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Memória Anual 2019 e mais informação:  
www.mercadona.pt

“A Mercadona é um projeto que não para de evoluir e que, no 

seu processo de transformação constante, assume que tem a 

responsabilidade de se comprometer a cuidar mais do Planeta”
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Detalhe da entrada do supermercado de Ovar, Aveiro.

A MISSÃO 

Encher a barriga

“Prescrever ao consumidor final 
produtos/soluções que satisfaçam as 
suas necessidades de comida, bebida, 
cuidados pessoais, cuidados do lar e 

cuidados dos animais…
... garantindo sempre a Segurança Alimentar, 

Máxima Qualidade, Máximo Serviço, Mínimo 

Orçamento e Mínimo Tempo”

A VISÃO

“Conseguir uma Cadeia Agroalimentar 
Sustentável que as pessoas queiram  

que exista e sintam orgulho nela, 
liderada pela Mercadona e tendo o 

‘Chefe’ como farol”
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1.626 
lojas

89.100
colaboradores

3.600
novos 

empregos

600
novos 

empregos

19.970 M€
compras

25.468 M€
faturação

2.050 M€
investimento

32 M€
faturação

150 M€
investimento

217 M€
compras

OS NOSSOS MARCOS MAIS RELEVANTES DE 2019 EM ESPANHA E PORTUGAL

10
lojas

900
colaboradores

ESPANHA

PORTUGAL
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DADOS CONSOLIDADOS ESPANHA E PORTUGAL

“O CHEFE”

800
supermercados 

com o Novo 
Modelo de Loja 

Eficiente (Loja 8)

1.636
lojas em 2019
46 aberturas

46 fechos

15,5 %
de quota de mercado  
em superfície total de 

venda em Espanha

325
novidades 
no sortido

5,4 M
de famílias

compram na 
Mercadona

O COLABORADOR

4.200
novos 

empregos

90.000
colaboradores
com emprego 
estável e de 
qualidade

849
pessoas 

promovidas a 
cargos com mais 
responsabilidade

106 M€
investidos  

em formação

340 M€
de prémio  

variável distribuídos 
entre a equipa

O FORNECEDOR

20.187 M€
compras em Espanha e 

Portugal
fornecedores comerciais, 
não comerciais, serviços e 

transportadores

1.400
Fornecedores 

Totaler

3.074
fornecedores 

comerciais

20.000
PME  

e produtores de 
matérias-primas

43
dias de 

prazo médio  
de pagamento aos 

Fornecedores Totaler

A SOCIEDADE

655.000
postos de trabalho  
diretos, indiretos e 

induzidos

1,95 % 
do PIB 

de Espanha

9.218
toneladas  

de alimentos doadas 
a cantinas sociais e 
bancos alimentares

Colaboração com: 

+210  
43,7 M€
de investimento 
em proteção do 

ambiente

O CAPITAL

2.200 M€
de investimento

25.500 M€
faturação

12.050 M
quilos-litros (quilitros)

623 M€
de lucro 
líquido

493 M€
destinados  

a reforçar os 
fundos próprios

cantinas    
sociais 

bancos 
alimentares

+60
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Não é fácil resumir em alguns parágrafos tudo o 

que a Mercadona fez durante 2019, uma vez que a 

empresa se encontra imersa numa brutal transfor-

mação. E, neste processo, todos nós que fazemos 

parte deste projeto partilhamos um mesmo objetivo 

e mudámos, e vamos continuar a mudar, tudo quan-

to seja necessário e acrescente valor para satisfazer 

cada vez melhor as necessidades dos nossos clientes 

(“O Chefe”, como designamos internamente) e dos 

restantes componentes da empresa: Colaborador, 

Fornecedor, Sociedade e Capital.

A verdadeira força da nossa transformação são os 

colaboradores. O seu talento, compromisso e ca-

pacidade de liderança partilhada tornaram possível 

que a Mercadona seja também hoje uma empresa 

portuguesa em Portugal após a abertura, no mês 

de julho, da primeira loja em Canidelo, Vila Nova de 

Gaia, no distrito do Porto. Uma internacionalização 

que é um marco histórico especialmente relevante 

e que nos permitiu, ao longo destes meses, mos-

trar que o nosso modelo de empresa tem a solidez 

necessária para sair das nossas fronteiras de forma 

responsável, gerando valor e partilhando desenvol-

vimento e riqueza.

O nosso modelo está em constante evolução. E com 

“O Chefe” como farol, concentramos os nossos es-

forços em dar os passos que nos permitam avançar 

para ser uma empresa Totaler (aquela que Prescreve 

ao “Chefe” as soluções necessárias para cada neces-

sidade e é a melhor opção). Agora é altura de agir 

e colocá-lo em prática no nosso dia a dia para con-

seguir, com esta mudança radical, continuar a abrir 

novas oportunidades. Para isso, contamos com uma 

liderança forte e grandes equipas nos Departamen-

tos de Prescrição, Compras e Lojas. E também com a 

colaboração dos 1.400 Fornecedores Totaler, cuja es-

pecialização nos permite oferecer produtos nascidos 

da experiência com o cliente (através da coinovação) 

e com o desafio de oferecer sempre qualidade, qua-

lidade, qualidade e, sobretudo, qualidade em todos 

eles e todos os dias. Porque só desta forma pode-

mos criar experiências únicas e podemos continuar a 

aumentar a nossa vantagem competitiva através da 

diferenciação e da satisfação do “Chefe”.

Esta nova era, motivadora para todos nós e marca-

da pela capacidade de adaptação às necessidades 

dos nossos clientes, fez-nos continuar a apostar, de 

forma firme e decidida, no projeto da Mercadona 

Online, presente atualmente nas zonas de Valência 

e Barcelona. Um projeto que, sem dúvida, contribuiu 

para que o Novo Modelo de Loja Eficiente (Loja 8), 

presente já em mais de 800 supermercados, melho-

re também com a digitalização. Este processo de 

transformação constante fez-nos compreender que 

os métodos de venda na loja física deverão evoluir e 

adaptar-se às necessidades dos clientes, como fize-

mos, por exemplo, com a abertura da nova secção 

de Pronto a Comer, disponível já em mais de 300 

supermercados.

Também nestes doze meses continuámos a apos-

tar nos Frescos Global para incluir importantes me-

lhorias nas nossas secções de frescos, conseguindo 

uma maior adaptação ao sortido local. Do mesmo 

modo, implementámos inúmeras inovações de efi-

ciência, como o modelo de organização de lojas ou 

a otimização do espaço. Inúmeras medidas que, em 

conjunto, levaram a Mercadona em 2019 a aumen-

tar as vendas em superfície constante em 5 %, até 

25.500 milhões de euros.

MENSAGEM DO PRESIDENTE
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derança partilhada é fundamental para melhorar a 

nossa capacidade de adaptação e para responder 

melhor aos desafios que a sociedade nos exige.

Temos de enfrentar juntos o papel que devemos 

desempenhar enquanto empresa socialmente res-

ponsável. Sabemos que devemos produzir de forma 

sustentável para conseguir um impacto ambiental 

mais positivo. Apesar de que, atualmente, já sepa-

ramos para reciclar mais de 70 % dos resíduos ge-

rados e aplicamos os princípios da Economia Circu-

lar em muitos processos; temos consciência de que 

ainda nos falta melhorar muito para dar resposta às 

exigências da Sociedade e dos “Chefes”. E, preci-

samente por isso, todos nós que fazemos parte da 

Mercadona, a começar pelo Presidente e Comité de 

Direção, assumem a tarefa de consolidar de forma 

clara e decidida a sustentabilidade e a responsabili-

dade ambiental no nosso modelo de empresa.

Em 2020, continuaremos a avançar neste sentido, 

consolidando um projeto que não para de evoluir 

e que, no seu processo de transformação constan-

te, assume que tem a responsabilidade de aceitar 

cuidar mais do Planeta. Uma empresa que seja um 

exemplo nas práticas empresariais que geram de-

senvolvimento sustentável, eficiência produtiva e 

bem-estar para os cinco componentes, porque con-

tinuamos convencidos de que devemos acrescentar 

valor conhecendo as vantagens de cada melhoria e a 

sua rentabilidade. Para isso, como aconteceu ao lon-

go da história do Projeto Mercadona, contamos com 

o apoio dos nossos acionistas e do nosso Conselho 

de Administração, plenamente convencido de que, 

para transformar a Mercadona, o nosso principal in-

vestimento é continuar a apostar no lucro a longo 

prazo dos cinco componentes da empresa.

Juan Roig

Para realizar este processo de transformação em que 

estamos imersos, a empresa também aumentou o 

seu esforço de investimento em 46 %, até aos 2.200 

milhões de euros. Um esforço que nos permitiu in-

cluir importantes avanços na modernização dos nos-

sos processos, como, por exemplo, a automatização 

e eficiência dos nossos blocos logísticos, com o ob-

jetivo de aumentar a qualidade de vida das pessoas 

que trabalham diariamente nos mesmos, eliminando 

os esforços excessivos. 

A persecução de todos estes objetivos permitiu-nos 

atingir as metas propostas e aumentar o nosso lu-

cro líquido em 2019 até aos 623 milhões de euros, 

fruto do nível de esforço e envolvimento de todos 

os que fazem parte da empresa. Uma vez que esta-

mos a construir, entre todos, a Mercadona do futuro, 

um modelo de empresa consciente e comprometi-

da com a promoção e manutenção da prosperidade 

partilhada. Assim, voltámos a distribuir entre a equi-

pa, a título de prémio por objetivos, um valor equiva-

lente a 25 % dos lucros totais gerados pela empresa, 

340 milhões de euros.

O nosso papel como empresa também passa por 

contribuir para a melhoria do meio social e econó-

mico com o qual nos relacionamos, produzindo de 

forma eficiente e responsável através de práticas 

empresariais que gerem bem-estar e que nos per-

mitam avançar todos os dias no objetivo comum de 

ser uma empresa que as pessoas queiram que exista 

e sintam orgulho nela. 

Uma empresa que evolui através dos factos, mas 

sem nunca perder de vista que, para que o modelo 

seja um sucesso, o foco devem ser as pessoas. Por-

que as suas propostas e ideias são uma fonte de ino-

vação e o seu envolvimento e disciplina, para aplicar 

no trabalho diário os métodos e valores que formam 

o Modelo de Qualidade Total, são o principal motivo 

do crescimento da nossa empresa. Para isso, conta-

mos com o talento de mais de 90.000 pessoas efeti-

vas na equipa (das quais 900 em Portugal), após se 

terem juntado ao projeto durante estes doze meses 

4.200, todas com emprego estável e de qualidade 

e igualmente convencidas de que a vontade de li-

“O nosso papel como empresa passa 

por contribuir para melhorar o meio 

social e económico, produzindo de 

forma eficiente e responsável para 

gerar prosperidade partilhada”
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COMITÉ DE DIREÇÃO

Garante o bom funcionamento da organização e a determinação e o cumprimento 

das políticas e dos procedimentos estabelecidos pelo Conselho de Administração.

Juan Antonio Germán  
Diretor-Geral de Relações 
Externas e Mecenato

David Cid 
Diretor-Geral de Compras 
Derivados do Petróleo

Patricia Cortizas  
Diretora-Geral de Recursos 
Humanos em formação

Jose Miguel Fernández 
Diretor-Geral de Compras 
Transformados do Campo

Pilar Sanz 
Diretora-Geral de Compras 
Forno em formação

Héctor Hernández  
Diretor-Geral de Financeiro 
e Marina de Empresas

José Jordá   
Diretor-Geral de Lojas e 
Prescrição Perecíveis

Juan Roig 
Presidente
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Conselho de Administração 

É o órgão responsável pela 

gestão da organização e pela 

representação da empresa.

Presidente 

Juan Roig 

 

Vicepresidente 

Hortensia Mª Herrero 

 

Secretária do Conselho

Carolina Roig 

 

Vogais 

Hortensia Roig 

Amparo Roig 

Juana Roig 

Rafael Gómez 

Fernando Roig

Comissão de Auditoria

Integrada no Conselho de 

Administração, encarrega-se 

da supervisão da informação 

contabilística, fiscal e financeira, 

dos serviços de auditoria e do 

cumprimento e gestão de riscos.

Presidente 

Rafael Gómez

Secretária 

Carolina Roig

Vogal 

Juana Roig

Rosa Aguado 
Diretora-Geral de Logística

Patricia Tobía 
Diretora-Geral de Obras e 
Expansão em formação

Aleix Juan 
Diretor-Geral de Informática

Guillermo Pérez 
Diretor-Geral de Compras Leite 
e Derivados em formação

Rafael Berrocal  
Diretor-Geral de Compras 
Carne, Mar, Frutas e Verduras

Francisco Espert 
Diretor-Geral de 
Prescrição Secos
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O MODELO

Fundada em 1977, a Mercadona é uma 

empresa de capital familiar e uma das 

principais empresas de supermercados 

físicos e online. O seu objetivo é assumir a 

responsabilidade de prescrever ao “Che-

fe” (como internamente é denominado o 

cliente) a melhor opção para satisfazer as 

suas necessidades de alimentação, limpe-

za do lar, higiene pessoal e cuidado dos 

animais de estimação.

Atualmente, dispõe de 1.636 lojas, 10 das 

quais foram recentemente inauguradas 

em Portugal, e de 90.000 colaboradores 

que formam uma equipa unida para al-

cançar a excelência no serviço. Uma equi-

pa diferenciada que, dia após dia, oferece 

soluções para as necessidades das mais 

de 5,4 milhões de famílias que depositam 

a sua confiança na empresa. Uma equipa 

comprometida com um projeto que con-

fere valor e que tem, sempre, “O Chefe” 

como farol.

A Mercadona é uma empresa com um projeto partilhado, 

sustentável e em contínua evolução. A empresa nasceu como um 

sonho empreendedor impulsionado por um modelo de empresa, 

o Modelo de Qualidade Total, e atualmente inspira e motiva todos 

aqueles que fazem parte do seu dia a dia para conseguir uma 

transformação constante e consciente do impacto da cadeia no meio

Entrada do supermercado de Sousa Aroso em Matosinhos, Porto.
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Um modelo de empresa de 
prosperidade partilhada

A Mercadona conta desde 1993 com um modelo 

empresarial próprio, o Modelo de Qualidade Total, 

que estrutura os princípios e valores da empresa. 

Este modelo de gestão específico, aberto e cola-

borativo tenta satisfazer, por esta ordem e com 

a mesma importância, os cinco componentes da 

empresa: “O Chefe”, como denominamos interna-

mente os clientes, O Colaborador, O Fornecedor, A 

Sociedade e O Capital.

Desenvolvido sobre verdades universais e para-

digmas, o Modelo da Mercadona é o quadro de 

referência na tomada de decisões para todos os 

que fazem parte do seu projeto. Ajuda a que to-

das as pessoas, motivadas pelo seu próprio impul-

so de obter a satisfação do “Chefe”, vão na mes-

ma direção, e permite decidir com rapidez como 

e quando se deve agir perante uma determinada 

circunstância.

A Mercadona é uma empresa com um projeto de 

evolução constante, impulsionado por uma cultura 

empresarial com base na liderança e na responsa-

bilidade. Para a empresa, o meio e o respeito pelo 

ambiente nas zonas e locais onde está presente são 

fundamentais, motivo pelo qual tem sempre assu-

mido o compromisso de impulsionar as melhores 

práticas em matéria de sustentabilidade e de de-

senvolver a sua atividade de forma responsável, 

consciente do futuro e de que o seu papel enquanto 

empresa passa por contribuir para melhorar o meio 

social e económico com que se relaciona.

MODELO DE QUALIDADE TOTAL

Para a Mercadona, ter um Modelo e pessoas 

que o aplicam sempre é sinónimo de ter 

um tesouro. Consciente de que o Modelo 

de Qualidade Total não é o único modelo 

existente e de que existem outras opções 

também respeitáveis, este foi o escolhido 

pela empresa com o objetivo de satisfazer 

na mesma medida e por esta ordem os 

cinco componentes da empresa: “O Chefe” 

(cliente), o Colaborador, O Fornecedor, A 

Sociedade e O Capital. O desafio é cumpri-

-lo todos os dias, sempre. Um modelo 

permanentemente aberto a melhorias, que 

promove a cultura da inovação e oferece 

agilidade no desenvolvimento de estratégias 

e na tomada de decisões.

“O CHEFE”

O
 C

O
LA

B
O

R
A

D
O

R

O FORNECED
O

RA
 SO

CIEDADE

O
 C

A
P

IT
A

L
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Fabio e Verónica, “Chefes” do supermercado de Santiago Madrigal em Salamanca.
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Neste processo integrador e transparente, a Mercadona é desde 2011 signatária do Pacto Mundial, 

iniciativa através da qual a Organização das Nações Unidas promove os vários Objetivos de De-

senvolvimento Sustentável (ODS).  

1. Erradicar a pobreza

A Mercadona colabora com iniciativas e associações 

cujo objetivo é ajudar a erradicar a pobreza entre os 

grupos mais desfavorecidos.

2. Erradicar a fome

A colaboração com cantinas sociais e bancos alimen-

tares favorece a redistribuição de alimentos, facilitando 

o acesso a uma alimentação saudável a pessoas em 

risco de exclusão.

3. Saúde de qualidade

Para a Mercadona e os Fornecedores Totaler, o mais 

importante é oferecer um amplo sortido de produ-

tos frescos e saudáveis e com a máxima segurança 

alimentar.

4. Educação de qualidade

A Mercadona promove constantemente as capacida-

des e os conhecimentos da equipa e aposta na forma-

ção contínua, através, por exemplo, de colaborações 

como a que tem com a EDEM Escuela de Empresarios.

5. Igualdade de género

Rege-se pelo princípio de equidade “para a mesma res-

ponsabilidade, o mesmo salário” e oferece as mesmas 

oportunidades de promoção interna a toda a equipa, 

como se detalha no Plano de Igualdade assinado com 

os sindicatos.

8. Trabalho digno e crescimento económico

A equipa da Mercadona tem um emprego estável e de 

qualidade, com contratos sem termo e salários acima 

da média do setor.

COMPROMISSOS COM OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

A participação da empresa materializa-se através de numerosas ações, com as quais tem trabalhado 

ao longo do ano, para dar resposta às necessidades suscitadas pelos ODS nos quais a sua atividade 

tem uma maior influência. 

9. Indústria, inovação e infraestruturas

Colabora com fabricantes e fornecedores para promover 

um crescimento partilhado e sustentável que gera valor, 

através do desenvolvimento conjunto de novidades e 

melhorias no sortido, com um rácio de sucesso de 82 %.

10. Reduzir as desigualdades

A Mercadona oferece igualdade de condições e opor-

tunidades a toda a equipa, sem qualquer tipo de 

discriminação.

11. Cidades e comunidades sustentáveis

Mantém um compromisso pleno com a proteção do am-

biente e o aproveitamento eficiente dos recursos naturais 

e a Economia Circular.

12. Produção e consumo sustentáveis

Tanto a Mercadona como os Fornecedores Totaler que 

colaboram com ela aplicam boas práticas e promovem a 

produção responsável.

13. Ação climática

A Mercadona dispõe de um Sistema de Gestão Ambien-

tal próprio, com o objetivo de otimizar os seus processos 

e reduzir as emissões de gases com efeito estufa.

14. Proteger a vida marinha

Trabalha, em conjunto com os fornecedores, para garan-

tir o seu compromisso com a sustentabilidade dos pro-

dutos de pesca.

17. Parcerias para a implementação dos objetivos

A Mercadona colabora estreitamente com diferentes entida-

des e associações para promover o cumprimento dos ODS.
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ODS que têm influência no impacto da atividade da 

Mercadona em cada um dos cinco componentes

1  Erradicar a pobreza

2  Erradicar a fome

3  Saúde de qualidade

4  Educação de qualidade

5  Igualdade de género

6  Água potável e saneamento

7  Energias renováveis e acessíveis

8   Trabalho digno e crescimento económico

Objetivos de  
Desenvolvimento Sustentável

9  Indústria, inovação e infraestruturas

10  Reduzir as desigualdades 

11  Cidades e comunidades sustentáveis

12  Produção e consumo sustentáveis

13  Ação climática

14  Proteger a vida marinha

15  Proteger a vida terrestre

16  Paz, justiça e instituições eficazes

17  Parcerias para a implementação dos objetivos

 
1

3

4

5

6

8

910

11

12

13

14

15

16

17

7

2

O COLABORADOR

A SOCIEDADE

O CAPITAL

“O CHEFE”

O FORNECEDOR

O COLABORADOR

“O CHEFE”

O CAPITAL

A SOCIEDADE

O FORNECEDOR
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Desenvolvimento sustentável e prevenção de possíveis riscos 

No seu compromisso com o crescimento sustentável, a Mercadona mantém um comportamento socialmente 

responsável, que promove a transparência e o diálogo. Assim, partilha a sua evolução e resultados com a 

equipa, os fornecedores e a sociedade através de reuniões de diferente caráter e através de vários canais, como 

esta Memória Anual, a Memória Ambiental, o canal de comunicação interno Activo2, a página web e as redes 

sociais ou o portal da transparência. A empresa dispõe de estratégias, algumas já implementadas e outras em 

desenvolvimento, para garantir a satisfação dos cinco componentes. E, ainda, o Comité de Direção encarrega-se 

de incluir os interesses de todos os agentes envolvidos e define as políticas para identificar, prevenir e gerir os 

riscos inerentes à atividade da Mercadona

• Modelo de segurança alimentar
• Sortido eficaz: máxima qualidade, mínimo preço
• Sortido de alimentação saudável
• Estratégia Frescos Global
• Novo Modelo de Loja Eficiente
• Pronto a Comer
• Proteção de dados dos consumidores
• Serviço de Apoio ao Cliente 
• Inovação transversal
• Mercadona Online

1. “O CHEFE”

O nosso principal objetivo é satisfazer 
plenamente os clientes

• Postos de trabalho efetivos e salários acima da média do setor
• Princípio da equidade: para a mesma responsabilidade, o mesmo salário
• Prémio por objetivos
• Plano de igualdade e diversidade
• Formação, transparência (Activo2) e promoção interna
• Modelo de Organização de Lojas
• Serviço médico 
• Prevenção de riscos laborais
• Conciliação da vida pessoal e profissional
• Clima social
• Proteção de dados 

2. O COLABORADOR

Quem satisfaz “O Chefe” tem de estar 
satisfeito a 100 %

• Modelo de logística sustentável
• Programa de luta contra a exclusão: doação de alimentos
• Diálogo e transparência 
• Modelo de relação com as comunidades locais e as ONG
• Gestão proativa para detetar e eliminar possíveis focos de risco de 

incómodo à vizinhança, etc.
• Gestão para resolver sugestões da vizinhança 
• Impulsionar o empreendimento
• Sistema de gestão ambiental
• Sustentabilidade permanente e impacto da sua atividade no planeta
• Proteção de dados dos vizinhos
• Políticas de prevenção de delitos e anticorrupção 
• Atualização da legislação e adaptação aos processos internos para 

o seu cumprimento

4. A SOCIEDADE

Contribuir para o desenvolvimento 
económico sustentável e para o 
progresso social do país é uma 
obrigação para a empresa

• Crescimento e rentabilidade
• Políticas de gestão de riscos financeiros
• Reinvestimento e visão a longo prazo
• Criação de riqueza e valor partilhado

5. O CAPITAL

O objetivo é obter lucro como 
consequência de fazer as coisas bem

• Código de Boas Práticas Comerciais
• Diretrizes de conduta ética 
• Cadeia agroalimentar sustentável 
• Coinovação com fornecedores
• Formação de tecido industrial
• Política de Bem-Estar Animal
• Políticas de Pesca Sustentável 
• Proteção de dados

3. O FORNECEDOR

Os Fornecedores Totaler estruturam a 
Cadeia Agroalimentar Sustentável da 
Mercadona

COMPONENTES  POLÍTICAS E ESTRATÉGIAS DESEMPENHO 2019

8 Significa estratégia em desenvolvimento Significa estratégia consolidada

8   

8  

8  

8  

8  

8  

 

8
8

8
8

8  
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Maximiliano, “Chefe” do supermercado do Centro Comercial Papagayo na Corunha. / Catarina, colaboradora portuguesa durante a sua formação no 
supermercado Pago San José em Jerez de la Frontera, Cádis. / Cogumelos do Fornecedor Totaler Delicious Mushrooms Produce nas suas instalações de 
Lleida. / Sacos de papel reutilizáveis.

“O CHEFE”

- Segurança alimentar
- Mudança de hábitos de consumo

- Proteção de dados
- Transformação digital

A SOCIEDADE

- Cidades e transporte sustentáveis
- Uso responsável dos recursos

- Relação com comunidades locais
- Ambiente e alterações climáticas

- Proteção de dados
- Prevenção de delitos e anticorrupção

O CAPITAL

- Aumento do preço das matérias-primas
- Liquidez

O FORNECEDOR

- Boas práticas comerciais
- Proteção de dados

O COLABORADOR

- Políticas de igualdade e diversidade
- Prevenção de riscos laborais

- Conciliação
- Proteção de dados

CONTROLO E PREVENÇÃO DOS POSSÍVEIS RISCOS
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Inovação: um valor fundamental

Para a Mercadona, a inovação é um fator-chave e 

diferenciador que lhe permite evoluir dentro do seu 

modelo e oferecer soluções que se adaptem às no-

vas necessidades. Integrada desde a sua fundação 

no ADN da empresa, desenvolve-se de forma trans-

versal e através de procedimentos criativos e aber-

tos. Uma alavanca de crescimento para todos aque-

les que fazem parte da empresa, fornecedores e, 

particularmente, para a satisfação do “Chefe”.

