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Os nossos feitos mais relevantes 2022

colaboradoreslojas

1.637 95.500

novos empregos em compras

2.200 22.323 M€

30.304 M€ 783 M€
de faturação de investimento

lojas
1.676
63 aberturas 

49 fechos

colaboradores

99.000
3.200 novos empregos

Mercadona Grupo consolidado

de quota de mercado em superfície  
total de venda em Espanha

15,5 %

Jangadas de mexilhões do fornecedor Cultius Marins do Delta do Ebro em Tarragona.

Espanha

4

em compras

23.112 M€



lojas

39
colaboradores

3.500

novos empregos em compras

1.000 789 M€

737 M€ 140 M€
de faturação de investimento

de faturação  
+11,6 %

de investimento

31.041 M€ 923 M€

M€: milhões de euros.

Portugal

5

contribuições fiscais 
+12 %

rentabilidade 
2 cêntimos por euro vendido

2.263 M€0,025 €
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Gostaria de partilhar com todos vocês como é que a Mercadona enfrentou 

2022, estes doze meses de incerteza que se manteve entre nós. Para 

trás ficaram os cenários previsíveis e estáveis que, até agora, enquanto 

empresa, tínhamos gerido. Tivemos de reagir a um contexto cada vez 

mais complexo, ainda com a ressaca da COVID-19 presente e, além disso, 

com o conflito da guerra na Ucrânia e os seus efeitos, como o aumento 

do preço da energia ou o das matérias-primas, incluindo a escassez, que 

nos criaram taxas de inflação elevadas.

A complexidade do contexto descrito levou a que, mais uma vez, todos 

os que formam a Mercadona tenham mostrado a sua capacidade de 

adaptação às circunstâncias do meio. Porque se nos demonstraram algo 

estes últimos anos é que não existe uma vantagem competitiva fixa nem 

uma posição que não se possa alterar.

Apesar disto tudo, e das situações excecionais enfrentadas, a Mercadona 

voltou a superar-se. E conseguiu-o graças ao esforço, trabalho, agilidade 

e capacidade de autocrítica do conjunto da sua equipa, comprometida 

com um modelo de empresa próprio, que nos serve de guia em cada 

decisão que tomamos e nos ajuda a continuar a avançar como empresa 

num propósito comum: a satisfação dos cinco componentes. Os meus 

mais sinceros parabéns às 99.000 pessoas que formam a empresa porque, 

perante situações excecionais, superamo-nos cada dia mais.

É no esforço mental de todas elas, assim como no dos 3.000 fornecedores 

de produto com os quais colaboramos, onde radica o êxito do nosso 

modelo de empresa, que nos permite adaptar-nos com agilidade: detetar 

os problemas, pivotar para ter outra perspetiva, assumir os desafios e 

aplicar soluções de forma conjunta. Graças a esta forma de atuar, com 

a aplicação de várias iniciativas, conseguimos, mais um ano, melhorar a 

nossa gestão.

Além deste avanço, em 2022 realizámos um importante esforço de 

investimento de 923 milhões de euros, para continuar a construir e a 

consolidar a Mercadona. Abrimos 63 novos supermercados entre Espanha 

e Portugal, o que nos permitiu finalizar o exercício com 1.676 lojas. 

Além disso, inaugurámos duas novas Colmeias, armazéns destinados 

exclusivamente à preparação e distribuição de pedidos para a venda 

online, em Alicante e Sevilha; e impulsionámos a secção de Pronto a 

Comer. Também continuámos a avançar na construção, remodelação e 

adaptação dos blocos logísticos e na inovação e desenvolvimento de 

novas ferramentas informáticas, ao mesmo tempo que se pôs em marcha 

a fase inicial dos novos escritórios em Albalat dels Sorells (Valência) e se 

reforçou o desenvolvimento do nosso projeto internacional em Portugal. 

Mensagem do Presidente

“Parabéns às 
99.000 pessoas 
que formam a 
empresa porque, 
perante situações 
excecionais, 
superamo-nos 
cada dia mais. 
Exemplo de 
esforço, trabalho 
e agilidade e 
capacidade de 
autocrítica”
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A todas estas iniciativas, temos de acrescentar o extraordinário trabalho dos fornecedores para desenvolver e 

melhorar produtos que, com uma qualidade efetiva, nos permitem oferecer um sortido eficaz. Um trabalho de 

colaboração e captação que tem reforçado a Mercadona como o supermercado de confiança das mais de 5,7 

milhões de famílias que diariamente compram em algum dos nossos supermercados. Sem esta confiança dos 

nossos “Chefes”, que, como cada ano, agradeço, o crescimento da Mercadona e a evolução das suas vendas, 

que aumentaram 11,6 %, até aos 31.041 milhões de euros, não seriam possíveis.

Porque se ha algo de que estamos muito orgulhosos todos nós que formamos a Mercadona é, precisamente, 

a evolução e contribuição da nossa empresa para a prosperidade do nosso país. Uma empresa que gera 

riqueza, tal como reflete a nossa contribuição direta e indireta: 2.263 milhões de euros, mais 12 % do que em 

2021. Ou o valor de impostos diretos, que ultrapassou os 390 milhões de euros, com um aumento de 13 % 

comparado com o exercício anterior. Além disso, a Mercadona obteve um lucro em 2022 de 718 milhões, mais 

5,6 %. Este lucro gera uma rentabilidade de 2 cêntimos por euro, pelo que somos conscientes do muito que 

podemos melhorar para avançar na consolidação do Projeto Mercadona. 

A empresa não está só imersa na criação de riqueza e bem-estar, também o está na criação de emprego 

estável e de qualidade, como refletem os valores de 2022, ano no qual aumentou a sua equipa, entre Espanha 

e Portugal, em 3.200 pessoas. Uma equipa de 99.000 colaboradores a quem a Mercadona garantiu a 

manutenção do seu poder aquisitivo, com o anúncio de um aumento salarial em linha com a inflação, e com 

os quais a Mercadona partilhou, mais uma vez, os seus lucros: 405 milhões de euros a título de prémio por 

objetivos, mais 8 % do que em 2021. 

O nosso modelo de prosperidade sustentável também faz parte da relação que a empresa mantém com a 

sociedade. Foram muitas as iniciativas levadas a cabo focadas no desenvolvimento e bem-estar das pessoas, 

desde a doação de 1,5 milhões de euros para os refugiados provenientes da Ucrânia, até às 25.100 toneladas 

de alimentos entregues a entidades sociais, mais 22 % do que em 2021. Do mesmo modo, a Mercadona, 

consciente do muito que pode continuar a contribuir com uma gestão sustentável para preservar e proteger o 

planeta, continuou imersa no seu compromisso ambiental, que aborda através da implantação da sua política 

de resíduos, da pegada de carbono e hídrica.

Terminado 2022, iniciamos um novo exercício no qual, além do já conhecido contexto de incerteza e da nossa 

preocupação pela elevada inflação, teremos de superar um novo desafio: o derivado das elevadas taxas de juro, 

que terão, como consequência, uma perda do poder aquisitivo dos nossos “Chefes” e um impacto evidente na 

cesta de compras. Conscientes disso, na Mercadona já traçámos o caminho, para o qual o nosso modelo de 

empresa, a honestidade, a autocrítica e o esforço diário são fatores-chave. Superar estes desafios dependerá 

exclusivamente do nosso esforço individual e coletivo; da nossa capacidade para avançar para ser Totaler 

Radical, oferecendo sempre produtos com uma qualidade efetiva que dê aos nossos “Chefes” a possibilidade 

de acertar. Temos a certeza de que se todos e cada um de nós cumprir os objetivos definidos, a Mercadona vai 

continuar a ir muito bem. 

Mais um ano, obrigado: a todos, pelo vosso compromisso; ao Conselho de Administração, pela sua confiança 

no Comité de Direção, determinante para enfrentar os desafios futuros; e aos nossos acionistas, pelo seu apoio 

constante, como sempre foi o do nosso acionista e amigo Juan Carlos Gómez, falecido no passado mês de dezembro. 

Quero aproveitar para agradecer o seu envolvimento e apoio e junto-me à dor da família Gómez Gómez.

Juan Roig
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Comité de Direção

Garante o bom funcionamento da organização, a determinação e o cumprimento das políticas e dos pro-

cedimentos estabelecidos pelo Conselho de Administração.

