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O que une Os Mosqueteiros
Não somos um distribuidor igual aos outros.

Somos empresários dedicados, unidos por uma poderosa 

visão: a de um comércio profícuo para mulheres e homens, 

UFWF�TX�YJWWNYखWNTX��JܪHNJSYJ�SF�ZYNQN_FऋइT�IJ�WJHZWXTX�SFYZWFNX�
J�FQNRJSYFIT�UTW�UWTIZऋघJX�XZXYJSYअ[JNX�

Enquanto produtores e comerciantes responsáveis, 

YTRअRTX�IJXIJ�RZNYT�HJIT�HTSXHNऎSHNF�ITX�IJXFܪTX�IT�
IJXJS[TQ[NRJSYT�XZXYJSYअ[JQ�UFWF�FX�STXXFX�WJLNघJX��अWJFX�IJ�
SJLखHNT�Jܪ�QJNWFX�

&�KTWYJ�FRGNऋइT�IT�STXXT�,WZUT�J�F�UFWYNQMF�IFX�STXXFX�
HFUFHNIFIJX�UJWRNYNWFR�STX�F[FSऋFW�WFUNIFRJSYJ�ST�
XJSYNIT�IJ�XZUJWFW�JXYJX�IJXFܪTX��&YZFQRJSYJ��T�STXXT�
objetivo consiste em imprimir esta visão em todas as 

STXXFX�FYN[NIFIJX��8TRTX�ZR�,WZUT��ऍ�UTW�NXXT�VZJ�T�
desenvolvimento sustentável está no centro do nosso projeto 

participativo, que envolve aderentes, colaboradores, parceiros 

J�HTSXZRNITWJX��GJR�HTRT�FX�STXXFXܪ�QJNWFX�J�UTSYTX�IJ�
venda.

Todos contribuem diariamente para dar vida ao nosso projeto, 

WJIZ_NSIT�F�STXXF�UJLFIF�FRGNJSYFQ��FZRJSYFSIT�F�VZFQNIFIJ�
J�F�XZXYJSYFGNQNIFIJ�IFX�STXXFX�UWTIZऋघJX�J�HTSYWNGZNSIT�
para a vitalidade dos nossos territórios.
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Mais de ���� chefes de 
empresa independentes e 
������ colaboradoras  
e colaboradores
O modelo económico dos Mosqueteiros é o comércio associado. 

4�,WZUT�WJछSJ�JRUWJXअWNTX�HTRJWHNFSYJX�NSIJUJSIJSYJX�TX�
aderentes), proprietários dos seus pontos de venda e respon-

Xअ[JNX�UJQF�XZF�LJXYइT��*XYJX�����HMJKJX�IJ�JRUWJXF�HTSXYN-
tuíram estruturas de apoio para obterem um desempenho total 

FT�XJW[NऋT�ITX�XJZX�HQNJSYJX��
Assim, cada aderente gere os seus próprios pontos de venda 

J��ZR�F�ITNX�INFX�UTW�XJRFSF��HTINWNLJ�T�,WZUT�UFWYNHNUFSIT�
numa das suas estruturas comuns: por exemplo, a logística, as 

HTRUWFX��T�RFWPJYNSL��TX�XNXYJRFX�IJ�NSKTWRFऋइT��T�IJXJS[TQ-
vimento sustentável, etc.

Uma poderosa rede  
de pontos de venda
Os Mosqueteiros reúnem 3 áreas de negócio e 7 insígnias.
Alimentar: Intermarché, Netto;

Bricolage:�'WNHTRFWHMऍ��'WNHT(FXM��'WNHTWFRF 
Mobilidade:�7TFI^��7FUNI5FWJ�'WNXJ�
Na totalidade, cerca de ���� pontos de venda na Europa, dos 

quais aproximadamente ���� em território francês, asseguram 

F�UWJXJSऋF�QTHFQ�IT�,WZUT��STRJFIFRJSYJ�SFX�_TSFX�WZWFNX�J�
nas cidades de média dimensão. No estrangeiro, os Mosque-

YJNWTX�JXYइT�UWJXJSYJX�SF�5TQखSNF��JR�5TWYZLFQ�J�SF�'ऍQLNHF�

Os Mosqueteiros, 
um grupo de independentes 
interdependentes

Uma logística controlada
4�,WZUT�HTSYWTQF�YTIF�F�HFIJNF�IJܫ�Z]T�IJ�RJWHFITWNFX�J�INX-

UघJ�IJ�ZRF�UTIJWTXF�NSKWFJXYWZYZWF�IJ�UQFYFKTWRFX�WJLNTSFNX�
3.º operador logístico francês;

�� bases logísticas alimentares  

e não alimentares na Europa,  

mais de ���� HFRNघJX�J�YWFYTWJX�

! Star Drive - Neuilly-sur-Marne.

! Base logística de Avion.
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Um sistema de produção 
próprio
)JXIJ�VZJ�KTN�HWNFIT��T�,WZUT�4X�2TXVZJYJNWTX�XJRUWJ�KFGWNHTZ�FX�
XZFX�RFWHFX�UWखUWNFX��FYWF[ऍX�IT�XJZ�UTQT�IJ�UWTIZऋइT�&LWTRTZX-

VZJYFNWJX��&X�NSXऑLSNFX�IT�,WZUT�UTIJR��IJXYJ�RTIT��INXUTSNGNQN_FW�
UWTIZYTX�JXUJHऑܪHTX��*XYFX�HTSYWTQFR�F�XZF�VZFQNIFIJ��T�XJZ�UWJऋT�
J�F�XZF�FIFUYFऋइT�ऄX�SJHJXXNIFIJX�ITX�HQNJSYJX��*SYWJ�FX�RFWHFX�
ITX�2TXVZJYJNWTX�ऍ�UTXXऑ[JQ�WJKJWNW�TX�UWTIZYTX�QअHYJTX�5आYZWFLJX��
TX�UWTIZYTX�ऄ�GFXJ�IJ�HFWSJ�/JFS�7T_ऍ�J�2TSNVZJ�7FSTZ��TX�UWT-

IZYTX�ऄ�GFXJ�IJ�UJN]J�(FUNYFNSJ�(TTP��JYH��
Atualmente, a Agromousquetaires é um agente industrial do setor 

agroalimentar francês, presente em 13� �QJNWFXܪ HTR� XJNX� IJ_JSFX�
IJ� ZSNIFIJX� IJ� UWTIZऋइT�� ࣲ�� YFRGऍR�� T� UWNRJNWT� FWRFITW� IJ�
pesca fresca, com �� navios.

Um capital partilhado
&�YTYFQNIFIJ�IT�HFUNYFQ�IT�,WZUT�ऍ�IJYNIF�UTW�RFNX�IJ������FIJ-

rentes associados da Société Les Mousquetaires. Sendo gerido 

INWJYFRJSYJ�UTW�JXYJX��T�,WZUT�SइT�JXYअ�XZOJNYT�FTX�WNXHTX�TZ�FT�
NRJINFYNXRT�ITX�RJWHFITXܪ�SFSHJNWTX�

Uma imobiliária integrada
A Immo Mousquetaires, a imobiliária dos Mosqueteiros que se 

dedica ao imobiliário comercial, acompanha o desenvolvimento do 

,WZUT��IJXIJ�F�HWNFऋइT�IJ�UTSYTX�IJ�[JSIF�ऄ�J]JHZऋइT�IJ�UWTLWF-

mas mistos de estabelecimentos comerciais, edifícios residenciais 

J�FYN[NIFIJX��UFXXFSIT�UJQF�XZF�LJXYइT�SF�KFXJ�IJ�J]UQTWFऋइT�
*R�������KTWFR�HWNFITX��������Rt.

As nossas implantações na Europa
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Que balanço faz da abordagem  
de desenvolvimento sustentável?

)JXIJ�VZJ�HTRJऋTZ��F�STXXF�FGTWIFLJR�ऍ�
HTQFGTWFYN[F�J�HTQJYN[F��)JܪSNRTX�UWNTWNIFIJX��
HTSXYWZऑRTX�J�J]JHZYअRTX�UQFSTX�IJ�FऋइT�
em conjunto com os nossos chefes de 

empresa e partes interessadas locais e nacio-

SFNX��,WFऋFX�FTX�UWTLWJXXTX�WJFQN_FITX��ऄX�
GTFX�UWअYNHFX�IN[ZQLFIFX�J�ऄ�J]JRUQFWNIFIJ�
de alguns de nós que testam novas ferramen-

tas, damos provas dos nossos 

compromissos. 

O desenvolvimento sustentável que defen-

IJRTX�IJ[J�HTSHWJYN_FW�XJ�JR�YTITX�TX�STX-

XTX�YJWWNYखWNTX��5FWF�YFQ��TX�STXXTX�UTSYTX�IJ�

venda, bases logísticas ou unidades de pro-

IZऋइT�XइT�HTQTHFITX�ST�HJSYWT�IF�STXXF�
estratégia. Todos eles se apropriam dos 

HTRUWTRNXXTX�VZJ�IJܪSNRTX�JR�HTSOZSYT��
São os seus diretores de obra e adaptam as 

suas prioridades para terem um impacte real 

e sustentável, em linha com as necessidades 

do seu meio envolvente. Deste modo, as nos-

XFX� NRUQFSYFऋघJX� XइT�� FT� RJXRT� YJRUT��
laboratórios, experiências e montras da nossa 

abordagem de desenvolvimento 

sustentável.

Qual foi o impacto da COVID-19 nesta estratégia?

Em primeiro lugar, a crise que atravessámos 

HTSܪWRTZ�F�UJWYNSऎSHNF�ITX�STXXTX�UWNSHऑ-
pios. Nos pontos de venda, os nossos chefes 

de empresa e respetivas equipas tomaram 

NSNHNFYN[FX�FIFUYFIFX�F�HFIF�XNYZFऋइT�J�FLN-
WFR�HTR�FSYJHNUFऋइT��&X�UFWHJWNFX�IJ�QTSLF�
IFYFܪ�WRFIFX�HTR�UWTIZYTWJX�QTHFNX�� coleti-

[NIFIJX�TZ�FXXTHNFऋघJX�permitiram WJFQN_FW�
a sua missão, superar RJQMTW�FX�INܪHZQIFIJX�
e cumprir plenamente o seu papel de agentes 

de desenvolvimento económico dos territó-

WNTX��&�HWNXJ�XFSNYअWNF�YFRGऍR�HTSܪWRTZ�F�
LWFSIJ�WJQJ[आSHNF�IF�JHTSTRNF�HNWHZQFW��HWNF-

dora de um circulo virtuoso e, sobretudo, local.

&XXNR��F�(4;.)����IJZ�IJXYFVZJ�F�YTIFX�FX�

vantagens dos nossos compromissos. Inter-

SFRJSYJ��SFX�WJQFऋघJX�HTR�TX�STXXTX�HTQF-

GTWFITWJX��LFWFSYNSIT�F�XZF�KTWRFऋइT��F�XZF�
qualidade de vida no trabalho ou a sua evolu-

ऋइT�UWTܪXXNTSFQ��.XYT�ऍ�JXXJSHNFQ�UTWVZJ��XJR�
FX�STXXFX�JVZNUFX��J�ऄX�VZFNX�LTXYFWNF�XNSHJ-

ramente de agradecer, a nossa abordagem 

não poderia ganhar vida. Igualmente a nível 

J]YJWST��UTWVZJ�F�HTSHWJYN_FऋइT�ITX�STXXTX�
compromissos é uma vantagem para todas 

as partes interessadas: ter produtos virtuosos, 

de qualidade, acessíveis, de origem francesa… 

T�VZJ�XNLSNܪHF��YFRGऍR��XFYNXKF_JW�FX�SJHJX-

sidades dos nossos clientes.