Isto permite à Mercadona aproveitar ao máximo o 

talento interno e promover o conhecimento conjun-

to para desenvolver novos produtos e serviços que 

antecipem as necessidades dos clientes. Para isso, 

e em linha com as recentes atualizações do Manual 

de Oslo da Organização para a Cooperação e De-

senvolvimento Económico (OCDE e Eurostat) para 

a recolha e a análise da informação sobre inovação, 

a empresa simplificou o seu modelo em 2019, que se 

concretiza em duas categorias: inovação de produto 

e inovação de processo.

E, ainda, tendo em conta o compromisso da Merca-

dona com os vários meios onde está presente, inclui 

também a inovação social e a inovação aberta de 

forma transversal. Na inovação social, destacam-se 

projetos como a consolidação de uma ferramenta 

própria para ajustar ao máximo os pedidos diários de 

produtos frescos nas lojas, com o objetivo de reduzir 

ao máximo o desperdício alimentar; ou o desenvolvi-

mento de uma embalagem sustentável no sortido de 

pratos preparados, que permite uma poupança de 

170 toneladas de plástico por ano. 

Por outro lado, a empresa lançou, em 2019, um pro-

jeto de inovação aberta. Em colaboração com o pro-

grama Corporate da Lanzadera, a aceleradora de 

empresas impulsionada por Juan Roig com o seu 

património pessoal, esta iniciativa tenta dar resposta 

a cinco desafios: a redução e eliminação de plásti-

cos, a poupança de energia, a gestão de resíduos, 

os produtos saudáveis e a distribuição urbana. Con-

cretamente, foram incluídas duas empresas: Heura 

e Reevoolt. A Heura é uma marca de produtos ela-

Inovação de produto

• 325 novidades e melhorias no sortido com um 

rácio de sucesso de 82 %. 

• 19 centros de coinovação em Espanha e Portugal 

onde se realizaram 12.500 sessões com os “Che-

fes” para inovar em conjunto. 

• 3 naves de sortido: 1 em Espanha e 2 em Portugal.

• 1 loja-piloto no Centro de Coinovação del Jarro, 

“Jarrods”, situado em Paterna (Valência).

• 1 loja-piloto em Matosinhos, Porto, que permitiu à 

empresa adaptar-se aos gostos e necessidades do 

“Chefe” português durante os meses anteriores à 

primeira inauguração das suas lojas em Portugal.

EIXOS DA INOVAÇÃO

Eva M.ª e Rosi, “Chefe” e colaboradora no Centro de Coinovação de 
Perfumaria em Valência.
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Inovação de processos

• Melhorias nos processos de fabrico e nos siste-

mas logísticos para evitar sobrecargas e custos 

desnecessários, e para reforçar a produtividade. 

• Desenvolvimento da Teoria da Comparação, 

que define de forma científica o papel de cada 

pessoa nos processos e métodos da empresa, 

para poder medir de forma mais concreta o 

esforço e o resultado na satisfação dos cinco 

componentes da empresa.

• Abertura da segunda Colmeia, armazém de-

dicado exclusivamente à gestão e preparação 

das encomendas online, situada no polígono in-

dustrial da Zona Franca, em Barcelona.

borados com vegetais desenvolvidos pela empresa 

Foods for Tomorrow. Conta com uma gama de pro-

dutos 100 % vegetais, que oferecem a experiência da 

carne animal, mas com os benefícios dos vegetais. 

Por outro lado, a Revoolt é especialista em logística 

de última milha em alimentação, com um modelo de 

zero emissões e uma mentalidade focada em rein-

ventar a logística do futuro.

Todas estas iniciativas, e muitas outras, permitiram à 

Mercadona reforçar o seu Modelo de Inovação. As-

sim como consolidar o seu desenvolvimento com 

novos reconhecimentos, como o do Observatório da 

Inovação em Grande Consumo, impulsionado pelo 

Instituto Cerdà, ao Centro de Coinovação del Jarro 

(“Jarrods”), distinguido como uma das melhores ino-

vações do setor este ano; ou ao lançamento das Mini 

barritas de chocolate negro 70 % cacau com crocan-

te de sementes da marca Hacendado, fabricadas pelo 

Fornecedor Totaler Dulces Olmedo, que é também 

uma das novidades mais destacadas do ano por esta 

entidade. Estes reconhecimentos, em conjunto com o 

prémio concedido pelo Salão Internacional de Logís-

tica à eficiência da empresa neste tipo de processos, 

confirmam que o Modelo de Inovação da Mercadona 

é socialmente responsável e está em constante trans-

formação, com o objetivo de continuar a adaptar-se 

às necessidades dos seus “Chefes”.

Em 2019, a Mercadona concluiu a construção 

da infraestrutura informática do novo Centro 

de Processamento de Dados (CPD), localiza-

do em Villadangos del Páramo (Leão), com 

um investimento de 44 milhões de euros. Este 

junta-se ao centro com estas características 

que a empresa possui em Albalat dels Sorells 

(Valência) desde 2014. Trata-se de instalações 

com as tecnologias mais avançadas e que per-

mitem continuar a avançar na eficiência, pro-

dutividade e segurança da informação.

NOVO CENTRO DE 

PROCESSAMENTO DE DADOS

Iris e Patricia, colaboradoras do supermercado de Ricardo San Juan 
em Madrid.
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Irmãdona: Mercadona em Portugal

A Mercadona mantém um compromisso constante 

com a criação de valor na sociedade em que se in-

sere. Em 2016, a empresa decidiu reforçá-lo e ampliá-

-lo com o seu projeto de internacionalização, o que 

lhe permitiu aplicar o seu modelo em Portugal. Este 

país representa uma clara oportunidade para a em-

presa, no qual desenvolve a sua atividade como uma 

empresa portuguesa, com um Modelo de Qualidade 

Total de origem espanhola e com sede em Valência.

Após três anos de muito trabalho e esforço, a Mer-

cadona abriu as suas primeiras 10 lojas em Portugal 

e continua a avançar a um ritmo constante e susten-

tável com um objetivo principal: fazer tudo o que for 

necessário para satisfazer “O Chefe”. 

Graças ao trabalho de toda a empresa, e especial-

mente ao esforço das 900 pessoas que formam a 

equipa em Portugal, bem como à colaboração cons-

tante com os “fornecedores” lusos, o projeto tornou-

-se numa realidade. Uma realidade que a empresa 

construiu com a convicção de que a entrada em 

Portugal devia ser realizada com uma mentalidade 

portuguesa, sendo portugueses, o que levou, desde 

o início, à criação da sociedade Irmãdona Supermer-

cados S.A., que significa “irmã da Mercadona” e tem 

a sua sede no Porto.

Dentro do processo de internacionalização da em-

presa, 2019 foi um ano-chave que representou um 

importante ponto de inflexão. A Mercadona prota-

gonizou um dos seus marcos históricos: a abertura 

da sua primeira loja em Portugal, concretamente em 

Canidelo, Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto. A 

esta, somaram-se posteriormente mais 9 lojas, todas 

eficientes e situadas nos distritos de Porto, Braga e 

Aveiro. 

Como foi destacado por Juan Roig nas suas palavras 

durante a visita institucional prévia à abertura da pri-

meira loja no país luso, agradecendo a presença de 

todos os assistentes: “Para a Mercadona, é um orgu-

lho que este marco histórico tenha acontecido em 

Portugal, um país com o qual temos muitas ligações 

culturais e afetivas, além de sermos vizinhos”. Do 

mesmo modo, durante o evento definiu a empresa 

como “uma empresa de Qualidade Total portugue-

sa, de origem espanhola e com sede em Valência” e 

formalizou o compromisso da empresa de “continuar 

a apostar no desenvolvimento do setor primário e 

na indústria agroalimentar portuguesa, inovando em 

conjunto para contribuir para o avanço contínuo da 

economia produtiva de Portugal”.

O desenvolvimento deste projeto representou um in-

vestimento de 150 milhões de euros em 2019. Além 

disso, a empresa prevê continuar a consolidar a sua 

expansão, que se traduzirá em 10 novas aberturas em 

2020, representando um esforço de investimento de 

140 milhões de euros.

AS PRIMEIRAS 10 LOJAS DA 

MERCADONA EM PORTUGAL

• 2 de julho: Canidelo (Vila Nova de Gaia, 

Porto)

• 9 de julho: Sousa Aroso (Matosinhos, 

Porto)

• 16 de julho: Vermoim (Maia, Porto)

• 23 de julho: Fânzeres (Gondomar, Porto)

• 26 de setembro: Rua Filipa Borges (Barce-

los, Braga)

• 29 de outubro: Domingos Sequeira (Porto, 

Porto)

• 21 de novembro: Ovar (Ovar, Aveiro)

• 28 de novembro: São João da Madeira 

(São João da Madeira, Aveiro)

• 3 de dezembro: Av. Dom João II (Vila Nova 

de Gaia, Porto)

• 12 de dezembro: Lamaçães (Braga, Braga)
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PORTUGAL, UM MARCO HISTÓRICO PARA A MERCADONA

1, 2, 3, 4. A 1 de julho de 2019, a Mercadona realizou uma visita institucional ao seu primeiro supermercado em Portugal, situado na zona de Canidelo, 
em Vila Nova de Gaia, Porto. O Presidente da Mercadona, Juan Roig, e a Vice-presidente, Hortensia Herrero, juntamente com os restantes membros do 
Conselho de Administração e do Comité de Direção da empresa acompanharam a visita do Ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, do Se-
cretário de Estado da Agricultura e Alimentação, Luís Medeiros Vieira, do Secretário de Estado da Defesa do Consumidor, João Torres, e do Presidente 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, entre outras autoridades.
5. Juan Roig e Hortensia Herrero, Presidente e Vice-Presidente da Mercadona, na abertura do supermercado de Canidelo em Vila Nova de Gaia, Porto, 
em 2 de julho de 2019, a darem as boas-vindas aos primeiros “Chefes” dos supermercados Mercadona em Portugal.  
6. Juan Roig, Presidente da Mercadona, José Jordá, Diretor-Geral de Lojas e Prescrição Perecíveis, Raquel Pérez, coordenadora de zona das Lojas de 
Portugal, e António Silva, responsável do supermercado de Canidelo em Vila Nova de Gaia, Porto, junto com os colaboradores desta loja. 
7 e 8. Uma semana depois, esta loja contou também com a presença do Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, que quis  
conhecer pessoalmente o projeto que é já uma realidade, na companhia do Presidente da Mercadona, Juan Roig, e do responsável desse supermercado, 
António Silva.
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“O CHEFE”

Continuamos a transformar a empresa com o objetivo partilhado de 

construir as bases da Mercadona do futuro e anteciparmo-nos, de 

forma eficiente, responsável e sustentável, às necessidades do “Chefe”

O modelo empresarial da Mercadona fo-

ca-se nas pessoas e mantém o seu com-

promisso para oferecer qualidade, quali-

dade, qualidade e, sobretudo, qualidade 

através de produtos e serviços nascidos 

da experiência com “O Chefe”, garantindo 

todos os dias a segurança alimentar e a 

máxima qualidade ao melhor preço. Para 

isso, a empresa conta com uma equipa 

de 1.000 pessoas nos Departamentos de 

Compras e Prescrição.

Com o objetivo de evoluir perante as no-

vas exigências de consumidores cada vez 

mais exigentes e conscientes sobre ques-

tões como a alimentação saudável, o rea-

proveitamento dos recursos ou a aposta 

em produtos locais e de proximidade, a 

Mercadona coinova e colabora de forma 

ativa com clientes e fornecedores. De fac-

to, estes desafios incluem-se no seu tra-

balho diário, que impulsiona e promove 

para criar experiências únicas e aumen-

tar a vantagem competitiva através da 

diferenciação.

Com a transformação digital, as novas 

lojas eficientes e a estratégia Frescos 

Global, assim como com serviços como 

Mercadona Online ou Pronto a Comer, 

a empresa oferece soluções inovadoras 

que geram valor para “O Chefe” e para 

os diferentes processos de todos aqueles 

que fazem parte do Projeto Mercadona. 

Valentina e Elizabeth, “Chefes” do supermercado da Avinguda Països Catalans em Reus, Tarragona.
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Em 2019, a rede de supermercados da Mercadona 

continuou a desenvolver-se com o objetivo de ofe-

recer o melhor serviço aos seus “Chefes”. Graças a 

este processo de uma brutal e contínua transfor-

mação a empresa continuou a adaptar os seus su-

permercados ao Modelo de Loja Eficiente (interna-

mente denominada Loja 8) ao longo do ano, com 

46 aberturas, 10 delas em Portugal, 351 remode-

lações e 46 lojas fechadas que não se adaptavam 

aos atuais padrões da empresa, tendo concluído 

o exercício com um total de 1.636 supermercados. 

O investimento realizado na construção e nas re-

modelações foi de mais de 1.100 milhões de euros, 

aos quais temos de somar mais de 170 milhões de 

euros que foram destinados à aquisição de novos 

terrenos e locais, assim como ao equipamento e 

dotação das lojas inauguradas durante 2019. 

O Modelo de Loja Eficiente é um conceito que, 

além de incluir novas secções, também apresenta 

um design mais caloroso e espaçoso que permi-

te aos “Chefes” realizar as suas compras de forma 

mais confortável. Por outro lado, os colaboradores 

dispõem de salas mais bem equipadas e com mais 

serviços. 

Paralelamente, a Loja 8 contribui para reduzir até 

40 % o consumo energético em iluminação e refri-

geração, comparado com uma loja convencional, 

graças a medidas como a utilização de iluminação 

LED, a instalação de portas nas ilhas de congela-

dos para reduzir as perdas de frio, a inclusão da 

condensação flutuante na instalação frigorífica que 

permite uma otimização do consumo, o sistema 

de climatização automatizada que é regulado de 

acordo com a temperatura exterior, ou o sistema 

de sobrepressão e os vestíbulos nos acessos para 

evitar as correntes de ar. E, ainda, as lojas eficien-

tes dispõem de novos equipamentos de refrigera-

ção que utilizam gases refrigerantes com menor 

potencial de aquecimento atmosférico e sistemas 

subcríticos que reduzem a quantidade de gases 

fluorados consumida. 

Também foi incluído em todas as lojas da cadeia 

um plano exaustivo de revisão dos pontos críti-

cos da instalação, que implicou um investimento 

de 10,2 milhões de euros em 2019, com o objetivo 

de detetar e prevenir as fugas de gás refrigeran-

te o mais rápido possível. Assim, a qualidade dos 

produtos é garantida através da monitorização das 

máquinas e das instalações dos supermercados 

em tempo real. 

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

9. A Mercadona inova constantemente na adaptação das suas infraestrutu-

ras às necessidades dos seus clientes. A empresa tem continuado a adap-

tar os seus supermercados ao Novo Modelo de Loja Eficiente, tendo con-

cluído o ano com um total de 800 lojas eficientes.

1.1 Supermercados mais eficientes (Loja 8)

Alba, colaboradora do supermercado de Quintanar de la Orden em Toledo.
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Fachada do supermercado da Avenida Gipuzkoa em Pamplona, Navarra.

A Mercadona continuou em 2019 o processo de 

digitalização dos postos de trabalho iniciado há 

alguns anos, contribuindo para o aumento da pro-

dutividade dos colaboradores. Um exemplo disso 

enquadra-se na secção de Padaria e Pastelaria das 

lojas, na qual foram investidos 2,9 milhões de euros 

na instalação de ecrãs e novas aplicações digitais 

destinadas a otimizar o processo e a elaboração 

dos produtos e a facilitar o trabalho das forneiras 

e forneiros da empresa, além de contribuir positi-

vamente para o ambiente com a consequente pou-

pança de consumo de papel, assim como na imple-

mentação em toda a cadeia das novas balanças e 

caixas táteis que representaram um investimento 

de 150 milhões de euros. Deste modo, a empresa 

conseguiu melhorar tanto o serviço para o “Chefe”, 

evitando que tenha de pesar e etiquetar os produ-

tos de Frutas e Legumes e de Padaria e Pastelaria 

nas secções, como para os colaboradores da Mer-

cadona, tornando mais simples e confortáveis os 

postos de trabalho.

351
remodelações

1.636 
supermercados  
no final de 2019

1.626 
em Espanha

10 
em Portugal

10 
delas em 
Portugal

46
aberturas 
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PADARIA E PASTELARIA

Após detetar a abertura dos 
fornos, o extrator liga-se au-
tomaticamente para otimizar 
a sua utilização.

ZONA CONGELADOS

Expositores de congelados 
com portas e utilização de ga-
ses refrigerantes com menor 
potencial de aquecimento at-
mosférico, que reduzem as per-
das de frio e poupam energia.

PRONTO A COMER 

Ao detetar a ausência de 
produto nas prateleiras, a luz 
desliga-se automaticamente 
e quando há fumo ativam-se 
os sistemas de extração das 
cozinhas.

GESTÃO DE RESÍDUOS

Separação de resíduos (plás-
tico, cartão, esferovite, óleo 
e orgânicos) para a sua reci-
clagem, favorecendo assim a 
Economia Circular.

COBERTURAS E TETOS

Cobertura mais grossa, fabri-
cada com isolamentos térmi-
cos para atingir uma tempe-
ratura ótima de forma natural; 
e tetos mais baixos (3,15 me-
tros) para reduzir o volume a 
climatizar. 

UM MODELO DE LOJA MAIS EFICIENTE E RESPONSÁVEL COM O AMBIENTE (LOJA 8)
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Toda a loja e o estacionamen-
to dispõem de iluminação 
LED, incluindo os frigoríficos 
dos frescos.

CONTROLO DE SINAIS

ILUMINAÇÃO

Medem-se continuamente em 
todos os supermercados da 
cadeia os consumos e fugas 
de gases refrigerantes, dete-
tando-os previamente.

ESTACIONAMENTO 

900 lugares de estacionamen-
to, com pontos de carga para 
veículos elétricos.

ENTRADAS

Sistema de pressão que evita 
correntes de ar. Primeira fila 
de luzes ajustada à iluminação 
exterior para oferecer a inten-
sidade luminosa necessária.

CLIMATIZAÇÃO 
AUTOMATIZADA 

Regulada de acordo com a 
temperatura exterior e rea-
proveita o ar para conseguir 
a temperatura desejada no 
interior. Controlo automático 
em três áreas: entradas, zonas 
de frigoríficos e congelados e 
restante loja.

UM MODELO DE LOJA MAIS EFICIENTE E RESPONSÁVEL COM O AMBIENTE (LOJA 8)
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1.2 Mercadona Online

A Mercadona, empresa de supermercados físicos e 

online, tem continuado o seu trabalho de desenvol-

vimento do novo serviço de compra online, iniciado 

em 2018. No passado mês de junho, a empresa abriu 

a segunda Colmeia (armazém dedicado exclusiva-

mente à gestão e preparação das encomendas on-

line), situada no polígono industrial da Zona Franca, 

em Barcelona. O novo centro de distribuição, com 

10.500 metros quadrados, representou um investi-

mento de 9 milhões de euros.  

Este serviço começou por atender às encomendas 

online dos distritos de Sarrià-Sant Gervasi e de Les 

Corts, e foi sendo implementado progressivamen-

te noutros bairros da cidade de Barcelona, estando 

presente agora num total de 52 códigos postais de 

8 localidades. Um modelo que convive nos restantes 

distritos com o serviço ao domicílio e que mantém 

a mesma tarifa de 7,21 euros por encomenda online 

das restantes zonas. Desde o seu lançamento nesta 

cidade registaram-se 30.000 novos utilizadores no 

serviço, para o qual foi desenvolvida a nova página 

web de compra e duas aplicações móveis, compatí-

veis com os sistemas operativos iOS e Android.

A Colmeia, situada na Zona Franca (Barcelona), 

possui elementos que reduzem significativamente 

o consumo energético, como os painéis solares e 

os isolamentos especiais utilizados na zona do ar-

mazém de frio. Do mesmo modo, conta com uma 

frota de 50 veículos movidos a gás para fazer as 

entregas de forma sustentável. Foram concebidos 

com três zonas de temperatura independentes 

para que os produtos frescos e congelados man-

tenham a cadeia de frio e cheguem em perfeitas 

condições aos “Chefes”. Também se reduzem os 

excessos de esforço do pessoal de distribuição do 

serviço online através da inclusão de um sistema 

de descarga mecanizado que minimiza a movi-

mentação da carga e o tempo para a realizar, favo-

recendo assim a produtividade.

No final de 2019, o projeto online situado na pro-

víncia de Barcelona contava com um total de 220 

colaboradores. Juntamente com os 230 profissio-

nais que realizam a sua atividade na Colmeia de 

Vara de Quart, Valência, e as 90 pessoas que tra-

balham nos escritórios da Mercadona Tech, em Va-

lência, o projeto da Mercadona Online conta com 

um total de 540 pessoas comprometidas, com um 

emprego estável e de qualidade. 

Nestas equipas, que crescerão paulatinamente 

para dar resposta às necessidades das compras 

por Internet, serão incluídas, a curto e médio prazo, 

as pessoas que a empresa prevê selecionar para o 

lançamento em 2020 da futura Colmeia, localizada 

em Getafe, que servirá várias áreas da cidade de 

Madrid.

332.900 
encomendas

9 M€
de investimento 

na Colmeia de Barcelona

540
colaboradores 

na Mercadona Online

46,1 M€ 
faturação
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Mónica, colaboradora da Colmeia situada no parque industrial da Zona Franca em Barcelona.
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1.3 Pronto a Comer

Desde o lançamento, em agosto de 2018, da nova 

secção Pronto a Comer, a Mercadona tem impulsio-

nado de forma constante este projeto, com o qual 

dá resposta a uma necessidade real: um espaço com 

uma oferta variada de pratos preparados de qualida-

de que permite aos seus “Chefes” manter uma dieta 

completa e equilibrada, e que podem ser consumi-

dos em casa ou noutros espaços, como escritórios 

ou parques, assim como na zona preparada com 

mesas e cadeiras que a empresa disponibilizou para 

este efeito em algumas das suas lojas.

Após o arranque inicial desta iniciativa num total de 

11 supermercados da cadeia, todos na província de 

Valência, a empresa ampliou este serviço, que, em 

2019, já se encontrava em 319 lojas, incluindo as 10 de 

Portugal, onde esta secção foi batizada com o nome 

Pronto a Comer. 

E para o fazer, voltou a ouvir as necessidades con-

cretas dos seus “Chefes”. Para isso, ao longo de 2019, 

este sortido foi reforçado com a inclusão de bebidas 

frescas e quentes; com novos pratos, como o ham-

búrguer de Angus com bacon ou a sandes brioche 

com fiambre; e, também, com especialidades adap-

tadas aos hábitos e gostos de cada região, como, por 

exemplo, a receita de canelones de carne disponível 

na secção de Pronto a Comer dos supermercados da 

Catalunha, ou o bacalhau com natas, ou as bifanas 

disponíveis nas 10 lojas de Portugal. Esta adaptação 

aos gostos e tradições locais, assim como a definição 

dos 35 pratos do sortido inicial, é fruto das sessões 

de trabalho de coinovação realizadas durante este 

período com mais de 1.500 clientes. 

Do mesmo modo, com o objetivo de obter mais agili-

dade e eficiência no processo de atender os “Chefes” 

e preparar os seus pedidos, a empresa implementou 

em 2019 novas aplicações e dispositivos digitais. 

Exemplo disso é o novo dispositivo de pedidos e o 

ecrã colocado na cozinha do Pronto a Comer, ferra-

mentas que facilitam a rotina diária dos colaborado-

res desta secção e que representou um investimento 

de 1,8 milhões de euros.

A secção Pronto a Comer também promove a sus-

tentabilidade ao longo de todo o processo. Prova 

disso é a utilização de embalagens fabricadas em 

cartão e polpa de celulose, extraída da cana-de-açú-

car, que os “Chefes” podem separar e colocar no 

contentor de cartão ou também no destinado aos 

resíduos orgânicos, onde exista, para que sejam reci-

clados e assim dar-lhes uma nova vida, aplicando os 

princípios da Economia Circular.

No fecho de 2019, a Mercadona tinha investido 174 

milhões de euros para a consolidação deste proje-

to. Deste valor, 170 milhões de euros foram destina-

dos à inclusão da secção em 309 supermercados de 

Espanha, enquanto os restantes 4 milhões de euros 

correspondem ao investimento realizado nesta sec-

ção nas 10 lojas que a empresa tem em Portugal. 

Do mesmo modo, a empresa, que conta com a co-

laboração de mais de 120 fornecedores neste pro-

jeto, continuou a oferecer formação específica aos 

membros da equipa que formam esta secção, 3.000 

pessoas neste exercício. 

 
Assinatura do acordo de adesão ao Club de Hostelaría de Espanha, 
com a participação de Mariló Gómez, diretora do projeto Pronto a Co-
mer, Ricard Cabedo, diretor de relações externas cadeia agroalimentar 
da Mercadona, José Luis Yzuel, presidente do Hostelaría de Espanha, e 
Emilio Gallego, secretário-geral do Hostelaría de Espanha, com o obje-
tivo de enfrentar mais eficazmente as transformações que se verificam 
nos hábitos de consumo e, através do diálogo constante, continuar a 
satisfazer as novas expetativas e a colaborar com o setor.
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Detalhe do sortido da secção Pronto a Comer, disponível em 319 supermercados no final de 2019.