Juan Roig 
Presidente

Conselho de  
Administração

Juan Roig Presidente

Hortensia Mª Herrero Vice-Presidente

Carolina Roig Secretária do Conselho 
 

Vogais 

Hortensia Roig 

Amparo Roig 

Juana Roig 

Rafael Gómez 

Fernando Roig

É o órgão responsável da gestão, da 

organização e da representação da 

empresa.

José Jordá
Diretor-Geral 
de Lojas, 
Recursos 
Humanos e 
Prescrição 
Perecíveis

Paco Espert 
Diretor-Geral 
de Prescrição 
Secos

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

David Cid 
Diretor-Geral 
de Compras 
Derivados do 
Petróleo e 
Multinacionais

José Miguel 
Fernández 
Diretor-Geral 
de Compras 
Transformados 
Alimentares

Guillermo 
Pérez 
Diretor-Geral 
de Compras 
Derivados 
Lácteos
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Integrada no Conselho de Administração, en-

carrega-se da supervisão da informação con-

tabilística, fiscal e financeira, dos serviços de 

auditoria e do cumprimento e gestão dos ris-

cos financeiros.

Comissão de  
Auditoria

Juana Roig Presidente

Carolina Roig Secretária

Rafael Gómez Vogal

Francis Alonso 
Diretor-Geral 
de Compras 
Carne, Ovos 
e Charcutaria 
Cárnica

Marga Santos 
Diretora-Geral 
de Compras 
Transformados 
do Campo

Rosa Aguado 
Diretora-Geral 
de Logística

Héctor 
Hernández  
Diretor-Geral 
Financeiro 
e Marina de 
Empresas

Pilar Sanz 
Diretora-Geral 
de Obras e 
Expansão 

Patricia Tobía 
Diretora-Geral 
de Informática

Elena Tejedor 
Diretora-Geral 
de Relações 
Externas

Teresa Pol 
Diretora-Geral 
de Compras 
Forno
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O 
MODELO

Todos os que fazem parte da Mercado-
na partilham um propósito comum: im-
pulsionar um modelo de empresa que 
a sociedade queira que exista e sinta 
orgulho nela. Um projeto empresarial 
que não tem deixado de se adaptar a 
cada circunstância, num contexto em 
mudança onde não há vantagem com-
petitiva fixa nem posição invariável, e 

no qual a sua melhor vantagem dife-
renciada é dispor de um modelo de 
empresa, o Modelo da Mercadona, que 
une toda a equipa no compromisso co-
letivo de satisfazer todos os dias, e com 
a mesma intensidade, os cinco compo-
nentes da empresa: “O Chefe” (cliente), 
O Colaborador, O Fornecedor, A Socie-
dade e O Capital.

01

O Modelo da 
Mercadona

02

Compromisso com 
os Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável

03

Materialidade e 
grupos de interesse

04 05

Desenvolvimento 
sustentável e 
prevenção de 
possíveis riscos

Irmãdona:  
Mercadona em  
Portugal
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O MODELO DA MERCADONA 

A Mercadona impulsiona um projeto de 

gestão próprio e diferenciado, o seu 

Modelo de Qualidade Total, que estrutura 

os seus princípios e valores. Graças a 

isto, satisfaz com a mesma intensidade, 

mas por esta ordem sequencial, os 

componentes da empresa:

  . “O CHEFE”
  . O COLABORADOR
  . O FORNECEDOR
  . A SOCIEDADE
  . O CAPITAL

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 qualidade efetiva (seguro e 

saudável), máximo serviço (sustentável), mínimo 

orçamento e mínimo tempo

O COMPRADOR É 
Físico/Online03

02

01

O sonho de Juan Roig
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O Modelo

AS VERDADES UNIVERSAIS

O Modelo da Mercadona tem em conta 9 verdades 

universais, princípios que se cumprem sempre 

acredite-se ou não neles. A mais importante 

é que para receber, primeiro temos de 

dar. Porque quanto mais dá, mais 

recebe

O PARADIGMA

O ponto de vista da Mercadona 

é a Qualidade Total: pensar 

constantemente nas necessidades 

do “Chefe”, tornando-as 

compatíveis com o resto dos 

componentes da empresa

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

04

05

06

“Partilhar e irradiar o Modelo da Mercadona na Sociedade”
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• Murais de trencadís: 
projeto de integração 
sociolaboral com 
27 fundações e 
centros ocupacionais 
participantes.

• Estratégia 6.25 para 
reduzir plástico e gerir 
os seus resíduos.

• 17 jardins urbanos nas 
coberturas e fachadas 
de várias lojas que 
beneficiam de forma 
ambiental os seus 
meios.

• 91 milhões de euros investidos 
na transformação digital, 
incluindo a Mercadona Online.

• Loja inteligente: ferramentas 
para reduzir o tempo de espera.

• Tecnologias de previsão 
de falhas que reforçam a 
automatização nas lojas.

• Digitalização na gestão do 
sortido.

• Assinatura digital nos horários 
das lojas.

• Evitar esforços excessivos, 
custos desnecessários e 
reforçar a produtividade. 

• Digitalização dos processos 
logísticos.

INOVAÇÃO DE PRODUTO 

INOVAÇÃO DE PROCESSOS INOVAÇÃO SOCIAL

INOVAR:

• Modelo de Coinovação: 
22 centros de 
coinovação nos 
quais os “Chefes” 
partilham as suas 
experiências para 
desenvolver produtos 
que satisfaçam as suas 
necessidades com uma 

• Implantação da metodologia 
“BIM” (Building Information 
Modeling) no design e gestão 
de projetos de construção em 
blocos logísticos.

• Ferramenta DPP (Direct Product 
Profit) para calcular os custos e 
a rentabilidade de cada produto 
e poder tomar as decisões de 
custos acertadas.

• Ferramenta ADT (Contribuição 
Direta de Lojas) para conhecer 
os custos e lucro por loja e poder 
tomar as decisões de custos 
acertadas.

• Ferramenta para a gestão dos 
stocks na loja.

INOVAÇÃO ABERTA E COLABORATIVA

• 6 organizações que 
colaboram para a promoção 
da inovação: Fundação 
COTEC para a inovação, 
Fórum de Empresas 
Inovadoras, CEOE, Câmara 
de Comércio de Espanha, 
AECOC e Instituto 
Tecnológico de Embalagem, 

Transporte e Logística 
(ITENE).

• 6 empresas participantes 
no Programa Corporate 
Lanzadera-Mercadona: 
Sensei, Hoop Carpool, 
Midsaic, Invofox, Busup e 
Kleta.

Ser os primeiros a satisfazer “O Chefe” 

 

Para a Mercadona, inovar é detetar o que os outros não veem antes e acertar no ob-
jetivo de satisfazer os clientes, com soluções diferenciadoras que contribuem tam-
bém para promover os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 9 e 17 do Pacto 
Mundial da Organização das Nações Unidas. Para isso, dispõe de um Modelo de Ino-
vação transversal específico. Através de quatro eixos, e por meio de um processo de 
estreita colaboração com clientes, colaboradores, fornecedores e também com or-
ganizações que apostam em I+D+i e no intercâmbio de conhecimentos, dá resposta 
às necessidades em mudança dos cinco componentes, aos quais oferece soluções 
eficientes e sustentáveis com a maior qualidade e serviço.
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O Modelo

INOVAÇÃO DE PRODUTO 

INOVAÇÃO SOCIAL

Através desta ferramenta, e após dois anos 

de trabalho, os executivos envolvidos nos 

departamentos de compras e prescrição 

dispõem da informação sobre os custos 

dos processos e a rentabilidade das aproxi-

madamente 8.000 referências que formam 

o sortido da Mercadona, fornecendo-lhes 

informação que permita compatibilizar as 

melhorias de qualidade com as decisões de 

poupança de custos.

grande qualidade a 
preços imbatíveis. 

• 217 novidades, 370 
melhorias no sortido e 
25 inovações. 

• Doações monetárias 
em caixa para 
colaborar na Grande 
Recolha de Alimentos 
do Banco Alimentar 
2022.

• Cartões Sociedade.