Que orientações estratégicas  
principais estão a ser desenhadas?

Ainda que nenhum tema possa ser posto de 

parte, devemos estabelecer prioridades para 

IJXJS[TQ[JWRTX�F�STXXF�JXYWFYऍLNF�HTR�Jܪ-

cácia. Até agora, ouvimos, aprendemos, tes-

támos, avaliámos e partilhámos boas práti-

cas. Hoje, os nossos projetos estratégicos 

são do conhecimento geral e todos os chefes 

de empresa Mosqueteiros aderem ao nosso 

processo de melhoria com uma nova ambi-

ऋइT��IFW�UWT[FX�IF�JܪHअHNF�IFX�XZFX�FऋघJX�
ao longo do tempo. Esta nova grelha de leitura 

é um ponto de viragem. Através dela, somos 

TGWNLFITX�F�WJKTWऋFW�F�STXXF�FYJSऋइT��F�LJWNW�
as nossas prioridades para progredir de forma 

HTSXYFSYJ��F�[JWNܪHFW�XJ�FX�FऋघJX�NSNHNFIFX�XJ�

RFSYऎR�J�F�HTSYWTQFW�T�XJZ�NRUFHYJ��5FWF�
ajudar os nossos aderentes a gerir a sua abor-

IFLJR��F�STXXF�)NWJऋइT�)JXJS[TQ[NRJSYT�
Sustentável cresceu para continuar a desem-

penhar o seu papel de facilitador, de difusor 

de boas práticas… e para poder ter mais rapi-

IFRJSYJ�JR�FYJSऋइT�FX�SJHJXXNIFIJX�IT�
YJWWJST��9FRGऍR�UTXXNGNQNYTZ�F�J[TQZऋइT�IFX�
nossas ferramentas: através de uma plata-

forma dedicada, os pontos de venda têm, 

FLTWF��FHJXXT�WअUNIT�F�NSKTWRFऋघJX�UJWYNSJS-

YJX�UFWF�KF_JWJR�F�XZF�FZYTF[FQNFऋइT�J�RJIN-
WJR�F�XZF�J[TQZऋइT�WJQFYN[FRJSYJ�FTX�INKJ-

rentes pilares da nossa estratégia.

Entrevista com… 
/JFS�2FWH�1-ZNQQNJW

Rastreabilidade e rotulagem  
dos produtos

4X�IJXFܪTX�ITX�2TXVZJYJNWTX 
por ordem de prioridade

Impacte ambiental dos produtos 
(incluindo embalagens e pegada de carbono dos produtos)

Redução e eliminação de plástico

Gestão de resíduos das fábricas,  
dos armazéns e das lojas

Luta contra o desperdício alimentar

Integração da RSE na governação

Bem-estar no trabalho

Impacte social e sanitário dos produtos  
(saúde/segurança dos produtos)

Alimentação acessível para 
todos (preço)

Presença territorial e participação no 
desenvolvimento socioeconómico local

Pegada de carbono e energética  
das fábricas, dos armazéns e dos pontos de venda

Impacte ambiental da logística

Desenvolvimento da oferta  
HTR�HJWYNܪHFऋइT�GNTQखLNHF

Comunicação responsável  
e informação aos consumidores

Empregabilidade, gestão previsional  
de carreiras e desenvolvimento  
de competências

Ofertas que respondam a lógicas  
de consumo funcionais  
e colaborativas

GOVERNAÇÃO

AMBIENTAL

SOCIAL

SOCIETAL

Presidente da Direção Desenvolvimento Sustentável



Dar  
ZRF�FYJSऋइT� 

contínua aos 
colaboradores

Ser  
um agente  

de proximidade
responsável

Construir  
ZRF�WJQFऋइT�KTWYJ�

com os nossos clientes

Economia circular

Saúde, segurança e 
bem-estar no trabalho

Desenvolvimento  
socioeconómico local

Fileiras de aprovisionamento  
transparentes e responsáveis

Diversidade, 
empregabilidade e 
mobilidade

Produtos seguros, saudáveis e de qualidade 
em pontos de venda irrepreensíveis
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Os nossos compromissos 
nos três pilares de 
desenvolvimento sustentável
4X�2TXVZJYJNWTX�TZ[NWFR�FX�XZFX�UFWYJX�NSYJWJXXFIFX��NIJSYNܪHFWFR�
J�HQFXXNܪHFWFR�TX�XJZX�IJXFܪTX��J�JXYWZYZWFWFR�TX�XJZX�
compromissos numa estratégia de 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 limitado.
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Como garantir a segurança alimentar?

Como contribuir para o 

desenvolvimento dos territórios?

De onde vêm as nossas matérias-primas?  

Qual o seu impacte social e ambiental?

Como melhorar o bem-estar animal?

Que modelos de agricultura devemos apoiar? 

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?

Qual o impacte ambiental das 

nossas fábricas e dos nossos 

fornecedores?

Como pagar melhor aos agricultores?

APROVISIONAMENTO

LOGÍSTICA

PRODUÇÃO
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4X�IJXFܪTX  
das nossas 
atividades
Com a pandemia, os consumidores 

tomaram mais do que nunca 

consciência do contributo decisivo 

que as empresas podem ter face aos 

grandes desafios societais. Também 

puderam verificar a coerência entre as 

suas afirmações e as suas ações, bem 

como a pertinência do seu modelo de 

crescimento. 

O modelo de desenvolvimento dos 

Mosqueteiros, que tem por base a 

proximidade com os seus clientes, 

fornecedores, representantes 

políticos e associações locais, que 

está integrado nos territórios e que 

concilia a manutenção das indústrias 

agroalimentares em França com a 

abertura ao estrangeiro, permite ao 

Grupo ter em consideração desafios 

sociais e ambientais múltiplos, 

complexos e interdependentes. 

A sua capacidade de intervir ao longo 

de toda a cadeia de aprovisionamento 

e do ciclo de vida dos produtos, desde 

as matérias-primas até à reciclagem, 

confere-lhe uma responsabilidade 

única e meios de ação específicos. 

Decididos a superar todos os desafios, 

os Mosqueteiros já dão provas 

concretas de resultados e trabalham 

em sinergia com os seus parceiros 

para oferecer sempre o melhor às 

gerações atuais e futuras.

Como ajudar os nossos clientes a comer melhor e a viver 

melhor?

Como valorizar os resíduos?

Como lutar contra o desperdício?

Como desenvolver as competências e 

a empregabilidade?

Como contribuir para a vida local com os nossos pontos de 

venda?

Como ajudar os nossos clientes a adotar um 

consumo responsável?

Como promover a diversidade e a 

igualdade de oportunidades?

Como reforçar a segurança, a qualidade 

de vida e o bem-estar no trabalho?

COLABORADORES DISTRIBUIÇÃO
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CONSTRUIR UMA RELAÇÃO FORTE COM OS NOSSOS CLIENTES

��

• 100% de produtos de marca 

própria saudáveis, seguros, 

de qualidade, responsáveis e 

vendidos em pontos de venda 

responsáveis.

• Compromissos responsáveis 

JR����
�IFXܪ�QJNWFX�VZJ�
provocam impacte na 

IJXܫTWJXYFऋइT��GJR�HTRT�SFX�
�QJNWFX�XJSXऑ[JNX�IT�RFW�J�IFܪ
aquacultura.

• Implementação do plano 

Ѧ)J[JW�IJ�[NLNQआSHNFѧ�SFX�_TSFX�
de aprovisionamento de risco.

Os nossos 
compromissos

Construir ZRF�WJQFऋइT�KTWYJ�HTR�
os nossos clientes

Enquanto “Produtores e 

Comerciantes”, somos confrontados 

quer com os desafios do setor 

agroalimentar, quer com os da 

grande distribuição.  

Da origem das matérias-primas ao 

consumidor, enfrentamos esses 

desafios através de um campo de 

ação sem paralelo.  

Para contribuir para a dimensão 

“consumir melhor” e torná-la 

acessível a todos, mobilizamo-nos 

para “produzir melhor”, “comprar 

melhor” e “vender melhor”. 



8JYJܪ�QJNWFX�IJ�produção 
animal
*XYFXܪ�QJNWFX�KTWFR�HWNFIFX�UFWF�T�UJN]J��T�HFRFWइT��F�
carne de vaca, a vaca leiteira, a carne de vitela, a carne 

de porco e os ovos, encontrando-se em estudo para o 

UFYT��T�UJWZ�J�T�HTJQMT��*R�������YTITX�TX�STXXTX�UQFSTX�
IJ�FऋइT�KTWFR�IJXJS[TQ[NITX�JR�YTWST�IFX�XJLZNSYJX�
UFQF[WFX�IJ�TWIJR��FITYFW��WJKTWऋFW��KTWRFW�J�RJINW��Em 

������ YTITX�TX�UWTIZYTX�IJ�RFWHF�UWखUWNF�ऄ�GFXJ�IJ�
frango cumprirão os critérios do “Better Chicken Commit-
ment”�HWJXHNRJSYT�QJSYT��RJSTW�IJSXNIFIJ��QZ_�natural, 

JYH����(TRT�UWT[F�IJ�ZRF�NSKTWRFऋइT�HQFWF�J�HTSYWTQFIF�
XTGWJ�FX�HTSINऋघJX�IJ�HWNFऋइT��YWFSXUTWYJ�J�FGFYJ��F�WTYZ-

QFLJR�IF�&XXTHNFYNTS�ࣲ YNVZJYYJ�'NJS�ࣳYWJ�&SNRFQ�&*'*&��
KTN�NRUQJRJSYFIF�JR������JR���
�ITX�KWFSLTX�IJ�HFWSJ�
Ѧ1FGJQ�7TZLJѧ�J�IJ�UWTIZऋइT�GNTQखLNHF��HTR�T�TGOJYN[T�IJ�
F�FQFWLFW�F�TZYWFXܪ�QJNWFX�IJ�UWTIZऋइT�FSNRFQ��HTRT�ऍ�T�
HFXT�ITX�XZऑSTX��F�UFWYNW�IJ������

Três rótulos para os  
produtos vegetais
5FWF�ѦUWTIZ_NW�RJQMTWѧ��GFXJFRT�STX�JR�YWऎX�WखYZQTX�J�
UWNSHऑUNTX��&X�STXXFX�NSXऑLSNFX�INXUTSNGNQN_FR�UWTIZYTX�
de marca própria resultantes da agricultura biológica, 

HTR�HJWYNܪHFऋइT�Ѧ&QYT�;FQTW�&RGNJSYFQѧ�-;*��TZ�Ѧ?JWT�
7JXऑIZTX�IJ�5JXYNHNIFXѧ�?75���&Yऍ�������UWJ[JRTX�VZJ�
YTITX�TX�UWTIZYTX�IF�STXXF�RFWHF�2TS�2FWHMऍ�5QFNXNW�
sejam obtidos de acordo com uma abordagem respon-

Xअ[JQ�GNTQखLNHF��-;*��?75��JYH����*R�WJXZRT��STܪ�SFQ�IJ�
������HTSYFWJRTX�SFX�STXXFX�XJHऋघJX�HTR����YNUTX�
IJ�UइT������[NSMTX�J����KWZYTX�J�QJLZRJX�KWJXHTX�HTR�
HJWYNܪHFऋइT�-;*��9FRGऍR�STܪ�SFQ�IJ�������F�HJWYNܪHFऋइT�
?75�FGWFSLJWअ����WJKJWऎSHNFX�IJ�KWZYF�J�QJLZRJX�KWJXHTX�
2TS�2FWHMऍ�5QFNXNW�����WJKJWऎSHNFX�IJ�KWZYF�J�QJLZRJX�
congelados Saint Eloi, uma referência de sumos de fruta 

5FVZNYT�J���[NSMTX�IF�RFWHF�*]UJWY�(QZG�
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Para produzir melhor: 
QJNWFX�WJXUTSXअ[JNXܪ
Os nossos objetivos
• Aumentar a qualidade dos 
UWTIZYTX�J�WJXUTSIJW�ऄX�
expectativas societais em matéria 
IJ�WNXHT�XTHNFQ��XFछIJ�J�NRUFHYJ�
ambiental.