174 M€
de investimento

em 2019

319
supermercados
com Pronto 
a Comer

309 
em Espanha

10 
em  Portugal
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ração e o reaproveitamento de mais de 76 % dos 

resíduos gerados nas lojas, favorecendo, através da 

Economia Circular, o melhor aproveitamento dos 

resíduos que podem ser tratados para reciclagem. 

Outra prova são os novos sacos de compras reutili-

záveis que todos os supermercados da cadeia ofe-

recem aos seus “Chefes”, fabricados com 50-70 % 

de plástico reciclado. Para o seu fabrico, a empresa 

aproveita anualmente mais de 3.000 toneladas de 

plástico proveniente das embalagens depositadas 

e recuperadas das lojas. A seguir, envia-as através 

da logística inversa para os blocos logísticos e o 

gestor autorizado Saica Natur, em conjunto com a 

Reciclados La Red, transformam-nas em flocos para 

que, finalmente, o Fornecedor Totaler Plasbel possa 

dar-lhes uma nova vida. E, ainda, a empresa oferece 

a possibilidade de que os “Chefes” que procuram 

as compras online ou o serviço ao domicílio entre-

guem os sacos de plástico ao colaborador respon-

sável pela distribuição, para que depois a Mercado-

na os faça chegar aos fornecedores responsáveis 

pela sua reciclagem.

1.4 Compra responsável

A Mercadona foi pioneira no desenvolvimento de 

uma produção e consumo sustentáveis, com o 

lançamento, em 1993, da estratégia SPB (Sempre 

Preços Baixos). Esta política comercial, que surge 

depois de termos observado e constatado que os 

produtos que mais se vendiam eram os que tinham 

uma grande qualidade ao menor preço, sempre por 

esta ordem, e que não mudavam constantemente 

de preço, incentiva o consumo sustentável ao eli-

minar as promoções. Do mesmo modo, a empresa 

oferece um Sortido Eficaz que se adapta às necessi-

dades reais dos “Chefes” para garantir uma compra 

total mais responsável. Assim, contribui-se para a 

prevenção do desperdício e da despesa desneces-

sária dos “Chefes”, e evitam-se sobrestocks nas lo-

jas e nos armazéns.

Consciente de que ainda há muita margem para 

melhorar, a empresa impulsionou numerosas medi-

das ecoeficientes que reduzem significativamente o 

impacto ambiental da sua atividade. Um exemplo 

da sua aposta constante na ecoinovação é a sepa-

Sacos de papel reutilizáveis na linha de caixas do supermercado de Urbanización Montepinar em Múrcia.
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ções ágeis e eficientes, o que lhe permite detetar 

pontos de melhoria e reforçar as capacidades dos 

participantes para enfrentar possíveis contingên-

cias futuras, com as melhores garantias.

.

Segurança alimentar e máxima qualidade

A segurança alimentar é uma condição irrenunciá-

vel para a Mercadona que, ano após ano, destina 

importantes recursos para a garantir; uma exigência 

que partilha e na qual se envolvem também, produ-

to a produto, todos os Fornecedores Totaler. 

Para oferecer aos seus “Chefes” as máximas garan-

tias, a empresa dispõe de um Sistema de Gestão de 

Qualidade e de Segurança Alimentar próprio, des-

tinado a controlar de forma exaustiva todos e cada 

um dos processos da cadeia de fornecimento, des-

de a sua origem até ao consumidor final. 

Consciente da importância que a segurança ali-

mentar tem, tanto para a sua atividade como para 

a sociedade, a empresa dispõe, há 16 anos, de um 

Comité Científico Consultivo. Este painel indepen-

dente de profissionais de reconhecido prestígio 

presta apoio técnico para garantir sempre, e por 

esta ordem, a segurança alimentar e a qualidade de 

todos os seus produtos. Em conjunto com a equipa 

interna de investigadores especialistas, realiza um 

trabalho fundamental para validar os processos in-

ternos da Mercadona, fortalecer e acelerar o talento 

da empresa em matéria de segurança alimentar.

A Mercadona também dispõe de um método de si-

mulacros próprio para aumentar os seus níveis de 

segurança alimentar. Em colaboração com os For-

necedores Totaler e as Administrações Públicas, lida 

com estes cenários simulados para procurar solu-

Andreu Palou, Andrés Otero, María Pilar Vinardell, Juan José Badiola, 
Arturo Anadón e Daniel Ramón, membros do Comité Científico Con-
sultivo da Mercadona, juntamente com Luís Plá, diretor de qualidade 
da Mercadona.

REGRA DE OURO

Qualquer produto do sortido da Mercadona 
deve garantir:
1.  Segurança alimentar
2.  Qualidade
3.  Aspeto
4.  Sortido Eficaz
5.  Mínimo preço

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

3. Dentro do objetivo de oferecer sempre a máxima segurança alimentar, 

a Mercadona dispõe de equipas transversais para estudar e antecipar-se à 

legislação em matéria alimentar.

12. Através da política comercial SPB (Sempre Preços Baixos), a Mercadona 

elimina as promoções e incentiva os seus “Chefes” a realizar uma compra e 

um consumo responsáveis.
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DECÁLOGO DE SEGURANÇA ALIMENTAR EM 

FORNECEDORES TOTALER

O objetivo é avaliar e verificar os níveis de 
segurança alimentar de forma ágil e contínua

1

2

3

4

5

6

7

10

9

8

Identificação e controlo dos seus 
fornecedores de matérias-primas

Controlo de produção

Controlo de incorporação de mudanças

Análise e controlo de pontos críticos

Controlo de limpeza e manipulação

Controlo de instalações

Verificação de detetores

Verificação de melhorias de qualidade 

Método de gestão de alertas

Certificações
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Linha de produção de mantecadas do Fornecedor Totaler Vega Pelayo em El Astillero, Cantábria.

PLANO DE CONTROLO DE SEGURANÇA 

ALIMENTAR E QUALIDADE

6.120  
Controlos dos produtos 
frescos e de alergénios

8.405 
outros controlos de processo 

(superfícies e ambientes)

1.743 
instalações e processos 

de fornecedores avaliados

Certificações de segurança 
alimentar: IFS e BRC, entre outras

 90 %
dos Fornecedores Totaler

330
Controlos de 

processos logísticos
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Sortido Eficaz e transparência nos rótulos

No quadro de favorecer um consumo responsável, 

a Mercadona oferece um Sortido Eficaz formado 

por cerca de 8.000 referências que permitem sa-

tisfazer todas as necessidades dos seus “Chefes” 

em alimentação, limpeza do lar, higiene pessoal 

e cuidado de animais de estimação; e também 

garante a segurança alimentar, a máxima qualida-

de e um excelente serviço ao preço mais baixo 

possível. 

Este sortido evolui através de diferentes proces-

sos de inovação transversal que lhe permitem an-

tecipar-se e adaptar-se às novas necessidades. 

Para isso, a empresa colabora tanto com os seus 

clientes, através das sessões de trabalho que se 

realizam constantemente nos 19 centros de coino-

vação que a empresa tem em Espanha e Portugal, 

Eduardo e Elena, “Chefes” do supermercado de Bolueta em Bilbao, Bizkaia.

como com os Fornecedores Totaler, com os quais 

mantém um diálogo permanente para poder ofe-

recer aos “Chefes” uma solução real e concreta. 

E, ainda, deste esforço constante, e para poder 

melhorar e reforçar o seu Sortido Eficaz, a Merca-

dona mantém, há alguns anos, uma gestão foca-

da produto a produto, em vez de por categorias, 

com os melhores fornecedores especialistas. Isto 

tem permitido à empresa reforçar a sua especiali-

zação e, assim, o seu compromisso ético de poder 

prescrever aos seus clientes não só os melhores 

produtos, mas também uma oferta adaptada aos 

seus costumes mais tradicionais, com produtos 

locais de proximidade que formam o sortido da 

Mercadona nas várias zonas onde está presente. 
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A relação da Mercadona com os seus “Chefes” tem 

como base a confiança e a transparência. Por isso, 

identifica claramente em todos os produtos das 

suas marcas próprias: Hacendado, Bosque Verde, 

Deliplus e Compy, entre outras, os Fornecedores 

Totaler fabricantes. Assim, e de forma completa-

mente transparente, facilita aos consumidores a 

tarefa de, livremente e com informação verdadeira, 

atuar e selecionar os alimentos e produtos de que 

necessitam. 

Através de um procedimento próprio que aposta 

nos princípios da identificação e da informação, a 

empresa introduz, todos os anos, melhorias nos ró-

tulos. E, assim, “O Chefe” dispõe de uma rotulagem 

coerente e transparente, que lhe permite identifi-

car facilmente toda a informação relevante, desde 

a compra até ao consumo, assim como atributos-

-chave como, por exemplo, a presença de alguns 

alergénios ou as condições de uso.

MARCAS PRÓPRIAS

Hacendado, Bosque Verde, Deliplus e 

Compy são, entre outras, marcas que a 

Mercadona desenvolve desde 1996, cujos 

fabricantes estão claramente identificados 

nos rótulos.

DESENVOLVER UM SORTIDO EFICAZ COM “O CHEFE” E PARA “O CHEFE”

O que necessita “O Chefe”1

Desenvolver o produto com 
os inputs captados do “Chefe”2

Dar a conhecer o 
produto ao “Chefe”3

1. Captar

2. Definir

3. Transmitir
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Isabella e Juan José, “Chefes” da Mercadona a cozinhar em casa.
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Promoção de uma alimentação saudável

A Mercadona tem consciência do papel que deve 

assumir, tendo em conta a sua atividade, relativamente 

à nutrição e ao incentivo de uma alimentação saudável 

e sustentável. Para isso, colabora intensamente com 

os Fornecedores Totaler, com os seus “Chefes” e com 

vários organismos e entidades, para implementar 

inúmeras medidas que contribuem para introduzir 

melhorias nutricionais no seu sortido, que adapta 

constantemente às novas necessidades e tendências, 

e através do qual oferece aos seus “Chefes” 

alternativas para viver uma vida saudável apoiada 

numa alimentação variada e equilibrada. 

Para este trabalho, a empresa conta com painéis 

de peritos de reconhecido prestígio em matéria 

de nutrição que prestam assessoria e orientação, 

com o objetivo de oferecer aos “Chefes” melhorias 

de produto com rigor e base científica. Além disso, 

trabalha de perto com os Fornecedores Totaler 

para, sempre que seja viável, introduzir melhorias 

relevantes em matéria nutricional e oferecê-las aos 

seus clientes ao preço mais competitivo como fez, 

por exemplo, em 2019 com a introdução do Creme 

100 % amendoins, o Cereal mix 0 %, a Mozzarella 

light, o Pão de fibra e sésamo ou o Cocktail mixbeans 

edamame & soja, entre outros.

Neste contexto, e após aderir em 2018 ao Plano de 

colaboração para a melhoria dos alimentos e bebidas 

elaborado pela Agência Espanhola de Segurança 

Alimentar e Nutrição (AESAN), a empresa e os 

Fornecedores Totaler têm trabalhado ao longo do 

ano com o objetivo de reduzir o teor das gorduras 

saturadas, sal e açúcar em mais de 300 produtos das 

suas marcas próprias. 

Ao mesmo tempo, mantém um firme compromisso 

com o Ministério da Saúde, Consumo e Bem-estar 

Social espanhol, colaborando com a Estratégia 

Nacional de Nutrição, Atividade Física e Prevenção 

da Obesidade (NAOS). Através de ações com os 

Fornecedores Totaler, fomenta diferentes iniciativas, 

como a redução de sal e açúcares, e há vários 

anos que aderiu ao Código de Autorregulação da 

Publicidade (código PAOS) desse Ministério.
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Frescos e produtos de proximidade 

(Frescos Global)

Na sua aposta pelo fomento da alimentação 

saudável, a Mercadona também oferece aos 

seus “Chefes” um sortido de frescos com a maior 

qualidade e o melhor aspeto possível. Através da 

estratégia Frescos Global, a empresa agrupa todas 

as melhorias das secções de frescos num mesmo 

centro. Uma estratégia que foi consolidada em 2019 

através de um esforço de investimento de mais 

de 260 milhões de euros, que permitiu terminar o 

ano com mais de 1.300 lojas já adaptadas a este 

conceito, mais 656 do que em 2018, incluindo as 10 

de Portugal.

Além disso, tendo em conta as exigências de um 

consumidor cada vez mais consciente da economia 

local, a empresa mantém uma forte aposta na 

inclusão no seu sortido de produtos de proximidade 

e especialidades locais. Isto permite-lhe, não só 

oferecer maior frescura e melhor aspeto aos seus 

“Chefes”, mas também otimizar os recursos naturais 

e reduzir o impacto da sua atividade.

Ao longo do ano, e no contexto deste compromisso 

social, a empresa continuou a reforçar o seu sortido 

com este tipo de soluções. De facto, todos os 

supermercados da cadeia já dispõem do mural de 

sushi fresco, além de terem incorporado e mantido 

outras soluções destas características, como, por 

exemplo, o Farinato, o Queijo fresco de cabra ou 

o Pan txapata. Da mesma forma, a empresa soube 

igualmente dar resposta aos hábitos e gostos dos 

“Chefes” portugueses. Para isso, e através da escuta 

e da criação colaborativa, incluiu ao longo do ano 

no sortido português referências específicas para 

as suas lojas em Portugal, como o Queijo flamengo 

dos Açores ou a Manteiga dos Açores.

No caso de Portugal, a empresa conta para este 

processo com o seu Centro de Coinovação de 

Matosinhos (Porto), que começou a funcionar em 

2017. Neste centro de 1.000 metros quadrados, 

distribuídos por dois pisos, 50 especialistas de 

soluções locais realizam diariamente sessões 

participativas com os “Chefes”, para poderem 

antecipar-se às suas necessidades e oferecer-

lhes as melhores soluções. Foram realizadas 1.500 

sessões com clientes portugueses durante o 

exercício anterior, que deram origem a lançamentos 

conjuntos, o que permitiu, além de contar com um 

sortido inovador, promover através deste trabalho 

conjunto, criativo e inovador o desenvolvimento e a 

criação de riqueza no meio local.

SORTIDO SEM GLÚTEN E SEM LACTOSE

Em 2019, a Mercadona continuou a aumentar 

o seu sortido de produtos sem glúten e, no 

final de 2019, contava com 1.300 produtos li-

vres desta proteína. Do mesmo modo, colabo-

ra com várias entidades de referência, como 

a Federação de Associações de Celíacos de 

Espanha (FACE) e as suas associações nas 

comunidades autónomas espanholas, Celíacs 

de Catalunya (SMAP), a Associação de Into-

lerantes à Lactose de Espanha (ADILAC), a 

Associação de Celíacos e Sensíveis ao Glúten 

(ACSG) e a Associação Espanhola de Pessoas 

com Alergia a Alimentos e Látex (AEPNAA). 

Em Portugal, está em contacto direto com a 

DECO (Associação do Consumidor) e com a 

Associação Portuguesa de Celíacos (APC).

No esforço para oferecer produtos sem glú-

ten e sem lactose com a melhor qualidade 

e ao preço mais baixo possível, a empresa 

conta com referências presentes nas suas 

lojas de Espanha e de Portugal, como as 

Bolachas cookies sem glúten e sem lacto-

se Hacendado, fabricadas pelo Fornecedor 

Totaler Brioixpan, em Fraga, Huesc.
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+ 1.300 
supermercados

com Frescos Global

+ 260 M€ 
de investimento

em 2019

Produtos das secções de frescos.

41

“O CHEFE”



 
Antonio e Felipe, “Chefe” e colaborador no Centro de Coinovação de Cozinhar e Pratos Preparados em Bétera, Valência.

1.5 Coinovação com “O Chefe” 

A Mercadona conta com um Modelo de Coinovação 

que surge de uma prioridade: ouvir constantemente 

“O Chefe” e pensar como o satisfazer com o de-

senvolvimento de iniciativas que lhe proporcionem 

valor. Para atingir este objetivo, desenvolve desde 

2011 a sua Estratégia Avental, baseada na partilha 

com os clientes de experiências e hábitos de con-

sumo, limpeza do lar, higiene pessoal e cuidado 

de animais de estimação, para os transferir depois 

para os Fornecedores Totaler e impulsionar assim 

uma colaboração direta no processo de elaboração 

dos melhores produtos desenvolvidos e fabricados 

através da experiência do cliente.

Este projeto pioneiro é um valor diferenciador da 

empresa que, ano após ano, multiplica a sua criati-

vidade e reforça a sua inovação.  Atualmente, entre 

Espanha e Portugal, conta com 19 centros de coi-

novação que, no seu conjunto, representaram um 

investimento de 0,5 milhões de euros em 2019. Aqui 

trabalham diariamente especialistas responsáveis 

por captar e observar, nestes centros e nas lojas, as 

325
novos produtos  

desenvolvidos através 
da coinovação

12.500
sessões  
com “Chefes”

11.000
em Espanha

1.500
em Portugal

19
centros de 
coinovação

1
deles em 
Portugal
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A dedicação de todos os que fazem parte do SAC 

da Mercadona permite estar perto dos clientes, 

ouvi-los, e canalizar todas as dúvidas e questões 

levantadas. Uma vez recebidas, transmitem-se aos 

responsáveis envolvidos e estes estudam indivi-

dualmente a sua resolução, procurando a melhor 

solução para “O Chefe”.

Em 2019, o Serviço de Apoio ao Cliente da Merca-

dona geriu todas as consultas recebidas, num total 

de 290.000 (270.000 em Espanha e 20.000 em 

Portugal). Este trabalho, fruto das conversas man-

tidas com os “Chefes”, permitiu detetar pontos de 

melhoria e consolidar o Serviço de Apoio ao Clien-

te da Mercadona como uma das suas principais 

ferramentas para reforçar a satisfação dos clientes.

Do mesmo modo, a empresa dispõe de perfis em 

várias redes sociais, concretamente no Facebook, 

Twitter, Instagram, YouTube e LinkedIn. No final de 

2019, estes canais somaram um total de 1,5 milhões 

de utilizadores e foram geradas mais de 155.000 

menções por mês, o que mostra a tendência de 

crescimento das conversas através destas vias 

com os “Chefes”.

preferências e necessidades dos “Chefes” para que 

a empresa possa oferecer-lhes soluções acertadas, 

como, por exemplo, as Bolachas digestive aveia e 

maçã do Fornecedor Totaler Galletas Gullón.

Do mesmo modo, os colaboradores de prescrição 

da Mercadona aprendem e captam as necessida-

des dos “Chefes” diretamente com eles nas suas 

próprias casas, com o objetivo de conhecer em pri-

meira mão como cozinham ou limpam e poderem 

desenvolver posteriormente, em conjunto com os 

fornecedores especialistas, os melhores produtos 

para os satisfazer.

Serviço de Apoio ao Cliente

A Mercadona mantém uma atitude de escuta cons-

tante e fomenta o diálogo com os seus “Chefes”, ao 

mesmo tempo que aproveita diferentes canais para 

difundir informações sobre a empresa que conside-

ra de interesse.  Dispõe de um Serviço de Apoio ao 

Cliente (SAC) gratuito, tanto em Espanha como em 

Portugal, no qual trabalham 95 pessoas (82 em Es-

panha e 13 em Portugal). Uma equipa comprometi-

da e muito coordenada que se esforça todos os dias 

para oferecer a melhor atenção aos “Chefes”.

CANAIS DE APOIO AO CLIENTE

www.facebook.com/mercadona 

www.twitter.com/mercadona 

www.youtube.com/mercadona

www.instagram.com/mercadona

www.linkedin.com/company/mercadona 

ESPANHA

www.facebook.com/mercadonaportugal

www.twitter.com/mercadona_pt

www.youtube.com/mercadonaportugal

www.instagram.com/mercadona_portugal

www.linkedin.com/company/mercadona 

PORTUGAL

43

“O CHEFE”



44



O COLABORADOR

Os colaboradores são o motor da brutal transformação que 

está a ser realizada pela Mercadona. O seu compromisso 

com a qualidade e o serviço, cultura laboral ética e alto 

rendimento persegue um propósito comum: responder de 

forma eficiente e sustentável às necessidades do “Chefe”

Para uma empresa comprometida e lí-

der como a Mercadona, contar com uma 

equipa diversificada e unida é fundamen-

tal. Graças a isto, em 2019, continuámos a 

construir um ambiente laboral inclusivo e 

aberto, no qual é promovida a formação e 

que contribui tanto para a captação do ta-

lento, como para a sua retenção e reforço.

Esta equipa, formada por 90.000 pessoas, 

89.100 em Espanha e 900 em Portugal, 

voltou a crescer em 2019, após gerar um 

total de 4.200 postos de trabalho fixos e 

de qualidade, 3.600 em Espanha e os res-

tantes 600 em Portugal. Todos também 

comprometidos com o duplo objetivo de 

trabalhar para satisfazer “O Chefe”, atra-

vés da qualidade do produto e do serviço, 

e consolidar o Projeto Mercadona. 

Paralelamente, impulsionou o seu próprio 

crescimento graças a um modelo basea-

do na verdade universal de que “para po-

der receber, primeiro temos de dar”, que 

aposta no talento das pessoas e destina 

importantes recursos ao seu desenvolvi-

mento e formação, consciente de toda a 

margem de melhoria que ainda tem neste 

âmbito e de que investir no presente da 

equipa, na sua conciliação familiar e na 

sua projeção profissional, é investir no fu-

turo da Mercadona.

José Antonio, colaborador do supermercado de La Pobla de Vallbona, Valência.
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2.1 Um talento sustentável

Para a Mercadona, o conjunto dos seus recursos 

humanos é um ativo muito importante, um dos 

principais eixos do seu modelo e um catalisador 

e impulsor de desenvolvimento e crescimento. 

Um modelo focado nas pessoas, porque as suas 

propostas e ideias são uma fonte de inovação e 

porque o seu envolvimento e disciplina em aplicar 

no seu trabalho diário os métodos e valores são a 

principal causa do crescimento da empresa.

Qualidade Laboral

Em 2019, as 90.000 pessoas que formam a equi-

pa realizaram importantes esforços para continuar 

a transformar a Mercadona, um projeto que tem 

consolidado ano após ano o seu crescimento gra-

ças, precisamente, à obsessão partilhada pelos co-

laboradores de atingir a excelência na satisfação do 

“Chefe”. 

Como contrapartida, a empresa aposta nas pessoas 

através de uma política de recursos humanos que 

fomenta valores transversais como a diversidade, a 

inclusão, o respeito, a integridade, a transparência, a 

igualdade e a confiança. Uma ética empresarial que, 

neste âmbito, se concretiza por meio de uma política 

que persegue a criação de um ambiente inclusivo e 

de igualdade, no qual a diversidade social e cultural é 

uma realidade. Por outro lado, promove a liderança e 

o desenvolvimento profissional através de planos de 

formação específicos e da promoção interna, ofere-

ce salários acima da média do setor, contratos sem 

termo desde o primeiro dia e impulsiona medidas de 

conciliação entre a vida familiar e profissional. 

Cristiana, Anne e Nice, colaboradoras do supermercado de Ovar, Aveiro.
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* O salário mínimo na Mercadona Portugal é aproximadamente 15 % superior ao Salário Mínimo Nacio-
nal (659 € líquidos/mês), sendo de mais 50 % no último escalão (incluindo os subsídios de Natal e 
férias).

Ao salário bruto anual devemos acrescentar o prémio por objetivos que, a partir do primeiro ano de antiguidade e 

até atingir o escalão 5, é de uma mensalidade, sendo de duas mensalidades a partir do segundo ano no escalão 5. 

TABELA SALARIAL DOS COLABORADORES BASE DA MERCADONA EM 12 MENSALIDADES

ESPANHA

PORTUGAL

 50 % 

 50 % 

 15 % 

 15 % 

do Salário Mínimo 
Interprofissional

do Salário Mínimo 
Nacional

do Salário Mínimo 
Interprofissional

do Salário Mínimo 
Nacional

Antiguidade - de 1 ano 2 anos 3 anos + de 4 anos  

Bruto/mês 1.338 € 1.470 € 1.631 € 1.811 €

Líquido/mês * 1.198 € 1.265 € 1.360 € * 1.488 €

Antiguidade escalão 1 escalão 2 escalão 3 escalão 4  escalão 5

Bruto/mês 907 € 1.007 € 1.118 € 1.241 € 1.377 €

Líquido/mês * 760 € 820 € 895 € 984 € * 1.050 €

* O salário mínimo na Mercadona Espanha é cerca de 15 % superior ao Salário Mínimo Interprofissional 
(1.038 € líquidos/mês), sendo mais 50 % no último escalão, mais de 4 anos (incluindo os subsídios 
de Natal e férias).

Em vigor 01/01/2020

Em vigor 01/01/2020
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Activo2, aplicação móvel para os colaboradores.

Nova ferramenta para marcar o ponto.

Lucro partilhado

A Mercadona oferece aos seus colaboradores con-

dições laborais altamente competitivas, o que lhe 

permite reter talento e contar com uma equipa mo-

tivada e comprometida.

No âmbito da remuneração, além de oferecer salá-

rios acima da média do setor, a empresa voltou a re-

compensar o esforço e a liderança de todos os que 

fazem parte da equipa através da sua política remu-

neratória variável, baseada no princípio da equidade. 

Nomeadamente, e mais um ano, partilhou os lucros 

obtidos ao longo do exercício com todas as pessoas 

da equipa com mais de um ano de antiguidade e 

cuja participação durante estes 12 meses permitiu 

atingir os objetivos pessoais especificamente defini-

dos para o seu posto de trabalho. Como consequên-

cia, distribuiu em 2019 a título de prémio um total de 

340 milhões de euros entre 99 % dos colaboradores 

que cumpriram os critérios.