DPP (Direct Product Profit)
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Compromisso com os  

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável  

Desde 2011, a Mercadona é signatária do Pacto Mundial, iniciativa mediante a qual a Organização das Nações Unidas 

promove os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Assim, a empresa trabalha de forma constante para 

dar resposta aos objetivos nos quais o impacto da sua atividade tem mais influência, impulsionando ações ambien-

tais, sociais e de governação responsáveis e com impacto positivo nos meios em que tem presença.

ODS Ações em curso Ch C F S Ca
•  Doações a bancos alimentares, cantinas sociais e outras 

entidades.
•  A Mercadona facilita a colaboração social com eventos 

como as grandes recolhas de alimentos, disponibilizando 
aos “Chefes” a possibilidade de realizar doações em caixa. 

• Cartões Sociedade.
• Ajuda a pessoas refugiadas ucranianas.

•  Doações a bancos alimentares, cantinas sociais e outras 
entidades.

• Cartões Sociedade.
• Ajuda a pessoas refugiadas ucranianas.
•  Gestão do stock nas lojas para reduzir o desperdício 

alimentar.

•  Sistema de gestão de qualidade e de segurança alimentar.
•  Sortido adaptado a grupos com necessidades especiais.
•  Protocolos de saúde e segurança para os colaboradores 

nos vários postos de trabalho.

• Formação e capacitação da equipa.
• Colaboração com entidades educativas, como a EDEM, e 

a Cátedra Mercadona de Economia Circular com a UPF 
Barcelona School of Management.

• “Para a mesma responsabilidade, o mesmo salário”.
• Plano de igualdade.
• Protocolo de apoio e assistência às vítimas de violência 

doméstica.
• Campanhas de sensibilização pela igualdade salarial e 

contra a violência doméstica.

•  Emprego estável e de qualidade com uma remuneração 
acima da média do setor.

•  Contribuição para o crescimento partilhado nos países 
onde está presente.

• Diretrizes de Conduta Ética para fornecedores.
•  Serviço de Prevenção próprio para promover um 

ambiente de trabalho seguro e sem riscos para todos os 
colaboradores.

• Horários 5+2 e calendário anual de descansos.

  

• Modelo de Loja Eficiente.
• Modelo de Coinovação.
• Modelo de Inovação Transversal.
• Modelo de Relação com Fornecedores, que impulsiona um 

cluster industrial.

Componentes nos 
quais tem impacto*:
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O Modelo

ODS Ações em curso Ch C F S Ca

• Política de não discriminação.
• Protocolo de prevenção do assédio no trabalho.
• Colaboração com entidades que promovem a integração 

de pessoas com incapacidade no mundo laboral.

• Gestão Proativa com os Vizinhos.
• Sistema de Gestão Ambiental próprio para favorecer a 

transição para uma economia sustentável.
• Medidas de logística sustentável.
• Modelo de Loja Eficiente.
• Coberturas ajardinadas e integração no ambiente.
• Estratégia 6.25: redução do plástico e gestão de resíduos.
• Implantação Smart Distribution e DUM Silenciosa em 

cidades.

•  Política comercial SPB (Sempre Preços Baixos).
•  Modelos de produção responsável na cadeia agroalimentar.
•  Política de Bem-Estar Animal.
•  Planos de gestão e redução dos resíduos e do desperdício 

alimentar.
•  Estratégia 6.25: redução do plástico e gestão de resíduos.

•  Plano de Ação e Redução das Emissões.
• Otimização logística.
•  Sistema de Gestão Ambiental próprio para ajudar a 

favorecer a transição para uma economia sustentável.
• Medição da pegada de carbono.

 

• Política de Compra de Produtos da Pesca.
•  Colaboração com organizações para a sustentabilidade dos 

produtos da pesca.

 

•  Estratégia 6.25: redução do plástico e gestão de resíduos.
• Coberturas ajardinadas e integração no ambiente.
•  Metodologia para a proteção das andorinhas e das 

andorinhas-dos-beirais.

• Parcerias com organizações setoriais e sociais (AECOC, 
ASEDAS, CEOE, AVE, Fundação COTEC para a Inovação, 
Fórum de Empresas Inovadoras, Câmara de Comércio de 
Espanha. Fundação ÉTNOR, APED, Câmara de Comércio 
e Indústria Luso-Espanhola, Pacto para os Plásticos, 
Forética, Fundação Seres…) para avançar no cumprimento 
dos ODS.

• Colaboração com entidades que promovem a integração 
laboral de pessoas com incapacidade.

Componentes nos 
quais tem impacto*:

* Componentes:  Ch “O Chefe”  C O Colaborador  F O Fornecedor  S A Sociedade  Ca O Capital
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Materialidade e grupos de interesse

Em 2022, a Mercadona analisou a materialidade de cada um dos aspetos de interesse relacionados com os as-

suntos mais relevantes para a sua atividade e para os grupos de interesse cujas necessidades pretende satisfazer 

e que a empresa identifica e concretiza dentro do seu modelo através dos cinco componentes: “O Chefe”, O 

Colaborador, O Fornecedor, A Sociedade e O Capital.

Pela primeira vez, este estudo foi abordado 

de uma dupla perspetiva e foram identifica-

dos e avaliados os temas que influenciam o 

valor da empresa, assim como a opinião dos 

grupos de interesse sobre esses mesmos as-

petos. Para isso, levou-se a cabo uma análise 

exaustiva sobre a materialidade pelo conjunto 

de responsáveis da empresa envolvidos, fo-

ram consultados vários “Chefes”, através de 

um questionário que avalia a totalidade dos 

temas materiais, e realizou-se uma análise de 

tendências na qual participaram diversos gru-

pos de interesse (analistas financeiros, espe-

cialistas do setor da distribuição, jornalistas…). 

Graças a isto, foram captados novos temas 

materiais, definidas expetativas e introduzi-

das novas avaliações. É necessário realçar que 

esta dupla análise se encontra em processo de 

desenvolvimento e melhoria interna. 

Este trabalho foi levado a cabo através de 

um processo sequencial de quatro fases. Foi 

iniciado com a identificação e avaliação dos 

temas materiais, dando prioridade a cada as-

sunto em função dos seus impactos e da in-

fluência nas decisões e nas expetativas. De 

seguida, foi elaborada a matriz e, por último, 

foi validada. Como resultado, em 2022, foram 

identificados 30 aspetos materiais, agrupa-

dos em sete categorias principais, que se de-

talham na seguinte matriz de materialidade e 

acerca dos quais se informa ao longo desta 

Memória, tanto sobre a gestão como sobre as 

contínuas avaliações realizadas dos mesmos.
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O Modelo

Temas Materiais

Satisfação do “Chefe”

1 Segurança e qualidade alimentar

2 Apoio ao cliente

3 Inovação de produtos

Emprego de qualidade

4 Captação e retenção do talento

5 Conciliação familiar

6 Formação

7 Salário competitivo

8 Igualdade e diversidade

9 Saúde e segurança

10 Canais de comunicação internos

Gestão sustentável e ética na cadeia 
de abastecimento

11 Critérios éticos e ESG* na cadeia de abastecimento

12 Produção sustentável

13 Bem-estar animal

Sustentabilidade e ambiente

14 Gestão do desperdício alimentar

15 Reciclagem e economia circular

16 Logística sustentável

17 Melhoria da eficiência energética e digitalização

18 Controlo de emissões de CO
2

Diálogo e transparência com o exterior 19 Comunicação corporativa

Cumprimento normativo, ética e bom 
governo

20 Rotulagem e informação de produtos

21 Segurança e proteção de dados

22 Boas práticas de governo corporativo

23 Prevenção de fraudes e corrupção

24 Transparência da informação

Impacto socioeconómico e geração  
de valor

25 Doações de alimentos e ação social

26 Integração na comunidade

27 Promoção e apoio ao empreendedorismo

28 Mecenato desportivo

29 Desenvolvimento económico do meio

30 Contribuição fiscal e transparência fiscal

* ESG: Ambientais, Sociais e de Governação.
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Desenvolvimento sustentável e 

prevenção de possíveis riscos 

Componentes Riscos Políticas e estratégias

“O Chefe”

O nosso objetivo principal é satisfazer 
totalmente os “Chefes” (clientes), aplicando a 
estratégia Totaler Radical, para lhes oferecer 
sempre produtos com uma qualidade efetiva, 
com a possibilidade de acertar

Qualidade  

• Modelo de qualidade com segurança alimentar
• Verificações de produtos
• Simulacros “Acidentes Muito, Muito Graves MMG”
• Exercícios de rastreabilidade

