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SER UM AGENTE DE PROXIMIDADE
RESPONSÁVEL

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,

Enquanto produtores e comerciantes responsáveis,

objetivo consiste em imprimir esta visão em todas as
desenvolvimento sustentável está no centro do nosso projeto
participativo, que envolve aderentes, colaboradores, parceiros
venda.
Todos contribuem diariamente para dar vida ao nosso projeto,

para a vitalidade dos nossos territórios.
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OS MOSQUETEIROS

Os Mosqueteiros,

um grupo de independentes
interdependentes

▴ Star Drive - Neuilly-sur-Marne.

Mais de
chefes de
empresa independentes e
colaboradoras
e colaboradores

O modelo económico dos Mosqueteiros é o comércio associado.
aderentes), proprietários dos seus pontos de venda e respontuíram estruturas de apoio para obterem um desempenho total
Assim, cada aderente gere os seus próprios pontos de venda
numa das suas estruturas comuns: por exemplo, a logística, as
vimento sustentável, etc.

Uma poderosa rede
de pontos de venda

▴ Base logística de Avion.

Uma logística controlada
3.º operador logístico francês;
bases logísticas alimentares
e não alimentares na Europa,
mais de
4

-

Os Mosqueteiros reúnem 3 áreas de negócio e 7 insígnias.
Alimentar: Intermarché, Netto;
Bricolage:
Mobilidade:
Na totalidade, cerca de
pontos de venda na Europa, dos
quais aproximadamente
em território francês, asseguram
nas cidades de média dimensão. No estrangeiro, os Mosque-
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Um sistema de produção
próprio
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Atualmente, a Agromousquetaires é um agente industrial do setor
agroalimentar francês, presente em 13
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pesca fresca, com

navios.

Um capital partilhado

rentes associados da Société Les Mousquetaires. Sendo gerido
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■■■
FRANÇA
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Uma imobiliária integrada

A Immo Mousquetaires, a imobiliária dos Mosqueteiros que se
dedica ao imobiliário comercial, acompanha o desenvolvimento do
mas mistos de estabelecimentos comerciais, edifícios residenciais
.

■■■
BÉLGICA

N.º DE PONTOS DE VENDA

■■
PORTUGAL

N.º DE UNIDADES DE PRODUÇÃO

■

■

POLÓNIA

N.º DE BASES LOGÍSTICAS

As nossas implantações na Europa
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OS MOSQUETEIROS

por ordem de prioridade
Rastreabilidade e rotulagem
dos produtos
Impacte ambiental dos produtos

(incluindo embalagens e pegada de carbono dos produtos)

Redução e eliminação de plástico

Entrevista com…
Presidente da Direção Desenvolvimento Sustentável

Que balanço faz da abordagem
de desenvolvimento sustentável?
venda, bases logísticas ou unidades de pro-

Gestão de resíduos das fábricas,
dos armazéns e das lojas

estratégia. Todos eles se apropriam dos
em conjunto com os nossos chefes de
empresa e partes interessadas locais e nacio-

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

de alguns de nós que testam novas ferramentas, damos provas dos nossos
compromissos.
O desenvolvimento sustentável que defen-

Impacte ambiental da logística

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
pios. Nos pontos de venda, os nossos chefes
de empresa e respetivas equipas tomaram
coleti-

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

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-

permitiram
a sua missão, superar
e cumprir plenamente o seu papel de agentes
de desenvolvimento económico dos territó-

vantagens dos nossos compromissos. Interqualidade de vida no trabalho ou a sua evoluramente de agradecer, a nossa abordagem
não poderia ganhar vida. Igualmente a nível
compromissos é uma vantagem para todas
as partes interessadas: ter produtos virtuosos,
de qualidade, acessíveis, de origem francesa…
sidades dos nossos clientes.

Desenvolvimento da oferta

dora de um circulo virtuoso e, sobretudo, local.

Comunicação responsável
e informação aos consumidores

Que orientações estratégicas
principais estão a ser desenhadas?

Empregabilidade, gestão previsional
de carreiras e desenvolvimento
de competências
Ofertas que respondam a lógicas
de consumo funcionais
e colaborativas

Ainda que nenhum tema possa ser posto de
parte, devemos estabelecer prioridades para
cácia. Até agora, ouvimos, aprendemos, testámos, avaliámos e partilhámos boas práticas. 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-

GOVERNAÇÃO
AMBIENTAL

ao longo do tempo. Esta nova grelha de leitura
é um ponto de viragem. Através dela, somos

SOCIAL
SOCIETAL

as nossas prioridades para progredir de forma

ajudar os nossos aderentes a gerir a sua aborSustentável cresceu para continuar a desempenhar o seu papel de facilitador, de difusor
de boas práticas… e para poder ter mais rapi-

nossas ferramentas: através de uma plataforma dedicada, os pontos de venda têm,
rentes pilares da nossa estratégia.