A nossa abordagem
• Implementarܪ�QJNWFX�XZXYJSYअ[JNX��IJXIJ�F�UWTIZऋइT�
UWNRअWNF�ऄ�YWFSXKTWRFऋइTܪ�SFQ��dando aos produtores 
perspetivas de desenvolvimento e apoiando-os na 
FITऋइT�IJ�UWअYNHFX�RFNX�FRNLFX�IT�FRGNJSYJ��IFX�
pessoas e dos animais.

55%
Taxa de fornecedores diretos integrados nas 
�HFIFXܪQJNWFX�IJ�WNXHT�NIJSYNܪGNTQखLNHF��XZऑSTX��
aves, fruta e legumes – método Transparency-
4SJ����IJ���IJ�OFSJNWT�F����IJ�IJ_JRGWT�IJ�����

����

Taxa de protocolos responsáveis redigidos  
1ZYF�HTSYWF�F�IJXܫTWJXYFऋइT�NRUTWYFIF� 
J�UWJXJW[FऋइT�ITX�WJHZWXTX�RFWNSMTX�� 
IJ���IJ�OFSJNWT�F����IJ�IJ_JRGWT�IJ�����

����

Taxa de protocolos responsáveis assinados  
1ZYF�HTSYWF�F�IJXܫTWJXYFऋइT�NRUTWYFIF� 
J�UWJXJW[FऋइT�ITX�WJHZWXTX�RFWNSMTX�� 
IJ���IJ�OFSJNWT�F����IJ�IJ_JRGWT�IJ�����



*XYJ�INXUTXNYN[T�KTN�WJKTWRZQFIT�JR������UFWF�IJXYFHFW�TX�UWTIZ-
tores locais e as PME. São disso testemunho estes três exemplos:

Apoio durante a crise sanitária
4X�STXXTX�UTSYTX�IJ�[JSIF�INXUTSNGNQN_FWFR�RJYWTX�VZFIWFITX�J�
KTWFR�UWJUFWFIFX�HFRUFSMFX�IJ�HTRZSNHFऋइT�VZJ�HTS[NIFWFR�TX�
KWFSHJXJX�F�HTSXZRNW�UWTIZYTX�QTHFNX��5JXHFITWJX��UNXHNHZQYTWJX�J�
ostreicultores; produtores de legumes, tomates, espargos, morangos, 

lírios-do-vale e queijos; criadores de bovinos e ovinos; arboricultores 

afetados pela geada, etc.:. todos foram apoiados e escoaram as suas 

UWTIZऋघJX�

“Os produtores dizem-lhe 
OBRIGADO!” 3.º ano
Esta marca cívica, concebida em conjunto com os produtores, permi-

YJ�STX�FXXJLZWFW�QMJX�ZRF�RJQMTW�WJRZSJWFऋइT�YJSIT�UTW�GFXJ�TX�
XJZX�UWJऋTX�IJ�HZXYT��*R�������INXYWNGZऑRTX�����RNQMघJX�IJ�JZWTX�FTX�
257 produtores IJ�QFYNHऑSNTX�VZJ�FIJWNWFR�ऄ�NSNHNFYN[F��T�VZJ�UJWKF_�ZR�
YTYFQ�FHZRZQFIT�IJ���RNQMघJX�IJ�JZWTX��*XYJ�RTIJQT�JHTSखRNHT��VZJ�
dá aos produtores meios para melhorar o bem-estar animal e/ou pre-

servar o ambiente, é aprovado pelos consumidores. 

Depois do leite, das natas e da manteiga, a gama “Os 

UWTIZYTWJX�IN_JR�QMJ�4'7.,&)4��ѧ�KTN�WFUNIFRJSYJ�
FQFWLFIF�FT�RJQ��FT�KWFSLT��FTܪ�FRGWJ��FTX�T[TX��FT�

QJNYJ�GNTQखLNHT��ऄ�HFWSJ�UNHFIF�J�FT�XZRT�IJ�RFऋइ�

O crescimento dos 
produtos biológicos nas 

secções
(TSYWFYTX�IJ�QTSLF�IZWFऋइT��[TQZRJX�J�UWJऋTX�LFWFSYNITX��

escoamento… O nosso apoio durante a conversão biológica 

incentiva a adesão de muitos produtores que passam a fornecer as 

STXXFX�KअGWNHFX�J�XJHऋघJX��cf.�UअLNSF������

CONSTRUIR UMA RELAÇÃO FORTE COM OS NOSSOS CLIENTES

��

Para comprar melhor: 
ZRF�XJQJऋइT�J]NLJSYJ�J�FIFUYअ[JQ

Os nossos objetivos
• Selecionar os produtos esperados, tornar a qualidade acessível a todos, garantir 
transparência e rastreabilidade…

A nossa abordagem
• Desenvolver HTSYWFYTX�IJ�QTSLF�IZWFऋइT�SFX�STXXFX�WJQFऋघJX�IJ�UFWHJWNF�

• Formalizar as nossas exigências por meio de protocolos de compras responsáveis, 
HखINLTX�IJ�HTSIZYF��IJ[JW�IJ�[NLNQआSHNFѰ

• Recorrer, na nossa abordagem de supervisão, a ferramentas  
HTRT�F�UQFYFKTWRF�8,8�9WFSXUFWJSH^�4SJ�J�F�ZRF�UFWHJWNF� 
HTR�F�43,�*FWYM\TWR�+TZSIFYNTS�UFWF�QZYFW�HTSYWF�F�IJXܫTWJXYFऋइT� 
e proteger espécies marinhas sensíveis.



Receitas cada vez melhores
)JUTNX�IJ��JR�������YJWRTX�QFSऋFIT�F�LFRF�IJ�UWTIZYTX�1ѣ*XXJSYNJQ��
sem corantes e sem aditivos, continuamos a trabalhar para melhorar 

FX� STXXFX� WJHJNYFX�� WJYNWFSIT� NSLWJINJSYJX� XZUऍWܫZTX�� 5WJYJSIJRTX�
RJQMTWFW� � ���� UWTIZYTX� FYऍ� FT� �SFQܪ IJ� ������ YJSIT� RFNX� IJ� � ����
XNIT�FQ[T�IJXXJ�UWTHJXXT�Oअ�STܪ�SFQ�IJ�������/अ�WJYNWअRTX�����FINYN[TX�
HTSYWT[JWXTX�IF�HTRUTXNऋइT�ITX�STXXTX�UWTIZYTX�J�HTSYNSZFRTX�F�
IJXJS[TQ[JW�JXKTWऋTX�UFWF�TKJWJHJW�T�RJQMTW��RJSTX�FऋछHFW��XFQ��FINYN-
[TX��JYH��*XYFX�WJKTWRZQFऋघJX�JXYइT�JXYWJNYFRJSYJ�QNLFIFX�F�RJQMTWNFX�
no packaging, rumo a embalagens mais responsáveis. Na carne, por 

J]JRUQT�����WJKJWऎSHNFX�IJ�HFWSJ�IJ�[FHF��[NYJQF��UTWHT�J�GTWWJLT�UFX-

saram a ser embaladas numa cuvete reciclável e concebida de forma 

JHTQखLNHF��VZJ�WJUWJXJSYF�ZRF�WJIZऋइT�IJ���
�IJ�UQअXYNHT�JR�HTRUF-

WFऋइT�HTR�F�JRGFQFLJR�FSYJWNTW�

Oferta casa e jardim
O Bricomarché e o Bricorama também se comprometeram a “consu-

RNW�IJ�KTWRF�RFNX�WJXUTSXअ[JQѧ�
Ѭ��5WTIZYTX�RFNX�FRNLTX�IT�FRGNJSYJ�J�IF�XFछIJ�RFIJNWF��WJ[JXYN-

RJSYT��NXTQFRJSYT��YNSYFX��KJWYNQN_FSYJX�UFWF�OFWINR��JYH���NIJSYNܪHअ-

[JNX�FYWF[ऍX�IT�QTLखYNUT�Ѧ/FLNX�ѧ�
Ѭ��&HTRUFSMFRJSYT�ITX�UWTOJYTX�IJ�WJST[FऋइT�JSJWLऍYNHF�IF�MFGNYF-

ऋइT�HTR�T�UFWHJNWT�(TX^SJWL^�
Ѭ��*XUFऋT�IJ�ѦUWTIZYTX�ZXFITXѧ�HK��UअLNSF�����
Ѭ��;JSIF�IJ�UFNSऍNX�KTYT[TQYFNHTX��TܪHNSF�IJ�WJUFWFऋइT��FQZLZJW�IJ�

ferramentas, etc. 
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Para vender melhor: 
uma oferta mais responsável

Os nossos 
objetivos
• Assegurar a higiene 
J�F�XJLZWFSऋF�ITX�
bens e das pessoas 
nos pontos de venda.

• Contribuir para 
YTWSFW�TX�UWJऋTX�
FHJXXऑ[JNX�ऄX�
necessidades “comer 
RJQMTWѧ�J�Ѧ[N[JW�
RJQMTWѧ�IJ�YTITX�

A nossa abordagem
• Implementar�T�WJKJWJSHNFQ�+TTI�8YTWJ�6ZFQNY^�8YFSIFWI�
+868���WJINLNIT�JR�HTSOZSYT�UTW�YTIFX�FX�NSXऑLSNFX�IF�
INXYWNGZNऋइT��JR�YTITX�TX�UTSYTX�IJ�[JSIF�.SYJWRFWHMऍ�J�
3JYYT��JR������� 
&X�NSXUJऋघJX��XTG�F�FHWJINYFऋइT�IF�(TKWFH��XइT�
WJFQN_FIFX�UJQF�&VZFQJMF��ZRF�JSYNIFIJ�NSIJUJSIJSYJ��
9JSIT�UTW�GFXJ�RFNX�IJ�����WJVZNXNYTX��UWTUघJR�UQFSTX�
de medidas corretivas.

• Melhorar de forma constante e metódica a oferta de 
UWTIZYTX�IJ�RFWHF�UWखUWNF�UFWF�WJXUTSIJW�F�IJXFܪTX�
nutricionais e ambientais.

! 4X�FWTRFX�FWYNܪHNFNX�XइT�XZGXYNYZऑITX�UTW�FWTRFX�SFYZWFNX�

! 9WऎX�NSYJSXNܪHFITWJX�IJ�XFGTW�J�ZR�FSYNT]NIFSYJ�KTWFR�JQNRNSFITX�J�T�YJTW�IJ�XFQ�KTN�
reduzido.

