em pontos de 
venda responsáveis.

•  Compromissos responsáveis em 100% das 
fileiras com impacto florestal e nas fileiras do mar 
e de aquacultura sensíveis.

•  Implementação do plano “Dever de vigilância” 
nas zonas de aprovisionamento de risco.

•  Produtos seguros, saudáveis e de qualidade, em 
pontos de venda irrepreensíveis.

•  Fileiras de aprovisionamento transparentes e 
responsáveis.

A composição dos produtos 
transformados tornou-se um desafio 
de saúde pública. Fornecedores 
irresponsáveis podem arruinar muitos 
esforços. Os consumidores exigem 
que os animais sejam respeitados e 
pretendem produtos “zero pesticidas”, 
locais, prazerosos, seguros, transparentes, 
rastreados e provenientes de unidades de 
produção que controlam as condições de 
saúde e segurança, e respeitam os direitos 
de cada colaborador. As suas exigências 
aumentam e as suas expectativas 
evoluem, revelando a mutação que está 
em curso. 

OS NOSSOS DESAFIOS

Vídeos chocantes 
denunciam maus-tratos 
a animais. Uma em cada 
três espécies de peixe 
ameaçada a longo prazo. A 
agricultura intensiva mostra 
os seus limites.

Construir  
uma relação 

forte com  
os nossos 

clientes

Enquanto “Produtores e Comerciantes”, 
os Mosqueteiros são confrontados quer 
com os desafios do setor agroalimentar, 
quer com os da grande distribuição.  
Enfrentam-nos através de um campo de 
ação sem paralelo. 
O Grupo trava um combate duplo: 
diretamente nas suas unidades de 
produção e indiretamente junto dos seus 
fornecedores, para fabricar e disponibilizar 
produtos bons, saudáveis e acessíveis.
O duplo estatuto de produtor e de 
distribuidor dá, acima de tudo, aos 
Mosqueteiros uma capacidade única: 
dispõem de um perímetro de ação 
excecional, podem controlar toda a 
cadeia “da exploração até à mesa”, do “a 
montante” ao “a jusante”, e desempenhar 
um papel essencial na transformação dos 
modos de produção.

COMO APOIAR MODELOS DE 
AGRICULTURA AMIGOS DO 
AMBIENTE?

COMO GARANTIR A 
SEGURANÇA SANITÁRIA?

COMO PROPOR UMA OFERTA ALTERNATIVA 
MAIS RESPONSÁVEL AOS PRODUTOS 

CONVENCIONAIS? 

COMO TORNAR 
A ALIMENTAÇÃO 

SAUDÁVEL ACESSÍVEL?

COMO LIMITAR O IMPACTO SOCIAL E 
AMBIENTAL DAS NOSSAS MATÉRIAS-

PRIMAS E PRODUTOS?

COMO AUMENTAR OS NOSSOS 
APROVISIONAMENTOS “MADE 
IN FRANCE”?

COMO MELHORAR O BEM-ESTAR 
ANIMAL?

CONSTRUIR UMA RELAÇÃO FORTE COM OS NOSSOS CLIENTES
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Produzir alimentos de qualidade
Cada vez mais atentos ao respeito pelos animais, cada vez mais sensíveis às condições de criação, abate e fabrico, os consumidores 

pretendem transparência e ações concretas com vista a melhorar determinadas práticas.

Aos princípios  
da abordagem  
bem-estar animal (BEA)

   Um duplo objetivo: antecipar ou 
acompanhar as expectativas sociais 
e dar-lhes resposta através de 
compromissos concretos.

   Uma convicção: os animais que fazem 
parte da composição dos produtos de 
marca própria devem ser bem tratados.

   Uma capacidade de ação inigualável: 
enquanto comerciantes e produtores, os 
Mosqueteiros podem contribuir direta e 
significativamente para os avanços da 
causa animal (cf. caixa).

   Cinco liberdades como base da 
sua abordagem: os Mosqueteiros 
decidiram promover, na sua oferta aos 
consumidores, as cinco liberdades 
fundamentais dos animais, definidas em 
1979 pelo Farm Animal Welfare Council 
(FAWC) e mais tarde retomadas pela 
Organização Mundial da Saúde Animal 

Para cada fileira,  
uma abordagem em seis atos 
Os Mosqueteiros avançam por etapas e por prioridades na melhoria 
das práticas. A abordagem bem-estar animal (BEA) voltou a ser ampliada 
em 2020: foram lançados planos de progresso em novas fileiras, sendo 
aprofundados nos casos em que já se encontravam operacionais. Alguns 
exemplos dos seus avanços.

Mais afetados por estes desafios do que qualquer outro distri-
buidor por serem “Produtores e Comerciantes”, e conscientes 
de que o bem-estar animal é um dos pilares de uma oferta 
alimentar de qualidade, os Mosqueteiros fizeram deste um dos 

principais combates da sua abordagem de desenvolvimento 
sustentável. Nas suas marcas próprias, quer sejam fabricadas 
nas suas unidades de produção Agromousquetaires ou com-
pradas a fornecedores externos, o Grupo adotou, desde 2015, 

uma abordagem global à altura destes desafios e integra-a 
em cada fileira.

AGROMOUSQUETAIRES, 
PESO-PESADO DA PRODUÇÃO 
ALIMENTAR FRANCESA

   3.º produtor de carne de bovino e 
de ovino em 2019. 

   3.º operador de carne de suíno 
com 1 200 criadores parceiros e 2.º 
produtor de charcutaria.

   540 produtores de laticínios 
fornecem cerca de 250 milhões de 
litros de leite por ano às suas duas 
leitarias (Loire-Atlantique, Savoie), 
que fornecem leite e sobremesas 
lácteas Pâturages 100% franceses 
aos pontos de venda (Intermarché 
e Netto). 

2 Validar
EXPERIMENTAÇÃO NA  
FILEIRA BOVINA
De forma a testar, antes de serem 
generalizadas, as boas práticas 
identificadas na criação de bovinos 
adultos, a Agromousquetaires recorre 
à quinta experimental e pedagógica de 
Haut-Gast, situada em Ille-et-Vilaine. 
Esta quinta participa na iniciativa 
“Life Beef Carbon”, um plano de ação 
europeu para reduzir os gases com 
efeitos de estufa (GEE) associados à 
produção de carne de vaca (objetivo: 
-15% em dez anos). A quinta organiza 
campanhas “portas abertas”, algumas 
das quais são divulgadas nas redes 
sociais. 

Em 2020, o sistema de gestão do bem-
estar animal desta quinta foi auditado 
por um organismo terceiro independente 
segundo a norma ISO TS 34700.

RUMO A UMA OBRIGAÇÃO  
NA FILEIRA DE LATICÍNIOS
A Agromousquetaires iniciou a sua 
abordagem com as modalidades de 
acesso das vacas à pastagem, com a 
elaboração do protocolo “Bem-estar 
animal e pastagem” e com o seu 
lançamento em quintas parceiras em 
2019. 

Atualmente validado este 
protocolo é implementado 
gradualmente para ser de aplicação 
obrigatória por todos os criadores 
parceiros a partir de 2023. 
Estes deverão respeitar: 150 dias, 
no mínimo, de pastagem no caso 
das explorações parceiras da Laiterie 
Saint-Père, no Loire-Atlantique; 120 
dias no caso dos parceiros da Fruitière 
de Domessin, em Savoie; acesso 
permanente a água, etc.

(OIE, www.oie.int/fr): 
1. Não passar fome nem sede;
2. Não sofrer desconforto físico;
3.  Estar livre de dores, ferimentos e 

doenças;
4.  Ter liberdade para exprimir o seu 

comportamento normal;
5.  Estar protegido do medo e da 

angústia.

1  Construir em conjunto
OS MOSQUETEIROS SÃO 
ACOMPANHADOS, DESDE 2015, PARA 
AGIR DE FORMA PERTINENTE
Uma comissão científica de concertação – 
composto por investigadores, associações de 
proteção animal, institutos técnicos, outros 
industriais e sindicatos interprofissionais – 
ajuda o Grupo a identificar os riscos ao longo de 
toda a vida dos animais (reprodução, criação, 
transporte e abate), a definir os critérios para 
uma produção responsável e a elaborar planos 
de progresso e de transformação, que as suas 
partes interessadas externas consideram 
ambiciosos.
Esta instância é consultada todos os anos 
relativamente ao avanço dos planos de 

progresso “fileiras 
sustentáveis”.
Grupos de trabalho: 
constituídos para 
aprofundar os 

aspetos técnicos

destes planos, partilham um diagnóstico das 
condições de vida dos animais e elaboram 
cartas e/ou referenciais que visam garantir o 
seu bem-estar e proteção nas diferentes etapas 
da sua vida.

Avanços de 2020  
Fileiras de patos, perus e coelhos
Complementando os planos de ação já em curso 
nas fileiras da carne, dos laticínios, dos frangos e 
dos ovos, os Mosqueteiros, em conjunto com as 
ONG, assentaram as bases dos planos de progresso 
relativos às condições de criação, transporte e abate 
de patos, perus e coelhos, ingredientes de produtos 
vendidos nas marcas do Intermarché e do Netto.
Destes planos farão parte compromissos sobre o 
cativeiro, as mutilações, a densidade da criação, o 
enriquecimento das condições de vida dos animais 
(substratos para debicar, recipientes para banhos 
de poeira, materiais para comer, ingestão de fibras, 
plataformas, etc.), a duração do transporte e os 
métodos de abate.

O BEM-ESTAR ANIMALFOCO
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3  Formar
SENSIBILIZAR PARA A PROTEÇÃO ANIMAL
Nos matadouros, todas as pessoas 
cujas funções impliquem contacto com 
os animais vivos devem ser titulares 
da certificação “Operador de Proteção 
Animal em Matadouro”, que deve ser 
renovada de cinco em cinco anos. A 
Agromousquetaires vai mais além nesta 
regulamentação.

Em 5 matadouros, mais de 45 
operadores possuem, ainda, a certificação 
“Responsável de Proteção Animal em 
Matadouro” (RPA) e realizam-se regularmente 
sessões de sensibilização sobre proteção 
animal.

Todos os motoristas, titulares de um 
certificado específico de competências, 
receberam uma formação especial para 
limitar o stress dos animais durante 
o carregamento, a condução e o 
descarregamento, e possuem o referencial 
adequado.  
Além disso, a duração do transporte até 
aos matadouros da Agromousquetaires, 
realizado no cumprimento do Regulamento de 
Proteção Animal, é reduzida ao estritamente 
necessário: 80% dos bovinos são criados a 
menos de 200 km, enquanto o transporte dos 
suínos dura, em média, 3 horas e meia.

4  Implementar, reforçar, mobilizar
AS FILEIRAS DE BOVINOS, 
OVINOS E SUÍNOS
A abordagem da Agromousquetaires 
cobre, atualmente, os três perímetros das 
atividades das fileiras de bovinos, ovinos 
e suínos:
1. os processos “matadouros 
responsáveis” existentes (ambiente, 
energia, qualidade, etc.) foram 
complementados por um sistema de 
gestão do bem-estar animal (SMBTA) com 
vista à melhoria contínua do bem-estar 
animal nos matadouros.
2. o processo “transportes 
responsáveis” de animais vivos foi 
reforçado por auditorias específicas, 
seguidas de planos de ação e melhoria 

para os anos 2020/2021.
3. o processo “bem-estar na criação” 
é sistematizado, em especial através de 
parcerias e de comunicação junto dos 
fornecedores.

… E A AQUACULTURA
Paralelamente ao seu processo de 
preservação de recursos para o camarão 
e o salmão (desafios ambientais, sociais 
e societais), o Grupo exige que os seus 
fornecedores de salmão, truta e camarão 
respeitem compromissos em matéria de 
“bem-estar”: redução da densidade dos 
tanques ou jaulas, manipulação limitada 
dos animais e atenção ao 
transporte dos animais.

5  Medir os resultados
TRANSPARÊNCIA 
Nos Mosqueteiros, a aplicação dos 
protocolos e referenciais é verificada 
por um ou vários organismos terceiros 
independentes. A iniciativa voluntária 
“matadouros responsáveis”, por exemplo, 
é avaliada uma vez por ano em auditorias 
realizadas a nível interprofissional.

Todos os anos: são realizadas cerca 
de 1 000 auditorias BEA e ambiente em 
explorações de bovinos e ovinos.

ACOMPANHAMENTO DO AVANÇO  
DOS COMPROMISSOS 
As medidas, números e datas permitem 
medir os progressos ainda por realizar.

No caso dos leitões, 30% não foram 
castrados nos aprovisionamentos, em 
comparação com 25% em 2019.

No caso dos frangos: os Mosqueteiros 
empenharam-se, em 2019, para que 
todos os produtos com, pelo menos, 50% 
de carne de frango comercializados em 
marcas próprias, incluindo nas gamas 
de primeiro preço, cumpram, no mínimo, 
todos os critérios* do Better Chicken 

Commitment até 2026, para melhorar as 
condições de criação*. 

Em julho de 2020, cerca de 20% de todos 
os produtos comercializados pelo Intermarché 
e Netto, incluindo as marcas nacionais, 
respeitavam estes critérios.

No caso dos ovos de galinha, o 
Intermarché e o Netto comprometeram-se, 
em 2017, a deixar de vender ovos 
provenientes da criação de galinhas em 
gaiolas e, em 2020, a deixar de os utilizar 
no fabrico dos seus produtos de marca 
própria, tudo isto até 2025.

Desde setembro de 2019, todos os ovos 
da marca Volae são provenientes de galinhas 
criadas no solo ou ao ar livre.

Em maio de 2020, 64% dos ovos vendidos 
pelo Intermarché e Netto – de todas as marcas 
–, 73% dos ovos de marca própria e 100% dos 
ovos da marca Volae (anteriormente Moisson, 
em comparação com 88% em julho de 2018) 
não eram provenientes da criação em gaiolas.

*densidade reduzida para 30 kg/m² no máximo, raças de crescimento 
mais lento, disponibilização de poleiros e substratos para debicar, luz 
natural nos edifícios, etc.

Produzir alimentos de qualidade
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Agromousquetaires,  
uma abordagem por fileira

Para conciliar as dimensões “produzir melhor” e “comer melhor”, a 
Agromousquetaires desenvolve fileiras e assume compromissos com os seus 

parceiros na transição para a pesca sustentável e para a agroecologia. 

Compromissos 
cumpridos 
O GRUPO

   Deixou de pescar e de comercializar 
espécies de profundidade além dos 
800 metros. 

   Preserva as espécies sensíveis: 
depois da eliminação, em 2019, dos 
aprovisionamentos de atum na secção 
de frescos e da sua redução para 42% 
nos congelados, foram abrangidas outras 
espécies com o alargamento, em 2020, 
da parceria estabelecida com a ONG 
Earthworm Foundation. 

   Proíbe a pesca elétrica nos seus navios e 
fornecedores, socorrendo-se de auditorias, 
e apoia a proibição desta prática junto da 
Comissão Europeia.

   Tem em conta os desafios do bem-
estar animal em aquacultura: está 
a ser elaborado um protocolo de 
aprovisionamento responsável com 
base em três princípios (rastreabilidade, 
preservação de recursos e ecossistemas, 
respeito pelos direitos humanos e 
comunidades locais).