Dar
contínua aos
colaboradores

Construir

Saúde, segurança e
bem-estar no trabalho

com os nossos clientes

Diversidade,
empregabilidade e
mobilidade

Produtos seguros, saudáveis e de qualidade
em pontos de venda irrepreensíveis
Fileiras de aprovisionamento
transparentes e responsáveis

Ser

Economia circular
Desenvolvimento
socioeconómico local

um agente
de proximidade
responsável

Os nossos compromissos
nos três pilares de
desenvolvimento sustentável

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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OS MOSQUETEIROS

APROVISIONAMENTO

De onde vêm as nossas matérias-primas?
Qual o seu impacte social e ambiental?
Que modelos de agricultura devemos apoiar?
Como garantir relações justas com os
nossos fornecedores?
Como desenvolver a pesca sustentável?
Como pagar melhor aos agricultores?

LOGÍSTICA

Qual o impacte ambiental
da nossa cadeia logística?

8

PRODUÇÃO

Como garantir a segurança alimentar?
Como contribuir para o
desenvolvimento dos territórios?
Como melhorar o bem-estar animal?
Como comunicar a rastreabilidade
dos nossos produtos?
Qual o impacte ambiental das
nossas fábricas e dos nossos
fornecedores?

COLABORADORES

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

DISTRIBUIÇÃO

Como ajudar os nossos clientes a comer melhor e a viver
melhor?
Como valorizar os resíduos?

Como desenvolver as competências e
a empregabilidade?

Como lutar contra o desperdício?

Como promover a diversidade e a
igualdade de oportunidades?

Como contribuir para a vida local com os nossos pontos de
venda?
Como ajudar os nossos clientes a adotar um
consumo responsável?

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.
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CONSTRUIR UMA RELAÇÃO FORTE COM OS NOSSOS CLIENTES

Os nossos
compromissos
• 100% de produtos de marca
própria saudáveis, seguros,
de qualidade, responsáveis e
vendidos em pontos de venda
responsáveis.
• Compromissos responsáveis
provocam impacte na

aquacultura.
• Implementação do plano
de aprovisionamento de risco.

Construir
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”.

Para produzir melhor:
Os nossos objetivos

A nossa abordagem

• Aumentar a qualidade dos

• Implementar

expectativas societais em matéria

dando aos produtores
perspetivas de desenvolvimento e apoiando-os na

ambiental.

pessoas e dos animais.

animal

produção

carne de vaca, a vaca leiteira, a carne de vitela, a carne
de porco e os ovos, encontrando-se em estudo para o

Em
frango cumprirão os critérios do “Better Chicken Commitment”
natural,
-

Taxa de protocolos responsáveis redigidos

Três rótulos para os
produtos vegetais
de marca própria resultantes da agricultura biológica,

Taxa de protocolos responsáveis assinados

sejam obtidos de acordo com uma abordagem respon-

55%

Taxa de fornecedores diretos integrados nas

congelados Saint Eloi, uma referência de sumos de fruta

aves, fruta e legumes – método Transparency-
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Para comprar melhor:
Os nossos objetivos
• Selecionar os produtos esperados, tornar a qualidade acessível a todos, garantir
transparência e rastreabilidade…

A nossa abordagem
• Desenvolver
• Formalizar as nossas exigências por meio de protocolos de compras responsáveis,
• Recorrer, na nossa abordagem de supervisão, a ferramentas
e proteger espécies marinhas sensíveis.

tores locais e as PME. São disso testemunho estes três exemplos:

Apoio durante a crise sanitária

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

“Os produtores dizem-lhe
OBRIGADO!” 3.º ano

Esta marca cívica, concebida em conjunto com os produtores, permi-

257 produtores
dá aos produtores meios para melhorar o bem-estar animal e/ou preservar o ambiente, é aprovado pelos consumidores.
Depois do leite, das natas e da manteiga, a gama “Os

O crescimento dos
produtos biológicos nas
secções
escoamento… O nosso apoio durante a conversão biológica
incentiva a adesão de muitos produtores que passam a fornecer as
cf.

Para vender melhor:
uma oferta mais responsável
Os nossos
objetivos

A nossa abordagem
• Implementar

• Assegurar a higiene
bens e das pessoas
nos pontos de venda.
• Contribuir para

de medidas corretivas.
• Melhorar de forma constante e metódica a oferta de

necessidades “comer

nutricionais e ambientais.