# 
Todos os aditivos foram 
eliminados graças à 
utilização de carne de 
qualidade superior: elevado 
YJTW�IJ�UWTYJऑSFX�J�GFN]T�YJTW�
de matérias gordas.



��

CONSTRUIR UMA RELAÇÃO FORTE COM OS NOSSOS CLIENTES

��

5FWF�HTRJW�RJQMTWѓ� 
RFNX�UJWXTSFQN_FऋइT

Os nossos objetivos
• Vender ajudando os consumidores 
F�JSHTSYWFW�F�TKJWYF�FIFUYFIF�ऄX�XZFX�
necessidades e preferências.

• 8NRUQNܪHFW e facilitar as compras no 
ponto de venda e no digital.

A nossa abordagem
• Fornecer�NSKTWRFऋघJX�UJWYNSJSYJX��
ferramentas práticas, referências, 
destacar os produtos mais responsáveis, 
JYH����IFW�RFNX�XJSYNIT�ऄX�HTRUWFX�

(TSXT2NJZ]  
Ajuda personalizada na 
escolha 
)JXIJ�KJ[JWJNWT�IJ������VZJ�T�.SYJWRFWHMऍ�TKJWJHJ�
ZR�XJW[NऋT�NSऍINYT�SF�XZF�FUQNHFऋइT��T�HTSXZRNITW�
NSINHF�T�XJZ�UJWܪQ�J�HWNYऍWNTX�IJ�JXHTQMF�GFN]T�YJTW�
de sal, alérgenos, etc...), bem como as suas prefe-

WऎSHNFX� FQNRJSYFऋइT� RJINYJWWआSJF�� [JLJYFWNFSF��
JYH�����J�J]UJHYFYN[FX�QTHFQ��GNTQखLNHF��Ѧ1FGJQ�7TZLJѧ��
JYH������&YWF[ऍX�IF�UTSYZFऋइT�IFIF�UJQF�FUQNHFऋइT��
HFIF� UJXXTF� [ऎ� TX� UWTIZYTX� RFNX� FIFUYFITX� ऄX�
suas necessidades nutricionais e preferências. 

Produtos biológicos  
Uma oferta crescente
*]NXYJR�RFNX�IJ������WJKJWऎSHNFX�GNTQखLNHFX�LJSJWF-

QNXYFX�XJR�HTSYFW�HTR�KWZYF�J�QJLZRJX��ST�.SYJWRFW-
HMऍ�J�ST�3JYYT��J�HJWHF�IJ�����JR�RFWHFX�UWखUWNFX��
*R������J�������T�.SYJWRFWHMऍ�KTN�F�UWNRJNWF�
insígnia a apresentar uma marca própria 

���
�GNTQखLNHF�JR�UZJWNHZQYZWF��GJR�HTRT�
JW[FX�FWTRअYNHFX�GNTQखLNHFX����
�KWFSHJ-

sas, a primeira gama biológica de alimen-

YFऋइT�FSNRFQ��FQऍR�IJ�UWTIZYTX�SइT�FQNRJS-

tares: cotonetes biodegradáveis em 

algodão biológico ou os primeiros discos 

desmaquilhantes em algodão biológico 

SइT�GWFSVZJFIT�RFWHFX�1FGJQQ�'NT�J�
5TRRJYYJ�'NT���

“Franco-Score”: 
uma referência 
para promover a  
“Origem França” 

Número de referências 
responsáveis (marcas próprias 
��RFWHFX�SFHNTSFNX���IJ���IJ�
janeiro a 31 de dezembro de 
����

Intermarché�����
Netto 611
Bricomarché�����
Bricorama�����
'WNHT(FXM����
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Os nossos objetivos
• Ouvir, servir e surpreender os nossos 
clientes.

• Reinventar o ponto de venda, 
YWFSXKTWRFSIT�T�SZR�JXUFऋT�IJ�[N[ऎSHNF�
VZJ�KTWSJHJ�XTQZऋघJX�

A nossa abordagem
• Dar resposta, no equipamento da 
HFXF��ऄX�J]UJHYFYN[FX�IJ�YTITX�TX�
entusiastas da bricolage com um forte 
HTRUWTRNXXT��Ѧ,FWFSYNW�FT�HQNJSYJ�VZJ�ऍ�
HFUF_�IJ�KF_JW�J�TWLZQMFW�XJ�INXXT�ѧ

Para viver melhor: 
RFNX�XJW[NऋTX�ऄ�RJINIF

NEC  
Uma Nova Experiência 
Cliente na bricolage
“O conceito NEC foi concebido para inspirar, orientar 
e apoiar cada cliente na melhoria da sua casa de A a 
Z. Uma nova geração de pontos de venda Bricomar-
ché e Bricorama tenciona partir do projeto do cliente e 
disponibilizar-lhe uma oferta omnicanal, com serviços 
e soluções práticas.”
Laurent Pussat  
Chefe de empresa Bricomarché em Gien

“Temos respostas para quem faz bricolage de manu-
tenção e lazer, com os essenciais de bricolage e jar-
dinagem, mas também com apostas em que damos 
prioridade à pintura, ao jardim e à climatização.”
Marc Riou  
Chefe de empresa Bricomarché em Saint-Pol-de-Léon

Ѧ*R�YJWRTX�HTSHWJYTX��T�3*(�XNLSNܪHF�XMT\WTTRX�
UFWF�NSXUNWFऋइT��������WJKJWऎSHNFX�UJSXFIFX�UTW�ZYN-
lização, parcerias com artesãos e plataformas dedi-
cadas à partilha do saber-fazer�HTR�\TWPXMTUX�IJ�
bricolage, decoração à medida, acompanhamento em 
projetos de renovação energética com o parceiro Cosy-
nergy, uma oferta em ‘segunda mão’, etc. A primeira 
loja piloto, concebida de acordo com este conceito, foi 
inaugurada em maio de 2021, em Orgeval, no departa-
mento de Yvelines.”
Olivier Goujard  
Chefe de empresa Bricomarché em Orval

Recebido por um guia, o cliente é encaminhado em função das suas perguntas para 
um gestor de projeto, especialistas das atividades, workshops e demonstrações 
dinamizadas por consultores, ou serviços para bricolage e jardinagem responsáveis 
(aluguer de veículos, SAV, Click & Collect, etc...).

Neste espaço, concebido em conjunto com a associação 
Envie, especializada em dar uma segunda vida aos produtos, 
os clientes podem trazer ferramentas avariadas ou que já não 
funcionem. Depois de reparadas na associação por pessoas 
JR�XNYZFऋइT�IJ�WJNSXJWऋइT�UWTܪXXNTSFQ��XइT�HTQTHFIFX�ऄ�[JSIF�
nesse espaço.
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DAR UMA ATENÇÃO CONTÍNUA AOS COLABORADORES

��

• Implementar um plano de ação, 

JXYWZYZWFIT�JR�YTWST�IF�UWJ[JSऋइT�
IFX�QJXघJX�RZXHZQTJXVZJQऍYNHFX��ITX�
riscos psicossociais e da penosidade 

no trabalho.

• Melhorar a qualidade de vida no 

trabalho.

• Permitir a evolução dos 
colaboradores�J�TYNRN_FW�F�XZF�
empregabilidade, desenvolvendo as 

suas competências e apresentando-

QMJX�TUTWYZSNIFIJX�IJ�J[TQZऋइT�SFX�
INKJWJSYJXܪ�QNFNX�IT�,WZUT�

Os nossos 
compromissos

Dar ZRF�FYJSऋइT�HTSYऑSZF�FTX�
colaboradores

7JQFHNTSFNX��YJHSTQखLNHFX��UTW�[J_JX�
KऑXNHFX�J�JR�UQJSF�RZYFऋइT� as 

nossas atividades são especialmente 

IN[JWXNܪHFIFX��FGJWYFX�F�YTITX�J�
criadoras de múltiplas oportunidades 

de carreira. Sabendo em que 

medida os nossos colaboradores 

são essenciais e dão sentido à 

nossa atividade, mobilizamo-nos, 

desde a aprendizagem até ao 

empreendedorismo, a favor da saúde, 

da segurança, da qualidade de vida 

no trabalho, do desenvolvimento de 

competências e da empregabilidade.



��RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS MOSQUETEIROS 2021 

Medidas contra a COVID-19
+VEʡEW�ESW�TPERSW�HI�TVIZIRʡʝS�MQTPIQIRXEHSW�I�ʚ�RSWWE�
SVKERM^EʡʝS��XSQʛQSW�EW�QIHMHEW�RIGIWWʛVMEW��EWWMQ�UYI�
S�TVMQIMVS�GSRƼREQIRXS�JSM�ERYRGMEHS��TEVE�QERXIV�XSHEW�
as atividades em funcionamento apesar da crise, continuar 
E�JSVRIGIV�SW�GSRWYQMHSVIW�I�TVSQSZIV�E�WEʱHI�HI�XSHSW�SW�
GSPEFSVEHSVIW��������XEP�GSQS�������JSM�QEVGEHS�TIPE�RSWWE�
EHETXEʡʝS�GSRXʧRYE�ʚW�GMVGYRWXʜRGMEW��GSQ�E�QERYXIRʡʝS�
SY�VIJSVʡS�HEW�QIHMHEW�HI�TVSXIʡʝS�I�HMWXERGMEQIRXS�

Ações estruturais
De acordo com os compromissos assumidos, continuámos 
E�MQTPIQIRXEV�XSHEW�EW�EʡʮIW�HI�TVIZIRʡʝS�HEW�PIWʮIW�
musculoesqueléticas, da penosidade e dos acidentes. Desde 
������E�XE\E�HI�SGSVVʤRGME�HI�EGMHIRXIW�HIWGIY���	�RE�PSKʧW-
XMGE�I���	�RE�%KVSQSYWUYIXEMVIW��SRHI�E�XE\E�HI�KVEZMHEHI�
XEQFʣQ�FEM\SY���	�

A nossa abordagem
1. Envolvimento�HE�EHQMRMWXVEʡʝS
�� Análise dos riscos
3. Formação e desenvolvimento de competências
4. Adaptação dos equipamentos e investimentos
5. Controlo�HE�ETPMGEʡʝS�I�QIHMHEW�GSVVIXMZEW

	

��

��
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��

Taxa de pontos de venda  
com animador de Qualidade, 
Higiene, Saúde e Segurança

24,40

6,78

51,16

12,82

66,54

36,36

FRANÇABÉLGICA PORTUGAL

RoadyBricomarchéIntermarché Netto

De 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2020

Promover a saúde 
I�E�WIKYVERʡE

Os nossos 
objetivos
Prevenir�EW�PIWʮIW�
musculoesqueléticas e 
VIHY^MV�E�TIRSWMHEHI�



A valorização 
permanente do nosso 
capital humano
&� XFYNXKFऋइT� ITX� STXXTX� HQNJSYJX� UFXXF� UJQF� ITX�
STXXTX�HTQFGTWFITWJX �F�XZF�XFYNXKFऋइT�KF_�HTR�VZJ�
as nossas atividades tenham sentido hoje e permitirá 

WJNS[JSYअ�QFX� FRFSMइ�� &� NSKTWRFऋइT� J� F� KTWRFऋइT�
estão, pois, no centro da nossa política de recursos 

MZRFSTX��VZJ�XJ�HTSHWJYN_F�UTW�
Ѭ�ZR�INXUTXNYN[T�IJ�KTWRFऋइT�HTRUQJYT��UTW�FYN[NIFIJ��
UTW�अWJF�IJ�SJLखHNT�TZ�YWFSX[JWXFQ�JR�YJRFX�HTRT�
VZFQNIFIJ�� XJLZWFSऋF�� NSHQZXइT� IF� IJܪHNऎSHNF�� JYH���
através de uma universidade, de um amplo catálogo, 

de guias, de e-learning, etc.