Até 2020, dos 50 M€ previstos para o plano 
Pesca Sustentável, já foram investidos 

30 M€.

2  Plano de pesticidas
Em paralelo, o Grupo está a implementar um ambicioso 
plano de pesticidas, que ultrapassa a regulamentação. 
Concertado com ONG, institutos técnicos, investigadores, 
etc., e numa construção conjunta com as fileiras piloto, o seu 
objetivo consiste em eliminar as substâncias ativas mais 
perigosas para a saúde ou para o ambiente e reduzir em 50% 
a utilização de todos os pesticidas nas explorações até 2025. 
Permite que os agricultores trabalhem soluções alternativas: 
biocontrolos, controlo físico, alteração das práticas culturais, 
etc.
Além disso, para disponibilizar produtos com o rótulo “Zero 
resíduos de pesticidas” (ZRP), os Mosqueteiros recorreram 
a referenciais sólidos, criados pelo coletivo Nouveaux 
Champs ou pela associação Demain la Terre. Deste modo, 
formalizaram um referencial para cada fileira que permite 
controlar os riscos em toda a cadeia de aprovisionamento. 
Quinze referências da marca “Mon Marché Plaisir”, bem como 
produtos congelados, com o rótulo ZRP já estão presentes 
no Intermarché.

1  Fruta e legumes
No caso da sua marca “Vergers Éco-Responsables”, o 
Grupo aumenta continuamente o número de referência 

“bio” e com rótulo “Vergers responsables” 
(VER). Este rótulo, que se situa entre a 
agricultura biológica e a convencional, 
privilegia a observação dos pomares e a 

utilização de métodos biológicos, em vez de 
produtos fitofarmacêuticos, e de técnicas avançadas 
que permitem assegurar uma produção de qualidade 

para todos os consumidores. Consequentemente, 
esta fileira de fruta e legumes frescos já disponibiliza 
aos consumidores 255 referências, entre as quais 
100 biológicas, e continua a implementar este rótulo 
VER: em 2020, 100% das peras juntaram-se a 100% 
das maçãs (desde 2017), dos pêssegos, nectarinas e 
damascos (desde 2019). 

A próxima etapa é ainda mais exigente: alargar a 
HVE (cf. pão e vinho) à fileira de fruta e legumes, às 

maçãs e peras VER a partir de 2022, bem como aos 
tomates, pepinos, espargos e cenouras de todas as 

marcas com origem em França até 2025.

Enquanto primeiro armador de pesca fresca em França, o Grupo decidiu, em 2016, 
utilizar toda a sua capacidade de influência para orientar a fileira para práticas 
responsáveis, mantendo-se particularmente atento à preservação de espécies e 
ecossistemas marinhos frágeis. Para aplicarem o plano “Pesca Sustentável 2025”, 
os Mosqueteiros tomaram decisões radicais, acompanhadas de investimentos 
avultados.

3  Pão e vinho agroecológicos
DUAS FILEIRAS HVE
A Agromousquetaires fez emergir em França, com o trigo e 
a vinha, as duas primeiras fileiras “Haute Valeur 
Environnementale” (HVE), a única certificação reconhecida 
pelo Estado na agroecologia. Este modo de produção 
responsável respeita os recursos e equilíbrios naturais, limita 
os elementos de produção e restaura a biodiversidade. 
Depois de uma construção em conjunto ao longo de três 
anos, que associou, por um lado, dois dos seus moinhos e 38 
produtores de cereais e, por outro, as suas unidades de 
produção e 47 viticultores, o Intermarché comercializou as 

três primeiras referências de pão provenientes 
de culturas de trigo HVE e nove 

referências de vinho. Todas rastreadas 
desde o cultivo até ao ponto de 

venda: uma estreia em 2019, em 
França. Único distribuidor a 
controlar a sua produção, o 
Intermarché pode estabelecer 
como objetivo comercializar 50% 

do pão da sua marca com o 
rótulo HVE até 2023 e 100% até 

2025, bem como 80% do vinho da 
sua marca “Expert Club” com o rótulo 

HVE até 2023 e 100% até 2025.

As práticas agrícolas condicionam o futuro do ambiente, 
da alimentação e da saúde humana. Com o objetivo de 
se tornar operador de referência em matéria de práticas 
de produção e modos de alimentação responsáveis, os 
Mosqueteiros acompanham a transformação do modelo 
agroalimentar através da valorização da agricultura biológica, 
de um plano de pesticidas mais ambicioso do que a 
regulamentação e de um apoio ativo à agroecologia. Já com 
resultados concretos para os consumidores.

O lugar especial ocupado pelo Grupo graças ao seu 
polo de produção permitiu-lhe estabelecer relações 
únicas com os pescadores e os agricultores. Quando 

se abastece de matérias-primas enquanto comprador 
responsável, está a responder às expectativas dos 
consumidores.

PESCA SUSTENTÁVEL

FILEIRAS AGRÍCOLAS

CONSTRUIR UMA RELAÇÃO FORTE COM OS NOSSOS CLIENTES
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Comprar melhor
Compradores de volumes consideráveis em todo o mundo, os Mosqueteiros estabeleceram 

regras éticas e de boa conduta para controlar o impacte ambiental e social dos seus 
aprovisionamentos. Ao fazer um trabalho de fundo com os seus fornecedores, o Grupo antecipa 

riscos e responde de forma concreta a expectativas societais.

De forma a limitar os riscos ambientais e sociais associados às compras, os Mosqueteiros unem o conjunto dos intervenientes da cadeia de 
aprovisionamento e procuram uma rastreabilidade total e visível das matérias-primas e dos produtos “da exploração até à mesa”.

Estão a ser integradas duas abordagens:

“MERCI!”, UMA GAMA RECOMENDADA  
PELOS CONSUMIDORES
A marca “MERCI!” permitiu construir 
em conjunto um modelo económico de 
interesses partilhados com objetivos claros: 
compensar melhor os criadores e produtores 
parceiros tendo em conta o seu preço de 
custo; apresentar com total transparência 
esta remuneração na embalagem para que 
os consumidores possam compreender a 
distribuição do valor; apoiar as iniciativas dos 
parceiros a favor do bem-estar animal, do 
ambiente ou da biodiversidade e valorizar a 
proximidade com quintas situadas perto das 
unidades de produção.
Desde que foi lançada com o leite, em 
2018, a marca apresenta vendas recorde: foram 
vendidos 46 milhões de litros. Desta forma, 
foi possível entregar 3,3 milhões de euros aos 
produtores e a gama rapidamente se tornou 
transversal, contando atualmente com 9 referências 
(cf. páginas seguintes). Este sucesso ilustra 
o entusiasmo dos consumidores por produtos 
responsáveis e é testemunho das relações de 
confiança estabelecidas com 543 criadores e 
produtores parceiros da iniciativa.

2  Proteger espécies marinhas 
sensíveis
Em 2018, atum, a primeira ação em concreto: os a primeira ação em concreto: os 
Mosqueteiros aderem à iniciativa TUPA (Tuna Protection Mosqueteiros aderem à iniciativa TUPA (Tuna Protection 
Alliance, earthworm.org/our-work/projects/tuna-protection-Alliance, earthworm.org/our-work/projects/tuna-protection-
alliance) e, através da assinatura do “Manifesto do Atum”, alliance) e, através da assinatura do “Manifesto do Atum”, 
comprometem-se a preservar os stocks ou recursos, a comprometem-se a preservar os stocks ou recursos, a 
lutar contra a pesca ilegal e a respeitar os direitos dos lutar contra a pesca ilegal e a respeitar os direitos dos 
trabalhadores. trabalhadores. 

Em 2019, camarão, salmão, bacalhau, sardinha, pescada.  
Em 2020, truta, atum-rabilho, espadarte e tubarão: o  o 
Grupo alarga a sua parceria com a Earthworm Foundation a Grupo alarga a sua parceria com a Earthworm Foundation a 
estas espécies prioritárias, que se encontram sob pressão estas espécies prioritárias, que se encontram sob pressão 
ambiental.ambiental.

Em 2020, camarão de aquacultura:: o Grupo aposta  o Grupo aposta 
na transparência e na transformação da sua cadeia de na transparência e na transformação da sua cadeia de 
aprovisionamento e adere ao grupo de trabalho coordenado aprovisionamento e adere ao grupo de trabalho coordenado 
pela Earthworm, que reúne os principais agentes do mercado, pela Earthworm, que reúne os principais agentes do mercado, 
para melhorar as práticas através da implementação de uma para melhorar as práticas através da implementação de uma 
metodologia piloto no Equador.metodologia piloto no Equador.

1  Parceiro
Parcerias a longo prazo (até 12 anos no caso da carne de 
porco biológica, por exemplo), circuitos sem intermediários e 
melhor distribuição do valor: graças a estas medidas, o Grupo 
contribui para a progressão das práticas agrícolas, a proteção 
do ambiente e da saúde, ao mesmo tempo que permite uma 
melhoria dos rendimentos dos produtores.  
A iniciativa “MERCI!” é prova disso.

2  Transparência
O Grupo trabalha, em parceria com a sociedade de controlo SGS e a 
plataforma Transparency-One, sobre a transparência e a 
conformidade das cadeias de aprovisionamento, tais como a fileira 
da agricultura biológica ou fileiras que integram matérias-primas 
com riscos sociais ou ambientais (fruta e legumes, aves, suínos, 
bovinos, etc.).  
No final de 2019, 60% dos fornecedores de todas as fileiras estavam 
envolvidos no procedimento, tendo sido identificados em 39 países.

De forma a conciliar a qualidade dos produtos e a preservação dos recursos naturais, o Grupo desenvolve, com total 
transparência, planos de progresso em parceria com ONG.

Exemplo: colaboração com a ONG Earthworm Foundation (anteriormente designada TFT) em duas frentes

1  Lutar contra a desflorestação
Através de um ponto de situação regular do seu impacto 
em matéria de desflorestação, os Mosqueteiros centram-se, os Mosqueteiros centram-se, 
em primeiro lugar, nas matérias-primas de risco. Iniciada em primeiro lugar, nas matérias-primas de risco. Iniciada 
com o óleo de palma, a sua ação permitiu rastrear, até ao com o óleo de palma, a sua ação permitiu rastrear, até ao 
final de 2018, 65% dos volumes utilizados nos seus produtos final de 2018, 65% dos volumes utilizados nos seus produtos 
de marca própria.  de marca própria.  
Esta abordagem já abrange o carvão vegetal, o cacau, a soja, Esta abordagem já abrange o carvão vegetal, o cacau, a soja, 
etc.etc.

No caso do carvão vegetal,  o Grupo assumiu, em 2020, o Grupo assumiu, em 2020, 
compromissos importantes para 2023, com o apoio da compromissos importantes para 2023, com o apoio da 
Earthworm Foundation, no sentido de transformar as práticas Earthworm Foundation, no sentido de transformar as práticas 
dos seus principais fornecedores, e aderiu à plataforma de dos seus principais fornecedores, e aderiu à plataforma de 
transparência Charcoal Transparency (charcoal-transparency.transparência Charcoal Transparency (charcoal-transparency.
org).org).

No que diz respeito à soja, os Mosqueteiros participam,  os Mosqueteiros participam, 
desde 2019, em ações de sensibilização, transformação e desde 2019, em ações de sensibilização, transformação e 
acompanhamento, coordenadas pela Earthworm Foundation, acompanhamento, coordenadas pela Earthworm Foundation, 
juntamente com a WWF e a Duralim, com o objetivo de juntamente com a WWF e a Duralim, com o objetivo de 
preservar o Cerrado, uma zona que está a passar por uma preservar o Cerrado, uma zona que está a passar por uma 
forte pressão em termos de desflorestação.forte pressão em termos de desflorestação.

80% dos 4,8 milhões de toneladas de soja importadas pela 
França estão associadas à conservação de ecossistemas sensíveis 
(savana, turfa, floresta primária, etc.)

COMPRADORES RESPONSÁVEIS

INGREDIENTES SELECIONADOS

CONSTRUIR UMA RELAÇÃO FORTE COM OS NOSSOS CLIENTES
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Para disponibilizarem uma oferta diversificada, os 
Mosqueteiros selecionam os melhores fornecedores, 
alguns do outro lado do mundo, e impõem-lhes 
obrigações. Este controlo é cada vez mais rigoroso e 
passou a integrar os seus subcontratantes.

Produtor
Como único distribuidor a sê-lo, o Grupo 
recorre às suas 62 fábricas ou a PME 
francesas para produzir as suas marcas 
próprias. 

No caso dos produtos alimentares, a 
Agromousquetaires está na linha da frente. 

   160 produtos biológicos de marca própria 
são provenientes das suas unidades de 
produção.

   Empenha-se por se abastecer, sobretudo, 
de carne de origem francesa com o 
objetivo de disponibilizar cada vez mais 
produtos locais e, desta forma, reforçar 
o seu compromisso face aos criadores 
franceses.

   No que respeita à fruta e legumes, 
foram criados três departamentos de 
compras para reforçar a proximidade 
com os produtores de hortícolas. 80% 
dos hortícolas transformados pela Kerlys, 
unidade de produção de conservas, são 
cultivados no Grand Ouest, próximo 
da fábrica de Locoal-Mendon, no 
departamento de Morbihan…

   As conservas de peixe da Capitaine 
Cook, que foi considerada “Empresa de 
Património Vivo”, são provenientes de 
Plozevet; os produtos lácteos da Laiterie 
Saint-Père no Loire-Atlantique ou da 
Fruitière de Domessin em Savoie; as 
bolachas Filet Bleu de Pont-L’Abbé; as 
compotas da fábrica Delvert de Malemort 
em Corrèze…

No caso dos produtos não alimentares, o 
Grupo também luta contra a deslocalização, 
através das suas fábricas ou recorrendo a 
PME. As fraldas para bebés são fabricadas 
pela Celluloses de Brocéliande, em Ploërmel, 
que se dotou de 5 linhas novas, em 2020, 
dedicadas às máscaras contra a COVID-19. 
32 referências de ferramentas com “Origem 
França” da marca McKenzie vendidas no 
Bricomarché são provenientes de uma PME 
situada em Yonne, enquanto os legumes que 
apresentam a menção “Assinatura Vegetal” 
nascem, sobretudo, na região Rhône-Alpes ou 
em Anjou; ou o lírio-do-vale, que é colhido em 
Nantes…
Objetivo de 2020 atingido: 88% das marcas 
próprias são produzidas pelas fábricas dos 
Mosqueteiros ou por PME parceiras francesas, em 
comparação com 85% em 2018.

De forma a verificar o 
cumprimento efetivo 
destes compromissos  
e incentivar os seus 
fornecedores e 
subcontratantes a adotar 
uma abordagem de 
RSE, os Mosqueteiros 
dão formação aos seus 
compradores, analisam 
os riscos e monitorizam 
de forma proativa e 
regular toda a cadeia de 
aprovisionamento.

   Desde 2018, todos os fornecedores devem assinar e 
aplicar os 15 compromissos “do protocolo de compras 
Responsáveis” do Grupo. Da governação às práticas 
sociais (saúde e segurança no trabalho, diversidade, etc.) 
e ao ambiente, passando pela presença territorial, este 
protocolo foi formulado por setores e produtos no sentido 
de prevenir riscos específicos de cada fileira.

   Nas zonas de compra de risco, os fornecedores devem 
igualmente respeitar o “Código de Conduta em matéria 
de Condições Sociais Aceitáveis”. Lançado em 2000, este 
código foi atualizado em 2011, no seguimento da adesão 
do Grupo à Business Social Compliance Initiative (BSCI).

   Por último, no caso dos seus subcontratantes, 
os fornecedores devem aplicar o plano “Dever de 
vigilância”.  
Tendo por base referenciais sociais e ambientais 
reconhecidos*, este plano, que visa avaliar o cumprimento 
dos compromissos pelos fornecedores signatários, 
também é atualizado regularmente em função da 
evolução dos riscos sociais e ambientais. 
*Amfori BSCI, SA8000, Amfori BEPI

Comerciante
Além das marcas próprias, o Grupo está 
atento aos consumidores que procuram 
produtos de proximidade. Os pontos de 
venda alargam cada vez mais as suas 
ofertas regionais e locais. Além dos seus 
contactos diretos com produtores locais, 

descobrem novos produtos em salões 
organizados pelas Direções Regionais. O 
Intermarché aposta igualmente no rótulo 
Pavillon France, que garante uma pesca 
proveniente de navios franceses, obtendo 
uma rastreabilidade e frescura ideais.