Activo2  

Os colaboradores da Mercadona 

dispõem, desde fevereiro de 2019, 

de uma aplicação móvel interna de-

nominada Activo2. Através desta 

ferramenta já foram partilhados 2.900 exemplos 

e experiências de trabalho diário. E a empresa já 

realizou 139 publicações para os manter informa-

dos sobre os avanços, atingindo um total de 5,4 

milhões de visualizações.

Ferramenta para marcação do ponto

No segundo semestre de 2019, a empresa 

implementou uma ferramenta na qual investiu 

5 milhões de euros para que os colaboradores 

de todas as lojas, blocos logísticos, armazéns 

satélites, armazéns reguladores, câmaras de 

maturação, Colmeias e linhas de pão possam 

fazer a marcação do ponto ao entrar e sair dos 

postos de trabalho, para cumprir com a lei em 

vigor.

NOVAS FERRAMENTAS DIGITAIS
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Ámbar, colaboradora do Bloco Logístico de Vitória em Álava. / Miguel, colaborador do supermercado de Artes Gráficas em Valência. /  
Loli, colaboradora do supermercado da Avenida de Madrid em Petrer, Alicante. / Francisco, colaborador do supermercado de Carretera Fuencarral em 
Alcobendas, Madrid.

Prémio por objetivos

340 M€ 
distribuídos pela 

equipa

99 %
da equipa recebe o 

prémio 
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2.284
 pessoas 

decidiram ser mães e pais e 
prolongar mais 30 dias a licença de 

nascimento

Conciliação para o bem-estar 

A Mercadona mantém uma política de recursos hu-

manos que contribui para fomentar a corresponsa-

bilidade e reforçar a conciliação entre a vida fami-

liar e profissional das pessoas que fazem parte da 

equipa. Nesse compromisso com o bem-estar pro-

fissional como motor de união e crescimento pes-

soal e profissional, e embora sejam muitas as medi-

das implementadas, a empresa desenvolve há anos 

uma política de respeito pela jornada de trabalho 

e a gestão do tempo. A otimização e organização 

do tempo de trabalho é um dos pontos-chave des-

ta política, com horários mensais conhecidos com 

pelo menos 10 dias de antecedência em Espanha e 

um mês de antecedência em Portugal, o que permi-

te aos colaboradores planificarem a sua vida com 

antecedência. 

Esta política de respeito também impulsiona medi-

das, muitas das quais se encontram no Acordo Co-

letivo de Empresa assinado com os sindicatos e no 

Plano de Igualdade 2019-2023 de Espanha, com o 

objetivo de facilitar a conciliação das pessoas que 

decidem ter filhos. Um exemplo é o aumento do 

horário flexível para assistência a filhos até aos 12 

anos; ou a opção de que, para quem goze de uma 

redução de horário e tenha ao seu cuidado um me-

nor até esta idade, possa solicitar uma alteração do 

contrato para tempo parcial até que o menor tenha 

15 anos, com a possibilidade adicional de recuperar 

o seu contrato a tempo inteiro após a modificação 

das suas circunstâncias pessoais, se assim o desejar.

Graças a este compromisso da empresa com o 

bem-estar da equipa, 2.284 pessoas, mães e pais, 

decidiram, em 2019, prolongar mais 30 dias a licen-

ça por nascimento de filho legalmente estabelecida. 

Além disso, 15.899 colaboradores gozaram de redu-

ções de horário, dados que mostram que a concilia-

ção é um valor fundamental no qual a Mercadona 

aposta, crescendo e evoluindo por isso mesmo ao 

mesmo ritmo da empresa, consciente do muito que 

ainda pode impulsionar e reforçar nesta matéria.

15.899 
colaboradores 

gozaram de reduções 
de horário

CENTROS EDUCATIVOS INFANTIS

A conciliação da vida familiar e profissio-

nal é fundamental para a Mercadona. Por 

isso, em alguns blocos logísticos, oferece 

aos colaboradores a possibilidade de levar 

os filhos para um dos 4 centros educati-

vos infantis gratuitos que a empresa tem 

em funcionamento desde 2001.

Horários 
conhecidos 
com 
antecedência

10
dias em 
Espanha

1
mês em 
Portugal

50



Um modelo reputado internacionalmente

O modelo de Recursos Humanos da Mercadona ba-

seia-se no Modelo de Qualidade Total. Desde o seu 

lançamento, tem sido um evidente motor de cresci-

mento e desenvolvimento para a empresa, que, em 

2019, foi reconhecida de novo como a primeira em-

presa em Talento no setor da distribuição e a sexta 

a nível geral no ranking Merco Talento do Monitor 

Espanhol de Reputação Empresarial (Merco). 

Além disso, este modelo em constante melhoria foi 

também premiado internacionalmente. Concreta-

mente, para a Harvard Business Review, a política 

laboral da Mercadona consegue “tirar o máximo 

rendimento da equipa ao aproveitar as suas apti-

dões criativas e de resolução de problemas para in-

troduzir melhorias”.

María, colaboradora do supermercado de Urbanización Guadiana em Badajoz.

RECONHECIMENTOS
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Formação e desenvolvimento do talento

Para a Mercadona, investir na formação da equi-

pa é investir no futuro da empresa e de todos os 

que fazem parte do seu projeto. Por isso, poten-

cia constantemente as capacidades e os conheci-

mentos dos Colaboradores. 

Em 2019, este esforço representou um inves-

timento em formação de 106 milhões de euros, 

mais 36 milhões do que no ano anterior e uma 

média de 973 euros por pessoa em Espanha e de 

21.400 euros em Portugal. Este esforço permitiu 

a realização de mais de 3,6 milhões de horas de 

formação, tanto geral como específica. 

Neste contexto, a empresa tem continuado a tra-

balhar com o objetivo de criar uma equipa espe-

cializada em produtos frescos, que ultrapasse, no 

seu conjunto, as 567.000 horas de formação.

Graças a isto, dispõe de uma equipa com um alto 

rendimento, motivada, unida, com capacidades e 

um elevado nível de desempenho. Os Colabora-

dores têm consciência tanto do valor que tem o 

desenvolvimento do talento individual e coletivo, 

como da capacidade que a empresa tem para o re-

conhecer e aproveitar, facto que se comprova pela 

promoção de 849 pessoas a cargos com mais res-

ponsabilidade, 821 em Espanha e 28 em Portugal.

Saúde e segurança no trabalho

Para a Mercadona, zelar pela saúde e segurança 

dos seus colaboradores é uma responsabilidade 

prioritária, que assume através de um compromis-

so constante com a formação e prevenção nestas 

matérias e que trata de forma transversal. Devi-

do à sua relevância, a empresa tenta promover e 

Colaboradores da Mercadona durante o curso de executivos.
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manter o nível mais elevado de segurança e saúde 

no trabalho, o que implica a introdução de inicia-

tivas interdisciplinares que contribuem para criar 

as condições adequadas e evitar que aconteçam 

acidentes de trabalho e doenças profissionais.

Para isso, em 2019, realizou um investimento de 

10 milhões de euros em medidas de prevenção, o 

que lhe permitiu desenvolver um importante tra-

balho de consciencialização contínua e analisar 

cada processo interno e cada desempenho, com o 

objetivo de obter a maior segurança e ergonomia 

possível em todos os postos de trabalho.

Paralelamente, a empresa continuou a adequar os 

seus equipamentos de trabalho ao Real Decreto 

espanhol 1215/1997, melhorando a ergonomia dos 

postos de trabalho e a higiene industrial.

Para zelar pela saúde e segurança no trabalho, a 

Mercadona conta com o apoio e a participação 

de 9 associações mutualistas que colaboram com 

a Segurança Social (Umivale, Fremap, Asepeyo, 

MAZ, Ibermutuamur, Montañesa, Mutua Balear, 

MAC e Mutua Navarra). E, ainda, trabalha de for-

ma próxima e coordenada com serviços de pre-

venção externos, como Quirón Prevención, Previs, 

Preving e Cualtis, assim como com os serviços 

de prevenção dos principais fornecedores. Esta 

colaboração conjunta é um ponto importante de 

melhoria contínua da empresa nesta matéria que, 

ao longo dos anos, permitiu trocar e partilhar co-

nhecimentos e, como consequência, estabelecer 

e desenvolver novos critérios e processos para re-

forçar a proteção da saúde de toda a equipa.

E, ainda, em 2019, a Mercadona concluiu a reno-

vação das fardas do pessoal das lojas. As novas 

propostas apostam numa maior ergonomia e con-

forto. Para isso, a empresa investiu um total de 35 

milhões de euros, facto que mostra o seu compro-

misso com o bem-estar da equipa e a convicção 

de que os resultados acabam sempre por chegar 

quando se cuida das pessoas.

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

4. A Mercadona possui um vasto e elaborado plano de formação para to-

dos os colaboradores da equipa, desde a sua entrada na empresa, o que 

promove o seu crescimento pessoal e profissional, além das colaborações 

com entidades como a EDEM Escuela de Empresarios.

José e Raquel, médico da empresa e colaboradora no supermercado 
da Avenida Rotonda Portugal em Toledo.
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FORMAÇÃO DE COLABORADORES

21.400 €
de investimento médio 

por colaborador/a em Portugal

973 €
de investimento médio 

por colaborador/a em Espanha

3,6 
milhões de horas 

de formação

849
pessoas  
promovidas

821 
em Espanha

28 
em Portugal

106 M€
de investimento

36 M€
mais do que em 2018
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Ángel, colaborador do Departamento de Informática, durante a formação nos processos de loja da empresa, junta-
mente com M.ª Jesús, colaboradora do supermercado de Santa Gemma em Paterna, Valência.

PLANO DE PREVENÇÃO E 

PROGRAMA DE SAÚDE

391
avaliações de riscos 
dos novos centros e 

remodelações realizadas

23,02 ‰*
incidência 

de acidentes de trabalho

82 % 
de cobertura de exames 

de saúde

42
dias de duração 
média da baixa

9,9 M€ 
de investimento 
na prevenção de 

riscos laborais

* Índice de incidência = N.º de acidentes com baixa por cada 1.000 colaboradores
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Um Plano de Transformação Digital que se inicia 

nas pessoas

Em 2019, a Mercadona contratou 200 pessoas para 

o seu Departamento de Informática após ter inicia-

do, em abril, um processo de captação de talentos e 

ter recebido mais de 10.000 candidaturas compatí-

veis com os vários perfis necessários. 

Esta estratégia de seleção e integração de talen-

tos, realizada pelo Departamento de Recursos Hu-

manos, enquadra-se no ambicioso Plano de Trans-

formação Digital concebido pela empresa, ao qual 

prevê destinar 150 milhões de euros anuais para 

melhorar as ferramentas, os processos e as soluções 

informáticas, com o objetivo de facilitar a tomada 

de decisões e aumentar a eficiência e a agilidade 

dos processos. 

Graças a esta estratégia, 22 pessoas passaram a 

ocupar cargos em supermercados ou armazéns 

da cadeia, para promover novas responsabilidades 

na área informática. Com estas inclusões, no final 

de 2019, o departamento contava com 700 profis-

sionais multidisciplinares especializados em enge- 

nharia de software, tanto front-end como back-end, 

cloud, site reliability, gestores de projeto, arquitetu-

ra empresarial, administradores de sistemas, ope-

rações, analítica, IoT e segurança informática. A em-

presa prevê continuar a reforçar este departamento 

ao longo de 2020, com mais 200 profissionais.

2.2 Criação de emprego estável

A Mercadona desenvolve a sua atividade dentro de 

um modelo de crescimento partilhado, que contri-

bui para impulsionar o progresso social das zonas 

em que está presente. Um dos exemplos mais evi-

dentes é a criação de emprego realizada, ano após 

ano, pela empresa. Mais especificamente, em 2019, 

reforçou a equipa com a criação de 4.200 pos-

tos de trabalho estáveis e de qualidade, o que lhe 

permitiu fechar o ano com uma equipa de 90.000 

pessoas. Deste total, 900 fazem parte da equipa de 

Portugal, na qual entraram 600 pessoas durante 

este exercício. 

Desde o primeiro dia, todos aqueles que entram 

para a equipa da Mercadona iniciam um plano de 

acolhimento geral e específico. Isto permite-lhes 

conhecer de perto o que a empresa pretende deles, 

assim como o que lhes oferece para o conseguirem: 

formação, trabalho efetivo, conciliação, salário aci-

ma da média do setor e oportunidades de desen-

volvimento pessoal e profissional.

Esta filosofia, que aposta em “dar primeiro para po-

der receber”, tem permitido à empresa, ao longo 

destes anos, formar uma equipa profissional de alto 

rendimento e competitiva: uma equipa que apro-

veita ao máximo os seus recursos e capacidades e 

que os partilha com os restantes elementos para, 

de forma coesa, continuar a desenvolver o Projeto 

Mercadona.

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

8. A Mercadona conta com uma equipa de 90.000 pessoas, 89.100 em 

Espanha e 900 em Portugal, todas com um contrato sem termo e salários 

acima da média do setor.
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DISTRIBUIÇÃO DA EQUIPA

POR IDADES 

16 % até 29 anos

36 % entre 30 e 39 anos

39 % entre 40 e 49 anos

9 % mais de 50 anos

16

36

39

9

%

POR ÁREA DE ATIVIDADE 

6 % escritórios 

10 % logística 

84 % lojas

6

10

84

%

POR GÉNERO

38 % homens

62 % mulheres

38

62

%

90.000
colaboradores 
efetivos

89.100
em Espanha

900
em Portugal

4.200
novos postos 
de trabalho

14.300
contratações de apoio para campanhas 

específicas durante o ano

3.600
em Espanha

600
em Portugal
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2.3 Igualdade e diversidade

A Mercadona defende na sua organização o princípio 

da igualdade de tratamento e de oportunidades em 

todos os âmbitos, pelo que não admite discrimina-

ções por motivo de género, orientação sexual, estado 

civil, incapacidade, idade, raça, convicções políticas e 

religiosas, afiliação sindical ou de qualquer outro tipo.

Este quadro integrador gera uma política de neutrali-

dade empresarial, comprovada pelos próprios dados: 

62 % da equipa são mulheres, das 849 pessoas que 

foram promovidas em 2019, 40 % foram colaborado-

ras e existe um total de 1.877 mulheres em cargos de 

direção, 47 % do total.

A empresa conta com um Plano de Igualdade inte-

grado no seu Contrato Coletivo de Empresa em Espa-

nha, que garante um ambiente laboral com qualidade 

e que procura avançar na igualdade de tratamento e 

oportunidades, garantir a equidade retributiva, pre-

venir e eliminar qualquer possibilidade de discrimina-

ção e garantir o exercício corresponsável dos direitos 

de conciliação pessoal, familiar e laboral.

A consciencialização é fundamental para promover 

um ambiente de trabalho coeso, uma vez que permi-

te construir relações profissionais saudáveis, prevenir 

a discriminação e gerar equipas unidas e competiti-

vas. Como contrapartida, a empresa conta com o seu 

melhor ativo: uma equipa que mostra paixão pelo tra-

balho, o que se traduz no aumento direto da eficiên-

cia e da produtividade. 

Em 2019, a Mercadona continuou a impulsionar con-

dições de trabalho para respeitar a diversidade. Con-

ta com uma equipa na qual trabalham pessoas de 

mais de 57 nacionalidades diferentes, com diferentes 

convicções e idades, e 635 colaboradores com vá-

rios níveis de incapacidade, mais 56 do que em 2018. 

Além disso, trabalha com vários centros especiais de 

emprego que, no seu conjunto, agrupam aproxima-

damente mais 2.800 pessoas.

Fruto deste compromisso, a empresa assinou um 

acordo de colaboração com a Fundación ONCE, 

através do qual ambas as entidades se comprome-

tem a trabalhar em conjunto para melhorar a inclu-

são profissional das pessoas com vários níveis de 

incapacidade.

José Elías Portalés, diretor de contratação dos RH da Mercadona, e 
Alberto Durán, vice-presidente executivo da Fundación ONCE durante 
a assinatura do acordo.

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

5. A igualdade de género é uma premissa base da Mercadona, que con-

ta com uma política salarial transparente e igualitária, baseada no prin-

cípio de “para a mesma responsabilidade, o mesmo salário”.

10. A empresa conta com uma firme política de não discriminação, que 

impede as desigualdades por motivo de género, orientação sexual, es-

tado civil, incapacidade, idade, raça, convicções políticas e religiosas, 

afiliação sindical ou de qualquer outro tipo.

17. A empresa soma parcerias para atingir os seus objetivos, entre as 

quais se destaca a assinatura do acordo de colaboração com a Funda-

ción ONCE para melhorar a inclusão profissional das pessoas com vários 

níveis de incapacidade.
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Raldy, colaborador do supermercado de Ricardo San Juan em Madrid.
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O FORNECEDOR 

Durante 2019, a Mercadona avançou na evolução do Modelo de 

Interfornecedor no sentido do conceito de Fornecedor Totaler, que 

já iniciou no ano passado, e continuou a construir um projeto aberto 

e socialmente responsável que oferece agilidade, conhecimento 

partilhado, especialização e coinovação. Este projeto está sempre em 

evolução para criar um ecossistema inovador que permite oferecer 

produtos nascidos da experiência do cliente e com o desafio da 

qualidade, qualidade, qualidade e, sobretudo, qualidade todos os dias

Na sua aposta pela especialização, ofe-

rece um Sortido Eficaz de aproximada-

mente 8.000 produtos que são a melhor 

opção de qualidade e preço para os seus 

“Chefes”. Um sortido vivo, fruto da coino-

vação, que responde a necessidades reais 

e que se adapta aos diferentes hábitos de 

consumo, com especialidades locais e de 

proximidade.

Para isso, trabalha com 1.400 Fornece-

dores Totaler com os quais colabora para 

encontrar as melhores soluções através 

do diálogo com os “Chefes”. Este perma-

nente processo de comunicação permite 

ao Projeto Mercadona canalizar e unificar 

o conhecimento conjunto para funcio-

nar como motor da inovação e, ainda, do 

crescimento partilhado com os Fornece-

dores Totaler.

Apanha de peras do Fornecedor Totaler Frutas Pérez Carbonell em Alfaro, La Rioja.
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OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

9. A Mercadona colabora com 1.400 Fornecedores Totaler, facto que conti-

nua a favorecer o impulso de um importante cluster industrial.

O desenvolvimento do Modelo Totaler contribui para 

consolidar um projeto socialmente responsável e de 

crescimento partilhado. Um projeto aberto no qual é 

verdadeiramente relevante a especialização do fabri-

cante e a sua agilidade para inovar, não só com produ-

tos que sejam a melhor opção de qualidade e preço 

para “O Chefe”, mas também com novas propostas, 

fruto de desenvolvimentos responsáveis e do com-

promisso da empresa com a ecoinovação. 

Esta forma de entender a relação com os fornecedo-

res e de contribuir para a geração de riqueza foi reco-

nhecida pela CEPYME (Confederação Espanhola das 

Pequenas e Médias Empresas) que, em 2019, decidiu 

conceder à Mercadona o seu prémio especial de Tra-

jetória Empresarial, por considerar que a empresa é 

uma fonte criadora de riqueza através, entre outros 

fatores, “das sólidas relações que mantém com milha-

res de fornecedores e PME” que são também fonte de 

crescimento e desenvolvimento.

*  Carrinho de Compras: a Compra Total do “Chefe” 

com a máxima qualidade ao menor custo mensal.

No Modelo Totaler, a relação da Mercadona com os seus fornecedores rege-se por uma série de 
princípios baseados em:

3.1 Especialistas em produtos 

A Mercadona trabalha para ser Totaler e prescrever ao 

“Chefe” produtos com a máxima qualidade, que lhe per-

mitam obter o seu Carrinho de Compras* ao mínimo 

custo. Um dos seus principais pontos fortes é a espe-

cialização, que lhe permite construir um Sortido Eficaz e 

apostar num crescimento responsável, fruto da capaci-

dade de dar respostas às necessidades reais e implemen-

tar exclusivamente as iniciativas que acrescentam valor.

Em 2019, contou com o apoio de 1.400 Fornecedo-

res Totaler com os quais estabelece um quadro de 

relação a longo prazo e procura a especialização por 

produto e não por categoria. A estes, é preciso acres-

centar 300 fornecedores portugueses. Em conjunto 

com estes, constrói um importante cluster industrial e 

desenvolve soluções com e para “O Chefe”, através da 

coinovação, processo de inovação conjunta pioneiro 

com o qual ganham todas as partes: “O Chefe”, mais 

satisfeito com um Sortido Eficaz especializado, o For-

necedor Totaler, com a garantia de compra indefini-

da do produto, enquanto se cumpram as condições 

acordadas, e a Mercadona, com produtos diferencia-

dores e a agilidade requerida para se adaptar às ne-

cessidades em constante mudança dos seus clientes.

MODELO TOTALER

- Relação a longo prazo.

- Desenvolvimento do produto com “O Chefe” e para “O Chefe” com iniciativas de coinovação.

-  Produtos que ofereçam diferenciação “Hacendado” e que cumpram sempre: a segurança alimentar, a 

qualidade definida, o serviço e um preço de compra competitivo.

- Contrato indefinido sempre que se cumpram as condições acordadas em cada produto.

- Processos de elaboração sustentáveis e socialmente responsáveis.
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Couve-lombarda nas instalações do Fornecedor Totaler Fruti-Taipina em Cantanhede, Coimbra.

00.000
trabajadores

con empleo estable y 
de calidad

00.000
trabajadores

con empleo estable y 
de calidad

FORNECEDOR TOTALER

Fornecedor Totaler: Fornecedor 
especialista que, juntamente 

com a Mercadona, desenvolve 
o melhor produto, fruto da 
coinovação que parte do 

“Chefe” para trás, garantindo 
sempre a segurança alimentar, a 
qualidade, o serviço e um preço 
competitivo em cada produto, e 
com o qual a empresa mantém 

uma relação comercial de 
estabilidade sob as marcas 

Hacendado, Deliplus, Bosque 
Verde e Compy, entre outras.

Deve garantir:

- Segurança alimentar

- Qualidade definida que 
parte do “Chefe” e com “O 

Chefe” todos os dias

- Serviço

- Preço de mercado competitivo
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3.2 Uma colaboração conjunta e sustentável  

O Modelo de Fornecedor Totaler é um modelo de 

responsabilidade partilhada, que aposta na colabo-

ração e agilidade como atributos-chave para inovar 

e desenvolver soluções que sejam a melhor opção 

de qualidade e preço para “O Chefe”.  Para isso, a 

Mercadona exige aos fornecedores um firme com-

promisso em matéria de gestão ética, pelo que de-

vem cumprir e respeitar as normas dos países onde 

trabalham. Todos devem trabalhar de acordo com 

as Diretrizes de Conduta Ética da Mercadona, que 

têm como base os princípios da Organização In-

ternacional do Trabalho (OIT) e da Ethical Trading 

Initiative, devem oferecer ambientes laborais segu-

ros e saudáveis para a equipa e cumprir a legisla-

ção ambiental que lhes seja aplicável na gestão dos 

resíduos, emissões atmosféricas, ruídos, descargas 

de águas residuais, degradação do solo e mudança 

na utilização do solo florestal, assim como aceitar a 

Política de Compra de Produtos de Pesca ou a Polí-

tica de Bem-estar Animal da Mercadona.

Para poder oferecer aos “Chefes” um sortido “vivo” 

e com a máxima qualidade, a empresa conta com 

os Departamentos de Compras e de Prescrição 

que, no final de 2019, somavam um total de mais 

de 1.000 gerentes. O seu esforço constante, tanto 

na captação das necessidades concretas dos “Che-

fes” como na procura de soluções especializadas, 

permitiu à empresa criar uma rede de Fornecedo-

res Totaler de frescos e secos, com um know-how 

inovador e aptidões e capacidades únicas para, por 

um lado, elaborar produtos tradicionais ou referên-

cias locais com uma qualidade excelente e, por ou-

tro, ser capaz de introduzir nas prateleiras produtos 

diferenciadores e de vanguarda, fruto da colabora-

ção, da coinovação e da ecoinovação.

E tudo isto aplicando nos seus processos boas práti-

cas de proteção ambiental e produção responsável, 

com projetos baseados na Economia Circular e no 

uso eficiente de recursos que permitem ajustar ao 

máximo o consumo de matérias-primas. A empresa 

participa, juntamente com diferentes Fornecedores 

Totaler, em vários programas de instituições que fo-

mentam o bem-estar animal, como o Instituto de 

Investigação e Tecnologia Agroalimentar (IRTA) ou 

o Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tec-

nológico (NEIKER-Tecnalia). 

Graças a este compromisso partilhado, 100 % da 

carne fresca, ovos e leite da Mercadona são prove-

nientes de fornecedores homologados que assumi-

ram o compromisso de implementar antes de 2021 

normas certificáveis relativas ao bem-estar animal, 

tanto durante a vida na exploração, como durante 

o transporte e no abate. Do mesmo modo, os for-

necedores de carne e leite aderiram aos planos de 

redução de antibióticos, impulsionados pela Agên-

cia Espanhola do Medicamento e pelo Ministério 

de Saúde, Consumo e Bem-estar Social espanhol, 

ao mesmo tempo que continuam a trabalhar para 

a obtenção de novas certificações específicas. As-

sim, por exemplo, em 2019, os Fornecedores To-

taler de frango Avinatur, Nutrave, Pujante e Vall 

Companys conseguiram certificar o frango rural, 

uma nova raça de frango de crescimento lento que 

cumpre vários requisitos, como ter mais suculência 

e sabor graças à sua maior percentagem de gordu-

ra infiltrada, manter uma alimentação garantida de, 

pelo menos, 65 % de cereais, incluindo milho, ou 

ter um período de criação e crescimento de, pelo 

menos, 56 dias.