Ѭ�HZWXTX�VZFQNܪHFSYJX��IJ�FUWJSIN_FLJR��NSYJWLJWFHNT-

nais, um graduate program, com vista a dispor de uma 

base de efetivos de elevado potencial…

Competências 
HJWYNܪHFIFX no 
Bricomarché
7JXUTSIJW�HTR�UWJHNXइT�ऄX�SJHJXXNIFIJX�ITX�STXXTX�
clientes exige um conhecimento perfeito das caracte-

rísticas dos produtos, bem como sólidas qualidades 

MZRFSFX�� (TRUJYऎSHNFX� VZJ� SइT� XJ� NRUWT[NXFR��
&QऍR�INXXT��FUTXYFRTX�KTWYJRJSYJ�SF�HJWYNܪHFऋइT�
das competências, incentivando o plano de desenvol-

[NRJSYT�IFX�RJXRFX�J�F�WJHTS[JWXइT�UWTܪXXNTSFQ��
4� (JWYNܪHFIT� IJ� 6ZFQNܪHFऋइT� 5WTܪXXNTSFQ� (65��
Ѧ[JSIJITW�HTSXZQYTW�JR�GWNHTQFLJѧ�KTN�WJST[FIT�UFWF�
HTQRFYFW� F� JXHFXXJ_� IJ� RइT� IJ� TGWF�� WJXUTSIJW� ऄ�
J[TQZऋइT�IFX�FYN[NIFIJX�J�WJKTWऋFW�TX�HTSMJHNRJSYTX�
JXUJHNFQN_FITX�ITX�HTQFGTWFITWJX�SF�JRUWJXF��3Tܪ�SFQ�
IJ�������YJ[J�NSऑHNT�ZRF�XJXXइT�VZJ�WJZSNZ����UTSYTX�
IJ�[JSIF�'WNHTRFWHMऍ�J�'WNHT(FXM�J����HTQFGTWFITWJX�

Academia Intermarché
)FIT� VZJ� FX� FYN[NIFIJX� FXXTHNFIFX� ऄ�
FQNRJSYFऋइT�J]NLJR�XखQNIFX�HTRUJYऎS-

HNFX�UWTܪXXNTSFNX��IJHNINRTX�FUTXYFW�ST�
XJZ�IJXJS[TQ[NRJSYT�J�INXUTSNGNQN_FऋइT�
através da nossa própria Academia, 

QFSऋFIF�JR�OFSJNWT�IJ�������HTR�GFXJ�
em três eixos. O primeiro contribui para a 

IJܪSNऋइT�J�FUQNHFऋइT�IT�UQFST�IJ�IJXJS-

volvimento de competências e para a 

JQFGTWFऋइT�ITX�HTSYJछITX�IJ�KTWRFऋइT��
O segundo desenvolve os cursos de 

KTWRFऋइT� UFWF� HFIF� FYN[NIFIJ� JR� VZJ�
XJ�NIJSYNܪHTZ�MF[JW�JXHFXXJ_�TZ�VZJ�KTN�
considerada estratégica para os pontos 

IJ�[JSIF�J�XJW[NऋTX�IJ�FUTNT��5TW�छQYNRT��
T�YJWHJNWT�YJR�HTRT�TGOJYN[T�LJWNW�T�TWऋF-

RJSYT�IF�KTWRFऋइT��FXXJLZWFW�F�LJXYइT�
FIRNSNXYWFYN[F�IFX�KTWRFऋघJX�NRUQJRJS-

YFIFX��INSFRN_FW�T�UWTHJXXT�IJ�VZFQNIFIJ�
6ZFQNTUN��J�FHTRUFSMFW�TX�NSINHFITWJX�
de desempenho.

��

DAR UMA ATENÇÃO CONTÍNUA AOS COLABORADORES

��

Desenvolver  
a empregabilidade

Os nossos objetivos
• Desenvolver�FX�HTRUJYऎSHNFX�UFWF�FHTRUFSMFW�F�J[TQZऋइT�
IFX�FYN[NIFIJX�J�F�INLNYFQN_FऋइT�

• Promover a mobilidade, a ascensão socia e a empregabilidade.

• Atrair�Jܪ�IJQN_FW�YFQJSYTX�

A nossa abordagem
• Fazer da diversidade�IFX�STXXFX�FYN[NIFIJX�RFNX�IJ������ZR�
YWZSKT�UFWF�NSYJLWFW�HFSINIFYTX�HTR�UTZHFX�VZFQNܪHFऋघJX�RFX�
também diplomados de grandes escolas ou universidades…

Percentagem de futuros chefes 
de empresa provenientes de 
recrutamento externo (fora do Grupo)  
de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 
����

Intermarché �����

Bricomarché �����
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A Fundação Le Roch– –
Les Mousquetaires
A sua vocação há mais de vinte anos é 
FHTRUFSMFW�J�FUTNFWܪ�SFSHJNWFRJSYJ�
aqueles que ousam empreender e dinamizam 
os territórios com projetos que conjugam 
MZRFSNXRT��UWT]NRNIFIJ�J�IJXJRUJSMT�� 
Foi com esse objetivo que o “Club des 
Entrepreneurs” foi criado, dando formação e 
acompanhando estes empresários no sentido 
de lhes dar todas as hipóteses de sucesso.

Apoiar  
o empreendedorismo

Os nossos objetivos
• Contribuir�UFWF�F�HWNFऋइT�IJ�JRUWJXFX�J�UFWF�T�
emprego.

• Oferecer perspetivas aos nossos colaboradores.

• Acompanhar rumo ao sucesso.

A nossa abordagem
• A nível interno: tornar o empreendedorismo 
um ponto forte do nosso plano de mobilidade 
UWTܪXXNTSFQ��HTSYFSIT��UFWF�NXXT��HTR�
ZR�INXUTXNYN[T�HTRUQJYT�IJ�NIJSYNܪHFऋइT��
XJSXNGNQN_FऋइT��FHTRUFSMFRJSYT�J�KTWRFऋइT��
RJSYTWNF�J�HTSINऋघJXܪ�SFSHJNWFX�JXUJHऑܪHFX�

• A nível externo��UWJXJSऋF�ST�+WFSHMNXJ�*]UT�5FWNX��
UFWHJWNFX�HTR�JXHTQFX�J�Ѧ)JXFܪT�*�'ZXNSJXXѧ�

&HTRUFSMFRJSYT� a chave do 
sucesso
Melhoramos com frequência os percursos formativos dos chefes de empresa 

2TXVZJYJNWTX��7JKTWRZQअRTX�J�UJWXTSFQN_अRTX�T�IT�JVZNUFRJSYT�IF�HFXF�cf. 
testemunhos abaixo), e integrámos grupos de discussão entre jovens empresá-

rios e empresários com mais experiência, bem como conferências com espe-

HNFQNXYFX�UFWF�HTRUWJJSIJW�RJQMTW�FX�RZYFऋघJX�XTHNJYFNX�

“Os contactos criados desde o início 
do percurso são muito importantes, 
principalmente durante os momentos 
IJ�Iछ[NIF��STܪ�SFQ�IF�KTWRFऋइT�J�ST�
momento da procura de ponto de 
venda. Os aderentes questionados 
mostraram-se sempre acessíveis e 
disponíveis. Tivemos de assumir rapi-
damente a postura de um chefe de 
empresa, foi-nos dada grande auto-
nomia durante os nossos estágios e 
pudemos abordar todos os assuntos. 
O que é uma grande aprendizagem.” 
Axel Bermond
Futuro chefe de empresa Mosqueteiros

“Durante a formação, que teve uma 
duração de 6 meses, alternávamos 
15 dias de teoria e 15 dias de prática 
em diferentes lojas, com aderentes 
que nos recebiam e nos dedicavam 
o seu tempo. Como cada pessoa é 
diferente, pudemos aprofundar o que 
pretendíamos. Ainda hoje mantemos 
um contacto muito próximo. 
Encontramo-nos, telefonamos uns aos 
outros para falar sobre algum problema 
e saber como o outro faria. Isso fez-nos 
crescer!”
Aurore e Guillaume Cribier  
Chefes de empresa Intermarché em  
Le May-sur-Èvre
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• Otimizar o consumo energético 
JR�YTIFX�FX�NSXYFQFऋघJX�IT�,WZUT��
HTR���
�IJ�JSJWLNFX�WJST[अ[JNX�J�
��
�IJ�UTZUFSऋF�IJ�JSJWLNF�FYऍ�
�����JR�HTRUFWFऋइT�HTR������J�
WJIZ_NW�JR���
�FX�STXXFX�
JRNXXघJX�IJ�LFXJX�HTR�JKJNYTX�IJ�
JXYZKF�FYऍ������JR�HTRUFWFऋइT�
HTR������

• Reduzir o impacte ambiental 
ITXܫ�Z]TX�QTLऑXYNHTX�J�IFX�
IJXQTHFऋघJX�ITX�KZSHNTSअWNTX�

• Aderir aos princípios da 
economia circular  
para intervir em todos os 
impactes ambientais da atividade 
dos Mosqueteiros, desde a 
UWTIZऋइT�IJ�JSJWLNF�FT�
tratamento de resíduos.

• Reduzir, reutilizar, reciclar  
UFWF�FQHFSऋFW����
�IJ�WJXऑIZTX�
XZXHJYऑ[JNX�IJ�[FQTWN_FऋइT�

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

Os nossos 
compromissos

Ser um agente de proximidade 
responsável

Integrados nos territórios graças 

às relações diretas e diárias 

com os produtores a montante 

e com os consumidores 

a jusante, procuramos 

reinventar os nossos modos de 

produção, de distribuição e os 

comportamentos de consumo 

para, por um lado, reduzir o 

impacte das nossas atividades 

no ambiente e, por outro, 

dinamizar, preservar e valorizar 

de forma sustentada a economia 

francesa.
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Contra o desperdício  
Triagem e valorização local
Os nossos pontos de venda lutam contra o desperdício. Em 

������KTN�ITFIT�ZR�JVZN[FQJSYJ�F�����RNQMघJX�IJ�WJKJNऋघJX�
FTX�GFSHTX�FQNRJSYFWJX��&�UFWHJWNF�HTR�F�9TT�,TTI�9T�,T��
VZJ�UJWRNYNZ�XFQ[FW�RFNX�IJ��������ѦRFLNH�GT]JXѧ�IJXIJ�T�
QFSऋFRJSYT�JRܪ�SFNX�IJ�������KTN�FQFWLFIF�FT�'WNHTRFWHMऍ�
4X�UTSYTX�IJ�[JSIF�YWNFR�J�WJHNHQFR����YNUTX�IJ�WJXऑIZTX �
JR�������JXYF�YWNFLJR�UFXXTZ�F�FGWFSLJW�HअUXZQFX�IJ�HFKऍ�
J�RअXHFWFX�HNWछWLNHFX��F�WJHZUJWFऋइT�IT�UTQNUWTUNQJST�VZJ�
HTSYऎR� UJWRNYJ� UWTIZ_NW� UJऋFX� UFWF� FZYTRख[JNX�� JSYWJ�
outros produtos.