   
   
   

Mudança de hábitos de consumo

• Sortido Eficaz e Modelo de Coinovação
• Sortido de alimentação saudável
• Estratégia Frescos Global
• Implantação do modelo Pronto a Comer
• Dinamização da compra online através de Colmeias e da Nova Telecompra

 
 
 

Transformação digital

• Serviço de Apoio ao Cliente 
• Inovação transversal
• Mercadona Online
• Automatização de processos

   
   

Proteção de dados • Aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados    

O Colaborador

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

Estratégias remuneratórias e de compromisso da equipa

• Postos de trabalho fixos
• Salários acima da média do setor, atualizados anualmente com base numa política de escalões e na variação homóloga do IPC
• Prémio por objetivos
• Formação, transparência e promoção interna

   
   
   
   

Conciliação

• Conciliação da vida familiar, profissional e pessoal
• Promoção da corresponsabilidade
• Horário 5+2 nas lojas
• Calendário anual de horários, férias e descansos conhecido

   
   
   
     

Igualdade e diversidade
• Princípio da equidade
• Plano de Igualdade e gestão da diversidade

   
 

Prevenção de riscos laborais 

• Serviço de saúde à disposição dos colaboradores
• Serviço de saúde de atendimento telefónico 24/7, 365 dias por ano (3C [Call Center Consulta])
• Equipa técnica especializada na prevenção de riscos laborais
• Medidas preventivas e protocolos sanitários COVID-19, quando foi necessário

   
   

   

Proteção de dados • Aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados    

O Fornecedor

Os fornecedores estruturam a Cadeia 
Agroalimentar Sustentável da Mercadona

Boas práticas comerciais

• Código de Boas Práticas Comerciais
• Diretrizes de Conduta Ética para fornecedores
• Cadeia agroalimentar sustentável 
• Formação de tecido industrial
• Política de Bem-Estar Animal
• Política de Compra de Produtos da Pesca 
• Coinovação com fornecedores

   
   

   

   
   

Proteção de dados • Aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados    

A Sociedade

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

Mobilidade sustentável nas cidades • Modelo de Logística Sustentável

Uso responsável dos recursos
• Sistema de Gestão Ambiental
• Programa de prevenção do desperdício alimentar
• Modelo de Loja Eficiente (Loja 8)

   

Relação com comunidades locais

• Diálogo e transparência 
• Modelo de relação com as comunidades locais, ONG e associações de consumidores
• Impulsionar o empreendimento
• Gestão Proativa de Vizinhos para detetar e eliminar possíveis focos de risco e incómodo
• Gestão para resolver de forma rápida e eficaz os inputs, sugestões e queixas dos vizinhos 

   
   
   
   
   

Ambiente e alterações climáticas

• Sistema de Gestão Ambiental 
• Estratégias para melhorar a sustentabilidade da nossa atividade no meio e na cadeia de abastecimento
• Estratégia 6.25: redução do plástico e gestão de resíduos
• Plano de ação e redução das emissões na logística
• Modelo de Loja Eficiente (Loja 8)

Proteção de dados • Aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados    

Legalidade inerente aos diferentes aspetos da atividade (saúde, comércio,  
consumo, indústria, trabalho, finanças, ambiente...)

• Políticas de prevenção de delitos e anticorrupção 
• Atualização da legislação e adaptação aos processos internos para o seu cumprimento

   
   

O Capital

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

Rentabilidade e sustentabilidade

• Políticas de gestão de riscos financeiros
• Reinvestimento e visão a longo prazo
• Criação de riqueza e crescimento partilhado
• Capital consciente
• Revisão constante dos processos internos
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O Modelo

A Mercadona impulsiona protocolos para prevenir e gerir os riscos inerentes à sua atividade, que desenvolve sem-

pre no quadro da legalidade em vigor. Além disso, partilha a sua evolução e resultados com a equipa, os fornece-

dores e a sociedade através dos diferentes canais ao seu alcance. 

Desempeño 2022

Componentes Riscos Políticas e estratégias

“O Chefe”

O nosso objetivo principal é satisfazer 
totalmente os “Chefes” (clientes), aplicando a 
estratégia Totaler Radical, para lhes oferecer 
sempre produtos com uma qualidade efetiva, 
com a possibilidade de acertar

Qualidade  

• Modelo de qualidade com segurança alimentar
• Verificações de produtos
• Simulacros “Acidentes Muito, Muito Graves MMG”
• Exercícios de rastreabilidade

   
   
   

Mudança de hábitos de consumo

• Sortido Eficaz e Modelo de Coinovação
• Sortido de alimentação saudável
• Estratégia Frescos Global
• Implantação do modelo Pronto a Comer
• Dinamização da compra online através de Colmeias e da Nova Telecompra

 
 
 

Transformação digital

• Serviço de Apoio ao Cliente 
• Inovação transversal
• Mercadona Online
• Automatização de processos

   
   

Proteção de dados • Aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados    

O Colaborador

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

Estratégias remuneratórias e de compromisso da equipa

• Postos de trabalho fixos
• Salários acima da média do setor, atualizados anualmente com base numa política de escalões e na variação homóloga do IPC
• Prémio por objetivos
• Formação, transparência e promoção interna

   
   
   
   

Conciliação

• Conciliação da vida familiar, profissional e pessoal
• Promoção da corresponsabilidade
• Horário 5+2 nas lojas
• Calendário anual de horários, férias e descansos conhecido

   
   
   
     

Igualdade e diversidade
• Princípio da equidade
• Plano de Igualdade e gestão da diversidade

   
 

Prevenção de riscos laborais 

• Serviço de saúde à disposição dos colaboradores
• Serviço de saúde de atendimento telefónico 24/7, 365 dias por ano (3C [Call Center Consulta])
• Equipa técnica especializada na prevenção de riscos laborais
• Medidas preventivas e protocolos sanitários COVID-19, quando foi necessário

   
   

   

Proteção de dados • Aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados    

O Fornecedor

Os fornecedores estruturam a Cadeia 
Agroalimentar Sustentável da Mercadona

Boas práticas comerciais

• Código de Boas Práticas Comerciais
• Diretrizes de Conduta Ética para fornecedores
• Cadeia agroalimentar sustentável 
• Formação de tecido industrial
• Política de Bem-Estar Animal
• Política de Compra de Produtos da Pesca 
• Coinovação com fornecedores

   
   

   

   
   

Proteção de dados • Aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados    

A Sociedade

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

Mobilidade sustentável nas cidades • Modelo de Logística Sustentável

Uso responsável dos recursos
• Sistema de Gestão Ambiental
• Programa de prevenção do desperdício alimentar
• Modelo de Loja Eficiente (Loja 8)

   

Relação com comunidades locais

• Diálogo e transparência 
• Modelo de relação com as comunidades locais, ONG e associações de consumidores
• Impulsionar o empreendimento
• Gestão Proativa de Vizinhos para detetar e eliminar possíveis focos de risco e incómodo
• Gestão para resolver de forma rápida e eficaz os inputs, sugestões e queixas dos vizinhos 

   
   
   
   
   

Ambiente e alterações climáticas

• Sistema de Gestão Ambiental 
• Estratégias para melhorar a sustentabilidade da nossa atividade no meio e na cadeia de abastecimento
• Estratégia 6.25: redução do plástico e gestão de resíduos
• Plano de ação e redução das emissões na logística
• Modelo de Loja Eficiente (Loja 8)

Proteção de dados • Aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados    

Legalidade inerente aos diferentes aspetos da atividade (saúde, comércio,  
consumo, indústria, trabalho, finanças, ambiente...)

• Políticas de prevenção de delitos e anticorrupção 
• Atualização da legislação e adaptação aos processos internos para o seu cumprimento

   
   

O Capital

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

Rentabilidade e sustentabilidade

• Políticas de gestão de riscos financeiros
• Reinvestimento e visão a longo prazo
• Criação de riqueza e crescimento partilhado
• Capital consciente
• Revisão constante dos processos internos

   
   
   
   
   



Irmãdona:  

Mercadona em Portugal

Em 2016, a Mercadona iniciou o seu processo de internacionalização em Portugal, com a sociedade Irmãdona, 

a “irmã da Mercadona” e, três anos depois, em 2019, inaugurou a sua primeira loja no país vizinho. Um ambicio-

so projeto que não tem parado de crescer e que, em apenas seis anos, atingiu um total de 39 supermercados, 

após ter inaugurado dez durante os últimos doze meses, o que lhe permite ter presença, em 2022, em nove 

distritos: Porto, Braga, Aveiro, Viana do Castelo, Setúbal, Santarém, Viseu, Leiria e Lisboa. 