Por outro lado, todos os fornecedores de pesca ex-

trativa e aquicultura partilham a Política de Compra 

de Produtos de Pesca da Mercadona, cujo objetivo 

é conseguir uma significativa melhoria na sustenta-

bilidade deste tipo de produtos. Alguns exemplos 

de ações impulsionadas para conseguir esta finali-

dade são a colaboração com o Fornecedor Totaler 

Escurís e com a International Seafood Sustainability 

Foundation (ISSF) para garantir que 100 % do atum 

de conserva Hacendado provém de bancos respon-

sáveis e sustentáveis; e o trabalho de investigação 

que a empresa está a realizar com o Conselho Su-

perior de Investigações Científicas (CSIC) para tra-

var a evolução de possíveis parasitas suscetíveis de 

serem encontrados no peixe.
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Processo de elaboração do torrão mole de amêndoa Hacendado nas instalações do Fornecedor Totaler Sanchis Mira em Jijona, Alicante.
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OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

12. A Mercadona trabalha com os fornecedores na utilização eficiente dos 

recursos, na otimização dos processos logísticos e noutros assuntos rela-

cionados, como a promoção do bem-estar animal através de programas 

reconhecidos internacionalmente e em colaboração com várias instituições.

14. A empresa dispõe de uma política de pesca sustentável na qual cola-

bora com várias entidades para melhorar a sustentabilidade dos recursos 

marinhos.

No final de 2019, a empresa trabalhava com 3.074 

fornecedores comerciais e 13.354 fornecedores não 

comerciais e de serviço, além de 217 transportado-

res. Todos eles, juntamente com os 1.400 Fornece-

dores Totaler, são corresponsáveis pela evolução da 

empresa, assim como pela repercussão que o seu 

desenvolvimento tem na sociedade, através de uma 

política de crescimento partilhado que cria indús-

tria, atividade, emprego e que, em resumo, gera va-

lor também nas economias locais.

Por exemplo, em 2019, o volume de compras rea-

lizadas em Espanha pela Mercadona foi de 19.970 

milhões de euros, valor que se traduz em que mais 

de 85 % do sortido é de origem espanhola. Além 

disso, após a abertura das suas primeiras 10 lojas 

em Portugal, a empresa aumentou também o vo-

lume de compras realizadas neste país, que atingi-

ram os 217 milhões de euros. Paralelamente, e com 

o objetivo de oferecer sempre a melhor opção ao 

“Chefe”, a Mercadona está presente em mais 12 paí-

ses, além de Espanha e Portugal, nos quais trabalha 

com os melhores fornecedores para reforçar o seu 

sortido e o seu serviço. Nestes países, conta ainda 

com escritórios de representação, filiais e sucursais 

que permitem à empresa dar cobertura legal aos 

45 colaboradores que, na origem, podem agir em 

representação da empresa.

Consulte a Política de Pesca Sustentável da Mercadona:

https://www.mercadona.pt/pt/atualidade/politica-de-pesca-responsavel-da-mercadona/news   

Consulte as Diretrizes de Conduta Ética:

https://www.mercadona.pt/pt/pautas-de-conduta-etica-para-os-fornecedores
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Participantes na 21.ª Reunião de Interfornecedores da Mercadona realizada em maio de 2019.

REUNIÃO DE INTERFORNECEDORES

Em maio de 2019, foi celebrada a Reunião de Interfornecedores da Mercadona, a última com este 

nome, uma vez que a partir do exercício de 2020 será a Reunião de Fornecedores Totaler. Nesta, foi 

debatida a evolução do modelo de relação com os fornecedores para o modelo Fornecedor Totaler, 

centrado em desenvolver produto a produto, onde se é especialista, e não categorias completas. O 

encontro serviu para que todos os presentes manifestassem o importante percurso de melhoria da 

empresa e dos seus fornecedores e a oportunidade de o aproveitarem para continuar, em conjunto, 

a satisfazer “O Chefe” e os restantes componentes da empresa.

Do mesmo modo, e tendo como princípios fundamentais a segurança alimentar e a qualidade, foi 

abordada a necessidade de continuar a escutar ativamente “O Chefe” e de partilhar entre todos o 

desafio comum de impulsionar o desenvolvimento e introduzir melhorias nos produtos e processos 

para avançar para um crescimento sustentável e partilhado.

Este modelo socialmente responsável contribui para a expansão e o crescimento não só daqueles 

que fazem parte do projeto, como também dos meios onde desenvolve a sua atividade. 
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EXEMPLOS DE INVESTIMENTO E EMPREGO DE FORNECEDORES TOTALER EM 2019

ESPANHA

1,7 M€
investimento

29
novos empregos

AMIFAR
Peligros (Granada)

Instalações de produção e 
investimentos associados

10,6 M€
investimento

180
novos empregos

GRUPO PANSTAR
Albuixech (Valência)

Novas instalações e 
linhas de fabrico

2,3 M€
investimento

16
novos empregos

VEGETALES  
LINHA VERDE

Tudela (Navarra)

Melhorias de qualidade e 
otimização logística

2,5 M€
investimento

9
novos empregos

NATURLEITE
Meira (Lugo)

Nova linha de 
leite fresco

2,5 M€
investimento

41
novos empregos

GRUPO LEMOINE
Cocentaina (Alicante)

Nova unidade de 
discos de algodão

3,8 M€
investimento

17
novos empregos

CONSERVAS EL 
CIDACOS

La Puebla de Montalbán 
(Toledo)

Nova linha e nova estação 
depuradora
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PORTUGAL

1,1 M€
investimento

6
novos empregos

GREENSUN
Guimarães (Braga)

Ampliação e melhorias 
nas plantações

9,5 M€
investimento

20
novos empregos

FRUTINTER
Onda (Castellón)

Novas linhas de 
preparação e embalagem

3 M€
investimento

17
novos empregos

NUEVA COCINA
Alcantarilla (Murcia)

Desenvolvimento de salada 
russa para Pronto a Comer

5,2 M€
investimento

90
novos empregos

CUNIESPLUGA
L’Espluga de Francolí 

(Tarragona)

Nova unidade 
de produção

1,9 M€
investimento

15
novos empregos

PCARNES
Alcobela de Cima  

(Lisboa)

Nova linha de salsichas para 
Pronto a Comer

CONSERVAS 
A POVEIRA

Laúndos 
(Póvoa de Varzim)

Novas linhas e 
várias melhorias

1,4 M€
investimento

43
novos empregos
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3.3 Código de Boas Práticas Comerciais

A Mercadona defende as práticas comerciais justas 

e há já alguns anos que aderiu ao Código de Boas 

Práticas Comerciais na Contratação Alimentar. Este 

acordo voluntário, que representa um novo passo 

na promoção de práticas comerciais justas, enqua-

dra-se na Lei espanhola sobre as Medidas para Me- 

lhorar o Funcionamento da Cadeia Alimentar e é 

impulsionado pelo Ministério da Agricultura, Pescas 

e Alimentação espanhol (MAPA), em colaboração 

com várias associações de toda a cadeia agroali-

mentar espanhola. 

Do mesmo modo, desde 2014, a empresa é membro 

da The Supply Chain Initiative, projeto voluntário 

impulsionado por várias associações setoriais da 

Europa e que representa a indústria alimentar e de 

bebidas (FoodDrinkEurope), os produtores de bens 

de marca (AIM), o comércio a retalho (the European 

Retail Round Table, EuroCommerce e Independent 

Retail Europe), as PME (UEAPME) e o comércio 

agrícola (CELCAA). Esta iniciativa, na qual a Merca-

dona participa ativamente, procura promover prá-

ticas de negócio justas na cadeia alimentar, como 

base dos acordos comerciais, objetivo para o qual 

conta com o apoio adicional da Comissão Europeia. 

3.4 O valor do setor primário

A Mercadona tem reforçado nos últimos anos as suas 

ligações com os setores estratégicos da produção 

agroalimentar espanhola, como o agrícola, o piscató-

rio e o da criação de gado, os quais considera moto-

res de crescimento, tanto para a empresa, como para 

este país no geral. Trabalha de perto com eles na pla-

nificação do seu desenvolvimento, reunindo esforços 

e apostando no conhecimento partilhado.

- Estabilidade

- Produtividade

- Planificação

- Diálogo

- Crescimento partilhado 
e sustentabilidade

PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS

No seu compromisso com a modernização do setor 

primário, e através da colaboração conjunta, a em-

presa tenta unificar critérios e coordenar os esforços 

para, entre todos, se gerarem sinergias e construir 

uma cadeia agroalimentar eficiente, moderna e dife-

rencial, que seja benéfica para todos os elos. 

Assim, a Cadeia Agroalimentar Sustentável da Mer-

cadona continuou a sua especialização em 2019 e 

voltou a mostrar que as iniciativas, fruto da colabo-

ração conjunta e do conhecimento partilhado, são al-

ternativas eficientes que acrescentam valor e geram 

riqueza.

Exemplo disso é a colaboração mantida com inúme-

ras cooperativas, como a de Murgiverde, em El Eji-

do (Almeria). Este Fornecedor Totaler, com o qual a 

empresa trabalha desde 2017, é uma cooperativa de 

segundo grau, que conta com 800 sócios que con-

seguiram adaptar a sua produção aos diversos mi-

croclimas existentes nesta zona, o que lhes permitiu 

especializarem-se e otimizarem as suas culturas de 

pimento, tomate, curgete, beringela, melão, melancia 

e pepino. Ou, ainda, a relação que a empresa mantém 

com o Fornecedor Totaler Constantino Adrián. Tra-

ta-se de uma empresa valenciana de terceira geração 

que conseguiu especializar-se em cebola amarela, 

tanto de produção própria como através de terceiros, 

todos produtores espanhóis, e que destina 20 % da 

sua produção total ao Bloco Logístico de Guadix e, 

esporadicamente, a outros blocos da empresa.
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00.000
trabajadores

con empleo estable y 
de calidad

00.000
trabajadores

con empleo estable y 
de calidad

9.500 
agricultores

6.700 
criadores de gado 

12.000 
pescadores

 
Santolas do Fornecedor Totaler Cetárea del Sur nas suas instalações de Cádiz. /  Barco de pesca Siempre Landera à chegada ao porto de Pasaia San Pedro, Gipuzkoa. / 
Vacas do Fornecedor Totaler Queizuar na sua exploração de Boqueixón, Corunha. /  Batatas do Fornecedor Totaler Hijolusa nas suas instalações de León.

A MERCADONA MANTÉM 
UMA RELAÇÃO COMERCIAL 

DIRETA COM
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3.5 Logística eficiente

A rede logística eficiente e sustentável da Merca-

dona está formada por mais de 1 milhão de metros 

quadrados, divididos por 14 blocos logísticos ope-

racionais, 2 armazéns satélites e 2 armazéns regu-

ladores. Nestes, 9.000 pessoas, 258 das quais em 

Portugal, trabalham diariamente para garantir o 

fornecimento dos 1.636 supermercados que a em-

presa tinha no final de 2019. 

Para gerir esta rede, a Mercadona desenvolveu e 

implementou ao longo dos anos medidas e inicia-

tivas de logística verde, transformando e adap-

tando diferentes sistemas, processos e estrutu-

ras logísticas, com o objetivo de criar estratégias 

que respeitem o ambiente. Desta forma, procura o 

equilíbrio entre a rentabilidade e a eficiência eco-

lógica, ao mesmo tempo que minimiza o impacto 

sobre o ambiente através de várias ações, como a 

otimização das rotas e das cargas, o que reduz a 

poluição produzida; melhorias na “última milha”; o 

aproveitamento do transporte intermodal; a utili-

zação, através de meios próprios ou de terceiros, 

de sistemas de propulsão alternativos ao gasóleo, 

como o gás natural liquefeito; ou a implementação 

de aplicações software que fornecem dados para 

corrigir e melhorar a pegada de carbono.

Além disso, a Mercadona destina importantes re-

cursos para continuar a modernizar a sua plata-

forma logística, com o objetivo de otimizar o seu 

potencial e dispor de infraestruturas modernas, 

consciente da relevância que a logística e a defi-

nição e gestão de stocks têm na sua atividade. 

Em 2019, a empresa investiu um total de 340 mil-

hões de euros que permitiram concluir as obras de 

construção do primeiro bloco logístico da empresa 

em Portugal, concretamente na Póvoa de Varzim 

(distrito do Porto), assim como realizar importan-

tes avanços noutros blocos. 

Assim, por exemplo, ao longo do ano foram des-

tinados um total de 35 milhões de euros às insta-

lações de Vitória (Álava). Graças às melhorias rea-

lizadas, deu-se início em 2019 ao serviço de secos 

picking nesta plataforma, na qual foram também 

investidos 7 milhões de euros adicionais para colo-

car em funcionamento, em fevereiro de 2019, uma 

fábrica de pão.

A empresa investiu igualmente um total de 56 mil-

hões de euros para reforçar a eficiência do seu Blo-

co Logístico de San Isidro (Alicante). Para isso, foi 

adicionada ao longo do ano uma nova câmara para 

peixe, à qual se juntarão, durante 2020, as novas 

câmaras de fruta e verdura. No Bloco Logístico de 

Guadix (Granada), o investimento de 28 milhões de 

euros, realizado em 2019, permitiu concluir a gru-

pagem de refrigerados. Este bloco logístico prevê 

implementar o renovado serviço de congelados no 

final de 2020.

Adicionalmente, a Mercadona investiu 8 milhões 

de euros no seu bloco de Sant Sadurní (Barcelo-

na), tendo conseguido inaugurar os seus serviços 

de secos, frio e refrigerados. Destinou igualmente 

6 milhões de euros à sua plataforma de Sant Es-

teve Sesrovires (Barcelona) para poder iniciar, em 

dezembro de 2019, o seu primeiro serviço de frio. 

Da mesma forma, a empresa continuou a realizar 

avanços no seu futuro Bloco Logístico de Sara-

goça, cujos serviços de fornecimento às lojas serão 

iniciados por fases a partir de 2020.
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1  RIBA-ROJA DE TÚRIA, Valência

2  ANTEQUERA, Málaga

3  SANT SADURNÍ D’ANOIA, Barcelona

4  SAN ISIDRO, Alicante

5  HUÉVAR, Sevilha

6  GRANADILLA DE ABONA, Tenerife (Santa Cruz de Tenerife)

7  CIEMPOZUELOS, Madrid

8   INGENIO, Gran Canaria (Las Palmas)

9  VILLADANGOS DEL PÁRAMO, Leão

10  SARAGOÇA (Saragoça) (ampliação da zona de perecíveis, em construção)

11  GUADIX, Granada (ampliação de congelados, em construção)

12  ABRERA, Barcelona

13  VITÓRIA, Álava (ampliação da zona de refrigerados, em construção)

14  PÓVOA DE VARZIM, Porto (Portugal) 

15  PARC SAGUNT, Sagunto (Valência) (em construção)

A1  MERCAPALMA, Palma de Maiorca (Ilhas Baleares)

A2  FUERTEVENTURA, Fuerteventura (Las Palmas)

R1  RIBA-ROJA DE TÚRIA REGULADOR, Valência

R2  SANT ESTEVE REGULADOR, Barcelona

A Armazém satélite Colmeia (armazém online)@

Bloco logístico em construção Raio de ação

RBloco logístico em funcionamento Armazém regulador

8 INGENIO

6 GRANADILLA DE ABONA

7 CIEMPOZUELOS

5 HUÉVAR

13 VITÓRIA

12 ABRERA

10 SARAGOÇA

11 GUADIX

9 VILLADANGOS 
DEL PÁRAMO

1 RIBA-ROJA DE TÚRIA

15 PARC SAGUNT

4 SAN ISIDRO

A2 FUERTEVENTURA

A

R
@

@

R1 RIBA-ROJA 

DE TÚRIA REGULADOR

R2 SANT ESTEVE 
REGULADOR

GETAFE 
(em contruçao)

BARCELONA

VALÊNCIA

2 ANTEQUERA

14 PÓVOA DE VARZIM 3 SANT SADURNÍ D’ANOIA

@
R

A1 MERCAPALMA
A
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Blocos logísticos inteligentes e ecológicos

Em 2007, a Mercadona inaugurou o seu primei-

ro bloco logístico inteligente, uma infraestrutura 

completamente automatizada, pioneira no setor 

que, além de eliminar as sobrecargas, é um motor 

de competitividade e produtividade. Com esta ini-

ciativa, aposta no trabalho de qualidade nos seus 

armazéns ao eliminar completamente qualquer 

manipulação e sobrecarga dos colaboradores da 

sua divisão logística e contribui para prevenir e 

reduzir o risco de acidentes de trabalho. Potencia 

também o armazenamento sustentável, ao dispor 

de infraestruturas capazes de mover a mercadoria 

com mais agilidade e facilidade do que os procedi-

mentos logísticos convencionais.

No final de 2019, a empresa dispunha de 4 blocos 

deste tipo, que denomina Armazém Século XXI, si-

tuados em Ciempozuelos (Madrid), Villadangos del 

Páramo (Leão), Abrera (Barcelona), Vitória (Álava) 

e, gradualmente, os restantes blocos serão adapta-

dos a esta nova tecnologia. 

Ao longo do ano, a empresa inaugurou o seu pri-

meiro bloco logístico em Portugal, mais especifica-

mente na Póvoa de Varzim, localização estratégica 

que permite abastecer os supermercados da ca-

deia da zona norte de Portugal e comunicar facil-

mente com o bloco logístico já existente no norte 

de Espanha, em Villadangos del Páramo, província 

de Leão. O bloco logístico de Portugal, perto da 

área de influência da cidade do Porto, foi construí-

do numa parcela de 50.000 metros quadrados, 

representou um esforço de investimento de 21 mil-

hões e atualmente trabalham aqui 258 pessoas.

Paralelamente, a empresa continua a reforçar o seu 

parque logístico e nos próximos anos inaugurará 

um novo bloco inteligente em Parc Sagunt (Valên-

cia). Ao longo do ano, investiram-se 74 milhões de 

euros neste projeto, cujos trabalhos de edificação 

continuarão ao longo de 2020 para dar início à sua 

atividade em 2021 com a distribuição de produtos 

frescos, reduzindo o manuseamento e o esforço 

excessivo dos colaboradores e promovendo a Eco-

nomia Circular através da gestão da limpeza e re-

ciclagem das embalagens. Entre outros serviços, 

este bloco logístico terá uma área de estaciona-

mento para 150 camiões e tomadas de carrega-

mento para carros elétricos no estacionamento de 

veículos ligeiros.

14
blocos 
logísticos

13
em Espanha

1
em Portugal

340 M€ 
de investimento 

+ 1 M 
de m2 de superfície 

2 
armazéns reguladoress

2 
armazéns satélites
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M.ª José, colaboradora do Bloco Logístico de Vitória em Álava.
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A SOCIEDADE 

Desde a sua fundação, o projeto empresarial da Mercadona está 

comprometido com a promoção e fomento da prosperidade 

partilhada. Aposta numa atividade eficiente, responsável e 

sustentável, através de práticas empresariais que geram bem-estar 

e permitem avançar diariamente no objetivo comum de “ser uma 

empresa que as pessoas queiram que exista e sintam orgulho nela”

Através do seu Modelo de Qualidade To-

tal, a Mercadona desenvolve uma cultura 

empresarial consciente relativamente à 

Sociedade na qual desenvolve a sua ati-

vidade. Esta cultura, na qual se encaixam 

valores como a confiança, a responsabi-

lidade, a transparência, a integridade, a 

honestidade e a igualdade, contribui para 

melhorar a qualidade de vida das pessoas 

e dos locais onde está presente. 

A aposta no benefício mútuo e partilha-

do com a Sociedade é uma das marcas 

distintivas da Mercadona. Por isso, a em-

presa envolve-se e destina importantes 

recursos à inovação social, que também 

assume de forma sustentável, responsá-

vel e partilhada, ao serviço da sociedade 

e da sua transformação. 

Ana, Lucía e Clara, “Chefes” no exterior do supermercado de Canet em Canet d’en Berenger, Valência.
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4.1 Um impacto sustentável e partilhado  

A Mercadona é uma iniciativa empresarial conscien-

te, que encara a sua atividade de forma responsável. 

Dispõe de um modelo de gestão que aposta na ver-

dade universal de que “para poder receber, primeiro 

temos de dar”, realidade que coloca em prática de 

forma transversal e com a qual contribui para gerar 

crescimento partilhado.

A empresa incentiva um comportamento responsá-

vel e mantém, permanentemente, uma atitude de 

diálogo, escuta ativa e empatia com os seus círculos 

de influência. Isto permite-lhe envolver-se nos pro-

blemas que enfrentam as várias comunidades com 

as quais, devido à sua atividade, se relaciona nos 

âmbitos local, nacional e global.

A sua atitude responsável permite-lhe impulsio-

nar medidas que contribuem para melhorar estes 

meios e as pessoas que fazem parte dos mesmos e 

introduzir melhorias no plano económico, social, in-

telectual, cultural ou ecológico. Para isso, promove 

várias iniciativas, como o apoio ao empreendimen-

to, a aposta na convivência com formatos comer-

ciais tradicionais, o aproveitamento eficiente dos 

recursos naturais e a colaboração com organismos 

e entidades que auxiliam as pessoas com menos re-

cursos, entre outras. 

Em 2019, como exemplo da sua contribuição para 

a prosperidade partilhada, a empresa investiu em 

Espanha e Portugal um total de 2.200 milhões 

de euros para consolidar o seu desenvolvimento 

a curto e médio prazo. Além disso, o crescimento 

sustentável da empresa gerou 4.200 novos postos 

de trabalho estáveis, 3.600 em Espanha e 600 em 

Portugal, o que representa uma média aproximada 

de 14 por dia.

No quadro da geração de emprego sustentável, 

a atividade da Mercadona e toda a sua cadeia de 

montagem representa 655.000 postos de trabalho 

diretos, indiretos e induzidos em 2019, número que 

representa 3,6 % do emprego total em Espanha em 

2019, de acordo com os dados do Instituto Valen-

ciano de Investigações Económicas (Ivie). 

Relativamente à contribuição fiscal da Mercadona 

para as Administrações Públicas espanholas, a em-

presa realizou um contributo em 2019 de 1.585 mi-

lhões, a título de tributos suportados e cobrados: 

853 milhões de euros em pagamentos à Segurança 

Social, 158 milhões de euros de IRC (Imposto sobre 

o Rendimento das Pessoas Coletivas), 452 milhões 

de euros de IVA e IRS (Imposto sobre o Rendimen-

to das Pessoas Singulares), assim como 122 milhões 

de euros com outros impostos e taxas. Esta con-

tribuição conjunta da Mercadona representa 1,95 % 

do PIB espanhol, o que representa 24.200 milhões 

de euros no passado exercício. Do mesmo modo, 

o impacto fiscal em Espanha da sua atividade di-

reta, indireta e induzida representou 8.643 milhões 

de euros e um impacto de 2 % na cobrança total 

estimada das Administrações Públicas espanholas. 

E, ainda, a empresa partilhou, em 2019, o crescimen-

to da Irmãdona com a sociedade portuguesa, o que 

se traduziu numa contribuição total de 11 milhões de 

euros em impostos suportados e cobrados, distri-

buídos por 6 milhões de euros à Segurança Social, 2 

milhões de euros de IRC e outros impostos e taxas, 

e 3 milhões de euros de IRS e IVA.

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

8. A Mercadona é um projeto empresarial de crescimento partilhado. Em 

2019 pagou às Administrações Públicas de Espanha 1.585 milhões de euros 

e contribuiu com 24.200 milhões de euros para o PIB espanhol e com 11 

milhões de euros para o Estado português.
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24.200 M€
contribuição conjunta 

para o PIB
1,95 % do PIB espanhol

8.643 M€
de arrecadação fiscal  

2 % da arrecadação total estimada 
das Administrações Públicas 

espanholas (incluindo os descontos 
para a Segurança Social)

655.000
postos de trabalho   

em Espanha
3,6 % do emprego total 

em Espanha

Contribuição total de rendimentos, emprego e arrecadação fiscal*

IMPACTO DA ATIVIDADE ECONÓMICA DA MERCADONA

Segurança Social  

2 M€

IRC e outros  
impostos e taxas 

2 M€

IRS e IVA  

3 M€

Segurança Social 

4 M€

Contribuições fiscais Irmãdona (PORTUGAL)

Contribuições fiscais suportadas Irmãdona

Contribuições fiscais arrecadadas Irmãdona

Impostos suportados e cobrados 

11 M€ 

* Dados atualizados segundo a metodologia utilizada pelo Instituto Valenciano de Investigações Económicas (Ivie), em 2019.

Segurança Social  

713 M€

Segurança Social  

140 M€

IRC  

158 M€

IRS  

354 M€

Outros impostos e taxas  

122 M€

IVA  

98 M€

Contribuições fiscais Mercadona (ESPANHA)

Contribuições fiscais suportadas Mercadona

Impostos suportados e cobrados 

1.585 M€ 

Contribuições fiscais arrecadadas Mercadona
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4.2 Sistema de gestão ambiental 

A Mercadona preocupa-se e pensa ativamente no 

ambiente, sendo uma responsabilidade que faz par-

te das suas prioridades. Embora, ano após ano, a 

empresa dedique cada vez mais recursos para con-

seguir reduzir o impacto ambiental da sua ativida-

de, tem hoje consciência de que ainda falta muito 

por fazer.