5FWF�WJIZ_NW�F�XZF�UJLFIF�IJ�HFWGTST������UTSYTX�IJ�[JSIF�
YFRGऍR�YWNYZWFR�T�58*�UTQNJXYNWJST�J]UFSINIT�IFX�HFN]FX�
isotérmicas de transporte de peixe), o que representou uma 

WJHTQMF�IJ����YTSJQFIFX�J�������XFHTX�JR�������*XYइT�
em curso outros testes que visam transformar cartão em 

areia para gatos ou transformar localmente os biorresíduos 

em composto com a empresa Les Alchimistes. Esta jovem 

empresa colabora com pontos de venda, restaurantes e 

HTQJYN[NIFIJX�QTHFNX�SF�WJHTQMF��YWNFLJR�J�[FQTWN_FऋइT�ITX�
biorresíduos em composto.

*R�������KTN� QFSऋFIT�ZR�UWTHJXXT�IJ�FZYTF[FQNFऋइT�STX�
pontos de venda que lhes permite avaliar os seus desvios em 

WJQFऋइT�ऄ�QJLNXQFऋइT��NRUQJRJSYFW�GTFX�UWअYNHFX�J�HTRZSNHFW�
iniciativas locais.

���ɸ��� toneladas de cartão (+10% vs. 2020) e 
�ɸ���YTSJQFIFX�IJ�UQअXYNHT����
�[X���������T�VZJ�
WJUWJXJSYF�������KFWITX��KTWFR�WJHZUJWFIFX�UJQF�QTLऑXYNHF�
interna e valorizados em 2020.

Ecoconceção geral
4� STXXT� Ѧ)JXFܪT� IFX� *RGFQFLJSXѧ� ў� �� UQFSTX� IJ� FऋइT�
QFSऋFITX�JR������UFWF�HTSHJGJW�IJ�KTWRF�JHTQखLNHF�FX�
JRGFQFLJSX�IFX�STXXFX�RFWHFX�ў�UWJ[ऎ�TYNRN_FW������
WJKJWऎSHNFX�FYऍ�������ࣩ �IFYF�IJ�MTOJ��KTWFR�UTZUFIFX������
toneladas de plástico.

Implementar 
a economia circular

Os nossos objetivos
• Reinventar o nosso modelo económico.

• Lutar�HTSYWF�T�IJXUJWIऑHNT��F�UTQZNऋइT�J�T�
esgotamento dos recursos naturais.

• Tornar-se um dos principais agentes da 
YWFSXNऋइT�UFWF�F�JHTSTRNF�HNWHZQFW�SF�LWFSIJ�
INXYWNGZNऋइT�

• Reduzir a nossa pegada de carbono. 

O nosso método
• Enquanto “comerciantes”��WJIZ_NW��
WJZYNQN_FW�J�WJHNHQFW�TX�WJXऑIZTX�

• Enquanto “operadores logísticos”: 
YWFSXUTWYFW�TX�WJXऑIZTX��RFXXNܪHअ�QTX��
WJ[JSIऎ�QTX��HJWYNܪHFW�F�XZF�[FQTWN_FऋइT�
e limitar o impacte ambiental dos 
HFRNघJX�

• Enquanto “produtores”��WJHTWWJW�ऄ�
JHTHTSHJऋइT�

!
Esta garrafa opaca em rPET, um novo 
material produzido com 100% de plástico 
reciclado, é prova da viabilidade da 
reciclagem em circuito fechado. Fruto da 
pesquisa entre o Intermarché, a Laiterie 
Saint-Père e o consórcio formado pelo 
Citeo, foi premiada com um R-Award na 
11.ª edição do concurso organizado pelo 
Collectif Génération Responsable.

!
Na secção do talho do Intermarché e do 
Netto: 18 meses de I&D permitiram eliminar 
a sobrembalagem e substituir o plástico 
por uma cuvete “Halopack”, composta por 
��
�IJ�HFWYइT�HTR�HJWYNܪHFऋइT�+8(��IT�
qual 70% é reciclado, o que representa uma 
redução de 50% de plástico virgem. 

#
Fabricadas pela Celluloses de Brocéliande, 
as fraldas “férteis” são concebidas para 
serem recolhidas em circuito curto e 
transformadas em composto. 
Um projeto que é apoiado pela ADEME, 
pois os franceses compram 3,5 mil 
milhões de fraldas descartáveis por ano.



Nos pontos de venda 
Os nossos aderentes – chefes de empresa independentes 

ў�IJHNIJR�TX�NS[JXYNRJSYTX�F�WJFQN_FW��5FWF�FYNSLNWRTX�TX�
nossos objetivos globais, apoiamo-los por meio de ferra-

RJSYFX�J�HTSXZQYTWNF�SF�WJFQN_FऋइT�IF�XZF�ѦWJ[NXइT�JSJW-
LऍYNHFѧ�� JSHTSYWTX� HTR� KTWSJHJITWJX�� LZNFX� IJ� FUTNT� ऄ�
escolha das tecnologias mais pertinentes, difusão de boas 

UWअYNHFX�� NSXYWZRJSYTX�IJ�RJINऋइT�ITX�XJZX�UWTLWJXXTX��
JYH��7JXZQYFITX��JVZNUFRJSYTX�IJ�KWNT�KJHMFITX��NQZRNSFऋइT�
���
�1*)��UFNSऍNX�KTYT[TQYFNHTX�STX�YJQMFITX�TZ��FNSIF��F�
LJSJWFQN_FऋइT�IJ�XTRGWJFITWJX�UFWF�UFWVZJX�IJ�JXYFHNT-

SFRJSYT��9ZIT�NXYT�UFWF�WJIZ_NW�T�HTSXZRT�IJ�JSJWLNF�J�
promover o autoconsumo de energia renovável em circuito 

KJHMFIT��&QऍR�INXXT��UTW�RJNT�IJ�ZR�HTSYWFYT�ऄ�JXHFQF�
SFHNTSFQ��ZYNQN_FRTX�HFIF�[J_�RFNX�JSJWLNF�UWखUWNF�JखQNHF��
hidráulica e solar) e, de preferência, de origem francesa.

O polo logístico
5FWF�WJIZ_NW�JR���
�FX�JRNXXघJX�IJ�LFXJX�HTR�JKJNYTX�IJ�
JXYZKF�JSYWJ������J�������HTSYNSZFRTX�F�NS[JXYNW�ST�LअX�
SFYZWFQ�QNVZJKJNYT�,31��J�JR�XTQZऋघJX�HTRUWT[FIFX�UFWF�
QNRNYFW�T�HTSXZRT�IJ�HTRGZXYऑ[JQ��Rअ]NRT�IJ����PR�M��
KTWRFऋइT�XTGWJ�HTSIZऋइT�JHTQखLNHF�J�WTYFX�TYNRN_FIFX��5TW�
छQYNRT��JXHTQMJRTX�T�UFWVZJ�IJ�YZWGNSFX�JखQNHFX�IJ�)TS_ऌWJ�
para implantar uma nova base logística e alimentar com 

JSJWLNFX�WJST[अ[JNX�ZR�JINKऑHNT�IJ�������R2. 
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Poupar energia

Os nossos objetivos
• Reduzir�JR���
�T�STXXT�HTSXZRT�JSJWLऍYNHT�
ST�UJWऑTIT�����ў�����J�NSYJLWFW���
�IJ�JSJWLNFX�
WJST[अ[JNX�FYऍ������

O nosso método
• Reduzir o consumo de energia.

• Otimizar a estratégia de compras e aumentar a 
UJWHJSYFLJR�IJ�FZYTUWTIZऋइT�J�FZYTHTSXZRT�

• Acompanhar�YTIFX�FX�STXXFX�NSXYFQFऋघJX�J�
FYN[NIFIJX�SJXYF�YWFSXNऋइT�

Rumo à neutralidade 
carbónica
A produção agrícola, o fabrico de produtos e 
o transporte estão na origem da maioria dos 
gases com efeitos de estufa (GEE) em França. 
O nosso objetivo – reduzir em 55% a nossa 
pegada de carbono entre 2019 e 2030 (isto é, 
uma descida de 5% por ano) – traduz a nossa 
FRGNऋइT�IJ�XJWRTX�J]JRUQFWJX�SF�WJIZऋइT�IFX�
JRNXXघJX�IJ�,** �ZR�IJXFܪT�HZOF�XZUJWFऋइT�
ऍ�FNSIF�RFNX�HTRUQJ]F�ZRF�[J_�VZJ�XTRTX��
ao mesmo tempo, produtores, operadores 
QTLऑXYNHTX�J�HTRJWHNFSYJX��5FWF�ZRF�FऋइT�JܪHF_��
realizámos um balanço sobre o carbono em cada 
entidade, no seguimento do ponto de situação 
segundo o método ACT (Assessing low-Carbon 
9WFSXNYNTS��IF�&)*2*��VZJ�NIJSYNܪHTZ�TX�STXXTX�
pontos fortes e as fontes de melhoria. Estamos 
F�INSFRN_FW�F�HTRNXXइT�Ѧ*XYWFYऍLNF�IJ�GFN]T�
carbono dos Mosqueteiros”, a lançar formação 
para equipas e a preparar linhas de orientação por 
polo e por insígnia.

Balanço do carbono em 
2020: ������2Y�(4�
*R���������
�IF�STXXF�UJLFIF�IJ�HFWGTST 
IJ[JZ�XJ�ऄ�FYN[NIFIJ�IJ�ѦUWTIZऋइTѧ��XJSIT�F�
restante distribuída entre a logística, os pontos de 
[JSIF�J�F�ZYNQN_FऋइT�ITX�UWTIZYTXܪ�SFNX��



Criação de uma  
plataforma de controlo  
de desempenho RSE  
dos pontos de venda
5FWF�VZJ�XJOF�RFNX�KअHNQ�INSFRN_FW�F�UTQऑYNHF�IJ�78*�UJQTX�
pontos de venda e gerir melhor o desempenho das várias 
FऋघJX��JXYF�ST[F�UQFYFKTWRF��VZJ�KTN�HTQTHFIF�TSQNSJ�JR�
IJ_JRGWT�IJ�������UTXXNGNQNYFWअ�F�HFIF�ZR�IJQJX�F�RJINऋइT�
UWJHNXF�IT�NRUFHYJ�IFX�XZFX�FऋघJX�TZ�F�HTRUFWFऋइT�JSYWJ�
eles. Alguns dos primeiros indicadores são o controlo do seu 
HTSXZRT�JSJWLऍYNHT�J�F�RJQMTWNF�IF�JܪHNऎSHNF�JSJWLऍYNHF��
GJR�HTRT�F�FHJXXNGNQNIFIJ�UFWF�UJXXTFX�HTR�IJܪHNऎSHNF��
9ZIT�NXYT�UFWF�FWRF_JSFW�TX�IFITX��FSFQNXअ�QTX��LJWNW�FX�
FऋघJX�J�F[FQNFW�TX�UWTLWJXXTX�FQHFSऋFITX�

Foco nas particularidades 
dos compromissos
“O papel do empresário é fundamental para desenvolver a 
solidariedade e a inclusão pelo trabalho, estabelecendo laços 
diários com os agentes económicos e sociais e desenvol-
[JSIT��FT�RJXRT�YJRUT��T�UJWHZWXT�UWTܪXXNTSFQ�ITX�STXXTX�
colaboradores. Há vinte anos que trabalhamos na inclusão e 
na reinserção por via do recrutamento. Hoje, contamos com 
uma dezena de nacionalidades: um alegre mosaico e uma 
bonita aventura humana.”
Natacha Balaguer 
Chefe de empresa Intermarché em Saint-Genis-Pouilly

“A energia é preciosa e o seu controlo diário é essencial. 
Para otimizar o nosso consumo, instalámos iluminação 
LED e optámos, entre outras coisas, por equipamentos mais 
JܪHNJSYJX��(TSYNSZFRTX�HTR�F�UNSYZWF�IFX�HTGJWYZWFX�JR�
branco e pretendemos alcançar a neutralidade energética.”
Jonathan Grignon  
Chefe de empresa Intermarché em Lude

“A nossa abordagem de RSE é formalizada com o acom-
panhamento dos nossos colaboradores pelos gestores, 
designadamente com critérios aplicados durante o percurso 
de integração: formação em ações ecológicas, recolha 
XJQJYN[F�� NSYJLWFऋइT�IJ�YWFGFQMFITWJX�HTR�IJܪHNऎSHNF��JYH��
Orgulhamo-nos da sua dedicação.”
Hassan Atrou 
Diretor Bricorama em Orgeval
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Mobilizar os pontos de venda 
através de uma abordagem responsável

Os nossos objetivos
•�7JܫJYNW no terreno, em termos concretos, os 
HTRUWTRNXXTX�FXXZRNITX�ऄ�JXHFQF�IT�,WZUT�

• Acompanhar�FX�RZIFSऋFX�IJ�HTRUTWYFRJSYT�ITX�
consumidores. 