A Irmãdona, que desenvolve a sua atividade 

como uma empresa portuguesa de origem es-

panhola e cuja sede está em Vila Nova de Gaia, 

conseguiu consolidar o Modelo da Mercado-

na no país luso. Um modelo que gerou valor 

desde o início, tal como demonstram os 590 

milhões de euros de investimento acumulado, 

140 milhões em 2022; ou as 3.500 pessoas 

que formam a sua equipa, 1.000 das quais são 

novas incorporações deste exercício. Todas 

elas se juntaram a um projeto sustentável, não 

só no presente, mas também no futuro. Um 

projeto que investe na sua principal força, os 

recursos humanos, como demonstra a decisão 

tomada no passado mês de outubro de subir 

11 % o salário inicial em Portugal, em 2023; e 

que gera dinamismo e crescimento conjunto 

nas zonas em que está presente.

Com estas bases, a Irmãdona continuou a 

avançar, estreitando os seus laços com o país, 

o que lhe permitiu conhecer cada vez mais e 

melhor a sociedade portuguesa, os seus gos-

tos e as suas necessidades. E também aprovei-

tar ao máximo a oportunidade de desenvol-

vimento do Projeto Mercadona em Portugal, 

através da colaboração conjunta com os for-

necedores locais, aos quais foram realizadas 

compras no valor de 789 milhões de euros.

Do mesmo modo, a Irmãdona continua a in-

corporar sinergias no projeto conjunto e a 

alcançar novos marcos como, por exemplo, 

a ampliação do bloco logístico da Póvoa de 

Varzim (Porto); os avanços realizados em Al-

meirim (Santarém), onde está a ser construído 

aquele que será o segundo bloco logístico e o 

maior que a empresa tem na sua cadeia; ou a 

entrada da Mercadona em cinco novos distri-

tos durante estes doze meses. 

Estes marcos e resultados, com uma faturação 

de 737 milhões de euros em 2022, foram con-

seguidos graças ao esforço do conjunto da 

equipa, comprometida em fazer tudo quan-

to seja necessário para satisfazer “O Chefe”. 

E, também, motivados pela confiança destes 

“Chefes” e a colaboração dos “Fornecedores”, 

todos eles imprescindíveis para poder consoli-

dar uma empresa que a sociedade portuguesa 

queira que exista e sinta orgulho nela.

colaboradores
3.500

de faturação
737 M€

de investimento
140 M€39

lojas aberturas

10
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Fachada do supermercado do Montijo em Setúbal.
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O Modelo
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“O  
CHEFE”

A Mercadona continuou a avançar na es-
tratégia de ser Totaler Radical, em que 
radical significa sempre, e cujo objeti-
vo é oferecer ao “Chefe” uma qualida-
de efetiva em cada produto e, assim, a 
possibilidade de acertar. E tudo isto num 
contexto marcado pelo encarecimento 
das matérias-primas, da energia e pelas 
faltas de serviço pontuais às quais a em-

presa não soube antecipar-se. Contudo, 
o esforço realizado permitiu reduzir este 
impacto da inflação da alimentação ge-
ral, que fechou o ano nos 15,7 % em Espa-
nha e nos 19,9 % em Portugal, e funcionar 
como dique de contenção contra a subi-
da dos custos, como reciprocidade pela 
confiança que diariamente depositam na 
empresa mais de 5,7 milhões de famílias.

Adaptação ao 
contexto atual

Lojas e Mercadona 
Online
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Adaptação ao contexto atual  

Em 2022, a Mercadona enfrentou situações inimagináveis que tiveram um impacto relevante na sua atividade. 

Um contexto desafiante, tal como demonstra a evolução do IPC geral (+5,7 % em Espanha e +9,6 % em Portugal), 

e, muito especialmente, o da alimentação geral (+15,7 % em Espanha e +19,9 % em Portugal), principal ativida-

de da empresa, à qual reagiu com a otimização dos processos e o reforço da eficiência para absorver parte da 

subida dos custos e não a transferir na sua totalidade para os consumidores, contribuindo assim para mitigar o 

efeito da inflação.

A Mercadona também foi afetada pelas gre-

ves dos transportes em Espanha nos passa-

dos meses de março e novembro. Estas pa-

ragens geraram um impacto considerável na 

cadeia de abastecimento e exigiram um es-

forço adicional para garantir o abastecimen-

to aos “Chefes” em todas as lojas da cadeia.

Apesar da complexidade do ano, as 99.000 

pessoas que fazem parte da equipa da Mer-

cadona, assim como os 3.000 fornecedores 

de produto, continuaram a dar o melhor de 

si próprios para avançar no caminho para ser 

Totaler Radical, ou, o que vai dar ao mesmo, 

oferecer ao “Chefe” a possibilidade de acer-

tar com um sortido com uma qualidade efeti-

va a preços imbatíveis. 

Qualidade e segurança alimentar

Em 2022, a Mercadona continuou a reforçar 

o seu compromisso com a qualidade, aplican-

do dois critérios indispensáveis em todos os 

produtos: estar bom, isto é, oferecer caracte-

rísticas organoléticas diferenciadas, que pro-

porcionam um bom sabor, odor, cor e textura; 

e ser bom, ou, o que é o mesmo, que garanta 

a segurança alimentar e, além disso, seja sau-

dável para o corpo, sustentável para o plane-

ta e socialmente responsável.

Graças a isso, a empresa dispõe de um sor-

tido eficaz que dá resposta às necessidades 

dos seus “Chefes” de alimentação, bebidas, 

limpeza do lar, higiene pessoal e cuidado 

de animais de estimação. Um sortido vivo 

de aproximadamente 8.000 referências que 

aborda e desenvolve individualmente no 

quadro da sua estratégia SPB (Sempre Pre-

ços Baixos), que a empresa implementou em 

1993 para garantir, desde esse ano, o carrinho 

de compras com maior qualidade ao preço 

mais baixo possível. 

Nessa definição de qualidade efetiva inclui-

-se de forma intrínseca a segurança alimen-

tar. Neste âmbito, a empresa desenvolveu, há 

quase duas décadas, um Sistema de Quali-

Ações concretas 

O Sistema de Qualidade e de Segurança Alimentar da Mercadona realizou, em 2022, um 
total de 35.000 verificações de produtos frescos, 520 inspeções nos processos logísticos e 
53.900 análises de superfícies e ambientes. Na mesma linha, a empresa e os fornecedores 
fizeram 12 simulacros com a colaboração das autoridades de saúde de 12 comunidades 
autónomas de Espanha. Estes exercícios permitiram consolidar as aptidões individuais 
e coletivas das suas equipas e a formação conjunta para enfrentar com mais garantias, 
conhecimento e eficiência as possíveis contingências futuras. 
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“O Chefe”

dade e de Segurança Alimentar próprio no 

qual participam também os fornecedores. 

Desta forma, todas as partes envolvidas na 

cadeia de abastecimento são submetidas a 

rigorosos controlos em cada processo, desde 

a origem até ao consumidor final, com o tri-

plo objetivo de ter zero riscos, zero defeitos 

e zero crises; e o desenvolvimento de uma 

estratégia orientada para três vértices claros: 

o preventivo, o reativo e o de verificação. 

O ano de 2022 representou o início da digi-

talização de alguns dos sistemas de gestão 

da qualidade e segurança alimentar, como as 

atas de inspeção das autoridades de saúde e 

a documentação de registos de análises de 

perigos e pontos de controlo críticos. Por ou-

tro lado, foi atualizado o conteúdo das for-

mações internas nesta matéria para as novas 

incorporações em lojas e blocos logísticos.

A empresa dispõe ainda de dois painéis in-

dependentes de profissionais de reconhecido 

prestígio, um em Espanha e outro em Portugal. 

Estes vinte cientistas especialistas, membros 

destes Comités Científicos Consultivos, pres-

tam assessoria à equipa interna, com quem são 

partilhados conhecimentos e experiências com 

o objetivo de minimizar os problemas existen-

tes e prevenir possíveis riscos emergentes. 