O “MADE IN FRANCE”

FORNECEDORES
E SUBCONTRATANTES
SOB CONTROLO
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Tornar acessível  
o “melhor” nos pontos de venda

Os produtos seguros, saudáveis e locais ainda não são acessíveis a todas as carteiras.  
Para os Mosqueteiros, o poder de compra não deve ser um obstáculo. Para que cada pessoa possa 

escolher o melhor e ser um “consum’ator” responsável, os Mosqueteiros estão a melhorar a sua política 
de qualidade, a criar receitas novas e a valorizar produtos responsáveis.

Cumprir estritamente todas as medidas de 
higiene e fornecer produtos seguros exige 
uma vigilância permanente.  
Para garantir a qualidade e a segurança dos 
produtos, informar os consumidores e limitar 
os riscos ao máximo, os colaboradores de 
cada insígnia aplicam planos de controlo 
sanitário no âmbito da política de qualidade 
dos Mosqueteiros. Estes planos exigem 
um caderno de rastreabilidade, incluem um 
plano de limpeza e desinfeção, um quadro 
de acompanhamento de pré-embalagem/
fabrico das datas de validade, dos 

procedimentos de retirada de produtos, etc. 
São acompanhados por guias e formações. 

Em 2019, os Mosqueteiros adaptaram 
novamente a sua política de segurança 
alimentar, aderindo à Food Store Quality 
Association (FSQA), que gere o Food 
Store Quality Standard (FSQS) de todas 
as insígnias da grande distribuição, um 
referencial único em matéria de qualidade e 
higiene. Sendo um dispositivo mais completo 
do que a certificação anterior (IFS Food 
Store), o FSQS prevê mais pontos de controlo 

e alertas sanitários para um maior controlo 
dos riscos.  
Os pontos de venda foram acompanhados 
nesta transição e prepararam-se para 
as auditorias de 2021 da Aqualeha, um 
organismo especializado: os seus inspetores 
acreditados pelo COFRAC (Comité Francês 
de Acreditação) verificam a conformidade de 
todas as secções face ao referencial FSQS.  
As insígnias não alimentares dispõem, além 
disso, de normas associadas à sua atividade, 
sendo igualmente auditadas pela Aqualeha.

Nas suas gamas, o Grupo favorece produtos que 
transmitem sentido e sensibilizam os consumidores, através 
das suas embalagens e comunicação, para que estes 
possam identificá-los, compreender porque é que foram 
criados e agir enquanto cidadãos no momento da escolha. 

Detalhes sobre exemplos concretos

A gama “L’Essentiel”
Lançada em 2016, esta gama superou o desafio de criar 
produtos sem corantes, aditivos, açúcar adicionado e outros 
conservantes.  
Atualmente implementada em 45 produtos (iogurtes, 
compotas, sopas, purés, etc.), abriu portas a uma abordagem 
mais global da insígnia a nível de produtos mais saudáveis e 
de qualidade. 

O Intermarché articula o seu combate na dimensão “comer 
melhor” em torno de uma abordagem de melhoria global 
dos seus produtos. 
Dedicado há muitos anos ao combate a favor do “produzir 
melhor” para “comer melhor”, o Intermarché continua o 
seu plano de progresso, implementando uma estratégia 
completa, metódica e transversal para completar a oferta 
das suas marcas. Composta por 18 itens que dão resposta 
a desafios ambientais, societais ou, ainda, sanitários, esta 
estratégia visa melhorar mais de 6 500 produtos até 2025.

PONTOS DE VENDA IRREPREENSÍVEIS

PRODUTOS VALORIZADOS

O “Franco-Score”
Os consumidores pretendem “Origem França” mas não conseguiam 
saber facilmente, até então, a percentagem de ingredientes franceses 
nos produtos alimentares da grande distribuição. 
No 1.º semestre de 2020, a insígnia Intermarché inovou com o 
lançamento do “Franco-Score” no site do Drive: uma rotulagem simples 
que indica a percentagem de matérias-primas francesas e permite saber 
em que medida um produto valoriza a produção francesa (cf. foto).
Esta iniciativa integra-se num objetivo de transparência e pedagogia 
perante o consumidor, cada vez mais preocupado em conhecer a 
composição e a origem dos produtos de compra. Fácil de compreender 
e muito visual, o “Franco-Score” permite ao cliente escolher melhor com 
apenas um olhar. 
Este novo pictograma insere-se, assim, na linha do “Nutri-Pass”, a 
primeira rotulagem nutricional que passou a ser “Nutri-Score”. 
Da mesma forma, o “Franco-Score” foi criado em “open source” para que 
todos os industriais do setor agroalimentar que pretendam o possam 
utilizar, tornando-se assim referência nacional. 
Atualmente, o trabalho aprofundado de recolha das informações 
necessárias ao cálculo do “Franco-Score” está em curso e esta 
rotulagem está a ser testada nas fileiras de produtos lácteos e de 
charcutaria/takeaway: o “Franco-Score” está presente em 300 
referências das marcas Pâturages e Monique Ranou, passando a figurar 
noutras famílias de produtos e marcas próprias da insígnia em 2021.

CONSTRUIR UMA RELAÇÃO FORTE COM OS NOSSOS CLIENTES
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Reformulação das receitas
Ávidos por transparência e produtos saudáveis, os clientes estão 
cada vez mais atentos à composição dos produtos alimentares. 
Para escolher, consultam as classificações de associações 
de consumidores e são cada vez mais aqueles que recorrem 
a aplicações móveis que permitem ler o código de barras. De 
forma a responder às suas expectativas, o Intermarché e a 
Agromousquetaires comprometeram-se a melhorar a qualidade dos 
seus produtos.

O Intermarché já reformulou 550 receitas com o objetivo de 
eliminar aditivos controversos dos seus produtos e melhorar a sua 
qualidade nutricional. Por exemplo, os iogurtes com fruta Pâturages têm 
aromas naturais e menos açúcar. O glutamato de sódio, que é um 
intensificador de sabor, foi eliminado do salmão com azeda-brava da 
marca Odyssée e os tomates recheados Monique Ranou não têm aditivos 
alimentares.

56% dos consumidores declaram parar de consumir um produto 
caso possua um aditivo de risco elevado. (fonte: Yuka)

Os produtos “Merci!” 
Aos produtos lácteos rapidamente se juntaram as natas 
frescas, a manteiga, os ovos, os frangos, o mel e o leite 
biológico. Entretanto, acabaram de chegar à secção: o 
sumo de maçã e o fiambre de porco. A carne picada está 
em testes e vários outros produtos estão em estudo.

MEL 
A partir do final de 2019, o frasco de mel de 500 g passou 
a ser vendido a 5,90 euros, sendo entregues 3,05 euros 
ao apicultor. O contrato de três anos assinado com 
o Intermarché prevê, por exemplo, para assegurar a 
continuidade da fileira apícola francesa: fazer pousio 
de hectares com plantas melíferas, aumentar o número 
de colmeias para proteger as explorações, investir na 
substituição anual de quadros franceses na colmeia ou em 
material francês de criação para aumentar e/ou melhorar 
as populações, ou ainda lutar contra a vespa asiática e os 
ácaros Varroa.

LEITE BIOLÓGICO
Lançado em março de 2020, este leite foi pensado com 
os parceiros da Laiterie Saint-Père e os membros da 
organização profissional biológica Seine et Loire, secção 
Laiterie Saint-Père. A embalagem de leite é vendida a 
1,04 euros, dos quais 0,55 euros revertem para os 40 
produtores que participam neste projeto que valoriza a 
agricultura biológica francesa, apoia a fileira e contribui para 
que possam viver melhor do seu trabalho. 

PRODUTOS VALORIZADOS
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BIOLÓGICOS

NÚMEROS-CHAVE

Vários consumidores pretendem comprar mais produtos biológicos na grande distribuição, outros preferem 
as lojas especializadas. O Grupo responde às expectativas de cada um.

OU ESPECIALISTAS
Ao mesmo tempo, o desenvolvimento da rede  
de especialistas independentes “Les Comptoirs de de especialistas independentes “Les Comptoirs de 
la Bio” foi acelerado com a parceria assinada com la Bio” foi acelerado com a parceria assinada com 
o Grupo em 2018. A abertura de 52 novos pontos o Grupo em 2018. A abertura de 52 novos pontos 
de venda “Les Comptoirs de la Bio” por chefes de de venda “Les Comptoirs de la Bio” por chefes de 
empresa Mosqueteiros demonstrou a sua vontade empresa Mosqueteiros demonstrou a sua vontade 
de contribuir para o auge da produção biológica em de contribuir para o auge da produção biológica em 
França, reforçar os compromissos desta insígnia França, reforçar os compromissos desta insígnia 
a seu favor e, deste modo, tornar mais acessível o a seu favor e, deste modo, tornar mais acessível o 
seu consumo em cerca de 150 locais em França. seu consumo em cerca de 150 locais em França. 
“Les Comptoirs de la Bio” disponibilizam uma oferta “Les Comptoirs de la Bio” disponibilizam uma oferta 
biológica completa, com produtos especializados e biológica completa, com produtos especializados e 
de prazer, composta por 10 000 referências.de prazer, composta por 10 000 referências.

Segundo o estudo do Institut de recherche et d’innovation (IRI), França, outubro de 2018; estudo BrandZ 2017, França, Kantar Millward Brown; sondagem IFOP para WWF.

72% 
dos consumidores  
leem as embalagens

2/3  
dos franceses  
declaram querer 
consumir  
de forma mais 
responsável

Estes produtos multiplicam-se (cf. Desafio das embalagens, parte Economia circular).

GRANDE DISTRIBUIÇÃO
No Intermarché e no Netto, os produtos biológicos , os produtos biológicos 
nunca tiveram tanta dimensão, com 7 400 nunca tiveram tanta dimensão, com 7 400 
referências em 2019, das quais 700 de marca referências em 2019, das quais 700 de marca 
própria. Entre as novidades: 4 receitas novas própria. Entre as novidades: 4 receitas novas 
de comida para bebés, molho de comida para bebés, molho pestopesto ou snacks  ou snacks 
aromatizados à base de quinoa expandida.  aromatizados à base de quinoa expandida.  
Os produtos biológicos são cada vez mais Os produtos biológicos são cada vez mais 
embalados em caixas de cartão com Nutri-Score embalados em caixas de cartão com Nutri-Score 
e vendidos a granel, especialmente no caso das e vendidos a granel, especialmente no caso das 
marcas próprias. marcas próprias.  
O Grupo acrescentou mais uma centena em acrescentou mais uma centena em 
2019, tal como todos os anos. Depois de ter 2019, tal como todos os anos. Depois de ter 
sido o primeiro a lançar, sob a marca Pommette, sido o primeiro a lançar, sob a marca Pommette, 
uma gama 100% biológica de alimentação uma gama 100% biológica de alimentação 
infantil, comercializou produtos em algodão não infantil, comercializou produtos em algodão não 
branqueado.  branqueado.  
Uma oferta recomendada pelos clientes, que Uma oferta recomendada pelos clientes, que 
aumentaram em 24,5% o volume de negócios dos aumentaram em 24,5% o volume de negócios dos 
produtos biológicos em 2019.produtos biológicos em 2019.

UMA GARRAFA CINZENTA QUE É VERDE
Porque é que esta garrafa é cinzenta? Porque é 
verde! Esta nova garrafa de 1 litro de leite biológico 
magro está a ser testada. De cor cinzenta, é reciclada, 
reciclável e de circuito fechado: é separada pelo 
consumidor e encaminhada para uma empresa de 
reciclagem que a reduz a flocos. E estes flocos são 
reutilizados para produzir uma garrafa nova.

ÁGUA QUE FLUI NATURALMENTE
Aix Les Bains é a primeira marca da grande 

distribuição a assumir compromissos, através da 
marca própria, em relação ao plástico: as garrafas 

são 100% compostas de plástico reciclado e as 
películas 50%.

MAÇÃS SEM PLÁSTICO 
Antes, esta cuvete de 6 maçãs Golden 
Mon Marché Plaisir era composta por uma 
embalagem em cartão + uma película 
extensível + uma etiqueta. Atualmente, 
resta apenas a embalagem em cartão + a 
etiqueta. Isto é, zero plástico (exceto cola 
e tinta).

PRODUTOS DESENVOLVIDOS

NO DESAFIO DAS EMBALAGENS

OS 

CONSTRUIR UMA RELAÇÃO FORTE COM OS NOSSOS CLIENTES
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OS NOSSOS 
COMPROMISSOS

Dar  
uma atenção 
contínua aos 

colaboradores

Tanto nos serviços de apoio como nos 
pontos de venda, os Mosqueteiros 
fizeram da formação uma prioridade, 
para proporcionar diversas 
oportunidades de carreira; e da saúde e 
segurança uma necessidade.
Entre as mais de 300 atividades exercidas 
no Grupo, muitas estão sujeitas a uma 
evolução associada às novas tecnologias. 
Convictos de que a aquisição de 
competências e a adaptação das 
atividades são as melhores formas de 
limitar os riscos que lhes estão 
associados, e conscientes de que a 
fidelidade e a dedicação dos 
colaboradores são essenciais para o 
futuro e para uma melhor satisfação dos 
seus clientes, os Mosqueteiros investem 
continuamente na formação, na 
segurança e no bem-estar no trabalho, 
incentivando, ao mesmo tempo, a 
mobilidade e o empreendedorismo.

Implementar um plano de ação, estruturado 
em torno da prevenção das lesões 
musculoesqueléticas, dos riscos psicossociais e 
da penosidade no trabalho, aumentando, desta 
forma, a atratividade e a fidelidade.

Melhorar a qualidade de vida no trabalho, 
nomeadamente nas filiais, onde os funcionários 
estão expostos a vários fatores de penosidade.

Permitir a evolução dos funcionários e otimizar 
a sua empregabilidade, desenvolvendo as 
suas competências e apresentando-lhes 
oportunidades de evolução nas diferentes filiais 
do Grupo.

•  Saúde, segurança e bem-estar no trabalho.

• Empregabilidade, mobilidade e diversidade.

COMO DESENVOLVER 
AS COMPETÊNCIAS E A 
EMPREGABILIDADE?

COMO GERIR DE FORMA 
DIFERENTE PARA DAR RESPOSTA 

ÀS EXPECTATIVAS DAS NOVAS 
GERAÇÕES?

COMO PROMOVER A DIVERSIDADE E A 
IGUALDADE DE OPORTUNIDADES?
COMO INCENTIVAR O 
EMPREENDEDORISMO?

COMO 
MELHORAR A 
QUALIDADE 
DE VIDA NO 
TRABALHO?

Deste modo, muitos pretendem um dia 
tornar-se chefes de empresa. No setor 
agroalimentar, na logística e na grande 
distribuição, setores de risco, estas 
aspirações devem ser conjugadas 
com problemáticas específicas: 
frequência de acidentes, lesões 
musculoesqueléticas, penosidade 
associada a movimentos repetitivos, a 
trabalho noturno ou ao frio.

OS NOSSOS DESAFIOS
Independentemente dos 
setores, os funcionários 
pretendem sentir-se 
realizados no trabalho, 
equilibrar a vida profissional 
e pessoal, dominar as 
novas tecnologias, progredir 
na carreira, ser ouvidos, 
reconhecidos e valorizados, 
e dar um sentido à sua 
atividade.