• Lutar contra o aquecimento global.

A nossa abordagem:  
o selo “Comerciante responsável” 
•�������FIJWNRTX�FT�(TQQJHYNK�,ऍSऍWFYNTS�7JXUTSXFGQJ�UFWF�
HWNFW�FX�GFXJX�IJ�ZR�WJKJWJSHNFQ�UFWF�T�XJQT�Ѧ(TRJWHNFSYJ�
WJXUTSXअ[JQѧ��HTRT�HTRUQJRJSYT�IT�XJQT�Ѧ.SXऑLSNF�
WJXUTSXअ[JQѧ�

•�������[अWNTX�UTSYTX�IJ�[JSIF�[TQZSYअWNTX�IT�(TQQJHYNK�
,ऍSऍWFYNTS�7JXUTSXFGQJ�YJXYFWFR�ST�UFWF�[FQNIFW�
compromissos, indicadores, progressos e métodos de 
F[FQNFऋइT�MTRTLऍSJTX��&XXNR��JXYJ�XJQT�YJR�UTW�GFXJ�
YWऎX�UNQFWJX��F�JQJ[FIF�VZFQNIFIJ�IFX�WJQFऋघJX�INअWNFX�HTR�
os colaboradores e os clientes, edifícios responsáveis e a 
NSYJLWFऋइT�IT�UTSYT�IJ�[JSIF�ST�XJZ�YJWWNYखWNT��

•�����: este selo foi atribuído ao Bricorama de Orgeval, ao 
'WNHTRFWHMऍ�IJ�7THMJKTWY�J�FTX�.SYJWRFWHMऍ�IJ�8FNSY�,JSNX�
5TZNQQ^��2TSYFZGFS�IJ�'WJYFLSJ�J�1ZIJ�

•�������QFSऋFRJSYT�IT�UWTHJXXT�IJ�NRUQJRJSYFऋइT�JR�
YTITX�TX�UTSYTX�IJ�[JSIF�IT�,WZUT�



“Produtores daqui” 
(TR�JXYF�NSNHNFYN[F��TX�STXXTX�UTSYTX�IJ�[JSIF�WJKTWऋFR�FX�
XZFX�UFWHJWNFX�HTR�TX�UWTIZYTWJX�QTHFNX�SZR�WFNT�IJ���PR�J�
-HFR�FNSIF�RFNX�JSWFN_FITX�SF�JHTSTRNF�QTHFQ�J�SF�WJ[NYFQNܪ
_FऋइT�ITX�YJWWNYखWNTX��,WFऋFX�ऄ�Ѧ5WTIZYTWJX�IFVZNѧ��TX�UTSYTX�
IJ�[JSIF�[FQTWN_FR�FX�UJXXTFX�UTW�IJYWअX�ITX�UWTIZYTX��4�XJZ�
TGOJYN[T�UFXXF�UTW�HTSYFW�HTR�������UWTIZYTWJX�QTHFNX�JR�
circuito curto dentro de cinco anos. Esta iniciativa complementa 

F�STXXF�JXYWFYऍLNF�IJ�Ѧ5WTIZYTWJX�WJXUTSXअ[JNXѧ��VZJ�XJ�IJXJS-

[TQ[J�JR�IJ_ܪ�QJNWFX��GFXJFIFX�JR�HTSYWFYTX�IJ�QTSLF�IZWFऋइT�
J�SZRF�WJRZSJWFऋइT�OZXYF��

2 mil milhões de euros de matérias-primas agrícolas  
francesas compradas pelo Grupo.

4� .SYJWRFWHMऍ� FHFGTZ� IJ� HWNFW� ZRF� )NWJऋइT� 52*� J� 4KJWYF�
Regional para passar a ser líder da oferta regional e local. As 

WJQFऋघJX� VZJ� RFSYJRTX� HTR� FX� 52*� XइT� WJKTWऋFIFX� UJQT�
STXXT� FUTNT� F� HFIF� HWNXJ� HTSOZSYZWFQ� cf.� FUTNT� FXXTHNFIT� ऄ�
(4;.)����ў�UअLNSF�����TZ�JXYWZYZWFQ��)JXIJ�������UTW�J]JR-

UQT��F�STXXF�1FNYJWNJ�8FNSY�5ऌWJ�JXYअ�ST�YTUT�IF�QNXYF�IJ�JRUWJ-

XFX�VZJ�WJRZSJWFR�RJQMTW�TX�UWTIZYTWJX��1FSऋअRTX�� NLZFQ-
RJSYJ�� FX� RFWHFX� Ѧ4X� UWTIZYTWJX� IN_JR�QMJ� 4'7.,&)4�ѧ�
UअLNSF�����J�Ѧ3ऍ�IZSJ�XJZQJ�KJWRJѧ�

Ѧ3ऍ�IZSJ�XJZQJ�ferme” 
Nascida de uma parceria entre o Intermarché e a startup com o mesmo 

STRJ��JXYF�XTQZऋइT�HMF[J�SF�RइT�UJWRNYJ�VZJ�TX�UWTIZYTWJX�IJ�QJNYJ�
TGYJSMFR�ZR�WJSINRJSYT�J]YWF�HTR�F�YWFSXKTWRFऋइT�IT�QJNYJ�INWJ-

tamente na quinta e numa lógica de circuito curto. Os iogurtes são 

JSHFRNSMFITX�FYऍ�ऄX�GFXJX�QTLऑXYNHFX�.SYJWRFWHMऍ�FSYJX�IJ�HMJLFWJR�
FTX�UTSYTX�IJ�[JSIF �STܪ�SFQ�IJ�������XJNX�VZNSYFX�JXYFWइT�F�KFGWNHFW�
iogurtes.
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Dinamizar  
a economia local

Os nossos objetivos
• Produzir�J�[FQTWN_FW�F�TWNLJR�KWFSHJXF�

• Abastecer-se em circuitos curtos, sem 
intermediários junto de parceiros.

A nossa abordagem
• Estabelecer�WJQFऋघJX�छSNHFX�HTR�T�RZSIT�
FLWऑHTQF�J�FX�52*�UFWF�F[FSऋFW�JR�HTSOZSYT�

• Produzir as nossas marcas próprias e, deste 
RTIT��WJKTWऋFW�JXYFX�WJQFऋघJX�UFWF�FGFXYJHJW�FX�
STXXFX����KअGWNHFX�

• Ser um agente do desenvolvimento económico 
QTHFQ��HTR�ZR�UTSYT�IJ�[JSIF�F�HFIF���PR�



Uma oferta responsável e 
acessível
Escolhemos remunerar de forma justa os pequenos produtores 

J�FX�52*�KWFSHJXFX��ZYNQN_FW�F�STXXF�QNIJWFSऋF�UFWF�SJLTHNFW�HTR�
os gigantes do setor agroalimentar e assinar acordos com eles 

UFWF�VZJ�FZRJSYJR��UTW�J]JRUQT��T�UWJऋT�IJ�HTRUWF�IT�QJNYJ�TZ�
IT�VZJNOT��GJR�HTRT�UWTIZ_NWRTX�SखX�RJXRTX�RFWHFX�Hऑ[NHFX�
VZJ�JQNRNSJR�TX�NSYJWRJINअWNTX��)JXYJ�RTIT��JXYFRTX�F�IJܪSNW�
F�INXYWNGZNऋइT�IT�[FQTW��UWN[NQJLNFSIT�F�VZFQNIFIJ�J�TX�FLJSYJX�
QTHFNX��UJQT�VZJ�UTIJRTX�INXUTSNGNQN_FW�ZRF�LFRF�HFIF�[J_�
RFNTW�IJ�UWTIZYTX�WJXUTSXअ[JNX�F�UWJऋTX�FHJXXऑ[JNX��&�STXXF�
luta diária é acompanharmos e sermos solidários com todos 

FVZJQJX�VZJ�UWJYJSIJR�UWTIZ_NW�RJQMTW��GJR�HTRT�NSKTWRFW�J�
promover um melhor consumo, independentemente do poder 

de compra.

���ɸ����IUYMZEPIRXIW�IQ�VIJIMʡʮIW foram distribuídos a asso-
ciações com o apoio do Intermarché em abril de 2020, graças à  
HWNFऋइT�IJ�ZRF�UQFYFKTWRF�VZJ�HTQRFYTZ�FX�INܪHZQIFIJX�WJQFHNT-
nadas com a COVID-19.

Prioridade à origem francesa
)JYJWRNSFITX� F� [FQTWN_FW� o saber-fazer e a qualidade dos 

UWTIZYTX�KWFSHJXJX��KTRTX�TX�UWNRJNWTX�F�UWTUTW�T�Ѧ+WFSHT�
8HTWJѧ��ZRF�WTYZQFLJR�XNRUQJX�VZJ�[NXF�NIJSYNܪHFW�F�UJWHJS-

tagem de ingredientes franceses nos nossos produtos de 

RFWHF�UWखUWNF��1FSऋFIT�JR�������UWNRJNWT�STX�UWTIZYTX�QअHYJTX�
5आYZWFLJX�J�STX�UWTIZYTX�IJ�HMFWHZYFWNF�J�YFPJF\F^�2TSNVZJ�
7FSTZ��JXYJ�Ѧ+WFSHT�8HTWJѧ�JXYअ�F�XJW�WFUNIFRJSYJ�NRUQJRJS-

YFIT�JR�YTIFX�FX�KFRऑQNFX��STܪ�SFQ�IJ������������WJKJWऎSHNFX�
Oअ�IF[FR�IJXYFVZJ�ऄ�TWNLJR�KWFSHJXF�

Sensibilização  
para a reciclagem de resíduos
(TR�F�FXXTHNFऋइT�,JXYJX�5WTUWJX��UWTQTSLFRTX�FX�STXXFX�
FऋघJX�IJ�WJIZऋइT�IJ�JRGFQFLJSX�FYWF[ऍX�IF�XJSXNGNQN_FऋइT�
dos consumidores. Todos os anos, em momentos importantes, 

XइT�HTS[NIFITX�F�SइT�IJXHFWYFW�TX�XJZX�WJXऑIZTX�SF�SFYZWJ_F��
Enquanto agentes da reciclagem, contribuem, assim, para o 

crescimento da economia circular.
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Os nossos objetivos
5FWF�FOZIFW�TX�STXXTX�HQNJSYJX�F�XJWJR�ѦHTSXZRѣFYTWJXѧ�
responsáveis:
• Eliminar�T�TGXYअHZQT�IT�UWJऋT��WJXUJNYFSIT�TX�
produtores.
• Inspirar�FYWF[ऍX�IF�XJSXNGNQN_FऋइT�J�IF�NSKTWRFऋइT�

A nossa abordagem
• Propor�ѦGTRѧ�J�ѦGTSNYTѧ�F�UWJऋTX�discount.
• Ser solidários com os mais frágeis.
• Sensibilizar os nossos clientes: dar-lhes meios para 
consumir produtos franceses, convidá-los para encontros 
IJ�FऋइT�

Sensibilizar 
os consumidores
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Relatório de 
Desenvolvimento 
Sustentável

Os nossos indicadores  
de desempenho em 2020
:RF�[J_�VZJ�T�IJXJS[TQ[NRJSYT�
sustentável se baseia num 

processo de melhoria contínua, o 

,WZUT�ITYTZ�XJ�IJ�ZR�HTSOZSYT�IJ�
indicadores de acompanhamento 

do seu desempenho nos três 

pilares da sua estratégia de 

desenvolvimento sustentável.