Para conseguir estes objetivos e impulsionar este 

compromisso que a sociedade exige, a empresa in-

vestiu 43,7 milhões de euros na proteção do ambien-

te em 2019. E vai continuar a introduzir melhorias na 

sua cadeia de montagem e a realizar importantes 

esforços para analisar o impacto de toda a sua ati-

vidade e minimizá-lo, através da inclusão de estra-

tégias concretas no seu sistema de gestão ambien-

tal próprio, focado na gestão responsável de três 

áreas: energia, logística e resíduos.

Eficiência energética

No seu compromisso com uma utilização respon-

sável da energia, a Mercadona tem continuado a 

promover o uso de energias renováveis tanto nas 

suas lojas, como nos seus blocos logísticos. Para 

isso, tem incentivado a iluminação LED e a recu-

peração e reaproveitamento do calor residual. Ao 

mesmo tempo, tem introduzido melhorias de iso-

lamento e um sistema de gestão de alarmes que 

garante diariamente a temperatura ótima dos ex-

positores refrigerados. Paralelamente, a empresa 

dispõe de instalações frigoríficas mais sustentá-

veis, assim como de tecnologias alternativas com 

gases não poluentes que reduzem as emissões e a 

quantidade de gases refrigerantes. 

Esta aposta na eficiência energética e na otimi-

zação do consumo de recursos naturais permitiu 

à empresa terminar 2019 com 800 supermercados 

adaptados ao Novo Modelo de Loja Eficiente (Loja 

8). Neste ano, um total de mais 351 estabelecimen-

tos da cadeia foram remodelados com o objetivo 

de se adaptarem a este padrão mais sustentável, 

que permite uma poupança energética de até  

40  % em iluminação e refrigeração comparado 

com uma loja convencional, e todas as 10 lojas de 

Portugal já têm estas características. Num esforço 

para conseguir espaços de venda mais amigos do 

ambiente, a Mercadona prevê que em 2023 todos 

os seus supermercados estejam adaptados ao Mo-

delo de Loja Eficiente.

Neste sentido, os supermercados da cadeia dis-

põem de um sistema automático que gere os 

horários de abertura e fecho, com o objetivo de 

garantir sempre que os sistemas de iluminação, 

extração e climatização só estão ligados quando 

é estritamente necessário. As lojas dispõem tam-

bém de um sistema de poupança energética na 

instalação da climatização que permite adaptar o 

consumo de acordo com a temperatura exterior 

de forma automática (sistema de free cooling/free 

heating).

Do mesmo modo, a empresa promove iniciativas 

ecoinovadoras que contribuem para a eficiência 

energética. É o caso das coberturas ajardinadas que 

foram construídas em algumas lojas e que são já 

7 em 2019. Trata-se de zonas verdes que oferecem 

vantagens estéticas, técnicas e ambientais, tanto à 

loja como ao meio no qual esta se insere. Graças 

a este tipo de construções, a empresa consegue 

reduzir a poluição e o denominado “efeito ilha de 

calor”, gera significativas poupanças energéticas 

graças ao aproveitamento da absorção do calor 

para a climatização interior, reforça o isolamento 

acústico, diminui o consumo de água e melhora a 

vida útil das coberturas. São vantagens que, no seu 

conjunto, contribuem para atingir os objetivos defi-

nidos no Livro Verde de Sustentabilidade Urbana e 

Local, editado pelo então Ministério da Agricultura, 

Pesca, Alimentação e Ambiente espanhol. 

Mais informações na Memória Ambiental:  
https://www.mercadona.pt/pt/o-que-e-a-mercadona/sala-imprensa/memoria-ambiental
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Secção de Frutas e Legumes do supermercado da Avenida Salamanca em Plasencia, Cáceres. / Jardim vertical do supermercado de Castellana-Juan Gris em Madrid. / 
Hotel de insetos na cobertura ajardinada do supermercado de Glorieta de Quevedo em Madrid. / Zona de congelados do supermercado da Avenida San Julián em Cuenca.

Consumo energético

em 2018  

7.830.976 GJ
em 2019  

7.847.064 GJ

em 2018  

37.000
toneladas

em 2019  

200.000 
toneladas

Redução das emissões de  
CO

2
eq
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Transporte sustentável para otimizar a logística 

No âmbito da otimização logística, a Mercadona man-

teve-se fiel ao princípio de “transportar mais com me-

nos recursos naturais”. Para isso, reforçou a sua apos-

ta em veículos sustentáveis, como demonstra o facto 

de que 99 % da frota de camiões do seu fornecedor 

logístico é Euro VI e Euro VI C. 

A empresa contratou o serviço de transporte de mer-

cadorias de 75 camiões movidos a gás natural liquefei-

to (GNL) e realizou os primeiros testes com carrinhas 

100 % elétricas para a distribuição ao domicílio. A tudo 

isto é preciso ainda somar os 40 megarreboques ativos 

na frota dos seus fornecedores de transporte, capazes 

de transportar até 51 paletes por viagem, e 3 reboques 

duplos, com uma capacidade de carga de 66 paletes.

Seguindo este objetivo, a Mercadona também conti-

nuou a otimizar em 2019 as cargas e as rotas através 

da logística inversa. Por meio da denominada “Estra-

tégia do Oito”, os produtos são transportados dos 

fornecedores para os blocos logísticos e lojas, onde se 

recolhem embalagens reutilizáveis e materiais reciclá-

veis que voltam para os blocos logísticos para serem 

tratados. É o caso, por exemplo, das caixas de plástico 

reutilizáveis da Logifruit, que se limpam nos blocos lo-

gísticos da Mercadona e são devolvidas às instalações 

dos fornecedores para voltarem a ser utilizadas; e do 

cartão, película aderente e esferovite que são com-

pactados e enviados para reciclagem. 

A empresa trabalha diariamente para planificar os 

seus percursos da melhor forma e este esforço per-

mitiu-lhe terminar o exercício com uma taxa de en-

chimento dos seus camiões de 88 %. Dentro do obje-

tivo de ter uma logística cada vez mais sustentável, a 

Mercadona aplica a logística silenciosa fora das horas 

de ponta, que consiste em realizar o transporte da úl-

tima milha em horas de menor tráfego, principalmen-

te à noite, quando há menos atividade nas cidades, 

favorecendo a utilização de camiões de maior capa-

cidade de carga que reduzem consideravelmente as 

emissões. No final de 2019, 760 supermercados da ca-

deia eram abastecidos desta forma mais sustentável.

Estas estratégias foram avaliadas pelo Salão Interna-

cional de Logística (SIL) que, através de um júri de 

peritos independentes, concedeu à Mercadona o pré-

mio de Eficiência Logística 2019. Este reconhecimen-

to transforma-se num incentivo e anima a empresa a 

continuar a procurar e promover as melhores iniciati-

vas para reduzir o impacto dos seus processos logís-

ticos no ambiente.

Emissões devidas ao 
consumo de energia 15,12 14,79

Emissões devidas ao 
transporte de mercadorias 16,44 17,16

Emissões diretas 13,02 6,93

44,58 38,86em quilos por 
metro cúbico de 
mercadoria*

*    Todos os dados referem-se ao processo da Mercadona, desde o transporte 
para o bloco logístico e deste até à loja durante o período de dezembro de 
2018 a novembro de 2019. Elaboração própria baseada no protocolo GHG. As 
diferenças observadas nas emissões relativamente ao ano anterior devem-se 
a dois fatores importantes: mudanças operacionais da empresa e atualização 
dos fatores de emissão utilizados nos cálculos.

EMISSÕES DE CO
2
eq em 2018 em 2019 Lojas com descarga urbana silenciosa

Padrões de emissões na frota dos 
fornecedores de camiões (Euro V, 

Euro VI e Euro VI C)

em 2019

Euro VI (9 %) 

Euro VI C (90 %)

Euro VI (28 %) 

Euro VI C (70 %)

em 2018

em 2019 

760
em 2018 

736
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Camião movido a gás. / Teste-piloto de camião elétrico a 3 temperaturas. / Ponto de carregamento para veículos elétricos disponível nos estacionamentos 
dos supermercados. / Carrinha a gás de distribuição do serviço online.

900 
pontos de carga para 

veículos elétricos  
em 2019

mais  

630 
do que em 2019
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Gestão de resíduos e Economia Circular

A Mercadona considera que “o melhor resíduo é 

aquele que não se gera”, motivo pelo qual o foco da 

sua estratégia de gestão de resíduos é a prevenção. 

Consciente de que falta ainda muito por fazer, a em-

presa realiza inúmeras ações para conseguir que a 

geração de resíduos se mantenha abaixo de 1 % por 

quilo de produto servido em loja e trabalha para re-

duzir ainda mais este valor.

Há já alguns anos que a Mercadona separa para re-

ciclar todos os resíduos de cartão, plástico, esfero-

vite e madeira gerados nas lojas e blocos logísticos 

através de empresas gestoras autorizadas. Em 2019 

a empresa conseguiu separar mais de 76 % dos resí-

duos, o que permite dar uma segunda vida e otimi-

zar de forma responsável os recursos naturais.

Do mesmo modo, e com o objetivo de evitar ex-

cedentes, dispõe de métodos e ferramentas para 

a gestão eficiente das encomendas em lojas e, ao 

mesmo tempo, aproveita os alimentos aptos para 

o consumo, mas não para a venda através de movi-

mentos para esgotar o stock ou de donativos. 

Paralelamente, todos os anos apoia a campanha do 

MAPA “Mais alimentos, menos desperdício” e tam-

bém promove a iniciativa da AECOC “A alimentação 

não tem desperdício, aproveita-a”. 

E, ainda, a empresa mantém um compromisso com 

a redução da utilização do plástico e com o objetivo 

de evitar que os seus resíduos se transformem em 

desperdícios e está a desenvolver, há mais de uma 

década e em colaboração com os fornecedores, 

melhorias de processos para aumentar a sustenta-

bilidade dos seus produtos, eliminando embalagens 

duplas, reduzindo o peso do papel das embalagens, 

eliminando serigrafias, ou desenhando formatos que 

permitam transportar mais unidades em cada carga.

Neste sentido, é importante destacar que ao longo 

de 2019 concluiu a substituição dos sacos de plás-

ECONOMIA CIRCULAR

MATÉRIAS-PRIMAS

CADEIA DE MONTAGEM

RESÍDUOS

SEPARAÇÃO

TRATAMENTO

RECURSOS NATURAIS

DESPERDÍCIO AMBIENTE
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tico de utilização única nas linhas de caixa de todas 

as lojas, substituindo-os por três opções diferentes: 

sacos de papel, sacos com 50-70 % de plástico re-

ciclado ou sacos de ráfia reutilizáveis. Graças a esta 

medida, reutiliza anualmente 3.000 toneladas de 

plástico, às quais é preciso acrescentar as geradas 

com, por exemplo, a linha de utensílios de limpeza 

do lar de plástico elaborada com plástico 100 % re-

ciclado, ou a já finalizada eliminação dos microplás-

ticos em todos os produtos de cosmética e cuidado 

pessoal. E, ainda, a empresa, dentro do plano de 

ação que começou a desenvolver, prevê em 2020 

aplicar muitas outras medidas verificáveis. 

Neste contexto, a empresa, em colaboração com o 

Instituto Tecnológico das Embalagens, Transporte e 

Logística (ITENE), deu início a uma auditoria para 

avaliar a adequação de todo o sortido de embala-

gens de marca própria da Mercadona aos objetivos 

da Economia Circular. Após realizar uma profunda 

análise das várias etapas (design, produção, utili-

zação e classificação-recolha), a curto e médio pra-

zo introduzirá melhorias em “Aspetos-chave” como, 

por exemplo, a redução, a reutilização e a otimi-

zação das embalagens, incluindo a reciclabilidade, 

a compostabilidade e a inclusão de material reci-

clado, com o objetivo de que, em 2025, as embala-

gens colocadas no mercado pela Mercadona pos-

sam fechar o seu ciclo de vida transformando-se de 

novo em matérias-primas valiosas e evitando assim 

o desperdício.

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

11. O Sistema de Gestão Ambiental da Mercadona tem como prin-

cipal objetivo aproveitar ao máximo os recursos disponíveis e mi-

nimizar a produção de resíduos.

12. A Mercadona realiza estratégias em matéria ambiental desti-

nadas a reduzir as emissões e otimizar a sua logística.

13. Aposta na redução dos resíduos e do desperdício alimentar, 

através de ações como a redistribuição de alimentos em cantinas 

sociais e bancos alimentares.

em 2018 

16.296
em 2019 

17.079

Toneladas plástico (inclui esferovite)

em 2018 

3.479
em 2019 

3.663

Toneladas madeira

em 2018 

213.167
em 2019 

223.090

Toneladas papel e cartão

SEPARAR PARA RECICLAGEM

TAXA DE RECICLAGEM

Reciclagem/Valorização: 

em 2018 

76 %
em 2018 

24 %
em 2019 

76 %
em 2019 

24 %

Destruição
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4.3 Mercadona social 

Um dos compromissos que a Mercadona mantém 

é partilhar com a Sociedade o muito que esta dá 

à empresa, porque a prosperidade partilhada é o 

propósito do seu modelo de empresa. Em 2019, a 

Mercadona continuou a reforçar este compromisso 

através do seu Plano de Ação Social, com o apoio a 

diversas instituições e entidades sociais de todas as 

comunidades autónomas espanholas. 

Parceiro ativo do Pacto Mundial 

Desde 2011, ano em que aderiu ao Pacto Mundial 

pela defesa dos valores fundamentais em matéria 

de Direitos Humanos, Normas Laborais, Ambiente 

e Luta contra a Corrupção, a Mercadona tem-se 

envolvido ativamente no apoio aos 10 princípios e 

valores deste acordo. Este compromisso reflete-se 

no relatório de progresso que valida o cumprimen-

to destes princípios, que foi enviado para a Rede 

Espanhola do Pacto Mundial. 

Colaborações com instituições de solidariedade

A Mercadona é uma empresa responsável e não 

é alheia à realidade dos meios onde está presen-

te. Por isso, impulsiona e promove iniciativas soli-

dárias para ajudar os grupos mais desfavorecidos.  

Em 2019, a empresa reforçou o seu compromisso 

com o programa de colaboração com cantinas so-

ciais. Para isso, fez donativos diários de produtos 

não aptos para a venda, mas que se encontram 

em perfeitas condições para o consumo, a mais 

de 210 cantinas sociais de proximidade em várias 

localidades de Espanha e mais de 60 bancos ali-

mentares e outras entidades, o que lhe permitiu 

distribuir mais de 9.100 toneladas de alimentos.

Além destes donativos diretos, a empresa cola-

borou em várias “Operações Quilo” e na “Recolha 

Alimentar” organizada pelos Bancos Alimentares. 

 
Christian e M.ª Luisa, voluntários da Recolha Alimentar, juntamente com Cristina e Dominique, “Chefes” do supermercado de Carretera Fuencarral em Alcobendas, 
Madrid.
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OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

1. A Mercadona tem continuado a desenvolver várias iniciativas 

nas quais tem participado em todas as comunidades autónomas 

espanholas e em Portugal.

2. A empresa tem continuado a desenvolver um importante tra-

balho de ajuda com as doações e a redistribuição de alimentos 

para os bancos alimentares e as cantinas sociais.

17. A Mercadona é signatária, desde 2011, do Pacto Mundial 

e é sócia da Forética, da Fundação Seres e da Comunidade  

#PorElClima, promovida pela Fundación ECODES.

Desta forma, tanto através da sua rede de super-

mercados, como com a ajuda dos colaboradores e 

o apoio da sua divisão logística, em 2019 os “Che-

fes” mostraram a sua solidariedade e compromisso 

com a doação de um total de 5.300 toneladas. 

Por outro lado, em Portugal a empresa assinou no 

ano passado acordos de colaboração com os ban-

cos alimentares do Porto, de Braga e de Aveiro, aos 

quais doou 118 toneladas de produtos. Além disso, 

8 lojas Mercadona participaram pela primeira vez 

numa campanha nacional de recolha de alimentos. 

Graças ao esforço dos “Chefes”, dos colaboradores 

e da sociedade portuguesa, foram doadas 13 tone-

ladas de alimentos durante esta campanha.

De acordo com a ECODES, o envolvimento da Mer-

cadona tem um retorno social, económico e am-

biental que se traduz em bem-estar social. Concre-

tamente, e de acordo com a sua análise baseada 

na metodologia SROI (retorno social dos investi-

mentos, na sua sigla em inglês), o programa de co-

laboração realizado pela empresa gera um efeito 

multiplicador evidente, que provoca que cada euro 

doado diretamente resulte em 3,7 euros de bene-

fício social, tendo atingido, em 2018, uma contri-

buição que, indiretamente, ultrapassou os 42,5 mil-

hões de euros em retornos sociais.

Colaboração com mais de  

210
cantinas sociais

Acordos com mais de

60
bancos alimentares
e outras entidades

9.218
toneladas
de alimentos  
doados

9.100
em Espanha

118
em Portugal

5.313 
toneladas
doadas pelos  
“Chefes” em  
“Operações Quilo”  
na Mercadona

5.300
em Espanha

13
em Portugal
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Utentes da Fundação Capacis e colaboradores da Mercadona ao lado da placa colocada no supermercado de Estocolmo, Madrid, em reconhecimento ao 
trabalho da fundação e das pessoas com incapacidade intelectual que intervieram na elaboração e manutenção dos jardins verticais da loja.

Integração laboral de pessoas com vários níveis de 

incapacidade 

Em 2011, a Mercadona e a Pamesa Cerámica decidi-

ram implementar uma iniciativa de inovação social 

nas suas lojas, através do pedido de elaboração de 

murais realizados com a técnica trencadís a fun-

dações e centros de pessoas com vários níveis de 

incapacidade, para a decoração das suas secções 

de peixaria e corte de carne.

Em 2019, a empresa destinou um total de 2 milhões 

de euros a esta iniciativa, que permitiu que mais de 

1.000 pessoas com vários graus de incapacidade, 

de um total de 32 fundações e centros ocupacio-

nais, elaborassem ao longo do ano um total de 9.150 

novos murais, 230 dos quais serviram para decorar 

as primeiras 10 lojas da empresa em Portugal.

Após oito anos seguidos de colaboração, o Proje-

to Trencadís continua a crescer e a consolidar-se 

graças ao esforço de todos aqueles que fazem par-

te das várias instituições envolvidas, às quais a Mer-

cadona agradece a sua dedicação e empenho:  a 

Fundação Roig Alfonso, a Fundação Síndrome de 

Down, a Fundaempleo Azahar e a Fundação Espur-

na; os Centros Especiais de Emprego Purglass, Ivas, 

Tola, Di-Kapacitats e Monduber, a Granja Hogar el 

Rinconet, a Associação Afanías; os Centros Ocupa-

cionais Torreblanca, Ivas el Maestrazgo, El Molí, Ivas 

Belcaire, Buris-Anna, La Salut, La Xara, El Castellet, 

Hort de Feliu, Mislata, Xirivella, El Prat, La Ribera, El 

Cau e Habilitare, a Cooperativa Social Socoltie; os 

Centros Ocupacionais Municipais de Sueca, Reque-

na e María Rafols, Bona Gent e Atadis. 

Por outro lado, a empresa colabora com a Funda-

ción Capacis, dedicada à inclusão social e profis-

sional de pessoas com incapacidade intelectual. Os 

seus membros participam na construção dos jar-

dins verticais e realizam tarefas de manutenção em 

várias coberturas e muros ajardinados que a Merca-

dona possui em algumas das suas lojas de Madrid. 
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Membros da Fundação Roig Alfonso da Comunidade Valenciana de integração de pessoas com incapacidade intelectual a elaborar os murais de trencadís.

2 M€
de investimento

32
fundações e  

centros  
ocupacionais

+ 1.000
pessoas  

com vários níveis de  
incapacidade 

9.150 
novos murais   
de trencadís

 PROJETO TRENCADÍS 
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4.4 Relação com o meio  

A Mercadona mantém laços de colaboração firmes 

e estáveis com a Sociedade, e aposta na trans-

parência e na colaboração como bases para cons-

truir a convivência. De facto, a transparência é um 

valor irrenunciável e um dos eixos do seu compro-

misso social, como se pode verificar na sua página 

web, onde publica de forma periódica e atualiza-

da informação institucional e económica relevante 

relacionada com o funcionamento e o controlo da 

atuação pública. 

Através da escuta e do diálogo conhece de perto 

as necessidades de todos aqueles que fazem parte 

do meio onde se insere, tanto dos vizinhos, como 

dos consumidores, associações ou instituições, e 

promove com eles inúmeras iniciativas que lhe per-

mitem fortalecer as suas ligações.

E, ainda, há já alguns anos, participa em muitos 

fóruns e reuniões com vários organismos e insti-

tuições. E aproveita estas oportunidades para ex-

plicar com mais detalhe o seu modelo de empresa, 

ao mesmo tempo que escuta, em primeira pessoa, 

o que espera a Sociedade do Projeto Mercadona.

Relação com os consumidores  

Para a Mercadona, a opinião que os consumidores 

têm do seu projeto é fundamental, uma vez que lhe 

permite introduzir melhorias que contribuem para 

reforçar a sua ética empresarial. Por isso, colabora 

de perto com as maiores Associações de consumi-

dores de Espanha e Portugal, tanto de âmbito na-

cional, como autonómico e provincial, e participa, 

também, em vários atos formativos e informativos. 

Neste sentido, e consciente da relevância e do pro-

tagonismo que têm para o setor as associações de 

consumidores, a Mercadona é membro ativo da 

Comissão da Concorrência, Comércio e Consumo 

da CEOE (C4), através da qual os empregadores 

espanhóis pretendem contribuir para fortalecer 

o setor do comércio com base em dois objeti-

vos-chave: a análise, estudo e acompanhamento 

dos principais assuntos que afetam a distribuição 

comercial, e conseguir transmitir da CEOE para a 

sociedade que o setor da distribuição é estratégi-

co para a economia, assim como impulsionar uma 

aproximação às associações de consumidores en-

quanto legítimas representantes dos consumido-

res espanhóis. 

Juan Antonio Germán, Diretor-Geral de Relações Externas e Mecenato 
da Mercadona, Antonio Garamendi, presidente da CEOE, José Manuel 
Benito, diretor de assessoria jurídica, contabilística e fiscal da Marina 
de Empresas, e Narciso Casado, diretor do gabinete da presidência da 
CEOE e diretor-geral da CEOE Internacional, durante a visita à Marina 
de Empresas em outubro de 2019.

Ricard Cabedo, diretor de relações externas cadeia agroalimentar da 
Mercadona, a receber o Prémio para a Trajetória Empresarial concedi-
do à empresa por CEPYME em reconhecimento da criação de riqueza 
em Espanha e da solidez do relacionamento com os fornecedores, das 
mãos da anterior Ministra da Economia e Empresa em funções, Nadia 
Calviño, e do presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva.
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Projeto “Mesa de Participação”  

Além disso, em 2019 a empresa continuou a cola-

borar no projeto “Mesa de Participação”, fórum de 

debate e grupo de trabalho formado, em 2014, pe-

las Confederações e Federações de associações 

de consumidores e utilizadores CECU, FUCI, UNAE 

e CAUCE, juntamente com a Mercadona. Além de 

propor soluções conjuntas no âmbito do consumo e 

de estabelecer laços de união entre a administração, 

os consumidores e o âmbito empresarial, a “Mesa 

de Participação” elaborou o inquérito “Hábitos de 

Consumo 2019”, realizado a 3.300 famílias. As suas 

conclusões permitiram analisar em profundidade os 

hábitos de compra dos consumidores espanhóis, 

a informação e a formação geral que possuem em 

matéria de nutrição ou rotulagem, assim como a 

sua predisposição para colaborar em assuntos re-

levantes como, por exemplo, a Responsabilidade 

Social e o desperdício alimentar.  

Aproximação a   

81  
associações  

de consumidores

Colaboração com   

23  
associações de 
intolerâncias   

e outras alergias

128  
reuniões e encontros   

com associações de consumidores

25  
acordos de colaboração   

com associações de consumidores, de 
celíacos, de intolerâncias e outras alergias

43  
visitas a instalações  

da Mercadona

Participação em   

22  
congressos e jornadas

Apoio a  

36  
eventos e ações  

promovidos pelas  
associações

M.ª Carmen Barrera, presidente em funções do Conselho Económico 
e Social, e Nelson Castro, diretor-geral de Consumo, juntamente com 
membros da MPAC, e Clara Medina, diretora de relações com asso-
ciações de consumidores da Mercadona.
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Gestão proativa com a vizinhança

A Mercadona mantém com os seus vizinhos uma 

relação construtiva, cuja base principal é o respeito 

mútuo. Consciente sobre as oportunidades de me- 

lhoria que esta relação lhe pode trazer, em 2014 deu 

início ao projeto Gestão Proativa de Vizinhos. Esta 

iniciativa permitiu-lhe antecipar-se a possíveis pon-

tos de desentendimento e melhorar a convivência, 

através da introdução de medidas preventivas para 

harmonizar a sua atividade comercial com o dia a 

dia dos seus vizinhos. 

Fruto deste trabalho proativo de comunicação 

e empatia, em 2019 a empresa realizou 2.852 ins-

peções nos processos de carga e descarga, assim 

como 2.220 nos processos internos das instalações 

e supermercados. Além disso, e dentro do seu com-

promisso constante com a convivência, ao longo do 

ano geriu um total de 550 sugestões, queixas e me- 

lhorias de vizinhos, das quais 73 % foram resolvidas 

satisfatoriamente em menos de 30 dias.