OS NOSSOS PLANOS 
DE AÇÃO

DAR UMA ATENÇÃO CONTÍNUA AOS COLABORADORES
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Desenvolver  
as competências e a empregabilidade

A globalização e a revolução digital criaram um mundo “VICA”: Volátil, Incerto, Complexo e Ambíguo. Este ambiente exige novas competências, 
características de liderança e capacidade de inovação. Os Mosqueteiros levaram por diante os seus programas de formação para dar aos 

colaboradores todas as armas para dominar ou adaptar as suas funções, facilitar a mobilidade interna e fidelizar talentos.

A diversidade cada vez maior de atividades (atualmente, são mais de 300); o objetivo de 
integrar candidatos pouco qualificados e aprendizes; a necessidade de adquirir competências 
transversais, dominar novas tecnologias, antecipar necessidades futuras; os planos de ação 
definidos para melhorar a satisfação do cliente, aumentar a empregabilidade, fidelizar talentos 

e facilitar a mobilidade, etc. são fatores que explicam a amplitude dos planos de formação e a 
reformulação regular dos percursos propostos. Quer seja colaborador ou gestor, nos pontos de 
venda ou nas filiais dos serviços de apoio, cada funcionário encontra neles formação útil à sua 
missão e ao desenvolvimento da sua carreira.

E-learning
FACILITAR O ACESSO À FORMAÇÃO
Desde 2012 que são desenvolvidos módulos 
digitais. Os colaboradores dos pontos de venda 
do Equipamento da Casa podem, por exemplo, 
aceder livremente a Brico Le@rn. 

Esta plataforma de apoio digital disponibiliza 
percursos e cerca de três dezenas de módulos 
técnicos da atividade em formato eletrónico. 
Atualmente, é muito utilizada para integrar os 
novos funcionários e desenvolver a polivalência.

AMIH
DEFICIÊNCIA: ATUEMOS EM 
CONJUNTO!
Para dinamizar o compromisso dos Mosqueteiros, a 
associação Ação dos Mosqueteiros para a Inclusão 
da Deficiência (AMIH) foi especialmente ativa em 
2019 e 2020. As ações desta entidade abrangem 
a totalidade dos agentes internos: futuros chefes 
de empresa, chefes de empresa e colaboradores. 
O lançamento da carta “Deficiência: atuemos em 
conjunto!” e do seu manual de ações mobiliza os 
chefes de empresa em torno de 4 eixos:
   criar um ambiente inclusivo para desenvolver o 

coletivo;
   promover a entrada da deficiência no quotidiano 

da empresa para eliminar tabus;
   sensibilizar e formar para favorecer a integração e 

melhorar o acolhimento dos clientes;
   colaborar localmente nos territórios para 

promover a evolução da sociedade.
Para os acompanhar melhor e os inspirar ainda 
mais, a AMIH publicou testemunhos de aderentes 
inclusivos em classificados dedicados ao 
recrutamento de colaboradores com deficiência 
nos pontos de venda. Atualmente, cerca de 3 000 
colaboradores dos pontos de venda têm deficiência 
e esta diferença constitui uma riqueza para o 
Grupo. Com a evolução dos módulos de formação, 
os futuros chefes de empresa estão prontos para 
abordar a inclusão e agir em prol do recrutamento de 
colaboradores com deficiência.
A associação apoia igualmente a Federação Francesa 
de Desporto Adaptado através de uma parceria que 
foi renovada para a época 2020/2021. 

Intermarché, Netto
DIVULGAR GUIAS DOS ATIVIDADES
Atualmente, o Grupo dispõe de uma coleção de oito guias, que são atualizados todos 
os anos. Ao divulgarem as boas práticas, são um elo essencial na aplicação das suas 
estratégias de desenvolvimento sustentável: estes guias conferem-lhes sentido e 
apoiam a sua concretização. Os mais recentes são prova disso.

   Guia da refrigeração  
Desde 1 de janeiro de 2020, a utilização de dois fluidos para a manutenção dos 
equipamentos frigoríficos é interdita por novas exigências regulamentares.  
70% dos pontos de venda dos Mosqueteiros são abrangidos. Este guia fornece-
lhes soluções a curto e médio prazo para escolherem de forma adequada os seus 
equipamentos de refrigeração do futuro.

   Guia dos resíduos 
Como gerir corretamente os resíduos? Quais as soluções concretas para otimizar a 
triagem, o acompanhamento e a rastreabilidade? Este guia responde a todas estas 
questões. Disponível para pontos de venda Intermarché e Netto, está igualmente 
a ser preparado um guia para as insígnias do Equipamento da Casa. Trata-se de 
uma ferramenta estratégica essencial para atingir o objetivo de zero resíduos e zero 
desperdício em 2025.

   Guia de boas práticas em matéria de energia 
A energia é uma das maiores despesas dos pontos de venda que, por si só, 
representam dois terços da energia total consumida pelos Mosqueteiros. Este 
guia acompanha os aderentes e as suas equipas na otimização do consumo 
energético do ponto de venda. Apresenta soluções sobre a melhor forma de gerir 
os equipamentos, dá conselhos e soluções técnicas para reduzir o consumo ou, 
ainda, para aumentar o recurso a energias verdes, através de concursos agregados 
organizados pelo Grupo.

Intermarché
IMPLEMENTAR A “FIBRA INTER”
Ter um ponto de venda impecável já não 
chega, a insígnia deve proporcionar uma 
experiência agradável ao cliente e ser 
um espaço de vivência na comunidade, 
o que assenta, em primeiro lugar, no 
comportamento dos colaboradores. Com 
base nessa constatação, com a ambição de 
colocar as interações humanas no coração 
dos pontos de venda, desenvolvendo a Fibra 
do Cliente e a Fibra do Coletivo, concebeu a 
“Fibra Inter”: um dispositivo global e inédito 
de formação/ação, com o objetivo de 
proporcionar bem-estar, sentido e coesão, 
reforçar um estado de espírito positivo e 
desenvolver o capital humano.

Desde janeiro de 2020, 243 pontos de 
venda Intermarché implementam a “Fibra 
Inter”, formando e abrangendo todos os 
níveis da organização:

   os aderentes e os diretores conduzem o 
processo a partir de um referencial;

   os gestores ou referentes de clientes 
enriquecem a relação das equipas com 
os clientes e aumentam o prazer do 
trabalho em conjunto;

   os colaboradores constroem em conjunto 
as ações orientadas para o cliente nas 
suas secções, promovendo a entreajuda.

Decididamente prático, o percurso 
formativo alterna metodologias, partilha de 
informações, exercícios e feedback após as 
simulações. 
Esta nova formação é acrescentada a um 
extenso catálogo.  
Em 2019: 8 216 colaboradores receberam 
formação sobre as respetivas áreas de 
atividade e 10 201 em qualidade, higiene e 
segurança.

Bricomarché, Brico Cash, Bricorama
FORNECER SOLUÇÕES
Os clientes pretendem aconselhamento, 
um serviço personalizado e apoio ao 
longo de todos os seus projetos. Para 
que os “vendedores” se transformem em 
“fornecedores de soluções”, as insígnias 
do Equipamento da Casa apostam no 
capital humano. Dispõem, assim, de 
formações para colaboradores que 
visam aumentar as suas competências, 
permitir que recorram a parceiros 
e trocar informações com os seus 

pares. Outros módulos permitem 
que os gestores adotem um estilo de 
coaching que aposta na confiança e na 
autonomia. Um workshop dedicado à 
“gestão de recursos humanos” permite 
preparar, com 13 pontos de venda piloto, 
ferramentas, métodos e um dispositivo 
de acompanhamento com dois objetivos: 
assegurar boas condições de trabalho e 
contribuir ativamente para a formação e 
bem-estar dos funcionários.

NOS PONTOS DE VENDA
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LANÇAMENTO DO GRADUATE PROGRAM MOSQUETEIROS 
Lançado em setembro de 2020, este novo 
programa tem como objetivos atrair recém-
licenciados provenientes das melhores escolas 
de gestão, engenharia ou administração e 
dispor de uma base de jovens gestores. Com 
uma duração de 18 meses, foi concebido como 
“acelerador de carreira” para os jovens recrutados 
e “acelerador de soluções”: trata-se de dar, desde 
o início, a estes jovens uma visão de conjunto 
de todos os métiers; e de dotar as entidades 
de talentos, capazes de trabalhar em projetos 
complexos de elevado valor acrescentado. 

Logo nos seus primeiros dias de integração, 
os 11 recém-licenciados da primeira edição 
foram sensibilizados para os desafios do 
desenvolvimento sustentável e adquiriram uma 
visão global dos projetos e planos previstos 
para atingir os compromissos. Desde então, 
realizam duas missões de nove meses, que 
incluem estágios em pontos de venda e visitas 
a bases e unidades de produção. Poderão, deste 
modo, refletir sobre os compromissos do Grupo 
e integrá-los nos projetos desafiantes que lhes 
serão atribuídos.

Agromousquetaires
PROMOVER A QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL
No que respeita aos colaboradores, as prioridades 
do Campus Agromousquetaires são a aprendizagem 
e os certificados de qualificação profissional (CQP) 
através da École des Métiers de l’Alimentation, bem 
como as formações transversais (saúde e segurança, 
performance industrial ou gestão de projetos).
Em 2019/2020, foi dado destaque às formações em 
matéria de incêndios, intrusão, segurança e riscos 
associados a máquinas, e utilização de software de 
supervisão regulamentar. Assim, foram formados mais 
de 2 000 colaboradores desde 2018; foram ministradas 
200 formações em 2019, 20 das quais no âmbito da 
Université Agromousquetaires. 
No que se refere aos dirigentes, em 2019 foram 
privilegiadas as formações dedicadas à gestão 
de proximidade ou ao percurso DUP (Diretor de 
Unidade de Produção), criadas pela Université 
Agromousquetaires.

Para gestores: formações transversais

NOS SERVIÇOS DE APOIO

TRANSVERSAL E ESTRATÉGICO:  
O PERCURSO “LÍDERES MOSQUETEIROS”
Cinquenta novos gestores, provenientes 
de diferentes filiais e atividades, 
receberam formação no âmbito deste 
percurso concebido pela Académie Les 
Mousquetaires, criada pela DRH Grupo. 
Com o objetivo de facilitar a adaptação 
do Grupo ao seu ambiente, este percurso 
de excelência inovador centra-se em 
temas estratégicos e transversais: 
integrar as tendências de consumo, as 

novas tecnologias, a responsabilidade 
societal e ambiental nas estratégias; 
mobilizar as equipas em torno do projeto 
empresarial; desenvolver talentos através 
de uma liderança inspiradora, integrar 
as partes interessadas, etc. Além disso, 
o seu programa inclui encontros com 
personalidades externas, a procura de 
funcionamentos inovadores e com grande 
desempenho face aos desafios atuais, etc.

Desenvolver as competências e a empregabilidade

Logística
QUANDO AUTOMATISMO RIMA COM AUMENTO DE 
COMPETÊNCIAS
Associado à implementação do Plano de Transformação 
Logística (PTL), o principal eixo estratégico da logística da ITM 
Logística Alimentar Internacional (iniciado a partir de 2013) é o 
desenvolvimento de novas ferramentas e processos tecnológicos 
para as preparações nas novas bases: 

   mecanização da atividade “frescos” e preparação por meio de 
reconhecimento de voz na atividade “secos” em quatro bases, 
em 2020: Béziers, Bourges, Castets e Brignoles. 
Em breve, mais três bases: Neulliac, Roullet 2 e Rochefort 2.

   mecanização da atividade “frescos” e automatização da 
atividade “secos” numa base, em 2020: Erbrée.  
Em breve, mais três bases: Saint-Quentin-Fallavier, Avion e 
Donzère.

Esta é uma oportunidade para os colaboradores transitarem para 
novas atividades e aumentar a empregabilidade dos funcionários 
da ITM LAI.
No final de 2019, a ITM LAI criou o Établissement National de 
Transport Alimentaire (ENTA), que se subdivide em quatro polos. 
O seu objetivo passa por voltar a integrar 30% do transporte a 
jusante    (da base aos pontos de venda) na ITM LAI. 
Este projeto permite criar valor acrescentado para os pontos de 
venda e desenvolver a especialização e o profissionalismo das 
equipas. Permite, ainda, criar emprego: condutores rodoviários, 
formadores, operadores, gestores de parque, responsáveis de 
agências, etc.

NOVAS ATIVIDADES
De forma a responder ao desenvolvimento das novas 
atividades, a ITM LAI pretende que os seus colaboradores 
progridam internamente.  
Deste modo, foram criadas formações longas, que conferem 
direito a diploma/certificação, para emissores de ordens (TP 
GOPI), operadores de processos (TP CIMA), etc. 
Foram igualmente implementadas formações para uma centena 
de colaboradores das bases logísticas que pretendem transitar 
para a atividade de condutor rodoviário. 
A ITM LAI continua a aumentar a polivalência dos colaboradores 
através do CQPI de Agente Logístico. Mais de 880 colaboradores 
receberam formação desde que este dispositivo foi lançado.

Este procedimento, iniciado há mais de 5 anos, foi recomendado 
pelo conjunto dos parceiros sociais aquando da assinatura de um 
acordo empresarial unânime em setembro de 2020.

Transmissão 
intergeracional
28 MEDIDAS CONCRETAS
De forma a acompanhar a passagem à reforma 
de 1 000 colaboradores até 2025 e antecipar 
futuras necessidades, a Agromousquetaires 
elaborou com os parceiros sociais e assinou, 
em 2019, um acordo em matéria de transição 
intergeracional com uma duração de cinco 
anos. Inovador e inclusivo, apresenta 33 
medidas.
O acordo prevê, designadamente, que 5% dos 
funcionários da produção poderão usufruir 
de uma formação conducente a um CQP 
para aumentar as suas competências e 
empregabilidade; também serão formados 150 
mentores até 2021 para favorecer a partilha de 
competências e a transmissão do nosso know-
how industrial através de mentoria. O acordo 
inclui mais medidas a favor da integração 
sustentável dos jovens através da alternância e 
da aprendizagem, bem como da manutenção no 
emprego dos colaboradores em final de carreira.
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Preservar a saúde  
e a segurança dos colaboradores

A principal responsabilidade de qualquer entidade empregadora em relação aos seus funcionários é 
preservar a sua saúde e garantir a sua segurança. 

A saúde dos colaboradores  
acima de tudo… 
Nos pontos de venda, e tendo como base a organização exis-e tendo como base a organização exis-
tente, foram aplicados desde os primeiros dias do primeiro con-tente, foram aplicados desde os primeiros dias do primeiro con-
finamento: máscaras, gel hidroalcoólico, acrílicos, desinfeção finamento: máscaras, gel hidroalcoólico, acrílicos, desinfeção 
das zonas de passagem, carrinhos e leitores de códigos de bar-das zonas de passagem, carrinhos e leitores de códigos de bar-
ras, sinalização no pavimento e organização dos cronogramas ras, sinalização no pavimento e organização dos cronogramas 
para revezamento das equipas. Tudo isto combinado com uma para revezamento das equipas. Tudo isto combinado com uma 
comunicação à medida com cartazes específicos, a publicação comunicação à medida com cartazes específicos, a publicação 
de um “guia de boas práticas sanitárias” e a disponibilização de de um “guia de boas práticas sanitárias” e a disponibilização de 
um número verde através do qual uma equipa dedicada dava res-um número verde através do qual uma equipa dedicada dava res-
posta a qualquer questão sobre o coronavírus.posta a qualquer questão sobre o coronavírus.