SAIBA MAIS NAS PÁGINAS SEGUINTES

O desenvolvimento sus-
tentável nos países 
Mosqueteiros
Os Mosqueteiros implementam a 

sua estratégia de desenvolvimento 

sustentável, tanto na Bélgica 

HTRT�JR�5TWYZLFQ�J�SF�5TQखSNF��
seguindo a mesma abordagem de 

+WFSऋF�
SAIBA MAIS NAS PÁGINAS SEGUINTES

Os indicadores e os países Mosqueteiros
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Construir uma 
relação forte com 
os nossos clientes

OS MOSQUETEIROS 
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Percentagem de energia 
consumida proveniente 
de uma fonte renovável 
�QNFNX�ў�XJW[NऋTX�IJܪ
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8HFKWZNYX
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8JIJX
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:SNIFIJX�IJ�UWTIZऋइT�
&LWTRTZXVZJYFNWJX

:SNIFIJX�IJ�UWTIZऋइT�
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.92�2TGNQNIFIJ  
7TFI^��7FUNI5FWJ�'WNXJ�

*VZNUFRJSYT�IF�(FXF  
'WNHTRFWHMऍ��'WNHT(FXM��'WNHTWFRF�

.92�*VZNUFRJSYT�IF�(FXF�'WNHTRFWHMऍ��'WNHT(FXM��'WNHTWFRF�

.92�2TGNQNIFIJ  
7TFI^��7FUNI5FWJ�'WNXJ�

.92�&QNRJSYFW��
.SYJWRFWHMऍ��3JYYT�

.92�&QNRJSYFW�.SYJWRFWHMऍ��3JYYT�

'FXJX�QTLऑXYNHFX��
(ITM Alimentar)

'FXJX�QTLऑXYNHFX

3JYYT

FRANÇA
!!!

PORTUGAL
!!

.92�*VZNUFRJSYT��
IF�(FXF��

'WNHTRFWHMऍ��'WNHT(FXM��
'WNHTWFRF�

.92�&QNRJSYFW�
.SYJWRFWHMऍ��3JYYT�
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Construir  
uma relação forte  com 
os nossos clientes

A nossa ambição consiste em apresentar 
produtos mais saudáveis, seguros e de 
qualidade nos pontos de venda. Juntamente 
com os nossos fornecedores e em contacto 
com os nossos clientes, trabalhamos para 
melhorar os nossos produtos e serviços 
rumo a um consumo mais responsável.

Portugal 
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. O seu objetivo consiste em 
promover a produção nacional e apoiar a 
revitalização das zonas agrícolas. 

Polónia 
Rótulo “produto polaco”  
nas marcas próprias
Segundo um estudo realizado pela Open Research�� ��
� ITX� NSVZNWNITX� FܪWRFWFR�
[JWNܪHFW� F� TWNLJR� IT� UWTIZYT� VZJ� JXYइT� F� HTRUWFW�� )J� KTWRF� F� WJXUTSIJW� F� JXYFX�
expectativas dos clientes, a insígnia Intermarché continua a ampliar a sua gama de 
produtos com o rótulo “produto polaco”. Ao longo de 2021, este rótulo valorizou 36 
referências, incluindo toda a gama de ovos da marca própria Ulubione e os sumos de 
fruta espremida Paquito.

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

'IVGE�HI���QMPLʮIW�IJ�XFHTX�IJ�UQअXYNHT�IJ�
ZYNQN_FऋइT�छSNHF�UTZUFITX�LWFऋFX�FTX�XFHTX�
IJ�WJIJ�WJZYNQN_अ[JNX�SF�XJHऋइT�IJ�KWZYF�J�
QJLZRJX�

Portugal 
PorSi, cada vez mais 
sustentável
Esta marca apresenta produtos sustentáveis 
e inovadores na sua composição com 
menos açúcar, sal e matérias gordas, em 
linha com as expectativas atuais dos consu-
midores. Tal representa uma redução anual 
de 25,5 toneladas de açúcar e sal nos ingre-
dientes. Por último, são utilizadas embala-
gens mais amigas do ambiente, reduzindo o 
recurso ao cartão e ao plástico, sendo poupa-
das 7 e 5 toneladas por ano, respetivamente, 
destas matérias.

OS MOSQUETEIROS 



Dar uma atenção  
contínua aos colaboradores

Estamos convencidos do impacto real 
que a qualidade de vida no trabalho 
tem no desempenho global da 
empresa. Essa qualidade de vida no 
trabalho e o facto de os funcionários 
se sentirem bem no seu ambiente 
UWTRT[JR�F�RTYN[FऋइT��Fܪ�IJQN_FऋइT�
e a produtividade. É por isso que, 
FQऍR�IJ�ZRF�LJXYइT�JܪHF_�J�HTJWJSYJ�
dos recursos humanos, damos uma 
atenção contínua aos colaboradores.

Portugal
E-learning em desenvolvimento
O e-learning facilita o acesso de todos os colaboradores à formação 
e reduz 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 desenvolvidas 5 
novas formações nas áreas da segurança e da administração.

Desde 2012, QEMW�HI���ɸ����GSPEFSVEHSVIW�TSVXYKYIWIW 
�JWFR�KTWRFऋइT�JR�WJLNRJ�IJ�J�QJFWSNSL_ܪ

Polónia
Formação sobre o 
SARS-CoV-2
Em 2020, com a crise sanitária em curso, a lista de for-
mações ministradas foi enriquecida com um módulo 
dedicado ao SARS-CoV-2. Assim, as equipas dos pontos 
de venda puderam familiarizar-se com os métodos para 
prevenir a transmissão do coronavírus. Graças a esta for-
RFऋइT��YFRGऍRܪ�HFWFR�F�HTSMJHJW�FX�TGWNLFऋघJX�QJLFNX�
que competem tanto aos pontos de venda como aos clien-
tes. Em 2020, no âmbito das auditorias AQUA, mais de mil 
colaboradores dos nossos pontos de venda alimentares 
receberam esta formação.

Bélgica
Uma política de saúde e segurança  
no trabalho reforçada
Os Mosqueteiros continuaram a implementação da sua política, dando segui-
mento à formação em segurança no trabalho dos chefes de empresa e colabo-
radores. Foi proposto um novo ciclo de formação em 2019, bem como sessões 
de atualização em 2019 e 2020. Estas últimas focaram-se em temas como a 
ergonomia, a elaboração de um plano de prevenção e os riscos elétricos.

��	�HSW�TSRXSW�HI�ZIRHE�FIPKEW�INXUघJ�IJ�ZR�HTSXZQYTW�HTR�KTWRFऋइT�JR�
prevenção.



Ser um agente 
de proximidade 
responsável

Há mais de vinte anos que estamos presentes nos 
territórios belga, português e polaco. Todos os 
dias, os nossos colaboradores vivem, trabalham e 
deslocam-se para as nossas sedes operacionais, 
armazéns logísticos e pontos de venda. Controlar 
o impacte ambiental, criar valor e desenvolver as 
WJQFऋघJX�XTHNFNX�XइT�FYZFQRJSYJ�TX�IJXFܪTX�SJXYJX�
países.

Portugal
Redução da pegada ambiental 
na logística
• Duas iniciativas tiveram grande impacto no consumo de eletri-
cidade dos edifícios: a adoção de sistemas de iluminação inteli-
gentes (IoT e LED) numa parte dos armazéns logísticos de Canta-
nhede, bem como a entrada em funcionamento de uma unidade 
IJ� UWTIZऋइT� KTYT[TQYFNHF� UFWF� FZYTHTSXZRT� � RJLF\FYY��� JR�
novembro de 2020, na base de Alcanena.

• A reformulação do modelo de aprovisionamento dos pontos de 
venda Intermarché permitiu otimizar as rotas: a alteração do cro-
nograma de preparação dos produtos perecíveis e a adaptação 
da frequência das entregas dos produtos de grande consumo em 
função do volume de vendas de cada loja. As emissões foram, 
assim, reduzidas em 4,9% (a distância percorrida desceu num 
contexto em que a atividade aumentou +7,7%).

Polónia
13.ª operação de prevenção 
do cancro da mama
A campanha “Os Mosqueteiros pelas polacas” promove a preven-
ção do cancro da mama. Em 2020, apesar da pandemia, mais 
IJ� � ���� RZQMJWJX� ZXZKWZऑWFR� IJXYJ� J]FRJ� RऍINHT� IJ� KTWRF�
gratuita.

 
Os nossos indicadores 
Nos últimos treze anos, GIVGE�HI���ɸ����QYPLIVIW�GJSJܪHNFWFR�
desta operação de prevenção na Polónia.

Polónia
Doações aos bancos 
alimentares
Todos os anos são desperdiçadas 9 toneladas de bens alimenta-
res na Polónia. Por este motivo, o Intermarché iniciou uma série 
IJ�FऋघJX��STRJFIFRJSYJ�FYWF[ऍX�IF�XZF�UअLNSF�\JG��TSIJ�XइT�
apresentados conselhos práticos para evitar o desperdício ali-
mentar. Foram realizadas sessões de formação para colaborado-
WJX��[FQTWN_FSIT�GTFX�UWअYNHFX��5TWܪ�R��YFSYT�TX�UTSYTX�IJ�[JSIF�
como os armazéns logísticos cooperaram com ONG no sentido 
de promover doações alimentares. Assim, foram-lhe entregues 
HJWHF�IJ�������HFGF_JX�JR�������

Bélgica
Energia eólica em 
Villers-le-Bouillet
)JXIJ������VZJ�JXYF�GFXJ�QTLऑXYNHF�IJ������Rt�KZSHNTSF�HTR�
uma turbina eólica que permite reduzir o seu consumo de ener-
gia. A prazo, o seu objetivo é atingir 100% de autoconsumo. No 
que respeita aos pontos de venda: 38% dos Intermarché dispõem 
de painéis solares, 19% possuem terminais de carregamento elé-
trico, 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 
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