Mari Carmen, “Chefe” do supermercado de Mula em Múrcia.



Qualidade baseada na melhoria constante 

O sortido da Mercadona, formado aproxima-

damente por 8.000 referências, aposta na 

inovação constante para se adaptar às novas 

necessidades e na melhoria contínua, graças 

à aplicação diária do modelo e tendo em con-

ta todas as preocupações dos clientes e da 

sociedade. A sua definição é fruto do traba-

lho conjunto e de um processo colaborativo 

em que, em diferentes momentos e fases, 

participam tanto os colaboradores, como os 

fornecedores e os “Chefes”.

No caso dos colaboradores, a empresa, atra-

vés de uma equipa de 1.200 pessoas entre 

os departamentos de prescrição e compras, 

capta uma série de necessidades às quais 

se dá resposta em colaboração com os 

fornecedores especialistas, capazes 

de oferecer soluções eficientes e de 

qualidade. 

Além disso, este trabalho de 

inovação e melhoria do sortido 

apoia-se em análises de mer-

cado pertinentes e aproveita as 

sugestões realizadas pelos clien-

tes através dos diferentes canais, 

como a linha 800 ou os perfis ofi-

ciais da empresa nas redes sociais. 

Do mesmo modo, a Mercadona conta com 

um Modelo de Coinovação, mediante o qual 

introduz melhorias graças ao envolvimento e 

participação direta de muitos dos seus “Che-

fes”, o que se traduz num sortido totalmente 

adaptado aos gostos e hábitos dos clientes. 

Para isso, dispõe de 22 centros de coinova-

ção distribuídos entre Espanha e Portugal 

após ter inaugurado, ao longo do ano, um 

novo, concretamente, em Madrid. Em todos 
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11.000
em Espanha

1.500
em Portugalsessões de coinovação 

com “Chefes”

12.500

centros de  
coinovação

22

estes centros, nos quais trabalham mais de 

200 especialistas, foram realizadas, em 2022, 

um total de 12.500 sessões de trabalho, que 

contaram com a participação dos “Chefes” 

apaixonados, aqueles que vão sempre procu-

rar um produto, independentemente de onde 

esteja. Um processo colaborativo que tem 

sido chave para continuar a evoluir o sortido 

com 370 melhorias, 217 novidades e 25 inova-

ções de produto. 

Exemplo disso é o novo pepperoni, pronto 

a utilizar em receitas como as pizzas, que é 

oferecido num formato mais maleável e sim-

ples para a sua conservação num saco com 

fecho ZIP; ou os filetes de atum do Norte, que 

incluem uma tampa de abertura fácil e um 

frasco com a abertura mais larga para poder 

retirar os filetes com mais facilidade.

Modelo de Coinovação da Mercadona

Para definir a qualidade de um novo produto 

ou melhorar a de outro já disponível nas pra-

teleiras da Mercadona, a empresa realiza um 

processo baseado em cinco fases. Em primei-

ro lugar, o especialista, seja na loja, nos canais 

oficiais, observando a venda ou analisando as 

tendências de mercado, capta que “O Che-

fe” tem uma nova necessidade que não lhe 

está a ser oferecida, ou que lhe está a ser 

oferecida, mas que precisa de uma melhoria 

concreta. A partir daí, seleciona os “Chefes 

apaixonados” por esses produtos e, em co-

laboração com estes, realiza as sessões de 

coinovação para definir as características do 

produto. De seguida, o gerente de compras, 

em conjunto com o fornecedor selecionado, 

estabelece a fórmula ou a receita necessária 

para que se cumpram os atributos captados. 

Uma vez obtida a solução, o especialista ini-

cia um período de testes através de sessões 

de coinovação com “O Chefe”, seja nos cen-

tros de coinovação ou na casa deste, onde o 

produto é testado para verificar se cumpre 

as suas expetativas. Por último, se o produto 

satisfaz as exigências do “Chefe”, é posto à 

venda nas lojas da Mercadona.

29

“O Chefe”

+200 
especialistas
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Satisfazendo as necessidades dos “Chefes”

A Mercadona, consciente da relação dire-

ta entre alimentação e saúde, que se traduz 

na necessidade de uma dieta equilibrada dos 

“Chefes”, tem continuado a trabalhar nesta 

linha durante o ano 2022. Para isso, seguiu o 

critério de qualidade de estar bom e ser bom, 

bem como reforçou o seu compromisso para 

fornecer ao cliente a sua cesta equilibrada, com 

o objetivo de que escolham os alimentos que 

consomem, o modo de elaborá-los e a quanti-

dade que consomem. 

Por isso, a empresa, sendo consciente da in-

dividualidade de cada pessoa e das suas ne-

cessidades nutricionais, o que no âmbito ali-

mentar se traduz em diferentes necessidades, 

hábitos e gostos, tem trabalhado ao longo do 

ano em três linhas.

Por um lado, oferecer um sortido variado, efi-

ciente e de qualidade que permita dispor de 

uma ampla gama de produtos, tanto frescos 

como não perecíveis, para que “O Chefe” possa 

selecionar os produtos que satisfazem as suas 

necessidades. Além disso, a empresa realizou 

um esforço de adaptação às necessidades de 

quantidade e frequência de alimentação. As-

sim, continuou a realizar movimentos para de-

finir, de uma forma ideal, as porções e adap-

tá-las ao consumo dos clientes. Este é o caso 

da abóbora em pedaços ou da amêndoa sem 

pele. Do mesmo modo, a Mercadona explorou 

no seu sortido formas mais saudáveis de co-

zinhar e tem continuado a prestar atenção à 

composição nutricional. Exemplo desta melho-

ria de sortido são os caprichos de pescada in-

troduzidos em 2022, um croquete mais saudá-

vel que tem peixe como ingrediente principal e 

que, além disso, pode ser cozinhado no forno 

ou na fritadeira de ar quente, sem ser necessá-

rio fritar; ou o queijo cottage, rico em proteínas 

e com baixo teor de gorduras.

A Mercadona também melhorou as receitas de 

diferentes formas. Alguns exemplos foram a 

incorporação de ingredientes totalmente natu-

rais, como é o caso do snack de espelta integral, 

em que 100 % da farinha é integral de espelta; 

ou a eliminação, redução ou substituição de in-

gredientes que não acrescentam valor. Este é 

o caso das bebidas de soja sabor chocolate e 

sabor baunilha sem açúcares adicionados, nas 

quais foi eliminada a quase totalidade do açú-

car; o hambúrguer de pescada sem aditivos; ou 

as crackers, com menos sal.

É também importante destacar que, em 2022, 

concluiu o Plano de Colaboração para a Me-

lhoria de Alimentos e Bebidas, promovido pela 

Agência Espanhola de Segurança Alimentar e 

Nutrição (AESAN) e com o qual, desde 2018, 

foram reformulados mais de 400 produtos.

Do mesmo modo, e em colaboração com for-

necedores especialistas e várias entidades de 

referência em Espanha e Portugal, a empresa 

continuou a incorporar referências sem glúten, 

como é o caso da totalidade dos produtos cár-

neos panados, tendo atingido os 1.533 produ-

tos livres desta proteína. Este trabalho também 

se torna evidente com outra das intolerâncias 

mais habituais, neste caso, à lactose, para a 

qual a empresa oferece cada ano novas solu-

ções, como foram em 2022 o bechamel ou as 

almôndegas de porco.

Com este objetivo de oferecer respostas ade-

quadas aos “Chefes” que depositam cada dia a 

sua confiança na Mercadona, a empresa cola-

bora com numerosas entidades de referência 

em Espanha e Portugal, como a Federação de 

Associações de Celíacos de Espanha (FACE) 

e as suas associações autonómicas, Celíacs 

de Catalunya (SMAP), a Associação de Into-

lerantes à Lactose de Espanha (ADILAC), a 

Associação de Celíacos e Sensíveis ao Glúten 

(ACSG), a Associação Espanhola de Pessoas 

com Alergia a Alimentos e Látex (AEPNAA) e 

a Associação Portuguesa de Celíacos (APC). 