Nas unidades de produção Agromousquetaires,  as já drásticas as já drásticas 
regras de higiene foram complementadas. regras de higiene foram complementadas. 
30 webinars dedicados à gestão do stress ou à gestão do tele-30 webinars dedicados à gestão do stress ou à gestão do tele-
trabalho apoiaram os gestores no acompanhamento das suas trabalho apoiaram os gestores no acompanhamento das suas 
equipas.equipas.

Desde muito cedo, na logística, os funcionários dotaram-se de os funcionários dotaram-se de 
máscaras, gel hidroalcoólico, toalhitas desinfetantes e outras máscaras, gel hidroalcoólico, toalhitas desinfetantes e outras 
medidas que permitiram proteger a sua saúde. Também desde medidas que permitiram proteger a sua saúde. Também desde 
muito cedo a utilização de máscara passou a ser obrigatória muito cedo a utilização de máscara passou a ser obrigatória 
nas bases logísticas. Além disso, recorreu-se ao teletrabalho em nas bases logísticas. Além disso, recorreu-se ao teletrabalho em 
todas as atividades que o permitiam, tendo sido reservados espa-todas as atividades que o permitiam, tendo sido reservados espa-
ços de acolhimento e instalações sanitárias específicas para os ços de acolhimento e instalações sanitárias específicas para os 
condutores rodoviários.condutores rodoviários.  

Nos serviços de apoio, 6  000 colaboradores asseguraram, em 6  000 colaboradores asseguraram, em 
teletrabalho, a continuação da atividade; colaboradores, aderen-teletrabalho, a continuação da atividade; colaboradores, aderen-
tes e todo o ecossistema do Grupo reuniram a sua energia em tes e todo o ecossistema do Grupo reuniram a sua energia em 
50 000 reuniões para enfrentar o conjunto de desafios.50 000 reuniões para enfrentar o conjunto de desafios.

…e a mobilização  
pela saúde de todos
Assim protegidos, os colaboradores mantiveram as suas funções Assim protegidos, os colaboradores mantiveram as suas funções 
e, do a montante a  jusante, contribuíram para preservar a saúde e, do a montante a  jusante, contribuíram para preservar a saúde 
de todas as pessoas dos seus contactos, sem se esquecerem de de todas as pessoas dos seus contactos, sem se esquecerem de 
ser solidários.ser solidários.

A Agromousquetaires, em parceria com os serviços do Estado, em parceria com os serviços do Estado, 
reestruturou a fábrica “Les Celluloses de Brocéliande” e reativou a reestruturou a fábrica “Les Celluloses de Brocéliande” e reativou a 
produção de máscaras francesas. A partir do verão, arrancaram produção de máscaras francesas. A partir do verão, arrancaram 
cinco linhas que tinham como objetivo produzir, até ao final de cinco linhas que tinham como objetivo produzir, até ao final de 
2020, 130 milhões de máscaras do tipo FFP2 e cirúrgicas, criando 2020, 130 milhões de máscaras do tipo FFP2 e cirúrgicas, criando 
seis dezenas de postos de trabalho.seis dezenas de postos de trabalho.

Nas bases logísticas, os cronogramas dos motoristas foram os cronogramas dos motoristas foram 
revistos ou desfasados e foram disponibilizados espaços de aco-revistos ou desfasados e foram disponibilizados espaços de aco-
lhimento e instalações sanitárias.lhimento e instalações sanitárias.

Os pontos de venda inovaram com a adoção de diversas iniciati-inovaram com a adoção de diversas iniciati-
vas: para regular o acesso e aumentar a fluidez do percurso com vas: para regular o acesso e aumentar a fluidez do percurso com 
a prioridade aos profissionais de primeira linha (caixas, etc.), um a prioridade aos profissionais de primeira linha (caixas, etc.), um 
número reservado para profissionais de saúde e docentes mobi-número reservado para profissionais de saúde e docentes mobi-
lizados, um número verde no Roady e no Rapid Pare-Brise para a lizados, um número verde no Roady e no Rapid Pare-Brise para a 
reparação urgente dos seus veículos; com cartazes e mensagens reparação urgente dos seus veículos; com cartazes e mensagens 
pedagógicas sobre a adoção de medidas de proteção ou com pedagógicas sobre a adoção de medidas de proteção ou com 
informações relativas a horários reservados a idosos. E com o informações relativas a horários reservados a idosos. E com o 
apoio às associações: envolvimento do Intermarché e do Netto na apoio às associações: envolvimento do Intermarché e do Netto na 
operação “Máscaras solidárias”, que consistiu na doação 100% operação “Máscaras solidárias”, que consistiu na doação 100% 
voluntária de máscaras a pessoas mais frágeis e desfavorecidas; voluntária de máscaras a pessoas mais frágeis e desfavorecidas; 
adesão dos Mosqueteiros à plataforma “Solidarité Associations” adesão dos Mosqueteiros à plataforma “Solidarité Associations” 
com vista à doação de produtos não vendidos; ou, ainda, o aprovi-com vista à doação de produtos não vendidos; ou, ainda, o aprovi-
sionamento à distância: reforço das equipas para dar resposta ao sionamento à distância: reforço das equipas para dar resposta ao 
boomboom do Drive e do  do Drive e do e-commercee-commerce (entregas ao domicílio a idosos  (entregas ao domicílio a idosos 
isolados e a hospitais).isolados e a hospitais).

Pontos de venda
LUTA CONTRA AS LME

A luta contra as lesões musculoesqueléticas, que é uma 
constante no Grupo, prosseguiu em torno dos cinco eixos 
definidos:

   a formação e a gestão dos colaboradores, com a 
possibilidade de serem acompanhados por intervenientes 
externos em matéria de prevenção;

   o acompanhamento e a fiscalização;
   a partilha de boas práticas em matéria de 

comportamentos;
   a instalação de equipamentos de prevenção de riscos. 

Neste tópico, os pontos de venda dotam-se de lineares 
redimensionados (colocação de produtos, no máximo, a 
1,80 m de altura; no mínimo, a 40 cm do chão; e até 60 cm 
de profundidade), carrinhos que facilitam a reposição, 
cadeiras ergonómicas para operadores de caixa, de 
acordo com as recomendações da Assurance Maladie;

   aos quais se juntam a divulgação de um guia de 
prevenção das LME ou, ainda, de uma rubrica dedicada 
à saúde na intranet. Estes cinco eixos são igualmente 
integrados nas fábricas e nas bases logísticas.

OBRIGADO
A TODOS

OS HERÓIS
DISCRETOS.

Obrigado aos agricultores, aos pescadores, a todos aqueles que trabalham nas nossas fábricas e 
bases logísticas. Aos motoristas, aos transportadores, aos nossos parceiros.

Obrigado a todos aqueles que trabalham nas nossas lojas.

Obrigado a todos aqueles que lhes permitem vir trabalhar, que asseguram o seu transporte ou 
tomam conta dos seus filhos.

Obrigado a todos os agentes da distribuição alimentar, quer sejam grandes ou pequenos.

Estão na linha da frente para responder às suas necessidades.

Obrigado ainda a todos aqueles que ficam o máximo de tempo possível em casa. Obrigado àqueles 
que não vêm, ou que vêm apenas quando precisam. Àqueles que vêm sozinhos, cuidando de toda a 
sua família. Obrigado a todos aqueles que fazem as suas compras de forma responsável e solidária.

Anunciante: ITM Alimentaire International - RCS PARIS 341 192 227 - SAS com capital social de 149 184 € - Sede social: 24, rue Auguste Chabrières 75737 Paris Cedex 15 - Sujeito a erros tipográficos - 2020.

Agromousquetaires
OBJETIVO “ZERO ACIDENTES” 

As 60 unidades da Agromousquetaires aderiram a uma estratégia de 
análise e prevenção, designada “Juntos rumo a zero acidentes”, que é 
aplicada desde 2013 através do plano “Sécurité Plus”. 

Atualmente em vigor em 100% das fábricas, permite: 
   quebrar a cadeia de causas que possam provocar acidentes, 

identificar e decifrar as zonas mais propensas a acidentes;

   acompanhar indicadores de desempenho (número de dores 
associadas às LME, de doenças profissionais, de acidentes de 
trabalho ligeiros ou com baixa) através do painel de avaliação 
saúde/segurança.

Foi realizado um diagnóstico e todas as unidades foram auditadas em 
matéria de segurança desde 2018 (análise dos acidentes de trabalho e 
doenças profissionais, da gestão, etc.), tendo apresentado uma taxa de 
conformidade de 61%. O objetivo é atingir 80% em 2021. 

Conscientes da sua importância vital, há vários anos que os 
Mosqueteiros implementam planos para prevenir as lesões 
musculoesqueléticas (LME), os acidentes e a penosidade.  

Com a COVID-19, foram imediatamente adicionadas medidas 
excecionais ao trabalho de fundo realizado, em conformidade com os 
planos previstos por cada insígnia e atividade.

Logística
MENOS EXPOSIÇÃO À PENOSIDADE

Nas atividades da logística, os Mosqueteiros assumiram 
compromissos desde 2012, que são renovados e reforçados 
continuamente desde então, para reduzir a penosidade ao longo de toda 
a vida profissional. 

É dada uma atenção permanente às equipas, que se traduz no 
desenvolvimento: de novas tecnologias de preparação (mecanização, 
automatização), de ferramentas que facilitam a atividade (apoio 
no envolvimento de filme), da polivalência no sentido de reduzir a 
exposição prolongada a um mesmo fator de risco (por exemplo: a 
atividade de agente logístico).

Estes compromissos foram relembrados no acordo, assinado no 
final de 2019 na ITM LAI, relativo à melhoria da qualidade de vida no 
trabalho. 

MEDIDAS COVID-19

Taxa de ocorrência: 39 tendo como objetivo -50% em 2025. 
Desde 2015, a taxa de ocorrência baixou 30% na Agromousquetaires. 
Taxa de gravidade: 2,20 tendo como objetivo -50% até 2025. 
Desde 2015, a taxa de gravidade baixou 15%.

Taxa de ocorrência: 47,55, apresentando uma redução de 20% desde 
2015. 
Taxa de gravidade: estável desde 2015, mas inferior à média no setor da 
logística, em França.

DAR UMA ATENÇÃO CONTÍNUA AOS COLABORADORES
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Desenvolver
o empreendedorismo

Em 2019, o número de empresas criadas em França atingiu um novo recorde:  
mais de 815 000, segundo o instituto de estatística, o que traduz um crescimento de 18% em 

comparação com 2018. 

DEDICADA AO EMPREENDEDORISMO 
Desde há mais de 20 anos, a Fundação incentiva os mais a Fundação incentiva os mais 
audazes a empreender e dar vitalidade económica e social aos audazes a empreender e dar vitalidade económica e social aos 
territórios.territórios.
Quer sejam criadores de empresas, fundadores de startups Quer sejam criadores de empresas, fundadores de startups 
ou empresários em nome individual, acompanha-os e apoia ou empresários em nome individual, acompanha-os e apoia 
financeiramente os projetos mais promissores. Este ano, mais financeiramente os projetos mais promissores. Este ano, mais 
uma vez, a Fundação apoiou empreendedores brilhantes com uma vez, a Fundação apoiou empreendedores brilhantes com 
300 000 euros através dos concursos “Prix Audace” e “Coup de 300 000 euros através dos concursos “Prix Audace” e “Coup de 
Pouce”.Pouce”.
Conjugando humanismo, proximidade e desempenho, a Funda-Conjugando humanismo, proximidade e desempenho, a Funda-
ção coloca o Homem no coração das suas iniciativas. É esse ção coloca o Homem no coração das suas iniciativas. É esse 
o sentido do seu “Club des Entrepreneurs” que, com o seu dis-o sentido do seu “Club des Entrepreneurs” que, com o seu dis-
positivo de formação individualizado, dá aos empreendedores positivo de formação individualizado, dá aos empreendedores 

mais uma hipótese de sucesso. Formados e acompanhados mais uma hipótese de sucesso. Formados e acompanhados 
por especialistas em empreendedorismo, os membros do Club por especialistas em empreendedorismo, os membros do Club 
aceleram o seu desenvolvimento ao longo de um percurso de aceleram o seu desenvolvimento ao longo de um percurso de 
seis meses. Em 2020, os oito empreendedores da primeira edi-seis meses. Em 2020, os oito empreendedores da primeira edi-
ção terminaram o seu percurso e a segunda edição já está a ser ção terminaram o seu percurso e a segunda edição já está a ser 
constituída.constituída.
O Club prolongará estas iniciativas através da criação de uma O Club prolongará estas iniciativas através da criação de uma 
rede que junta os participantes dos seus concursos e percursos rede que junta os participantes dos seus concursos e percursos 
formativos aos seus parceiros, numa lógica de sinergia.formativos aos seus parceiros, numa lógica de sinergia.
Por último, enquanto coeditora do Observatoire de l’Auto-Entre-Por último, enquanto coeditora do Observatoire de l’Auto-Entre-
preneur, juntamente com a Union des Auto-Entrepreneurs et des preneur, juntamente com a Union des Auto-Entrepreneurs et des 
Travailleurs Indépendants, a Fundação participou no debate de Travailleurs Indépendants, a Fundação participou no debate de 
ideias sobre trabalho independente em França.ideias sobre trabalho independente em França.

A Fundação Le Roch-Les Mousquetaires 

1  Incentivar candidatos
A NÍVEL INTERNO
Nos Mosqueteiros os colaboradores 
podem transitar para outra atividade, mas 
também, uma oportunidade que raramente 
é possível para um funcionário, tornarem-se 
chefes de empresa. Para identificar 
candidatos e incentivá-los a transformar 
o sonho em realidade, todos os anos são 
realizadas comunicações regulares e de 
eventos: pequenos-almoços, convívios 
afterwork e dias como “Entreprenez 
Brico” ou “Entreprenez Netto”, dedicados à 
sensibilização e apresentação do conjunto de 

dispositivos de acompanhamento. O objetivo 
do Grupo – tornar o empreendedorismo 
um ponto forte do seu plano de mobilidade 
profissional – é traduzido por um trabalho de 
fundo, formações teórico-práticas, mentoria 
e condições financeiras específicas.

A NÍVEL EXTERNO
Os Mosqueteiros continuam igualmente a 
recrutar futuros chefes de empresa através 
do Franchise Expo Paris, das suas parcerias 
com escolas ou do Desafio E-Business 
organizado com a Fédération du Commerce 

Associé e a EGC, a maior rede de escolas 
de gestão desenvolvida pelas Câmaras 
de Comércio e Indústria. Depois dos 
Mosqueteiros dedicarem tempo a analisar 
as qualidades humanas e as motivações dos 
candidatos com o objetivo de evitar o risco 
de insucesso, os aderentes, as insígnias e 
a União dos Mosqueteiros envidam todos 
os esforços para contribuir para o sucesso 
daqueles que obtiveram o “agrément”. 

Tornar-se empresário é uma aspiração cada vez mais forte para mui-
tos funcionários. Os Mosqueteiros respondem à ambição dos cola-
boradores que procuram um novo desafio e realização profissional, 
ao mesmo tempo que integra nas suas fileiras postulantes vindos 

do exterior. O seu dispositivo de acompanhamento a empreendedo-
res foi, uma vez mais, aperfeiçoado. Presente em todas as etapas, o 
Grupo contribui, desta forma, para o emprego e para o desenvolvi-
mento contínuo de novas empresas.

2  Formar chefes de empresa Mosqueteiros
SABER-SER E SABER-FAZER
O percurso formativo dos aderentes, 
gerido pelo polo Formação da União dos 
Mosqueteiros, acaba de ser novamente 
melhorado. Em linha com a evolução da 
grande distribuição e os desafios de cada 
insígnia, os cursos desenvolvem o “saber-ser” 
e o “saber-fazer”.