Do mesmo modo, a empresa mantém um impor-

tante compromisso com os vizinhos dos meios 

onde está presente, em linha com os valores fun-

damentais da sua ética empresarial, e tem sempre 

em conta as várias preocupações e necessidades 

de cada bairro, as quais tem tentado resolver com 

os seus projetos de abertura. Em Espanha, por 

exemplo, a empresa construiu uma praça pedonal 

com jardins verticais perto do supermercado de 

Tavernes Blanques, em Valência, iniciativa que per-

mitiu modernizar o meio e oferecer aos vizinhos 

um novo espaço verde.

Em Portugal, a Mercadona contribuiu para o de- 

senvolvimento sustentável das zonas nas quais a 

empresa está presente, como evidencia a abertu-

ra do seu primeiro supermercado, que é também o 

primeiro projeto de Responsabilidade Social neste 

país, fruto do acordo celebrado entre a empresa e a 

Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, a Junta de 

Freguesia de Canidelo e o Sport Clube de Canide-

lo. Graças a esta colaboração, a Mercadona cons-

truiu em 2018 um estádio completamente novo, 

com melhores condições para o desenvolvimento 

da educação desportiva de crianças e jovens, o que 

lhe permitiu aproveitar, paralelamente, os terrenos 

anexos ao antigo campo para construir a sua atual 

e primeira loja. Ou, ainda, a loja de Matosinhos (Por-

to), que se encontra na antiga Fábrica de Conservas 

Vasco da Gama, edifício histórico no qual a Merca-

dona trabalhou para manter o aspeto original da 

fachada e da chaminé, para preservar tanto a sua 

história centenária como o seu cariz arquitetónico 

inigualável. 

Em Portugal, a empresa também realizou sessões 

de apresentação aos vizinhos nas suas 10 lojas an-

tes das inaugurações correspondentes, com o obje-

tivo de dar a conhecer a Mercadona. Nesta iniciativa 

participaram um total de 37.200 portugueses.

Por outro lado, desde 2001 impulsiona a revitali-

zação dos mercados tradicionais nas 37 lojas que 

a empresa mantém em vários mercados municipais 

de Espanha. Deste modo, a Mercadona confirma 

o seu compromisso com a convivência e contribui 

para impulsionar o comércio de proximidade das 

zonas e bairros onde tem presença.

Exterior do supermercado de Sousa Aroso em Matosinhos, Porto, 
onde a empresa restaurou e conservou a fachada e a chaminé da anti-
ga Fábrica de Conservas Vasco da Gama.
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ALGUNS RECONHECIMENTOS SOCIAIS 2019   

Em 2019, a Mercadona recebeu inúmeros prémios e reconhecimentos pelo seu compromisso social por parte 

de diferentes instituições e entidades. Todos refletem a relação de colaboração e solidariedade que a empresa 

mantém com a sociedade, um compromisso constante que a Mercadona consolida ano após ano, consciente do 

muito que pode e deve contribuir para “devolver à sociedade parte do que dela recebe”.

Relatório Merco Empresas: A Mercadona 

continua a ser, mais um ano, a empresa 

mais bem avaliada no setor da distribuição 

generalista em Espanha e a segunda em-

presa com melhor reputação em Espanha 

no Ranking Geral de Empresas 2019 do 

Monitor Espanhol de Reputação Corporati-

va (MERCO). Por outro lado, Juan Roig foi 

considerado o líder empresarial com mel-

hor reputação, ocupando o primeiro lugar 

no Ranking Geral de Líderes 2019 deste 

mesmo monitor.

Empresa do ano: A Federação das Câma-

ras Oficiais de Comércio de Espanha na 

Europa, África, Ásia e Oceânia (FEDECOM) 

concedeu, no passado mês de outubro, o 

Prémio de Empresa do Ano à Mercadona, 

galardão que concede anualmente a uma 

empresa espanhola que se destaca pela 

sua atividade comercial e económica num 

dos países membros da entidade.

Prémio da trajetória:  A Confederação Es-

panhola das Pequenas e Médias Empre-

sas (CEPYME) concedeu à Mercadona o 

seu prémio especial de Trajetória Empre-

sarial, reconhecendo o trabalho da em-

presa na criação de riqueza para os seus 

fornecedores.

Empresa comprometida: A Comunidade 

#PorElClima, formada por várias entidades 

sociais, a administração geral do Estado, 

uma associação empresarial e diferentes 

ONG ambientalistas, reconheceu em 2019 o 

grande esforço e compromisso que a Mer-

cadona realiza para fazer frente à emergên-

cia climática, com a adoção de medidas res-

ponsáveis que contribuem para minimizar o 

impacto da sua atividade e agir contra as 

alterações climáticas.

Logística sustentável:  No passado mês de 

junho, o Salão Internacional de Logística 

(SIL), através de um júri de peritos inde-

pendentes, concedeu à Mercadona o pré-

mio da Eficiência Logística

Empresa solidária: A Ilustre Câmara Mu-

nicipal de Villa de Agaete reconheceu o 

trabalho e a ajuda prestada pela Mercado-

na durante os dois grandes incêndios que 

aconteceram em Gran Canária durante o 

mês de agosto de 2019.

Empresa responsável: A gestão da Res-

ponsabilidade Social Empresarial da Mer-

cadona foi premiada pela Fundação Cruz 

Blanca de Huesca.
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Apoio ao empreendedorismo  

A Mercadona é uma empresa responsável, que 

participa no crescimento da sociedade de muitas 

formas diferentes. Uma delas é através da cap-

tação e promoção do talento, consciente de que 

o conhecimento é um dos principais catalisadores 

do desenvolvimento da sociedade e um motor de 

crescimento.

Por isso, juntamente com a EDEM Escuela de Em-

presarios e a Associação Valenciana de Empre-

sários (AVE), apoia desde 2010 o empreendedoris-

mo através do patrocínio da categoria “Prémio ao 

Empreendedor” dos Prémios Rei Jaume I. Em 2019, 

este prémio foi atribuído a Carlota Pi Amorós, CEO e 

cofundadora da Holaluz, pela sua aposta disruptiva 

na utilização das energias renováveis e a gestão do 

autoconsumo para reduzir, através das novas tec-

nologias, o custo para os utilizadores. Criada com a 

visão de mudar o mundo, o seu projeto, Holaluz, li-

dera a transformação do setor energético espanhol 

com uma clara aposta no autoconsumo, a mobilida-

de elétrica e colocando o cliente no centro das suas 

decisões para construir uma relação de longo prazo 

com base na confiança.

No âmbito da formação e desenvolvimento do ta-

lento, a Mercadona mantém há anos uma relação 

estreita com a EDEM Escuela de Empresarios, 

fundação presidida por Hortensia Roig, da qual a 

empresa é patrona. Através da sua participação e 

envolvimento, a Mercadona contribui para a for-

mação de empresários, diretores e empreendedo-

res, irradiando os valores fundamentais do Modelo 

de Qualidade Total. De facto, em 2019 Juan Roig 

Juan Roig, Hortensia Roig e Vicente Boluda, patrocinadores do Prémio Rei Jaume I para Empreendedores (Mercadona, EDEM Escuela de Empresarios e 
Associação Valenciana de Empresários - AVE), juntamente com a premiada, Carlota Pi Amoròs, CEO e cofundadora de Holaluz, iniciativa que aposta no 
uso das energias renováveis e na gestão do autoconsumo.
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OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

4. Na sua aposta pelo talento, a Mercadona impulsiona iniciativas de apoio 

ao empreendedorismo, através da colaboração com a EDEM Escuela de 

Empresarios e nos Prémios Rei Jaume I.

participou de novo como professor do curso de alta 

direção “15x15: 15 dias com 15 empresários líderes”, e 

na primeira edição dos Executive MBA, formato fim 

de semana. Vários diretores da Mercadona deram 

aulas em algum dos seus programas formativos, 

ao mesmo tempo que 120 estudantes deste Centro 

Universitário realizaram o seu estágio na Mercado-

na durante o ano passado. 

Marina de Empresas

A EDEM Escuela de Empresarios, faz parte, jun-

tamente com a incubadora Lanzadera e a socie-

dade de investimento Angels, da Marina de Em-

presas, uma iniciativa de Juan Roig localizada na 

Marina de Valência, que tem a missão de formar, 

assessorar e financiar os empreendedores atuais e 

do futuro, e que constitui uma aposta na criação 

de riqueza e emprego, bem como no fomento do 

empreendedorismo.  

A Lanzadera é uma incubadora de empresas, criada 

em 2013, que oferece diferentes programas de apoio 

segundo a tipologia e a maturidade das startups. E, 

ainda, dispõe de acordos Corporate com grandes 

empresas, entre as quais se inclui a Mercadona, nos 

quais se oferece aos empreendedores a possibilida-

de de resolver novos desafios de inovação lançados 

por estas.  Durante estes sete anos de existência 

prestou apoio a mais de 380 empresas. Entre todas 

conseguiram gerar mais de 800 postos de trabalho 

diretos, assim como um investimento externo de 50 

milhões de euros.

A Angels é uma sociedade de investimento cujo 

objetivo é investir em líderes empreendedores para 

desenvolver empresas sustentáveis. Oferece um 

modelo de gestão baseado no Modelo de Quali-

dade Total, a sua rede de contactos, assim como 

toda a infraestrutura necessária para acompanhar o 

empreendedor, começando pelas instalações situa-

das na Marina de Empresas. Desde a sua criação, 

a Angels investiu mais de 26 milhões de euros em 

22 empresas, que geraram mais de 1.000 empregos. 

Atualmente são 14 as empresas participadas.

Estudantes da EDEM Escuela de Empresarios nas instalações da 
Marina de Empresas em Valência.
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ALGUMAS ENTIDADES E ORGANISMOS COM OS QUAIS A MERCADONA COLABORA 

AECOC
Associação Espanhola de 
Codificação Comercial

AESAN
Agência Espanhola de 
Segurança Alimentar 
e Nutrição 

AEP
Associação Empresarial 
de Portugal  

AINIA
Associação para a 
Investigação da Indústria 
Agroalimentar

APED 
Associação Portuguesa de 
Empresas de Distribuição  

ASEDAS
Associação Espanhola 
de Distribuidores, 
Autosserviços e 
Supermercados

Associação Comercial 
do Porto

Autoridades sanitárias 
ou de segurança 
alimentar nas várias 
comunidades autónomas 

AVE
Associação Valenciana 
de Empresários

Câmara de Comércio e 
Indústria Luso-Espanhola  

Câmara de Comércio 
de Espanha

Câmara Oficial de 
Comércio de Espanha na 
Bélgica e Luxemburgo

CEOE
Confederação Espanhola 
de Organizações 
Empresariais e suas 
respetivas organizações 
territoriais e autonómicas

CIP
Confederação Empresarial 
de Portugal  

Círculo de Empresários

Club de Hostelería

Conselho Assessor 
Agroalimentar da San 
Telmo Business School
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Logótipo da Mercadona no supermercado da Avenida Dom João II em Vila Nova de Gaia, Porto.

Direções Gerais 
do Ministério da 
Agricultura, Pesca e 
Alimentação (MAPA)

Ecodes
Fundação Ecologia e 
Desenvolvimento

Ecoembalajes España

EDEM 
Escuela de Empresarios

ENAC 
Entidade Nacional 
de Acreditação

ESCODI
Escola Superior de  
Comércio e Distribuição 
de Terrassa

EuroCommerce

Forética

Fórum Europeu dos 
Retalhistas para a 
Sustentabilidade

Fórum Interalimentar

Fundação COTEC Espanha

Fundação COTEC Portugal

Fundação ÉTNOR

Fundação Seres

Fundação Transforma 
Espanha

GS1 Portugal

IEF
Instituto da Empresa 
Familiar 

Mestrado em Gestão de 
Empresas Agroalimentares 
da Fundação Lafer

Pacto Mundial

Respon.cat

Responsabilidade 
Social na Catalunha

Retail Forum

SESAL
Sociedade Espanhola de 
Segurança Alimentar
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Quia quat ut asit min rendusdae. Ut lis quatessum excea sint.

Graças ao seu Modelo de Qualidade To-

tal, a Mercadona voltou a consolidar o seu 

crescimento em 2019. E, após satisfazer 

sequencialmente “O Chefe”, O Colabora-

dor, O Fornecedor e A Sociedade, conse-

guiu também fortalecer O Capital.

Este resultado é uma consequência do 

esforço conjunto de todos os que fazem 

parte do Projeto Mercadona. Um esforço 

focado em colocar o cliente no cen-

tro de todas as decisões, porque quan-

do “O Chefe” está satisfeito, as vendas 

acontecem. 

Assim, nascem também novas oportuni-

dades de crescimento, fruto igualmente 

da satisfação dos colaboradores e dos 

fornecedores. E, ainda, são reforçadas as 

relações com os meios nos quais a em-

presa está presente, através da empatia 

e da comunicação com os “vizinhos” e de 

um modelo empresarial que gera empre-

go e prosperidade partilhada. Um modelo 

que persegue uma visão clara: “Conseguir 

uma Cadeia Agroalimentar Sustentável 

que as pessoas queiram que exista e sin-

tam orgulho nela, liderada pela Mercado-

na e tendo o ‘Chefe’ como farol”.

O CAPITAL

A Mercadona é um projeto de crescimento partilhado que oferece valor 

e riqueza aos seus cinco componentes. No caso do Capital, isto acontece 

depois da satisfação do “Chefe”, do Colaborador, do Fornecedor e da 

Sociedade, com consciência de que “o sucesso partilhado sabe melhor”

Nova Plaça d’Espanya em Tavernes Blanques, Valência.
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Desde a constituição da Mercadona e da Irmãdona, 

o objeto social de ambas as sociedades é “a compra 

e venda de todos os artigos que compõem o ramo 

da alimentação, bem como o seu comércio, poden-

do abrir estabelecimentos para a venda a retalho ou 

grossista dos referidos produtos, a prestação de ser-

viços de transporte de todo o tipo de mercadorias, 

e realizar estudos, programas, relatórios e quaisquer 

outras atividades que, direta ou indiretamente, es-

tejam relacionadas com a informática, gestão, con-

tabilidade, administração e controlo de empresas”. 

Do mesmo modo, a atividade da empresa é a dis-

tribuição de produtos de alimentação, parafarmácia 

e perfumaria, através dos seus 1.636 supermercados 

situados em Espanha e Portugal, que são abasteci-

dos a partir dos vários blocos logísticos que a em-

presa tem por toda a Península Ibérica. Como já foi 

dito noutras secções desta Memória, em 2019 foram 

abertas as 10 primeiras lojas e o primeiro bloco lo-

gístico em Portugal, concretamente nos distritos do 

Porto, Braga e Aveiro, e a empresa prevê continuar a 

sua expansão neste país durante os próximos anos.

A satisfação do quinto componente, “O Capital”, é 

um dos objetivos do Modelo da Mercadona e para 

tal é preciso atingir previamente a satisfação dos 

outros componentes. A concretização dos objetivos 

definidos para o exercício 2019 foi possível graças à 

confiança depositada pelas mais de 5,4 milhões de 

famílias que diariamente visitam os supermercados 

da cadeia, ao esforço constante realizado pelos cer-

ca de 90.000 colaboradores em Espanha e Portu-

gal, à colaboração dos Fornecedores Totaler e ao 

bom acolhimento da sociedade. Do mesmo modo, 

foi mantida a aposta na transformação sustentável e 

responsável, com base no Modelo de Qualidade Total 

e pensando sempre no benefício a longo prazo.

As contas anuais da Mercadona e da Irmãdona fo-

ram auditadas pela Deloitte, S.L. e a Deloitte & As-

sociados, SROC, respetivamente, com a emissão, em 

ambos os casos, de um relatório favorável e sem re-

servas. Estes relatórios, juntamente com as contas 

anuais, foram depositados perante os organismos 

correspondentes.

PRINCIPAIS NÚMEROS EM 2019

(milhões de euros e de quilitros) 

Unidades de venda quilos-litros 12.050 

Faturação 25.500 

Resultado da exploração 700 

Resultado antes de impostos 764 

Resultado após impostos 623 
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Unidades de venda (quilitros)

No fecho do exercício, o grupo atingiu um valor 

de 12.050 milhões de quilitros vendidos, dado 

que reflete a confiança depositada pelo “Chefe” 

ao longo do exercício.

Quilitros vendidos   

12.050  
milhões de quilos-litros (quilitros)

Vendas brutas  

25.500 M€

Lucro líquido  

623 M€ 

EBITDA  

1.260 M€

Vendas 

A confiança dos “Chefes” e a aposta firme na 

prescrição de um Sortido Eficaz, com a melhor 

qualidade ao preço mais baixo possível, permi-

tiram que a Mercadona e a Irmãdona tenham 

atingido, em 2019, um volume de faturação de 

25.500 milhões de euros.

Lucros 

O lucro antes de impostos foi de 764 milhões de 

euros em 2019 e o lucro após impostos foi de 623 

milhões de euros. A análise da evolução dos re-

sultados e das vendas revela que as decisões fo-

ram tomadas de acordo com uma ordem sequen-

cial: 1.º “O Chefe”, 2.º Venda e 3.º Lucro.

EBITDA

O EBITDA (definido como o Resultado de Explo-

ração + Amortizações) no fecho do exercício de 

2019 é de 1.260 milhões de euros. O resultado ope-

racional do grupo teve uma evolução de acordo 

com os lucros previstos, coerente com a estratégia 

e em consonância com a aposta nos resultados a 

longo prazo.
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Investimentos

Os investimentos ao longo de 2019 totalizam 

aproximadamente 2.200 milhões de euros e fo-

ram financiados na totalidade pela Mercadona. 

Isto evidencia a solidez da sua tesouraria, o envol-

vimento nos projetos e a sua capacidade de gerar 

fluxos de caixa. 

Este investimento foi principalmente destinado à 

atualização e adequação dos supermercados ao 

Novo Modelo de Loja Eficiente (Loja 8), que in-

clui o serviço de Pronto a Comer; à expansão para 

Portugal; à abertura de uma nova Colmeia no polí-

gono industrial da Zona Franca de Barcelona para 

abastecer as encomendas online dos 52 códigos 

postais desta província; a continuar a construir e 

a adequar as suas várias instalações logísticas; e 

ao compromisso responsável e sustentável com 

o meio.

Investimentos  

2.200 M€

Exterior do supermercado de Canidelo em Vila Nova de Gaia, Porto, primeira abertura da Mercadona em Portugal, e instalações do Sport Clube de 
Canidelo.
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Fornecedores

O prazo médio de pagamento a fornecedores foi 

de 43 dias e o prazo de rotatividade de existências 

de 13 dias.

OPEX

Definido como Despesa de Pessoas ± Outras Des-

pesas e Rendimentos Operacionais (sem impostos) 

foi de 4.706 milhões de euros.

Produtividade

Durante este exercício, a Mercadona e a Irmãdona 

mantiveram a sua produtividade (vendas em eu-

ros/n.º de colaboradores), refletindo o envolvimen-

to das pessoas que fazem parte do Projeto Merca-

dona no cumprimento dos objetivos definidos pela 

empresa.

A atividade investidora, descrita anteriormente, 

realizou-se com fundos próprios, o que supôs uma 

diminuição da tesouraria.

Recursos próprios  

6.076 M€ 

Recursos próprios

O lucro obtido no exercício e a capitalização da 

quase totalidade deste resultado fez com que, no 

fecho do exercício de 2019, os recursos próprios to-

talizem 6.076 milhões de euros.

Cabe assinalar que o rácio de recursos próprios face 

ao ativo total se manteve, este ano, cerca dos 60 %.

(milhões de euros) 

Fluxos atividades de exploração 1.254 

Fluxos atividades de investimento (1.982) 

Fluxos atividades de financiamento  

(dividendos) (130) 

Variação líquida de Numerário (858)

Fluxos de Caixa

A geração de Fluxos de Caixa, tendo em conta os 

investimentos realizados no exercício de 2019, foi a 

seguinte: 

OUTROS INDICADORES
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ATIVO NÃO CORRENTE 6.763.262

 Imobilizado 6.694.467

 Ativo por imposto diferido 68.795

ATIVO CORRENTE 2.953.092  

 Existências 653.879

 Devedores 113.326

	 Investimentos	financeiros	 199.786

 Caixa e outros ativos líquidos 1.986.101

TOTAL ATIVO 9.716.354

PATRIMÓNIO LÍQUIDO 6.076.513

 Capital 15.921

 Reservas 5.437.855

 Resultado do exercício 622.737

PASSIVO NÃO CORRENTE 49.709  

 Provisões e dívidas a longo prazo 10.157 

 Passivos por imposto diferido 39.552

PASSIVO CORRENTE 3.590.132

 Fornecedores 2.498.025

 Credores e dívidas com Administrações Públicas 810.549

 Pessoal 281.558

TOTAL PATRIMÓNIO LÍQUIDO E PASSIVO 9.716.354

GRUPO MERCADONA
Balanço de situação a 31 de dezembro de 2019
(em milhares de euros)
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GRUPO MERCADONA
Conta de perdas e ganhos a 31 de dezembro de 2019
(em milhares de euros)

 Valor volume de negócios   23.361.345

 Aprovisionamentos   (17.358.440 )

 Outros rendimentos operacionais   66.319

 Gastos com pessoal   (3.085.538 )

 Outros gastos operacionais   (1.724.610 )

 Amortização imobilizado   (559.094 )

RESULTADO DA EXPLORAÇÃO 699.982

	 Rendimentos	financeiros	 		10.739

 Deteriorações e resultados   53.196

RESULTADO FINANCEIRO 63.935

RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS 763.917

 Imposto sobre lucros  (141.180 )

RESULTADO DO EXERCÍCIO 622.737

* Dados consolidados Mercadona e Irmãdona calculados exclusivamente para esta Memória.
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Convencido de que o verdadeiro sucesso parte da 

generosidade de partilhar e colocar ao serviço dos 

outros os conhecimentos e recursos dos quais cada 

um de nós dispõe, Juan Roig iniciou em 2012 o de- 

senvolvimento de um projeto pessoal com base no 

empreendimento, na formação e no mecenato des-

portivo, para contribuir e ajudar os outros a realiza-

rem os seus sonhos. 

Todas estas ideias e propósitos foram ganhando for-

ma no Projeto Legado, iniciativa impulsionada com 

o seu património pessoal e altruísta que nasceu de 

um sonho de Juan Roig: fomentar o espírito empre-

sarial e partilhar o seu Modelo. Porque, se alguém 

descobre como aumentar a satisfação do cliente, há 

empresários; se há empresários, há empresas; se há 

empresas, há emprego; se há emprego, há riqueza; 

e se há riqueza e sabemos geri-la, há bem-estar. 

E é deste desejo que nasce a Marina de Empresas, para 

impulsionar o maior ecossistema de talento, inovação 

e liderança de todo o Mediterrâneo, através de três 

eixos: A EDEM Escuela de Empresarios, formação em 

gestão e talento empresarial, a Lanzadera, incubadora 

de apoio para projetos empreendedores e a Angels, 

sociedade que investe em líderes empreendedores.

O Projeto Legado fomenta também o Mecenato Des-

portivo através da Fundación Trinidad Alfonso, com a 

qual Juan Roig ajudou a converter Valência na cida-

de do running, com a melhor maratona de Espanha 

e uma das 10 melhores do mundo, entre outras ini-

ciativas desportivas. E também através do Valencia 

Basket, que apoia desde 1986, e uma das referências 

do basquetebol europeu, tanto masculino como femi-

nino. A estes junta-se L´Alqueria del Basket, o maior 

centro de formação de basquetebol da Europa.

Outra iniciativa do Projeto Legado é o Licampa 

1617, que dotará Valência de um recinto multiusos 

coberto de referência internacional, o futuro Valen-

cia Arena, para a celebração de espetáculos de alto 

nível (música, arte, cultura etc.), contribuindo para 

elevar a notoriedade e reputação de Valência e da 

Comunidade Valenciana.

Do mesmo modo, Hortensia Herrero, vice-presiden-

te da Mercadona, realiza um importante trabalho de 

mecenato artístico e cultural. Através da fundação 

que preside, a Fundación Hortensia Herrero, lidera 

numerosas iniciativas para proteger e recuperar o 

património artístico e cultural da cidade de Valên-

cia e impulsiona ações sociais que contribuem 

para transformar a Comunidade Valenciana numa 

referência. Neste âmbito, além da remodelação da 

igreja de San Nicolas finalizada em 2016, em 2019 

assinou um acordo com o Arcebispado de Valência 

para a restauração da Igreja dos Santos Juanes, de-

clarada Monumento Histórico Artístico Nacional; e 

iniciou as obras para a reabilitação total do Palácio 

de Valeriola, um edifício construído no século XVII e 

de estilo neoclássico, situado no centro de Valência 

e que albergará o Centro de Arte Hortensia Herrero, 

no qual os visitantes poderão contemplar os restos 

do bairro judeu e parte das ruínas do circo romano 

que atravessava a zona térrea do palácio.