▴

▴
reduzido.
◂
Todos os aditivos foram
eliminados graças à
utilização de carne de
qualidade superior: elevado

Receitas cada vez melhores
sem corantes e sem aditivos, continuamos a trabalhar para melhorar

Oferta casa e jardim

de matérias gordas.

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

no packaging, rumo a embalagens mais responsáveis. Na carne, por
saram a ser embaladas numa cuvete reciclável e concebida de forma
-

-

ferramentas, etc.
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Os nossos objetivos
• Vender ajudando os consumidores
necessidades e preferências.
•
e facilitar as compras no
ponto de venda e no digital.

A nossa abordagem
• Fornecer
ferramentas práticas, referências,
destacar os produtos mais responsáveis,

Ajuda personalizada na
escolha
de sal, alérgenos, etc...), bem como as suas prefe-

suas necessidades nutricionais e preferências.

Produtos biológicos
Uma oferta crescente

-

insígnia a apresentar uma marca própria
sas, a primeira gama biológica de alimentares: cotonetes biodegradáveis em
algodão biológico ou os primeiros discos
desmaquilhantes em algodão biológico

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

Número de referências
responsáveis (marcas próprias
janeiro a 31 de dezembro de
Intermarché
Netto

611

Bricomarché
Bricorama

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
nesse espaço.

NEC
Uma Nova Experiência
Cliente na bricolage
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...).

Para viver melhor:
Os nossos objetivos
• Ouvir, servir e surpreender os nossos
clientes.
• Reinventar o ponto de venda,

A nossa abordagem
• Dar resposta, no equipamento da
entusiastas da bricolage com um forte

“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 Bricomarché 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 manutenção e lazer, com os essenciais de bricolage e jardinagem, 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

lização, parcerias com artesãos e plataformas dedicadas à partilha do saber-fazer
bricolage, decoração à medida, acompanhamento em
projetos de renovação energética com o parceiro Cosynergy, 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 departamento de Yvelines.”

Olivier Goujard

Chefe de empresa Bricomarché em Orval
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Os nossos
compromissos
• Implementar um plano de ação,

riscos psicossociais e da penosidade
no trabalho.
• Melhorar a qualidade de vida no
trabalho.
• Permitir a evolução dos
colaboradores
empregabilidade, desenvolvendo as
suas competências e apresentando-

Dar
colaboradores
as
nossas atividades são especialmente
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.

Os nossos
objetivos

Promover a saúde

Prevenir
musculoesqueléticas e

A nossa abordagem
1. Envolvimento
Análise dos riscos
3. Formação e desenvolvimento de competências
4. Adaptação dos equipamentos e investimentos
5. Controlo

Medidas contra a COVID-19
as atividades em funcionamento apesar da crise, continuar

Ações estruturais
De acordo com os compromissos assumidos, continuámos
musculoesqueléticas, da penosidade e dos acidentes. Desde
-

66,54
51,16
36,36
24,40
12,82

6,78

BÉLGICA
Intermarché

FRANÇA

Bricomarché

PORTUGAL
Roady

Netto

Taxa de pontos de venda
com animador de Qualidade,
Higiene, Saúde e Segurança
De 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2020
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Desenvolver
a empregabilidade

Os nossos objetivos
• Desenvolver

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

A nossa abordagem
• Fazer da diversidade
também diplomados de grandes escolas ou universidades…

Academia Intermarché
-

A valorização
permanente do nosso
capital humano

considerada estratégica para os pontos
através da nossa própria Academia,

-

em três eixos. O primeiro contribui para a
volvimento de competências e para a

-

as nossas atividades tenham sentido hoje e permitirá

de desempenho.
O segundo desenvolve os cursos de

estão, pois, no centro da nossa política de recursos

através de uma universidade, de um amplo catálogo,
de guias, de e-learning, etc.
nais, um graduate program, com vista a dispor de uma
base de efetivos de elevado potencial…

Competências
no
Bricomarché
clientes exige um conhecimento perfeito das características dos produtos, bem como sólidas qualidades

das competências, incentivando o plano de desenvolPercentagem de futuros chefes
de empresa provenientes de
recrutamento externo (fora do Grupo)
de 1 de janeiro a 31 de dezembro de

Intermarché
Bricomarché

Apoiar

o empreendedorismo
Os nossos objetivos
• Contribuir
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

• A nível externo

sucesso

a chave do

Melhoramos com frequência os percursos formativos dos chefes de empresa
cf.
testemunhos abaixo), e integrámos grupos de discussão entre jovens empresários e empresários com mais experiência, bem como conferências com espe-

“Os contactos criados desde o início
do percurso são muito importantes,
principalmente durante os momentos
momento da procura de ponto de
venda. Os aderentes questionados
mostraram-se sempre acessíveis e
disponíveis. Tivemos de assumir rapidamente a postura de um chefe de
empresa, foi-nos dada grande autonomia 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

A Fundação Le Roch– –
Les Mousquetaires
A sua vocação há mais de vinte anos é

aqueles que ousam empreender e dinamizam
os territórios com projetos que conjugam
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.