Do mesmo modo, a Mercadona mantém o seu 

compromisso com a Estratégia Nacional de 

Nutrição, Atividade Física e Prevenção da Obe-

sidade (NAOS), para promover, juntamente 

com os fornecedores, uma nutrição saudável; e 

com o Código de Autorregulação da Publicida-

de (código PAOS).
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Além disso, a Mercadona continuou a dar res-

posta às diferentes necessidades de alimen-

tação vegana ou vegetariana, já não só com 

a ampla oferta de produtos frescos, mas tam-

bém com outras referências, como os gelados 

vegetais, cujo ingrediente base são os frutos 

secos; ou o seitan, um preparado alimentar ela-

borado com trigo e glúten, no qual foram ainda 

reduzidos os vestígios de alergénios de cinco 

para um.

Transparência na rotulagem

A Mercadona, no seu compromisso com a 

transparência, promove há vários anos os pa-

ckagings e a informação na rotulagem. Para 

isso, dispõe de um método próprio com o qual 

identifica os fornecedores fabricantes de to-

dos os produtos elaborados sob a égide das 

suas marcas próprias (Hacendado, Bosque 

Verde, Deliplus e Compy) e comunica aos 

“Chefes” qualquer aspeto nutricional ou infor-

mativo como, por exemplo, a inclusão do tele-

fone de apoio ao cliente da empresa em todos 

os rótulos para facilitar o seu contacto com a 

empresa, caso seja necessário. 

Graças a este esforço, cada cliente dispõe 

de toda a informação necessária sobre cada 

produto. Uma informação objetiva, verídica e 

acessível com a qual podem introduzir livre-

mente os alimentos nas suas dietas, mas com 

o valor acrescentado de disporem de dados e 

detalhes mais concretos para poderem elabo-

rar a sua cesta equilibrada.    

Marcas próprias

Hacendado, Bosque Verde, Deliplus e 
Compy são, entre outras, marcas que a 
Mercadona desenvolve desde 1996, cujos 
fabricantes estão claramente identifica-
dos nos rótulos.
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Sortido  
mais saudável

UTILIZAÇÃO DE 
INGREDIENTES  
100 %  
INTEGRAIS

01

MAIS VARIEDADE 
PARA DIETAS 
VEGETARIANAS E 
VEGANAS

03

A Mercadona continuou a 

trabalhar para oferecer aos seus 

“Chefes” um sortido eficaz no 

qual encontrem tudo o que é 

necessário para elaborar a sua 

cesta equilibrada e fornecer 

ao organismo a quantidade 

necessária de nutrientes e 

energia

ALIMENTOS 
SEM AÇÚCARES 
ADICIONADOS

02
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MAIS 
OFERTA EM 
PRODUTOS 
FRESCOS

04

05

REDUÇÃO  
DE ADITIVOS  
E AÇÚCARES

06

ADAPTAÇÃO 
DO TAMANHO AO 
CONSUMO DO 
“CHEFE”
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Serviço de Apoio ao Cliente

A Mercadona mantém uma relação constan-

te com os seus clientes baseada na trans-

parência e honestidade e na qual o diálogo 

e a comunicação são elementos prioritários 

que permitem detetar as preocupações dos 

seus “Chefes”, adiantar-se a possíveis ano-

malias e oferecer respostas concretas a cada 

contingência. 

Sob esta filosofia, a empresa dispõe de um 

Serviço de Apoio ao Cliente (SAC) formado 

por 81 pessoas: 67 em Espanha e 14 em Portu-

gal. Esta equipa atendeu as 250.000 dúvidas, 

pedidos e propostas (230.000 em Espanha e 

20.000 em Portugal) que os “Chefes” trans-

mitiram por telefone ou por correio eletrónico, 

tentando oferecer a melhor solução possível 

após um estudo individualizado de cada caso. 

Neste âmbito, é importante destacar a unifica-

ção, em maio de 2022, do número de apoio ao 

cliente em Espanha e Portugal, facilitando o 

contacto dos clientes com este serviço e man-

tendo o funcionamento, horário, gratuidade e 

disponibilidade os 365 dias do ano.

Além disso, ao longo do ano mantiveram-

-se ativos os diferentes perfis que a empre-

sa utiliza nas redes sociais para manter uma 

relação estreita com os seus clientes (Face-

book, Twitter, YouTube, Instagram e Linke-

dIn). Através dos mesmos, foram abordadas 

um total de 645.000 conversas (545.000 

em Espanha e 100.000 em Portugal), um 

diálogo que permitiu detetar pontos de me-

lhoria e consolidar o SAC como uma das fer-

ramentas mais eficientes para poder, como 

persegue a empresa, satisfazer plenamente 

“O Chefe”.

Paralelamente, ao longo do ano aumentou-

-se na página web corporativa o número de 

FAQ, com o objetivo de oferecer aos clientes 

um mecanismo mais ágil e direto para resolver 

dúvidas comuns. E, ao mesmo tempo, refor-

çou-se o serviço de assistente virtual via Wha-

tsApp, chamado Carol, operativo em Espanha 

24 horas por dia e sete dias por semana que, 

em 2022, manteve um total de 25.000 conver-

sas com os clientes.

Telefone de apoio ao cliente

www.mercadona.es 

 www.facebook.com/mercadona 

 www.twitter.com/mercadona 

 www.instagram.com/mercadona

 www.youtube.com/mercadona

 www.linkedin.com/company/mercadona 

www.mercadona.pt 

 www.facebook.com/mercadonaportugal 

 www.twitter.com/mercadona_pt 

 www.instagram.com/mercadona_portugal

 www.youtube.com/mercadonaportugal

 www.linkedin.com/company/mercadonaportugal 

PortugalEspanha



Pedro, colaborador do Serviço de Apoio ao Cliente da Mercadona.
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Lojas e Mercadona Online  

Dentro da sua missão, a Mercadona identifica dois tipos de compradores: o físico, que visita as lojas com o ob-

jetivo de satisfazer as suas necessidades de alimentação, bebida, cuidados pessoais, cuidados do lar e cuidado 

de animais de estimação; e o que o faz através das plataformas digitais disponíveis. Com o objetivo de satisfazer 

ambos, a empresa, os seus colaboradores e fornecedores concentram os seus esforços para desenvolver e ofe-

recer produtos e serviços com uma qualidade efetiva a preços imbatíveis, respeitando o ambiente e o meio, e 

promovendo uma compra e consumo responsáveis.

Supermercados eficientes (Loja 8)

A Mercadona continuou a crescer em 2022, 

apostando na proximidade e na qualidade efe-

tiva a preços imbatíveis, e consolidando du-

rante estes meses um projeto diferenciador 

orientado para a satisfação total do “Chefe”. 

Uma realidade que, no final do exercício, conta-

va com uma rede de 1.676 supermercados em 

Espanha e Portugal, após ter fechado 49 lojas 

que não se adaptavam aos padrões de qualida-

de da cadeia e ter inaugurado 63 novas, 53 em 

Espanha e 10 em Portugal.

Para poder impulsionar este crescimento, a em-

presa investiu 587 milhões de euros, dos quais 

356 foram destinados às aberturas menciona-

das, 10 milhões de euros em equipamento para 

os supermercados e 83 na aquisição de novos 

terrenos e locais. Do mesmo modo, foram im-

plementadas ao longo do ano importantes me-

lhorias nas lojas já existentes e adaptou-se um 

total de 41 imóveis ao Modelo de Loja Eficiente 

(Loja 8), o que representou um esforço de in-

vestimento de 138 milhões de euros. Graças a 

isso, a empresa fechou o ano com uma rede de 

1.287 supermercados eficientes, comparativa-

mente aos 1.183 do exercício anterior. 

Este modelo de loja, próprio e pioneiro, não 

só oferece uma melhor experiência de com-

pra aos seus “Chefes”, como uma melhor dis-

posição do sortido e um maior conforto. Além 

disso, contribui para reforçar o compromisso 

com a sustentabilidade, ao gerar poupanças 

energéticas de até 40 % em relação a uma loja 

convencional. De facto, graças às tecnologias 

vanguardistas e à sua aposta na digitalização 

de muitos processos, as Lojas 8 impulsionam a 

otimização dos recursos naturais e a promoção 

do consumo consciente e crítico.