   Em 2020, no lado da formação inicial, o 
percurso dedicado ao Equipamento da 
Casa foi totalmente otimizado. Foram 
criados módulos “à la carte” em função 
do tipo de ponto de venda a retomar ou 
criar. Durante a retoma, em especial, de 
um Bricorama, os futuros aderentes são 
acompanhados de modo a conhecerem o 
impacto nas suas equipas das alterações 
a realizar, tranquilizando-as e ajudando-as 
a realizá-las. E são organizados grupos 
de partilha ou codesenvolvimento 
para facilitar a troca de informações e 
a transferência de experiências entre 
principiantes e aderentes experientes.

   No lado da formação contínua, foram 
criados novos formatos para aumentar 
as competências dos Mosqueteiros em 
três eixos: estabelecer-se, desenvolver-se 
e preparar a transmissão. Tanto 
em regime presencial como digital, 
juntaram-se os “Clubs Mousquetaires”. 

Lançados em 2020 para permitir uma 
melhor compreensão da evolução do 
ambiente, os “Clubs Mousquetaires” 
abordam temas como a liderança, a 
transformação digital, a audácia, a 
experiência e a relação com o cliente, a 
comunicação digital e as redes sociais ou o 
futuro do ponto de venda. Estes encontros 
de enriquecimento pessoal e coletivo 
foram concebidos para dar respostas a 
questionamentos ou aspirações. Com 
a crise da COVID-19, os Mosqueteiros 
transformaram o formato inicial numa 
série de conferências web com vídeos 
de microaprendizagem, realizados por 
especialistas, questionários, autoavaliações 
e recursos pedagógicos variados para 
aprofundar cada um dos temas.

Em 2019, quatro dezenas de colaboradores 
provenientes dos serviços de apoio ou dos 
pontos de venda tornaram-se aderentes num 
total de 200 novos chefes de empresa.

#MudarDeVida

mudou de vida 
tornando-se chefe 

de empresa

CONSTRUIR UMA RELAÇÃO FORTE COM OS NOSSOS CLIENTES
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OS NOSSOS 
COMPROMISSOS

•  Otimizar o consumo energético em todas as 
instalações do Grupo, com 32% de energias 
renováveis e 40% de poupança de energia até 2030 
em relação a 2014.

•  Reduzir o impacte ambiental dos fluxos logísticos 
e das deslocações dos funcionários.

•  Aderir aos princípios da economia circular para 
intervir em todos os impactes ambientais da 
atividade dos Mosqueteiros, desde a produção de 
energia ao tratamento de resíduos.

•  Reduzir, reutilizar, reciclar para alcançar 100% de 
resíduos suscetíveis de valorização.

•  Valorizar aquilo que os territórios dão e preservar o 
emprego local.

• Economia circular.

• Desenvolvimento socioeconómico local.

Muitos produtores franceses passam 
mais dificuldades apesar da qualidade 
dos seus produtos ter aumentado. A 
análise do ciclo de vida completo dos 
produtos questiona as nossas formas 
de os fabricar.  
O desejo de ter perto de casa trabalho, 
uma natureza intocada e associações 
é um convite para mudar de 
mentalidade. Agora, os consumidores 
consideram os riscos se nada for 
mudado e sabem que, atualmente, 
podem emergir soluções alternativas 
para um consumo mais responsável.

OS NOSSOS DESAFIOS

Viver bem num planeta 
doente revela-se difícil e o 
nosso modelo de consumo 
parece estar no limite: o 
esgotamento dos recursos 
naturais está associado ao 
aumento de resíduos e ao 
desperdício de energia e 
bens alimentares.

Ser um agente 
responsável de 

proximidade

Próximos dos seus clientes e dos seus 
parceiros locais, os Mosqueteiros recorrem, em 
especial, às suas forças em cada território para 
encontrar soluções duradouras.
O Grupo tornou a sua presença territorial o 
motor do seu desenvolvimento. Numa altura 
em que é necessário reinventar o modelo de 
produção e consumo, continuam a ser os seus 
compromissos no terreno e com o terreno que 
possibilitam o seu crescimento e lhe permitem 
tornar-se um dos principais agentes da economia 
circular. Os Mosqueteiros utilizam a força do 
Grupo e dos seus serviços centrais para limitar 
na fonte o plástico descartável nos produtos da 
Agromousquetaires, criar novos sistemas de 
reciclagem ou estabelecer parcerias contra o 
desperdício alimentar à escala nacional. Os seus 
aderentes também mobilizam os colaboradores 
dos pontos de venda e todas as partes 
interessadas locais para que os compromissos 
assumidos sejam respeitados todos os dias e 
para que cada um possa avaliar o seu progresso 
e contribuir para o bem comum local.

COMO REDUZIR 
O DESPERDÍCIO 
ALIMENTAR E 
ENERGÉTICO?

COMO ESTABELECER PARCERIAS PARA UMA 
REMUNERAÇÃO JUSTA DOS AGRICULTORES?

COMO VALORIZAR OS RESÍDUOS?
COMO SER UM AGENTE DA ECONOMIA 

CIRCULAR?

COMO CONTRIBUIR 
PARA A VIDA LOCAL 
COM OS NOSSOS 
PONTOS DE VENDA?

OS NOSSOS PLANOS 
DE AÇÃO

SER UM AGENTE RESPONSÁVEL DE PROXIMIDADE
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Biogáss      M
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FABRICO CONSUMO TRIAGEM
Produtos alimentares

Bens de consumo
e de equipamento

Biorre
síduos

Objetos em bom estado

Objetos usados, embalagens, papel, vidro, etc.

Em consonância com a visão e os valores que orientaram o seu desenvolvimento desde o início, os Mosqueteiros trabalham para transformar 
os seus modos de produção e distribuição. Envolvidos em todas as etapas do ciclo de vida dos produtos, multiplicam as iniciativas para acelerar a 

emergência da economia circular.

Oferta dos 
agentes  
económicos
1.  O APROVISIONAMENTO 

SUSTENTÁVEL 
Compras responsáveis com 
pouco impacte ambiental.

2.  A CONCEÇÃO ECOLÓGICA 
Reduzir o impacte ambiental 
de um produto desde 
que é concebido, prever a 
reutilização ou reciclagem de 
produtos e de todos os seus 
componentes.

3.  A ECOLOGIA INDUSTRIAL  
E TERRITORIAL 
Compras responsáveis com 
pouco impacte ambiental.

4.  A ECONOMIA DA 
FUNCIONALIDADE 
Privilegiar a utilização e não 
a posse, alugar produtos ou 
vender serviços associados 
aos produtos em vez de os 
produzir.

PROCURA E CO
M

PO
RTAM

ENTO DOS CONSUMIDORES

OFE
RTA DOS AGENTES ECONÓMICOS

GES
TÃ

O 
DE

 R
ES

ÍD
UO

S

PREVENÇÃO E
GESTÃO EFICAZ
DOS RECURSOS

Procura e 
comportamento 
dos consumidores
5.  O CONSUMO RESPONSÁVEL 

Consumo consciente com 
orientações de escolha 
segundo critérios sociais e 
ecológicos.

6.  O AUMENTO  
DA DURAÇÃO DE UTILIZAÇÃO 
Recurso à reutilização e 
reparação. Atualmente, a 
obsolescência programada é 
proibida.

A gestão  
dos resíduos
7.  A RECICLAGEM 

Tratamento e valorização 
das matérias contidas nos 
resíduos recolhidos.

O DESAFIO DA 

ECONOMIA CIRCULAR…

Fonte: ADEME

Construir  
um modelo económico sustentável

1. Resíduos: valorizá-los 
e lutar contra o desperdício 
alimentar
2. Conceção ecológica: 
reduzir os resíduos
3. Energia: poupar recursos 
4. Baixo teor de carbono: 
lutar contra o aquecimento 
global

2020, ANO DE ADESÃO DO 
GRUPO À ACT
Para traduzir os seus compromissos 
no domínio do clima em planos de 
ação eficazes, o Grupo aderiu à ACT® 
(Assessing low-Carbon Transition), 
uma iniciativa internacional apoiada 
pela ADEME.
Este método permite avaliar se uma 
empresa vai na direção certa no que 
respeita ao Acordo de Paris, que visa 
reduzir para um terço as emissões de 
CO2 dentro de dez anos.
Os estudos realizados sobre a pegada 
de carbono da grande distribuição 
demonstraram que a maioria das 
emissões de gases com efeitos 
de estufa não estava associada a 
atividades diretas, mas sim à sua 
cadeia de valor (fabrico e utilização 
dos produtos vendidos, redes de 
distribuição).
Há vários anos que o Grupo vem 
adotando ações no sentido de medir 
e limitar as suas emissões, tendo 
participado numa operação piloto 
realizada sobre o setor, em França, em 
2019.
Agora enquanto membro da ACT®, o 
Grupo enquadra-se plenamente no 
âmbito definido pela ADEME: foi-lhe 
entregue o seu plano de ação, validado 
por especialistas, e uma comissão de 
estratégia climática vai ser criada para 
definir o seu roteiro.

Para os Mosqueteiros,  
cada atividade deve inserir-se num círculo virtuoso

Esta forte determinação e esta abordagem 
global e inclusiva implicam alterações 
estruturais e a seleção de prioridades.  
As suas estratégias, distribuídas por planos 
de ação, orientam-nas.

Objetivo: tornar-se um dos principais agentes da transição para a economia circular na grande distribuição.
Abordagem: atuar diretamente na oferta e influenciar a procura, mobilizando todas as partes interessadas de montante a jusante.

AS 4 PRIORIDADES DA ESTRATÉGIA

ECOCIRCULAR DOS MOSQUETEIROS

Atuar ao nível da oferta e da procura 
em 7 áreas, segundo a ADEME.

DA ECONOMIA LINEAR À ECONOMIA CIRCULARFOCO



Menos desperdício alimentar
Em França, são desperdiçados todos os anos 
dois milhões de toneladas de bens alimentares. 
Para limitar este desperdício e contribuir 
para a dimensão “comer melhor” dos mais 
desfavorecidos, os Mosqueteiros reforçaram 
novamente as suas ações.
Nos pontos de venda: parceria nacional “Too 
Good To Go”. 
O Intermarché juntou-se à aplicação em 
novembro de 2019. Desde então, 42 000 
consumidores “salvaram” e compraram a 
preços reduzidos 185 000 “magic boxes”. Este 
compromisso foi alargado: 154 pontos de venda 
Intermarché, 8 Netto e 3 Bricomarché tornaram-se 
parceiros desta solução dedicada aos produtos 

não vendidos das suas secções.

Várias ações contra o desperdício: monitorização 
das datas-limite de consumo, preços 
promocionais “Aproximação fim de prazo de 
validade”, campanhas “Legumes feios”, parceria 
com prestadores de serviços para dinamizar a 
abordagem e sensibilizar os clientes.

Doações a associações em todas as entidades. 
A parceria de longa data assinada com a 
Federação Francesa de Bancos Alimentares 
facilita a recolha destas doações. Está hoje em 
vigor em todo o Grupo. Em 2019, foi doado um 
equivalente a 9,6 milhões de refeições. 

Conceção ecológica das embalagens de marca própria
Assumir compromissos em matéria de economia 
circular significa conceber de forma ecológica as 
embalagens a colocar no mercado e antecipar o 
seu impacto no fim de vida.  
O que conduz a uma revolução na sua conceção e 
à adaptação dos instrumentos de produção. 

Desde 2019 que as equipas responsáveis pelas 
marcas próprias se encontram a repensar todas as 
embalagens, desde a conceção, de forma a respeitar 
os compromissos assumidos:

Em 2022: eliminar o PVC e os materiais complexos 
em todas as embalagens 

Em 2025 : alcançar 100% de embalagens 
reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis e, pelo 
menos, 30% de plástico reciclado nas embalagens

Seis planos de ação visam reduzir as embalagens, 
reutilizá-las mais facilmente, utilizar componentes 
reciclados, garantir a adequação para contacto 
com alimentos, explicar a abordagem e medir o 

progresso.  
Mais plástico reciclado, plástico menos espesso, 
eliminação do PET opaco, cuvetes transparentes, 
tamanho e peso reduzidos, bico em cartão em vez 
de tampa de plástico, etc. É aplicada toda uma 
diversidade de soluções possíveis sem nunca 
sacrificar a segurança sanitária e a praticidade. 
A isto juntam-se, para promover a dimensão 
“consumir melhor”: as indicações de triagem em 
todas as embalagens e uma reformulação a nível 
das porções e do fracionamento para reduzir o 
desperdício.

Já se registaram resultados em 2019
   50 produtos com uma embalagem que 

integra plástico reciclado.

   654 toneladas de plástico virgem poupadas.

   Em 2020: foram lançados os produtos 
provenientes do #DéfiEmballages no 
Intermarché. 

A jusante, os Mosqueteiros criam novos sistemas de reciclagem e multiplicam as doações 
alimentares. A montante, as suas equipas trabalham as questões relativas às embalagens 
na fonte. Todos contribuem, deste modo, para a aplicação da regra dos três “R”: redução, 
reutilização e reciclagem. 

Através da SILVE, sociedade interna de valorização de resíduos criada em 1995, o Grupo 
integra, na sua luta contra os resíduos, os pontos de venda e os consumidores através da 
triagem e da reciclagem, bem como os seus produtos de marca própria através da conceção 
ecológica.

A RESPOSTA DOS MOSQUETEIROS  

Resíduos, embalagens: valorizar a jusante, reduzir a montante
Na economia circular, a reciclagem e a valorização de resíduos não são suficientes,  
devem ser complementadas pela conceção ecológica e pela luta contra o desperdício. 

Mais matérias recicláveis
Atualmente, o Grupo está a implementar novas soluções 
operacionais a nível nacional para tratar os biorresíduos e o 
poliestireno. Outras estão em estudo no caso dos resíduos 
industriais banais, vidro, madeira e paletes, embalagens, 
metais, fluidos refrigerantes, roupa e têxteis. A estas soluções 
acrescem as implementadas na SILVE há vários anos para: 
cartão, plástico, papel, óleos usados, pilhas, lâmpadas, REEE e 
resíduos perigosos. 

Em 2020: o lançamento a nível nacional da recolha e valorização 
do poliestireno expandido (EPS) permitiu recolher 56 toneladas 
desta matéria no final de 2020, em comparação com 10 
toneladas em 2017. Estes volumes aumentaram desde 
que os pontos de venda se dotaram de equipamentos 
para o triturar e acondicionar em sacos, sendo, depois, 
recolhido por todas as bases logísticas e tratado por 
intervenientes externos.

CARTÃO E PLÁSTICO: INGREDIENTES  
DE UM CIRCUITO VIRTUOSO E SUSTENTÁVEL
O Grupo valorizou 133 630 toneladas 
de cartão e 4 264 toneladas de 
plástico, a nível nacional, em 2019. 
O impacto do seu transporte é tão 
limitado quanto possível, associando 
a “logística inversa” e a concentração 
dos volumes. O ponto de venda 
produz fardos, que são recolhidos por 
camiões e entregues nas 21 bases 
logísticas para serem massificados. 
Dispondo de uma frota própria, o 
Grupo possibilita que os camiões 
regressem cheios. Reduz, ainda, os 
pontos de recolha e as deslocações 

dos parceiros da SILVE, produtores 
franceses de papel e recuperadores de 
plástico, que os reciclam e revendem 
a outras empresas de valorização 
igualmente parceiras. Por último, 
os pontos de venda obtêm uma 
compensação em função dos volumes 
valorizados.
   Resultados: uma saída controlada 

em termos económicos, um impacto 
de carbono e uma rastreabilidade de 
ponta a ponta e, acima de tudo, um 
impacto reduzido graças à otimização 
do transporte. 