LEGADO  
JUAN ROIG E 
HORTENSIA 
HERRERO

PROJETO LEGADO JUAN ROIG E HORTENSIA HERRERO
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40 M€
Juan Roig

10 M€
Hortensia Herrero

Projeto Legado 

50 M€
de investimento 

de património pessoal 
em 2019

Frescos da igreja de San Nicolás. / Saída da 39.º Maratona Valência Trinidad Alfonso EDP. / Juan Roig, Presidente da Mercadona, e Paco Borao, presidente 
da Sociedad Deportiva Correcaminos, acompanhados de Kinde Atanaw Alayew, vencedor da 39.ª edição da Maratona de Valência, cujo recorde con-
seguiu posicionar a maratona como a 6.ª mais rápida do mundo. / Simulacro do projeto Valencia Arena. / Exterior das instalações de EDEM Escuela de 
Empresarios. / Hortensia Herrero, juntamente com Jaume Plensa, na inauguração das esculturas do artista expostas na Cidade das Artes e das Ciências 
de Valência entre junho e novembro de 2019. / Primeiras equipas masculina e feminina do Valencia Basket Club, juntamente com as equipas infantis nas 
instalações de L’Alqueria del Basket. / Grupo de empreendedores nas instalações da Lanzadera.
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Tal como define a norma GRI, o objetivo desta Memória é proporcionar informação verdadeira, relevante e precisa.

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE

Em cumprimento da Lei espanhola 11/2018, de 28 de dezembro, a Empresa 

apresentou uma Declaração de Informação Não-Financeira que faz parte 

do relatório de gestão que foi verificado pela Deloitte, S.L., como prestador 

independente de serviços de verificação, e que, a 31 de janeiro de 2020, 

emitiu o seu relatório de verificação sem reservas, tal como estava previsto.  

Neste âmbito, a Deloitte verificou uma parte importante dos indicadores que se 

integram, entre muitos outros, nesta memória corporativa. Na tabela em anexo, 

referente aos indicadores, são indicados aqueles que aparecem na presente 

memória e que, por sua vez, foram verificados pela Deloitte (identificados  

com √). Em caso de discrepância, prevalece a informação incluída no EINF. 

Para mais informações, este relatório de verificação, em 
conjunto com a declaração de informação não financeira, estará 

disponível no seguinte endereço: www.info.mercadona.es

108



IMPACTO DA ATIVIDADE ECONÓMICA DA MERCADONA

Nº INDICADOR PÁGINA / COMENTÁRIO

1 Nome da organização MERCADONA, S.A.

2 Atividades, marcas, produtos e serviços Págs. 2, 10-19, 37

3 Localização da sede
Calle Valencia, 5 

Tavernes Blanques, Valência, Espanha

4 Localização das operações
Espanha e Portugal 

Págs. 4-5

5 Natureza da propriedade e forma jurídica Págs. 12, 99-100

6 Mercados servidos Págs. 4-5, 12

7 Dimensão da organização Págs. 4-5

8
Informação sobre funcionários e outros 
colaboradores

Págs. 4-5, 45-59

A Mercadona conta com 90.000 colaboradores 
efetivos (89.100 em Espanha e 900 em Portugal) 
e não tem subcontratados na atividade principal

9 Cadeia de abastecimento Págs. 4-5, 61-66, 70-71

10
Mudanças significativas na organização e na 
sua cadeia de abastecimento

Págs. 6-7, 18-19, 62-63

11
Informações sobre como a empresa lida com o 
princípio da precaução

Págs. 16-17

12 Iniciativas externas Págs. 33, 70, 90-94, 96-97

13
Relação com associações das quais a 
organização é membro

Págs. 96-97

14 Declaração do Presidente Págs. 6-7
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Nº INDICADOR PÁGINA / COMENTÁRIO

15 Principais impactos, riscos e oportunidades Págs. 16-17

16
Valores, princípios, padrões e normas de 
comportamento

Págs. 2, 11-15

A Mercadona rege-se pelo Modelo de 
Qualidade Total, que fundamenta os 
valores e paradigmas da empresa. Este 
Modelo define a conduta interna que todos 
os colaboradores partilham. Além disso, 
dispomos de um Código de Conduta, cuja 
missão é assegurar o cumprimento dos 
nossos valores e da Lei

17 Estrutura de governo Págs. 8-9

18
Cargos executivos ou com responsabilidades em 
aspetos económicos, ambientais e sociais

As responsabilidades nos aspetos 
económicos, sociais e ambientais recaem 
sobre os membros do Conselho de 
Administração, que tomam as suas decisões 
de forma coletiva

19
Consulta dos grupos de interesse sobre aspetos 
económicos, ambientais e sociais

Págs. 90-92, 95

20
Composição do órgão superior de governo e os 
seus comités

Págs. 8-9

21
Informações sobre se quem preside ao órgão 
superior também ocupa um cargo executivo

O Presidente do Conselho de Administração 
preside, por sua vez, o Comité de Direção

22 Conflitos de interesses

Não existem conflitos de interesses

Todos os Membros do Comité de Direção 
são colaboradores da Mercadona e não 
existem situações de conflito de interesses

23 Funções do órgão superior de governo Págs. 8-9, 16

24
Conhecimento coletivo do órgão superior de 
governo

Págs. 8-9

25
Avaliação do desempenho do órgão superior de 
governo

Págs. 8-9

26
Identificação e gestão dos impactos económicos, 
sociais e ambientais

Cada departamento submete ao Comité de 
Direção os aspetos económicos, sociais e 
ambientais relevantes relacionados com a 
sua atividade, especificamente, durante as 
reuniões de coordenação

27 Eficácia dos processos da gestão de riscos Págs. 16-17
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Nº INDICADOR PÁGINA / COMENTÁRIO

28
Análise dos aspetos económicos, ambientais e 
sociais

Págs. 16-17

Os órgãos de governo da empresa 
supervisionam e aprovam tudo o que esteja 
relacionado com os aspetos económicos, 
ambientais e sociais

29
Função do órgão superior de governo no 
relatório de sustentabilidade

Os órgãos de governo da empresa 
supervisionam e aprovam toda a informação 
que se reporta ao exterior

30
Processo para transmitir as preocupações 
importantes ao órgão superior de governo

Cada departamento submete ao Comité de 
Direção os aspetos relevantes relacionados 
com a sua atividade, especificamente, durante 
as reuniões de coordenação

31
Natureza e número de preocupações importantes 
que se transmitiram ao órgão superior

Reportam-se todas as preocupações 
relacionadas com a sua atividade e que estão 
sob a sua responsabilidade

32 Políticas de remuneração

Págs. 47-49

A empresa conta, há vários anos, com uma 
Política de Remunerações assente no princípio: 
“para a mesma responsabilidade, o mesmo 
salário”

33
Processos mediante os quais se determina a 
remuneração

Págs. 47-49, 52

34
Participação dos grupos de interesse na 
remuneração

A empresa dispõe de um Acordo Coletivo 
em vigor, assinado e acordado com os 
representantes sindicais dos colaboradores

35 Lista de grupos de interesse Pág. 16

36 Acordos de negociação coletiva

Pág. 50 

Acordo laboral próprio que abrange 100 % dos 
colaboradores

37 Identificação e seleção dos grupos de interesse Págs. 14-17

38
Abordagens para a participação dos grupos de 
interesse

Diálogo constante com todos os grupos de 
interesse, com o objetivo de captar e satisfazer 
as suas necessidades e expetativas
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Nº INDICADOR PÁGINA / COMENTÁRIO

39 Principais questões e preocupações levantadas

Págs. 16-17

A relação mantida com os grupos de interesse 
permite aplicar melhorias de produto feitas 
com os Chefes, inovar com os fornecedores e 
acrescentar conhecimentos ao setor primário 
para melhorar o sortido de produtos frescos

40 Definição e conteúdo da memória
A estrutura da memória corresponde ao Modelo 
de Qualidade Total e informa sobre os cinco 
componentes da empresa (grupos de interesse)

41 Lista de assuntos materiais

Pág. 16

Cada capítulo detalha as estratégias e ações 
realizadas e que são relevantes para cada 
componente (grupo de interesse)

42 Reformulação da informação Não houve alterações relevantes

43 Período do relatório 1 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019

44 Data do relatório mais recente 2018

45 Ciclo do relatório Anual

46
Ponto de contacto para perguntas e dúvidas 
sobre o relatório

Dados de contacto na contracapa

47
Relação entre o salário inicial discriminado por 
género e salário mínimo onde se desenvolvem 
operações significativas

Págs. 47, 57

A política de remunerações corresponde 
ao princípio da equidade: “para a mesma 
responsabilidade, o mesmo salário”, sem 
distinções de género ou qualquer outra 
diferenciação

48
Percentagem de gastos nos lugares com 
operações significativas que correspondem a 
fornecedores locais

Págs. 4-5, 68-69, 79

49
Número e percentagem de departamentos nos 
quais foram avaliados os riscos relacionados com 
a corrupção e riscos significativos detetados

Foram avaliadas 100 % das atividades 
e procedimentos internos dos vários 
departamentos, nos quais foram identificados 
possíveis riscos relacionados com a corrupção
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50
Políticas e procedimentos de comunicação e 
capacitação sobre a luta contra a corrupção

O combate à corrupção é um princípio 
fundamental no modelo da Mercadona

51 Casos confirmados de corrupção e medidas
Não foram detetados casos de corrupção 
durante o período analisado

52
Número de sentenças por concorrência 
desleal, práticas de monopólio ou contra a livre 
concorrência e resultados das mesmas

Não foi registada nenhuma durante o período 
analisado

53 Consumo energético interno 7.847.064 GJ

54 Intensidade energética 0,21 GJ/m3 de mercadoria

55 Redução no consumo elétrico 14 milhões de kWh poupados

56 Defeito comunicação C-PIC contador água

Consumo total 4,8 hm3 (dos quais 2,2 hm3 
correspondem a lojas e o restante a blocos 
logísticos)
Consumo por loja e mês: 110 m3 

57 Captação de água segundo a fonte

100 % rede de abastecimento municipal

Captação de águas pluviais em 3 plataformas 
logísticas, usadas para rega e lavagem

58 Emissões diretas de gases com efeito de estufa* 6,93 kg CO
2
eq/m3 de mercadoria

59
Emissões indiretas de gases com efeito de estufa 
pelo consumo energético*  

14,79 kg CO
2
eq/m3 de mercadoria

60
Emissões indiretas de gases com efeito de estufa 
por transporte de mercadorias*  

17,16 kg CO
2
eq/m3 de mercadoria

* Dados de CO
2
eq de dezembro de 2018 até novembro de 2019.
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61
 Intensidade das emissões de gases com efeito de 
estufa* 

38,88 kg CO
2
eq/m3 de mercadoria

62
Redução das emissões de gases com efeito de 
estufa*  

200.000 toneladas de CO
2
eq

63 Emissões de substâncias destruidoras do ozono
A empresa não utiliza substâncias que 
destruam o ozono

64
Peso total dos resíduos, de acordo com o tipo e o 
método de tratamento

359.504 toneladas, das quais 76 % vão para 
reciclagem/valorização

65
Percentagem de novos fornecedores que foram 
avaliados com base em critérios ambientais

A Mercadona exige a todos os seus 
Fornecedores Totaler que tenham alguma 
certificação de boa gestão ambiental 
internacionalmente reconhecida (ISO 14001, 
EMAS ou equivalente)

66
Número e taxa de contratações e rotação média 
de colaboradores, discriminados por faixa etária, 
género e área de atividade

Pág. 57

67

Benefícios sociais para os colaboradores a tempo 
inteiro que não são oferecidos aos colaboradores 
temporários ou a tempo parcial, discriminados 
por localizações significativos de atividade

Não existe esta diferenciação

68
Períodos mínimos de aviso prévio para mudanças 
operacionais e possível inclusão dos mesmos nos 
acordos coletivos

Qualquer evento relevante que possa afetar a 
equipa é notificado aos colaboradores e aos 
seus representantes com uma antecedência 
suficiente e sempre dentro dos prazos 
estabelecidos pela legislação em vigor

69

Percentagem de colaboradores que estão 
representados em comités formais de segurança 
e saúde conjuntos para a direção e funcionários, 
estabelecidos para ajudar a controlar e assessorar 
sobre programas de segurança e saúde

Os comités existentes representam todos os 
colaboradores ao mesmo nível e todos os 
acordos são confirmados pela Direção

70
Taxa de lesões, doenças profissionais, dias 
perdidos, faltas e número de óbitos relacionados 
com o trabalho

Incidência acidentes de trabalho com baixa: 
23,02 ‰
Dias perdidos: 4.710.424 (2,57 %)
Faltas homens: 0,72 %
Faltas mulheres: 1,85 %

* Dados de CO
2
eq de dezembro de 2018 até novembro de 2019.
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71
Colaboradores cuja profissão tem maior 
incidência ou maior risco de doença

No geral, não se identificam colaboradores 
envolvidos em atividades com alta incidência 
ou com alto risco de doenças específicas

72
Questões de saúde e segurança abrangidas por 
acordos formais com os sindicatos

Existem acordos em vigor com os sindicatos 
que incluem aspetos como melhorias na 
conceção dos postos de trabalho e na escolha 
de equipamentos e métodos de produção, para 
garantir a segurança no trabalho, assim como 
fomentar a informação e a formação necessárias 
para minimizar os riscos em cada posto

73
Média de horas de formação anuais por 
colaborador, discriminado por género e 
categoria profissional

Por funcionário: 32 horas de formação e 973 € 
investidos em média por colaborador em 
Espanha e 913 horas de formação e 21.400 € 
investidos em média por colaborador em 
Portugal

74

Programas de gestão de competências e 
de formação contínua que promovem a 
empregabilidade dos colaboradores e os ajudam 
a gerir o fim das suas carreiras profissionais

Págs. 52, 54

75

Percentagem de colaboradores que recebem 
avaliações de desempenho do desenvolvimento 
profissional discriminados por género e categoria 
profissional

Págs. 52, 54

Todos os colaboradores são avaliados 
anualmente no desempenho das suas funções, 
tanto no sentido descendente como ascendente

76

Composição dos órgãos de governo e 
discriminação do pessoal por categoria 
profissional, género, idade, pertencentes a 
minorias e outros indicadores de diversidade

Págs. 8-9, 50, 57

77
Relação entre o salário-base dos homens 
com relação ao das mulheres, discriminada 
remuneração mulheres vs. homens

Págs. 47, 57

Aplica o princípio de equidade “para a mesma 
responsabilidade, o mesmo salário” sem 
qualquer diferença em termos de género

78
Número de casos de discriminação e medidas 
corretivas adotadas

Em 2019, a Mercadona não registou nenhum 
caso de discriminação através dos canais 
disponíveis

79

Identificação de centros e fornecedores 
significativos nos quais a liberdade de associação 
e o direito de beneficiar de acordos coletivos 
podem ser violados ou ameaçados, e medidas 
adotadas para defender estes direitos

A empresa garante a liberdade de associação 
em todos os seus centros de trabalho, conforme 
estabelecido no acordo coletivo em vigor 

Não foram identificados fornecedores 
relevantes em situação de risco
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80

Identificação de centros e fornecedores com 
risco significativo de casos de exploração infantil 
e medidas adotadas para eliminar a exploração 
infantil

A empresa garante que não existe nenhum 
caso de exploração infantil nos seus centros 
de trabalho 
Não foram identificados fornecedores 
relevantes em situação de risco

81

Centros e fornecedores com risco significativo de 
originar episódios de trabalho forçado e medidas 
adotadas para contribuir para a eliminação de 
todas as formas de trabalho forçado

A empresa garante que não há nenhum caso de 
trabalho forçado nos seus centros de trabalho
Não foram identificados fornecedores relevantes 
em situação de risco

82
Número e percentagem de centros que foram 
objeto de análises ou avaliações de impactos em 
matéria de direitos humanos

A empresa cumpre as normas exigidas nesta 
matéria, de acordo com a legislação em vigor

83

Horas de formação dos colaboradores em 
políticas e procedimentos relacionados com 
questões de direitos humanos relevantes para 
as suas atividades, incluindo a percentagem de 
colaboradores capacitados

Toda a equipa recebe formação sobre o 
Modelo da Mercadona, que inclui os valores e 
comportamentos dentro da empresa

84

Percentagem de centros nos quais foram 
implementados programas de desenvolvimento, 
avaliações de impactos e participação da 
comunidade local

A empresa não dispõe deste indicador, mas as 
várias ações realizadas são especificadas no 
capítulo Sociedade
(págs. 77-97)

85
Centros de operações com efeitos negativos 
significativos, possíveis ou reais, sobre as 
comunidades locais

Págs. 17, 92

Não foram identificados centros com efeitos 
negativos nas comunidades locais

86

Percentagem de novos fornecedores que foram 
analisados vs. critérios relacionados com os 
direitos humanos, práticas laborais e repercussão 
social

Págs. 64-71

85 % do sortido é de origem espanhola, obtido 
de fornecedores auditados segundo o Modelo 
da Mercadona, que inclui a satisfação das 
necessidades dos colaboradores
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* A empresa considera significativa qualquer sanção pecuniária acima de 50.000 €.

Nº INDICADOR PÁGINA / COMENTÁRIO

87
Contribuições económicas realizadas para 
partidos políticos por país e destinatário

Não foram realizadas durante o período do 
relatório

88

Número de incidentes por incumprimento 
da normativa ou dos códigos voluntários 
relacionados com os impactos dos produtos e 
serviços na saúde e segurança durante o seu ciclo 
de vida, discriminados de acordo com o tipo de 
resultado desses incidentes

Durante o período do relatório não foram 
identificados incidentes significativos por 
incumprimentos neste âmbito

89

Tipo de informação exigida pelos procedimentos 
da organização relativamente à informação 
e rotulagem dos seus produtos e serviços, 
e percentagem de categorias de produtos e 
serviços significativos que estão sujeitos a estes 
requisitos

Págs. 36-39, 43

90

Número de incumprimentos da regulação e 
dos códigos voluntários relacionados com 
informações e rotulagem dos produtos e serviços, 
discriminados de acordo com o tipo de resultado

Durante o período do relatório não foram 
identificados incidentes significativos por 
incumprimentos neste âmbito

91

Número de casos de incumprimento das normas 
ou dos códigos voluntários relacionados com as 
comunicações de marketing, como publicidade 
e patrocínio, discriminados em função do tipo de 
resultado

Durante o período do relatório não foram 
identificados incidentes significativos por 
incumprimentos neste âmbito

92
Número de reclamações relevantes sobre 
violação de privacidade e fuga de dados dos 
clientes

A empresa não tem qualquer registo no 
período do relatório

93

Montante das multas significativas por 
incumprimento das normas e da legislação 
relativas ao fornecimento e uso de produtos e 
serviços, valor monetário das multas significativas 
e número de sanções não monetárias por 
incumprimento da legislação e das normas

Não existem incumprimentos significativos das 
normas*
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TRAJETÓRIA  
1977 - 2019

A Mercadona é um projeto empresarial imerso numa brutal 
transformação, com o objetivo de continuar a construir um modelo de 
empresa sustentável e oferecer todos os dias ao “Chefe” um Sortido 
Eficaz de qualidade, qualidade, qualidade e, sobretudo, qualidade

Detalhe da fachada do supermercado da Avenida Rosas em Manises, Valência.
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TRAJETÓRIA MERCADONA 1977-2019 

O casal formado 
por Francisco Roig 

Ballester (1912-2003) 
e Trinidad Alfonso 

Mocholí (1911-2006) 
inicia a atividade da 
Mercadona dentro 
do Grupo Cárnicas 

Roig. Os então talhos 
do negócio familiar 

transformam-se 
em mercearias.

1977

Primeira empresa em 
Espanha a utilizar o 

scanner para a leitura 
do código de barras 
nos pontos de venda.

1982

Juan Roig e a sua 
esposa, juntamente 
com os seus irmãos 
Fernando, Trinidad e 
Amparo, compram a 
Mercadona ao pai. A 
empresa tem 8 lojas 
de aproximadamente 

300 m2 de sala de 
vendas. Juan Roig 
assume a direção 
da empresa, que 

inicia a sua atividade 
como empresa 
independente.

1981

Inauguração do 
Bloco Logístico de 
Riba-Roja de Túria 
(Valência), pioneiro 

em Espanha por 
ser totalmente 
automatizado.

Aquisição dos 
Supermercados 
Superette, que 

contavam com 22 
lojas em Valência.

1988
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Juan Roig e 
Hortensia Mª Herrero 

passam a deter a 
maioria do capital 

da empresa.

1990

Depois de 
atingir os 10.000 
colaboradores e 
as 150 lojas, foi 

implementada a 
estratégia comercial 

SPB (Sempre 
Preços Baixos) que, 

posteriormente, dará 
origem ao Modelo 
de Qualidade Total.

1993

Nascimento das 
marcas Hacendado, 

Bosque Verde, 
Deliplus e Compy.

Abertura do 
supermercado 

número 200, em 
Segorbe (Castellón).

Assinatura do 
primeiro acordo da 
empresa para todos 
os colaboradores.

1996

Acordo de união 
com os Armazéns 
Gómez Serrano, 

Antequera (Málaga).

1997
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Finaliza o processo, 
iniciado em 1995, 
de tornar efetivos 
todos os membros 

da equipa que, 
nessa altura, era 

formada por 16.825 
colaboradores.

Inauguração do 
Bloco Logístico de 

Antequera (Málaga).

Inicia-se o projeto 
do novo design 

e modelo de 
perfumarias.

1999

Construção do Bloco 
Logístico de Sant 
Sadurní d’Anoia 

(Barcelona).

Inauguração 
em Massanassa 
(Valência) da 

primeira Loja por 
Ambientes.

Celebração da 
primeira Reunião de 
Interfornecedores.

Assinatura do 
Contrato Coletivo 

da Empresa 
(2001-2005).

2000

Inauguração do 
primeiro centro 

educativo infantil 
gratuito para 
os filhos dos 

colaboradores, no 
Bloco Logístico 
de Sant Sadurní 

d’Anoia (Barcelona).

A Mercadona 
alcança as 500 lojas, 

com a abertura 
do seu primeiro 

supermercado em 
Linares (Jaén).

2001

Primeira empresa 
a realizar uma 

Auditoria Ética.

Inauguração do 
Bloco Logístico de 

San Isidro (Alicante) 
e do segundo centro 

educativo infantil 
da empresa.

Lançamento da nova 
linha de perfumes 

Hortensia H.

Inauguração de 
um supermercado 

nas instalações 
do Mercat de 

l’Olivar, em Palma 
de Maiorca.

2003
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Inauguração do 
Bloco Logístico de 
Huévar (Sevilha) e 
do terceiro centro 
educativo infantil 

da empresa.

2004

Vigésimo quinto 
aniversário da 

empresa.

Inauguração da 
loja número 1.000 
da empresa, em 
Calp (Alicante).

2006

Inauguração do 
Bloco Logístico 
de Granadilla de 
Abona (Tenerife).

Assinatura do novo 
Acordo Coletivo de 

Empresa para os 
próximos quatro 

anos (2006-2009).

2005

Implementação da 
primeira fase do 
Bloco Logístico 

Armazém Século XXI 
de Ciempozuelos 

(Madrid).

Quarta empresa 
do mundo mais 
bem avaliada 
em reputação 
corporativa, de 

acordo com 
o estudo do 

Reputation Institute 
de Nova Iorque.

2007
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Assinatura do 
Acordo Coletivo e 
Plano de Igualdade 

(2014-2018).

Reinventamo- 
-nos para sermos 

mais lojistas. 
Implementação 

de novas secções 
de frescos.

Início do 
desenvolvimento 

da Cadeia 
Agroalimentar 
Sustentável da 

Mercadona.

Inauguração do 
Bloco Logístico de 
Guadix (Granada).

2013

Abertura do 
supermercado 1500, 

situado na cidade 
de Santander, no 
bairro de Cazoña.

Arranque do 
novo Centro de 
Processamento 

de Dados, situado 
em Albalat dels 

Sorells (Valência).

2014

Novo Centro de 
Formação e Serviços 

em Albalat dels 
Sorells (Valência).

O modelo de 
inovação radical 
da Mercadona 
é reconhecido 

internacionalmente.

2015

Realinhamento da 
Mercadona com o 

Modelo de Qualidade 
Total, quinze anos 

depois da sua 
implementação.

Carrinho de Compras 
para oferecer ao 

“Chefe” o carro da 
Compra Total de 
maior qualidade 

e mais barato 
do mercado.

Inauguração do 
Bloco Logístico 

de Ingenio (Gran 
Canária).

2008
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Desenvolvimento 
da estratégia 

Frescos Global 
para impulsionar e 

modernizar as novas 
secções de frescos.

Aquisição de 
terrenos para o novo 
Bloco Logístico de 
Parc Sagunt, em 

Sagunto (Valência).

Início do projeto 
de transformação 

digital pela empresa 
tecnológica SAP.

2017

Lançamento em 
Valência do novo 
serviço de vendas 
online, para testar 

e aprender, e 
abertura do primeiro 

armazém online, 
Colmeia, em Vara de 

Quart (Valência).

Implementação da 
nova secção de 
Pronto a Comer.

Evolução do Modelo 
Interfornecedor para 
Fornecedor Totaler, 

com o objetivo 
de continuar a ser 
a melhor opção 
para “O Chefe”.

Assinatura do 
Acordo Coletivo de 
Empresa e Plano de 

Igualdade 2019-2023.

2018

O projeto de 
internacionalização 
torna-se realidade 

com a abertura 
da primeira loja 

em Portugal, 
concretamente 

em Canidelo, Vila 
Nova de Gaia, 

distrito do Porto.

Inauguração de mais 
9 lojas em Portugal, 

todas eficientes, 
situadas nos 

distritos do Porto, 
Braga e Aveiro.

2019

Aprovado o início 
do seu projeto de 

internacionalização 
com a entrada 
em Portugal.

Inaugurados os 
dois primeiros 

supermercados 
com o Novo 

Modelo de Loja 
Eficiente, situados 

em Puerto de 
Sagunto (Valência) 
e na localidade de 
Peligros (Granada).

2016
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Exterior do supermercado de Esmaltaciones em Vitória, Álava.
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O Projeto Mercadona continua a avançar...
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