Chefes de empresa Intermarché em
Le May-sur-Èvre
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Os nossos
compromissos
• Otimizar o consumo energético

• Reduzir o impacte ambiental

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

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

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.

Implementar

a economia circular
Os nossos objetivos

O nosso método

• Reinventar o nosso modelo económico.

• Enquanto “comerciantes”

• Lutar
esgotamento dos recursos naturais.

• Enquanto “operadores logísticos”:

• Tornar-se um dos principais agentes da
e limitar o impacte ambiental dos
• Reduzir a nossa pegada de carbono.

• Enquanto “produtores”

Contra o desperdício
Triagem e valorização local

Os nossos pontos de venda lutam contra o desperdício. Em

outros produtos.
▴
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.

isotérmicas de transporte de peixe), o que representou uma
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
biorresíduos em composto.
pontos de venda que lhes permite avaliar os seus desvios em
iniciativas locais.

▴
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
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.

toneladas de cartão (+10% vs. 2020) e

interna e valorizados em 2020.

Ecoconceção geral

toneladas de plástico.
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Rumo à neutralidade
carbónica

Poupar energia

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

Os nossos objetivos
• Reduzir

ao mesmo tempo, produtores, operadores

O nosso método
• Reduzir o consumo de energia.
• Otimizar a estratégia de compras e aumentar a

realizámos um balanço sobre o carbono em cada
entidade, no seguimento do ponto de situação
segundo o método ACT (Assessing low-Carbon
pontos fortes e as fontes de melhoria. Estamos

• Acompanhar

carbono dos Mosqueteiros”, a lançar formação
para equipas e a preparar linhas de orientação por
polo e por insígnia.

Nos pontos de venda

Os nossos aderentes – chefes de empresa independentes
nossos objetivos globais, apoiamo-los por meio de ferraescolha das tecnologias mais pertinentes, difusão de boas

promover o autoconsumo de energia renovável em circuito

hidráulica e solar) e, de preferência, de origem francesa.

O polo logístico

para implantar uma nova base logística e alimentar com
2
.

Balanço do carbono em
2020:
restante distribuída entre a logística, os pontos de
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Criação de uma
plataforma de controlo
de desempenho RSE
dos pontos de venda
pontos de venda e gerir melhor o desempenho das várias

eles. Alguns dos primeiros indicadores são o controlo do seu

Mobilizar os pontos de venda
através de uma abordagem responsável
Os nossos objetivos
•

no terreno, em termos concretos, os

• Acompanhar
consumidores.
• Lutar contra o aquecimento global.

A nossa abordagem:
o selo “Comerciante responsável”

“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 desenvolcolaboradores. 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

•

branco e pretendemos alcançar a neutralidade energética.”

Jonathan Grignon

•
compromissos, indicadores, progressos e métodos de
os colaboradores e os clientes, edifícios responsáveis e a
•

Foco nas particularidades
dos compromissos

: este selo foi atribuído ao Bricorama de Orgeval, ao

Chefe de empresa Intermarché em Lude
“A nossa abordagem de RSE é formalizada com o acompanhamento dos nossos colaboradores pelos gestores,
designadamente com critérios aplicados durante o percurso
de integração: formação em ações ecológicas, recolha
Orgulhamo-nos da sua dedicação.”

Hassan Atrou
•

Diretor Bricorama em Orgeval

RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS MOSQUETEIROS 2021
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Os nossos objetivos

Dinamizar

• Produzir

a economia local

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

A nossa abordagem
• Estabelecer
• Produzir as nossas marcas próprias e, deste

• Ser um agente do desenvolvimento económico

“Produtores daqui”
-

circuito curto dentro de cinco anos. Esta iniciativa complementa
-

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

ferme”

Regional para passar a ser líder da oferta regional e local. As

Nascida de uma parceria entre o Intermarché e a startup com o mesmo
cf.
-

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

iogurtes.
24

Sensibilizar

os consumidores
Os nossos objetivos
responsáveis:
• Eliminar
produtores.
• Inspirar

Uma oferta responsável e
acessível

A nossa abordagem

Escolhemos remunerar de forma justa os pequenos produtores
os gigantes do setor agroalimentar e assinar acordos com eles

• Propor
discount.
• Ser solidários com os mais frágeis.
• Sensibilizar os nossos clientes: dar-lhes meios para
consumir produtos franceses, convidá-los para encontros

luta diária é acompanharmos e sermos solidários com todos
promover um melhor consumo, independentemente do poder
de compra.
foram distribuídos a associações com o apoio do Intermarché em abril de 2020, graças à
nadas com a COVID-19.