PONTOS DE VENDA NA PRIMEIRA LINHA

DO “ZERO RESÍDUOS, ZERO DESPERDÍCIO” EM 2025

Responsáveis pelos resíduos até à respetiva eliminação 
ou valorização final, os pontos de venda aumentam a sua 
oferta a granel e dispõem, desde 2019, de uma ferramenta 
de autodiagnóstico, que lhes permite aplicar as soluções 
mais apropriadas. Um guia com fichas práticas também lhes 
permite assegurar melhor a triagem, o acompanhamento 
e a rastreabilidade dos seus resíduos, em função das suas 
especificidades e categorias.

Construir um modelo económico sustentável

, 
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Poupar
energia nas instalações e em mobilidade

Incentivado pelos resultados da sua estratégia no domínio da energia, aplicada desde 2014, o Grupo 
reforçou as suas exigências em 2018, comprometendo-se com uma transformação profunda para 

reduzir o seu consumo em 40% no período 2014–2030. De montante a jusante, em todas as instalações 
e nos transportes, o desperdício energético foi o foco de ações concretas e de vários investimentos em 

meios sustentáveis e ecológicos. Detalhes sobre os progressos.

1  Camiões mais verdes 
Circular a gás natural liquefeito (GNL) é uma 
prioridade da logística. Registaram-se novos 
avanços em 2020, em linha com o objetivo de 
reduzir as emissões de gases com efeitos de 
estufa em 30% entre 2017 e 2030.
O Grupo testa, desde os anos 1990, as 
melhorias possíveis em cada parâmetro 
da cadeia logística e investe na sua 
implementação com o intuito de limitar a 
pegada dos camiões entre os seus armazéns 
e os seus pontos de venda.

   Otimizar os transportes, através da 
limitação da velocidade a 80 km/h desde 
2012 e a utilização, desde 2015, de uma 
ferramenta de otimização das rotas que 
permite reduzir em 3 a 5% as distâncias 
percorridas;

   Consumir até 20% menos, graças à 
formação dos motoristas sobre condução 
ecológica, desde 2012;

   Circular a gás natural liquefeito. A 
logística fez desta a sua prioridade para 
atingir o novo objetivo definido em 2017: 
reduzir as suas emissões de gases com 
efeitos de estufa em 30% até 2030.  
Com efeito, o GNL melhora a qualidade 
do ar graças à redução de 15 a 20% das 
emissões de CO2 e de 95% das partículas, 

ao mesmo tempo que reduz o ruído para 
um quarto em comparação com um 
motor a diesel.  
A logística continua a aumentar o parque 
de veículos que circulam a gás e instalou 
uma estação na base. Assim, os recursos 
das bases de Saint-Quentin-Fallavier, Vert-
Saint-Denis, Rochefort, Donzère, Brignoles 
e Roullet possibilitarão um importante 

avanço no gás liquefeito, mas também 
no gás comprimido, com o objetivo de 
antecipar as necessidades nas zonas 
urbanas. Está igualmente em curso 
uma reflexão sobre a modernização dos 
reboques frigoríficos, a redução do ruído e 
emissões menos poluentes.

Espaço para as energias 
renováveis
A instalação de painéis fotovoltaicos nas coberturas 
dos edifícios existentes ou como sombreadores dos 
parques de estacionamento, iniciada em 2017, prossegue 
com vista a atingir 500 000 m² de painéis em 2023. A 
Immo Mousquetaires comprometeu-se a integrar 30% 
de energia fotovoltaica em todos os seus novos projetos; 
atualmente, estão em desenvolvimento 17 projetos nos 
pontos de venda, para uma produção de 2,30 megawatts: 
10 Intermarché, 1 Netto, 3 Bricomarché, 1 Brico Cash e 
2 Les Comptoirs de la Bio. 
A instalação de painéis fotovoltaicos é 80% realizada nas 
coberturas, 11% nos sombreadores e um ponto de venda 
juntou ambas as soluções.

Além deste autoconsumo, o Grupo pretende ecologizar 
os seus contratos, trabalhando com fornecedores que 
lhe garantirão um preço máximo durante um período 
de 5, 10 e 15 anos, e eletricidade produzida por turbinas 
eólicas, barragens ou painéis fotovoltaicos, de preferência 
de origem francesa. Assim, cada ponto de venda poderá 
comunicar sobre a origem renovável e local da sua 
eletricidade. 

2  Estratégia global de 
baixo carbono
Comprometido com a redução da sua 
pegada de carbono, o Grupo avança 
passo a passo. No seguimento dos 
balanços relativos às emissões de 
carbono de atividades como a logística, 
a central Intermarché e Netto ou, ainda, 
os serviços informáticos, as medidas 
tomadas estão a apresentar resultados 
concretos. No domínio da logística 
alimentar: as emissões de gases com 
efeitos de estufa foram reduzidas em 
12% graças à otimização das rotas entre 
2014 e 2018, à construção de novas 
bases segundo o referencial AQUA 
e a implementação da certificação 
ISO 50001 desde 2019. Serão 
implementados outros roteiros nos 
outros polos, no âmbito do programa 
ACT.

A ESTRATÉGIA 2018–2030 DOS MOSQUETEIROS 
RESPONDE A TRÊS DESAFIOS, FOCANDO-SE NOS 
PRINCÍPIOS:

   reduzir o consumo por meio da formação dos 
colaboradores e da renovação dos equipamentos; 

   otimizar e controlar os custos através da revisão energética; 

   ecologizar os aprovisionamentos com investimentos nas 
energias renováveis e no autoconsumo.

E ESTABELECE OBJETIVOS AMBICIOSOS:

   50% da energia certificada ao abrigo da ISO 50001, em 
França, até 2021;

   32% de energias renováveis em 2030.

PONTOS DE VENDA

TRANSPORTES

Equipamentos de frio fechados
Atualmente, 77% dos pontos de venda dispõem de equipamentos de frio 
negativo fechados. 
O objetivo de 75% no final de 2020 foi atingido, graças aos investimentos 
realizados desde 2013. O Grupo cumpriu o acordo assinado entre o governo 
e os distribuidores, na sequência da lei “Grenelle” em matéria de ambiente, 
tendo ido mais longe na sua abordagem com a obtenção da certificação 
Certicold em todos os equipamentos de frio referenciados. 

Investir nas melhores tecnologias
Equipamentos de frio, iluminação, aquecimento e ar condicionado… O 
Grupo:

   organizou pela primeira vez o salão de desempenho Energia, em outubro 
de 2019, para que os seus aderentes conhecessem fornecedores e 
contactassem gabinetes de estudos com vista à otimização do seu 
consumo;

   acompanha os pontos de venda na realização da “revisão energética” que 
visa responder à questão: Como consumir menos e melhor a eletricidade 
e o gás? Esta revisão foi uma etapa crucial para fazer um balanço, 
especificar os investimentos e cumprir a legislação do “Décret Tertiaire”; 

   e fornece guias para acompanhar os aderentes nas suas escolhas e na 
implementação de boas práticas em matéria de energia e frio nos seus 
pontos de venda.
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Ser
agente do desenvolvimento  

da economia local
Com forte implantação nas zonas rurais, nas cidades de média dimensão e cada vez mais 
presentes nas grandes aglomerações, os Mosqueteiros contribuem para o dinamismo das 
economias locais. Com as suas unidades de produção diversificadas e um ponto de venda a 
cada 17 km, as suas atividades têm impacto direto no mundo agrícola, industrial, associativo 
e no emprego – um impacto duradouro, pois o seu desenvolvimento assenta em relações de 

parceria e proximidade.

Para garantir os seus aprovisionamentos, melhorar a qualidade e a 
acessibilidade dos produtos, as unidades de produção e os pontos de venda 
dos Mosqueteiros mantêm uma relação particular com o mundo agrícola, 
que se resume em três palavras:

PROXIMIDADE
A Agromousquetaires desenvolveu, 
no âmbito da sua estratégia de 
“Produtores responsáveis”, fileiras 
integrais “da exploração até à mesa” 
e implementou um sistema de 
aprovisionamento direto com uma 
importante integração local em seis 
dezenas de unidades de produção 
implantadas em todo o território. 
Ao mesmo tempo, os aderentes 
que gerem pontos de venda, chefes 
de empresa independentes tal 
como os produtores, avaliam a sua 
contribuição para o dinamismo 
económico e social dos seus 
territórios. É por isso que os apoiam 
com a distribuição de produtos 
locais em circuitos curtos. 

CONFIANÇA
Esta proximidade, que é benéfica 
para todos, foi estabelecida e 
perdura através de relações que 
assentam em contratos plurianuais 
e em compensações justas e 
equitativas. O Grupo procura 
continuamente o equilíbrio entre 
preços baixos em ambientes 
competitivos, para democratizar o 
acesso à dimensão “comer melhor”, 
e preços justos que remunerem 

de forma justa todos os agentes 
envolvidos na cadeia de produção, 
transformação e distribuição. 
Para ganhar este combate, os 
Mosqueteiros dialogam diretamente 
e sem intermediários com o mundo 
agrícola, assinam contratos de 3 a 
12 anos (é o caso, por exemplo, da 
carne de porco biológica), melhoram 
o desempenho da sua produção, etc., 
o que garante qualidade a preços 
acessíveis para os consumidores e 
fontes de progresso.

PROGRESSO
Uma vez que são verdadeiros 
parceiros, os agricultores, os 
criadores e os Mosqueteiros podem, 
atualmente, conjugar esforços 
para melhorar o bem-estar animal, 
desenvolver a agroecologia e, 
ao mesmo tempo, ultrapassar 
dificuldades conjunturais ou 
estruturais.
O trabalho realizado com a ELVEA 
ou com o projeto “Né d’une 
seule ferme®”, bem como as 
ações implementadas durante a 
crise da COVID-19 ilustram este 
compromisso duradouro, ágil e 
multifacetado.

Números-chave
2 mil milhões de euros em matérias-primas 
agrícolas brutas, compradas em França, em 2019 
para a Agromousquetaires, o Intermarché e o 
Netto.

10 fileiras com cerca de 20 000 pescadores 
e agricultores (produtores de hortícolas, 
viticultores e criadores) foram criadas e 
trabalham em parceria com o Grupo e mais de 
5 000 PME.

80% dos fornecedores das insígnias 
alimentares são PME. 

UMA RELAÇÃO ÚNICA

PARCERIAS

COM O MUNDO AGRÍCOLA

VENCEDORAS

1  ELVEA
O Intermarché, a Agromousquetaires e a ELVEA 
iniciaram negociações, em 2018, no sentido de 
implementar um aprovisionamento do produtor 
ao consumidor o mais curto possível e possibilitar 
uma melhor remuneração dos 18 000 criadores 
que respeitam o bem-estar animal e o ambiente.  
Em 2019, 250 aderentes Intermarché já se 
relacionavam diretamente com entre 2 a 5 
criadores da ELVEA. Os contratos assinados pela 
Agromousquetaires garantem um preço mínimo 
ao criador, indexado aos seus custos de produção. 
Os pontos de venda valorizam a qualidade desta 
carne local, disponibilizada através da marca Jean 
Rozé, e os criadores participam habitualmente 
em debates e dinamizações. A conjugação 
entre circuitos curtos, valorização dos recursos 
territoriais e construção conjunta e sustentável 
permite responder às expectativas dos criadores, 
dos comerciantes e dos consumidores.

2  “Né d’une seule ferme®”

A fileira dos laticínios está a passar por mutações 
profundas que comprometem a continuidade das 
explorações.  
A parceria dos Mosqueteiros com a startup “Né 
d’une seule ferme®” ilustra o seu desejo de inovar 
para benefício de todos. O objetivo consiste em 
fabricar iogurtes diretamente nas explorações 
leiteiras e distribuí-los nos pontos de venda 
Intermarché.  
Deste modo, os criadores complementam os seus 
rendimentos (é-lhes entregue + de 60% do preço de 
venda) e o seu Know-how e a qualidade dos seus 
produtos são valorizados.  
Este circuito curto possibilita, igualmente, uma 
rastreabilidade perfeita e restabelece uma ligação 
entre o consumidor e o produtor. No final de 2020, 
cinco quintas já dispunham de uma unidade de 
produção de iogurtes, estando previstas 90 dentro 
de dois anos e a cobertura nacional no final de 
2021.
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Enquanto agentes responsáveis, os 
Mosqueteiros demonstraram a solidez das 
suas parcerias e a sua solidariedade com o 
mundo agrícola. Numa altura em que muitos 
produtores estavam privados das suas 
possibilidades de escoamento tradicionais, 
as suas insígnias promoveram o consumo de 
produtos frescos por meio de ações comerciais 
e campanhas mediáticas.

DURANTE O CONFINAMENTO,  
O INTERMARCHÉ APOIOU: 

23 de março: os produtores de hortícolas e os 
pescadores franceses, convidando a população 
francesa a consumir mais produtos frescos, em 
especial, morangos, espargos e peixe francês;

31 de março: os produtores de tomate e a fileira 

de ovinos, destacando o cordeiro francês;

14 de abril: os produtores de queijos regionais;

22 de abril: as batatas novas através da sua 
compra e a fileira piscícola através de uma 
campanha mediática;

28 de abril: os produtores de lírio-do-vale e de 
queijos de Saint-Nectaire;

29 de abril: em associação com o Netto, mais 
de 1 000 pontos de venda agiram na plataforma 
www.jaidelesproducteurslocaux.fr, que promove 
o encontro e a ajuda mútua entre produtores 
franceses e distribuidores;

6 de maio: os produtores de ostras e do queijo 
Bleu d’Auvergne DOP;

11 de maio: a fileira francesa de bovinos, 
revalorizando o preço de compra aos criadores 
de raças para carne com a Agromousquetaires;

13 de maio: os produtores de queijos DOP e 
os pescadores franceses (Cantal entre-deux e 
filetes de peixe selvagem).

Mais uma vez, os colaboradores e clientes 
das insígnias Intermarché, Bricomarché 
e Roady, bem como os funcionários que 
trabalham na sede, no Parc de Tréville, 
estiveram envolvidos na luta contra as 
alterações climáticas através da operação 
“Ensemble pour le climat”.  
Em conjunto com outras insígnias 
aderentes do Club Génération 
Responsable, que reúne 15 000 pontos de 
venda, foram organizadas ações nas lojas 
e na página web www.pourleclimat.com. 

Foram recolhidos mais de 50 000 euros 
de donativos. Estes permitiram plantar 
4 300 árvores, das quais 680 num 
agricultor de Sarthe e na Ferme des 
Clos, em Bonnelles, que se dedicam à 
agricultura comunitária e responsável. 
No seguimento desta parceria, consciente 
da sua força mobilizadora, o Grupo 
foi o primeiro distribuidor a aderir, em 
2020, juntamente com outros grandes 
grupos industriais, à associação “Gestes 
Propres”. Com o objetivo de lutar contra 

o abandono de resíduos, esta associação 
tem como público-alvo o consumidor, 
sensibilizando-o para utilizar um contentor 
associado a um circuito de reciclagem e 
não a natureza, através de todas as partes 
interessadas. Para a apoiar nesta missão, 
os Mosqueteiros preparam campanhas de 
sensibilização no terreno que envolvem os 
seus pontos de venda, bases e fábricas, 
em associação com as coletividades 
locais.