Prioridade à origem francesa

o saber-fazer e a qualidade dos

tagem de ingredientes franceses nos nossos produtos de

-

Sensibilização
para a reciclagem de resíduos
dos consumidores. Todos os anos, em momentos importantes,
Enquanto agentes da reciclagem, contribuem, assim, para o
crescimento da economia circular.
RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS MOSQUETEIROS 2021

25

Os indicadores e os países Mosqueteiros

O desenvolvimento
sustentável nos países

Os nossos indicadores
de desempenho em 2020

Mosqueteiros

sustentável se baseia num
processo de melhoria contínua, o

Relatório de
Desenvolvimento
Sustentável

BÉLGICA
78 Intermarché

PORTUGAL
368 pontos de venda

POLÓNIA
330 pontos de venda
DADOS DO FINAL DE
2020

SAIBA MAIS NAS PÁGINAS SEGUINTES

Os nossos indicadores

2021

indicadores de acompanhamento
do seu desempenho nos três
pilares da sua estratégia de
desenvolvimento sustentável.

2021

Relatório de
Desenvolvimento
Sustentável

O desenvolvimento sustentável nos países
Mosqueteiros
Os Mosqueteiros implementam a
sua estratégia de desenvolvimento
sustentável, tanto na Bélgica
seguindo a mesma abordagem de
SAIBA MAIS NAS PÁGINAS SEGUINTES

Os nossos indicadores
Relatório de
Desenvolvimento
Sustentável
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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.

Bélgica
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.

Polónia
Rótulo “produto polaco”
nas marcas próprias

Segundo um estudo realizado pela Open Research
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.

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 consumidores. Tal representa uma redução anual
de 25,5 toneladas de açúcar e sal nos ingredientes. Por último, são utilizadas embalagens mais amigas do ambiente, reduzindo o
recurso ao cartão e ao plástico, sendo poupadas 7 e 5 toneladas por ano, respetivamente,
destas matérias.

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.

Dar uma atenção

contínua aos colaboradores
Bélgica
Uma política de saúde e segurança
no trabalho reforçada

Os Mosqueteiros continuaram a implementação da sua política, dando seguimento à formação em segurança no trabalho dos chefes de empresa e colaboradores. 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.

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
e a produtividade. É por isso que,
dos recursos humanos, damos uma
atenção contínua aos colaboradores.

prevenção.

Polónia
Formação sobre o
SARS-CoV-2

Em 2020, com a crise sanitária em curso, a lista de formações 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 forque competem tanto aos pontos de venda como aos clientes. Em 2020, no âmbito das auditorias AQUA, mais de mil
colaboradores dos nossos pontos de venda alimentares
receberam esta formação.

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,

OS MOSQUETEIROS

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
países.

Portugal
Redução da pegada ambiental
na logística

• Duas iniciativas tiveram grande impacto no consumo de eletricidade dos edifícios: a adoção de sistemas de iluminação inteligentes (IoT e LED) numa parte dos armazéns logísticos de Cantanhede, bem como a entrada em funcionamento de uma unidade
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 cronograma 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
Doações aos bancos
alimentares

Todos os anos são desperdiçadas 9 toneladas de bens alimentares na Polónia. Por este motivo, o Intermarché iniciou uma série
apresentados conselhos práticos para evitar o desperdício alimentar. Foram realizadas sessões de formação para colaboradocomo os armazéns logísticos cooperaram com ONG no sentido
de promover doações alimentares. Assim, foram-lhe entregues

Bélgica
Energia eólica em
Villers-le-Bouillet
uma turbina eólica que permite reduzir o seu consumo de energia. 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 elétrico, 20% substituíram as suas luminárias por LED e 15% estão
equipados com um sistema de recuperação de calor ao nível dos
grupos de frio.

Polónia
13.ª operação de prevenção
do cancro da mama

A campanha “Os Mosqueteiros pelas polacas” promove a prevenção do cancro da mama. Em 2020, apesar da pandemia, mais
gratuita.
Os nossos indicadores
Nos últimos treze anos,
desta operação de prevenção na Polónia.
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