COVID-19 
AS CRISES COLOCAM À PROVA
A QUALIDADE DAS RELAÇÕES

BÉLGICA

PORTUGAL

572 milhões de € de VN 
79 Intermarché 

2,24 mil milhões de € de VN 
320 pontos de venda

1,8 mil milhões de € de VN 
367 pontos de venda 

DADOS DO FINAL DE 2019

O desenvolvimento 
sustentável nos
países Mosqueteiros

Tal como todas as filiais do Grupo, 
os países implementam ações 
segundo os 3 principais eixos da 
estratégia de desenvolvimento 
sustentável: construir uma relação 
forte com os nossos clientes, 
dar uma atenção contínua aos 
colaboradores e ser um agente 
responsável de proximidade.

Tanto na Bélgica como em 
Portugal e na Polónia, os 
Mosqueteiros desenvolvem 
a sua estratégia de 
desenvolvimento sustentável, 
seguindo a mesma 
abordagem de França. 

POLÓNIA
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Construir uma relação 
forte com os nossos clientes

Dar uma atenção contínua  
aos colaboradores

Os Mosqueteiros posicionam-se como Produtores e Comerciantes e, por esta razão, 
deparam-se com os desafios tanto do setor agroalimentar como da grande distribuição.  

Procuram apresentar produtos mais saudáveis, seguros e de qualidade nos ponto de venda.  
Juntamente com os fornecedores e em contacto com os clientes, fazem os seus produtos e 

serviços progredir com vista a um consumo mais responsável.

Os Mosqueteiros estão convencidos do impacto real que a qualidade de vida no trabalho 
tem no desempenho global da empresa. Os funcionários que se sentem bem no seu ambiente 

profissional trabalham melhor. A qualidade de vida no trabalho promove a motivação, a 
fidelização e a produtividade. Além de uma gestão eficaz e coerente dos recursos humanos, os 

Mosqueteiros concentram-se em dar uma atenção contínua aos seus colaboradores.

Ações educativas 
para preservar a 
biodiversidade
Em 2019, o Intermarché e o 
Bricomarché participaram numa ação de 
sensibilização sobre a preservação da 
biodiversidade. Esta ação foi realizada 
em conjunto com a WWF, para sensibilizar 
os clientes sobre o tema. Foram 
distribuídos kits de comunicação nos 
pontos de venda, bem como informações 
sobre os animais em risco de extinção. 
Foi igualmente realizada uma ação junto 
do público mais jovem.

PORTUGAL

PORTUGAL BÉLGICA

POLÓNIA

POLÓNIA

Um prémio para apoiar 
a produção nacional
O Prémio Intermarché Produção Nacional 
destina-se a todos os produtores nacionais, cujos 
projetos sejam implementados em Portugal. Estes 
enquadram-se em diferentes categorias: produção 
primária, produtos transformados, inovação em 
embalagem e ideias com potencial. O objetivo 
consiste em promover a produção nacional e 
apoiar a revitalização das zonas agrícolas. Os 
melhores projetos de cada categoria usufruem, em 
especial, do escoamento dos produtos e respetiva 
visibilidade em operações comerciais.

Uma plataforma de e-learning
O e-learning tem o duplo mérito de facilitar o acesso de 
todos os colaboradores à formação e reduzir os custos 
relacionados com as deslocações. Lançado em 2012, com 
um módulo dedicado ao merchandising, o e-learning não 
para de crescer: estão disponíveis 17 cursos para os pontos 
de venda Intermarché e Bricomarché. Atualmente, estão a ser 
desenvolvidos 5 cursos novos nas áreas da segurança e da 
administração.

Uma política de saúde e segurança  
no trabalho reforçada
Os Mosqueteiros continuaram a implementação da 
sua política de saúde e segurança no trabalho,  dando 
seguimento à formação em segurança no trabalho dos 
chefes de empresa.  
Em 2019, foram propostos um novo ciclo de formação e 
uma sessão de atualização. A atualização teve como tema a 
ergonomia e a elaboração de um plano de prevenção. 

Formações  
à distância
Em 2020, a crise 
sanitária teve impacto na 
organização da formação 
dos colaboradores. Muitas 
sessões foram realizadas 
à distância, para pequenos 
grupos definidos e em 
competências específicas 
como a negociação 
ou as certificações em 
gestão. Além disso, foi 
implementado um programa 
de acompanhamento à 
mudança para gestores. 
Foram igualmente 
ministradas formações em 
segurança alimentar (HACCP) 
e fiscalidade ambiental.

OS NOSSOS INDICADORES

77 candidaturas validadas com 6 prémios.

OS NOSSOS INDICADORES

Desde 2012, mais de 13 000 colaboradores fizeram 
formação em regime de e-learning.

OS NOSSOS INDICADORES

59% dos pontos de venda dispõem de um consultor com 
formação em prevenção.

O fim dos sacos 
de plástico
Acabou-se! Mais nenhum saco 
de plástico descartável será 
utilizado ou distribuído nos 
pontos de venda Intermarché. 
Serão substituídos por 
alternativas reutilizáveis e/ou 
sacos de papel.

BÉLGICA

OS NOSSOS INDICADORES

Cerca de 2 milhões de 
sacos de plástico de utilização 
única poupados graças aos sacos 
de rede reutilizáveis na secção de 
fruta e legumes.

Um projeto de apoio à 
biodiversidade
O Intermarché iniciou uma parceria com 
o Instituto Superior Técnico  no projeto 
Life food and biodiversity, com o intuito de 
promover compras responsáveis. Deste modo, 
a insígnia financiou a plantação de sobreiros 
nas florestas onde são criados os bovinos do 
Programa Origens. Objetivo: apoiar as fileiras 
locais, permitindo, ao mesmo tempo, que os 
consumidores tenham acesso a produtos 
frescos e de qualidade, ao melhor preço.

PORTUGAL

OS NOSSOS INDICADORES

6 hectares de sobreiros plantados 
graças ao projeto Life food and biodiversity.
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Ser um agente  
responsável de proximidade

Os Mosqueteiros estão presentes nos territórios belga, português e polaco há mais de vinte anos. 
Todos os dias, são mais de 30 000 colaboradores que trabalham e se deslocam para as suas sedes 

operacionais, armazéns logísticos e pontos de venda. Controlar o impacte ambiental, criar valor e 
desenvolver as relações sociais são atualmente os desafios nestes países.

BÉLGICA

POLÓNIA PORTUGALPORTUGAL

Energia eólica  
na base logística
No final de 2019, a base logística de Villers-le-Bouillet 
(25 000 m²) dotou-se de uma turbina eólica que 
permite reduzir significativamente o seu consumo 
energético. Esta começou a funcionar no primeiro 
trimestre de 2020, tendo como objetivo atingir 100% 
para autoconsumo. No que respeita aos pontos de 
venda: 38% dos Intermarché dispõem de painéis 
solares, 19% possuem terminais de carregamento para 
veículos elétricos, 20% substituíram as suas luminárias 
por LED e 15% estão equipados com um sistema de 
recuperação de calor ao nível dos grupos de frio.

“Os Mosqueteiros  
pelas polacas”
Esta campanha foi, uma vez mais, distinguida 
no relatório elaborado pelo Fórum Empresarial 
Responsável. A operação do Grupo Os Mosqueteiros, 
organizada há doze anos na Polónia, ajuda 
continuamente as mulheres, sensibiliza a população 
e promove a prevenção do cancro da mama.  
No âmbito da operação “Os Mosqueteiros pelas 
polacas” de 2019, mais de 6 000 mulheres usufruíram 
de uma mamografia gratuita.

Rumo à energia 
fotovoltaica
À semelhança de França, os 
Mosqueteiros portugueses 
lançam uma campanha de 
promoção da energia solar. 
A partir de agora, qualquer 
ponto de venda novo tem 
de incluir equipamentos 
fotovoltaicos. 

OS NOSSOS INDICADORES

38% dos Intermarché belgas dispõem de painéis 
solares.

OS NOSSOS INDICADORES

Nos últimos 12 anos,  
66 000 mulheres foram examinadas graças à 
campanha “Os Mosqueteiros pelas polacas”.

OS NOSSOS INDICADORES

Mais de 50 Intermarché 
funcionam com equipamentos 
fotovoltaicos.

Projeto piloto  
em matéria de recolha de 
embalagens PET
Um projeto piloto de recolha e reciclagem 
de garrafas PET foi iniciado em março de 
2020 em 23 grandes superfícies comerciais 
do país. O Intermarché aderiu à iniciativa 
com um ponto de venda em testes, o 
Intermarché de Paços de Ferreira.  
Este teste tem uma duração de 18 meses 
e conta com o apoio do Ministério do 
Ambiente. Também está previsto um 
pagamento aos clientes que tragam as 
garrafas: 2 cêntimos para as mais pequenas, 
até 5 cêntimos para as maiores, podendo o 
cliente, em alternativa, fazer uma doação a 
uma associação local.

Os nossos indicadores  
de desempenho em 2019

Em 2019, os Mosqueteiros decidiram 
rever os seus indicadores de forma a 
torná-los mais próximos dos 
compromissos das suas insígnias, 
mais adequados na avaliação sobre os 
impactos societais e mais 
compreensíveis para as partes 
interessadas externas. 
Este caderno apresenta uma seleção 
de indicadores que será enriquecida 
nos próximos anos graças à evolução 
dos sistemas de informação do Grupo, 
melhorando a recolha dos dados e 
apresentando os progressos 
alcançados de ano para ano. Estes 
abrangem, principalmente, todo o 
perímetro de atividade do Grupo em 
França, na Bélgica e em Portugal, tanto 
nas atividades de apoio a montante 
como nos pontos de venda.

Uma vez que o desenvolvimento 

sustentável se baseia num 

processo de melhoria contínua, 

o Grupo dotou-se de um 

conjunto de indicadores 

de acompanhamento do 

seu desempenho nos três 

pilares da sua estratégia de 

desenvolvimento sustentável. 

TERRITÓRIOS

Ser um agente  
responsável de proximidade

OS NOSSOS PLANOS DE AÇÃO

   Economia circular

   Desenvolvimento socioeconómico local

   100% de resíduos suscetíveis de valorização 
e zero desperdício alimentar 

   40% de redução na nossa  
fatura energética até 2030

   32% de energias renováveis utilizadas  
até 2030

CLIENTES

Construir uma relação 
forte com os nossos clientes

OS NOSSOS PLANOS DE AÇÃO

   Produtos seguros, saudáveis e de qualidade  
em pontos de venda irrepreensíveis

   Fileiras de aprovisionamento  
transparentes e responsáveis

   100% de marcas próprias responsáveis em 
pontos de venda empenhados no 
desenvolvimento sustentável

COLABORADORES

Dar uma atenção  
contínua aos colaboradores

OS NOSSOS PLANOS DE AÇÃO

   Saúde, segurança e bem-estar no trabalho

   Diversidade, empregabilidade e mobilidade

   Planos de saúde, segurança e recursos 
humanos em vigor a todos os níveis do 
Grupo

O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NOS PAÍSES MOSQUETEIROS



Percentagem de pessoas com contrato a termo que 
obtiveram contrato sem termo - no total do efetivo

Percentagem de mulheres  
dirigentes - Filiais a montante

Pirâmide etária dos colaboradores

Taxa de pontos de venda com promotor de Qualidade, 
Higiene, Segurança e Ambiente

FRANÇA

BÉLGICA

BÉLGICA

FRANÇA

FRANÇA

PORTUGAL

PORTUGAL

PORTUGAL

5,13

32,53

20,93

41,48

53,95

6,6

Com menos de 25 anos

Bricomarché

28,95

Entre 25 e 44 anos

Intermarché

9,09

Entre 44 e 55 anos Mais de 55 anos

Netto

24,4

6,7810
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Dar uma atenção  
contínua aos colaboradores

Roady

BÉLGICA FRANÇA PORTUGAL

55,78

31,02

6,6 6,85

45,13

31,66

16,36 14,59

55,75

26,42

3,23

10,94% 1,92%

Construir uma relação 
forte com os nossos clientes

Balanço Qualidade e Higiene pontos de venda alimentares com uma classificação 
superior a 80 em 100

Número total de produtos fabricados  
em território nacional

Balanço Qualidade pontos de 
venda não alimentares 

Taxa dos produtos de marca própria responsáveis  
no total das referências de marca própria

Volume de negócios dos produtos 
de marca própria responsáveis  
no volume de negócios total

26,00%37,00%

BÉLGICA

FRANÇA

BÉLGICA

BÉLGICA

FRANÇA

FRANÇA

PORTUGAL

PORTUGAL

PORTUGAL

7,23

17,98

Bricomarché
Bricomarché

Bricomarché

18,49

Intermarché

Brico Cash

Intermarché

Intermarché

12,45

Netto

Roady

Netto

Netto

38,2

1,99
10

1,5

7,50K

0,5

250

%

%

%

20

2,0
7,75K

1,0

1,75K

30

2,5 8,00K

40

3,0 8,25K

FRANÇA PORTUGAL

França: referencial FSQS Food Store Quality Standard - classificação > 82/100 (referência grandes e médias superfícies)
Bélgica / Portugal: referencial Qualidade e Higiene interno - classificação > 90/100

França / Portugal: referencial Qualidade interno - classificação 
> 90/100

38,85%
29,03%

FRANÇA PORTUGAL

33,22%
34,27%

65,79%
3,03%

2,63

1,91

0,55
0,76

0,02 303

89
35

1806

7471

8028
Intermarché
Intermarché - Netto
Bricomarché - Brico Cash
Bricomarché
Roady

PDV: Pontos de venda

OS NOSSOS INDICADORES DE DESEMPENHO DE 01/01/2019 A 31/12/2019



Ser um agente  
responsável de proximidade

Quantidade total de resíduos produzidos (exceto biorresíduos) 

Quantidade de biorresíduos 
produzidos em França

Toneladas

1K

3K

2K

19K

20K

145K

146K

FRANÇA PORTUGAL

145 273

4 30519 714

5 912

3 171

579,83
103,3

PDV Equipamento 
da Casa

PDV
Alimentar

PDV
Alimentar Intermarché

Netto

Bricomarché

Fábricas  
Agromousquetaires

Fábricas Agromousquetaires
PDV Intermarché
Armazéns ITM Logística 
Alimentar

Fábricas  
Agromousquetaires

3K

15

1K

5

T

%

4K

20

2K

10

5K

25

75

6K

85

0,12

13,7
12,18

9,24

0,39
2,1

17,16

77,9

23,34

FRANÇA

FRANÇA

PORTUGAL

PORTUGAL

Consumo de energia dos pontos de venda 
por K€ de volume de negócios

Montante em euros dos produtos 
alimentares doados a associações

Montante em euros dos donativos  
financeiros a associações

Percentagem de energia consumida  
proveniente de fontes renováveis

Percentagem de referências fabricadas 
em França

BÉLGICA FRANÇA

5,11

28,28

Brico Cash

50,39

Intermarché

55,57

45779,58

Netto

20

kWh/K€  
de VN gerado

40

60

80

Bricomarché

85,3%

81,56%

3,71%

€

0,5K

1,5K

1K

194,5K

195K
457K

6M

2M

€

8M

4M

ITM Alimentar
Fábricas Agromousquetaires

195,78

2 440 260

7 528 000

736 000

1,5

Fábricas 
Agromousquetaires

PDV Brico Cash PDV NettoPDV Bricomarché PDV Intermarché

Armazéns ITM Logística Alimentar Armazéns ITM Logística Equipamento da Casa

OS NOSSOS INDICADORES DE DESEMPENHO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

10-31-3162

Certifié PEFC

Ce produit est issu
de forêts gérées
durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org

Les Mousquetaires  
Direction de la Communication et de l’Information 
Parc de Tréville - 3 allée des Mousquetaires  
91078 Bondoufle Cedex - Tel.. +33 1 69 64 11 06 
www.mousquetaires.com
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