Pronto a Comer

A Mercadona continuou a trabalhar ao longo 

de 2022 na sua secção de Listo para Comer 

em Espanha e Pronto a Comer em Portugal, 

iniciativas com as quais a empresa dá resposta 

587 M€
investidos

356 M€ 
em aberturas

10 M€ 
em equipamento

83 M€ 
em novos terrenos e locais

138 M€ 
em remodelações

lojas

1.676 
lojas remodeladas para as adaptar  

ao Modelo de Loja Eficiente
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aos “Chefes” que optam, em algumas das suas 

refeições, por soluções de pratos preparados 

variados e de qualidade. Assim, conseguiu fe-

char o ano com esta secção em 972 lojas, 933 

em Espanha e 39 em Portugal.

Desde que se iniciou o projeto, em 2018, a 

empresa foi-se adaptando, ano após ano, às 

necessidades e tendências de consumo dos 

clientes. Desta forma, nos últimos doze meses 

introduziu novos pratos. Em concreto, o servi-

ço de Listo para Comer incorporou macarrão 

à bolonhesa ou lentilhas; enquanto os “Che-

fes” que se dirigem ao Pronto a Comer podem 

desfrutar de sandes de leitão ou bolinhos de 

bacalhau. Do mesmo modo, em ambos os paí-

ses foi incluída uma ampla variedade de sorti-

do asiático formado por pratos como o yaki-

soba, o poke de salmão ou as gyozas de porco 

e legumes.

Além disso, e com a finalidade de oferecer o 

melhor serviço, a Mercadona implantou nas 

972 lojas com esta secção um novo modelo de 

venda, no qual se oferece a maioria do sortido 

em livre serviço, conseguindo mais agilidade, 

reduzindo o tempo de espera do “Chefe” e ga-

rantindo-lhe uma grande qualidade. Este pro-

jeto representou um esforço de investimento 

em 2022 de 50 milhões de euros, valor que lhe 

permitiu alcançar uma venda média de 323 

milhões de euros em toda a cadeia.

Mari Carmen e Beatriz, “Chefes” na zona de mesas e cadeiras do supermercado de Casco Viejo em Talavera de la Reina, Toledo.

A secção 
de Pronto a 
Comer está 
disponível 
em 972 lojas 
de Espanha 
e Portugal
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Mercadona Online

Ao longo de 2022, a Mercadona continuou a 

reforçar o desenvolvimento do seu serviço 

de compra online em Espanha, projeto que 

continua a crescer e a consolidar-se com o 

objetivo de satisfazer os “Chefes” que optam 

por este canal com soluções concretas e efi-

cientes para as suas necessidades. 

Para isso, inaugurou duas novas Colmeias, ar-

mazéns exclusivamente para a venda online 

em Alicante e Sevilha, que se somam às três 

que já tinha operacionais em Valência, Barce-

lona e Madrid. No caso da Colmeia de Alican-

te, inaugurada em maio de 2022, a empresa 

investiu 18 milhões de euros e faz distribuição 

em 200 códigos postais das províncias de 

Alicante e Múrcia. A Mercadona investiu 27 

milhões de euros na construção da Colmeia 

de Sevilha, operacional desde o passado mês 

de novembro. O serviço está disponível para 

os “Chefes” online que realizam os seus pedi-

dos a partir de 102 códigos postais de parte 

das províncias de Sevilha e Huelva.

Além do Modelo de Colmeias, e para poder 

fazer frente às necessidades dos “Chefes” de 

áreas com uma menor densidade de pedidos, 

a Mercadona continuou a trabalhar no seu 

modelo de preparação e distribuição a par-

tir das lojas físicas: a Nova Telecompra, que 

aproveita a experiência, tecnologia e parte 

dos processos desenvolvidos nas Colmeias 

Rosario e José Damián, colaboradores da Colmeia de Alicante.
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Mercadona Tech

A Mercadona Tech abriu em 2022 es-
critórios em Madrid. A divisão tecno-
lógica que desenvolve os processos e 
o software da compra online da Mer-
cadona escolheu um emblemático edi-
fício no Paseo de Recoletos e junto à 
Praça de Cibeles, que permitirá aumen-
tar a sua aposta neste projeto centrado 
no desenvolvimento dos produtos digi-
tais para a empresa.

para reduzir o tempo de preparação dos pe-

didos realizados com maior agilidade e uma 

considerável otimização dos recursos físi-

cos e redução dos esforços excessivos dos 

colaboradores. 

Após o testar em 2021 em três lojas, e com 

o objetivo de se expandir ao resto das cida-

des, durante estes doze meses colocou-o em 

funcionamento em mais algumas províncias, 

como Lleida, Girona, Almeria ou Navarra, au-

mentando para 18 o número de lojas que, no 

final de 2022, ofereciam este serviço.

Para poder chegar às casas dos “Chefes” on-

line a partir das Colmeias, a Mercadona conta 

com uma equipa formada por mais de 2.000 

pessoas, todas com emprego estável e de 

qualidade e uma formação específica. Dentro 

desta equipa encontra-se a Mercadona Tech, 

a divisão que analisa, planifica e desenvolve 

os processos e a tecnologia deste projeto. 

Em suma, uma equipa que foi chave para po-

der conseguir umas vendas de 540 milhões 

de euros.

Devido à evolução deste canal, assim como 

ao apoio crescente dos seus utilizadores, a 

empresa vai continuar a acelerar os seus pla-

nos de crescimento online, para o que já tem 

prevista a inauguração, em 2023, da Minicol-

meia localizada em Boadilla del Monte (Ma-

drid), assim como o desenvolvimento e ex-

pansão dos modelos de Nova Telecompra e 

Novo Serviço ao Domicílio. 

colaboradores 

+2.000

5 Colmeias (armazéns para 
preparar pedidos online)

5

de faturação

540 M€
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Saúde e segurança  
da equipa

Emprego estável e 
de qualidade

Apostar nas  
pessoas

01 02 03

O  
COLABORADOR

A Mercadona conta com uma equi-
pa coesa e altamente comprometida, 
99.000 pessoas cujo envolvimento diá-
rio tem sido determinante para enfren-
tar com êxito o contexto de incerteza 
vivido. Graças ao seu elevado desem-
penho, a empresa acelerou o seu pro-
cesso de transformação e continuou 
a avançar na direção de um modelo 

de verificação conhecido por todos, 
baseado na transparência e na comu-
nicação fluida, com o qual conseguiu 
controlar os custos de cada processo, 
mitigar o impacto da inflação e, através 
de um sortido eficaz de máxima quali-
dade e a preço imbatível, corresponder 
à confiança que “O Chefe” lhe deposita 
diariamente.
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Emprego estável  

e de qualidade

Para a Mercadona, as pessoas que formam a sua equipa são um elemento-chave do seu projeto. Um fator prio-

ritário e fundamental para satisfazer plenamente “O Chefe” através da excelência no serviço e na qualidade. A 

empresa, consciente da sua relevância, motiva e mantém o conjunto da sua equipa através do seu lote de valor, 

que se concretiza numas condições altamente competitivas, num ambiente de trabalho estável, com salários 

acima da média do setor e uma política de recursos humanos que aposta na formação, na projeção profissio-

nal, no impulso do talento, na promoção da conciliação e no respeito pela igualdade e diversidade.

Idades

14 % 30 % 40 %
até 29 anos 30-39 anos 40-49 anos mais de 50 anos

16 %

lojas logística escritório
82 % 12 % 6 %

Área de atividade

61 %
mulheres homens

39 %

Género

Encarni, colaboradora do supermercado de La Noria em Múrcia.

Distribuição da equipa 99.000 colaboradores
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Indicadores de equipa

Para poder enfrentar os desafios definidos e 

continuar a liderar um setor tão competitivo 

como o da distribuição, a empresa incorporou 

mais talento ao longo destes doze meses. No 

total, 3.200 pessoas, 2.200 em Espanha e 1.000 

em Portugal, todas com contratos sem termo e 

de qualidade.

Graças a isso, fechou o ano com uma equipa 

formada por 99.000 pessoas, 95.500 em Espa-

nha e 3.500 no país luso. Uma equipa de alto 

desempenho, que persegue a excelência e para 

cujo desenvolvimento, formação e projeção se 

destinam importantes recursos, convencida de 

que investir nas pessoas é fazê-lo no futuro da 

empresa e dos retornos que implica aplicar a 

verdade universal: “para poder receber, primeiro 

temos de dar”.  

Sob esta filosofia, a política de recursos hu-

manos da Mercadona reconhece o esforço e o 

compromisso com salários que, há vários anos, 

estão acima do setor, assim como do Salário Mí-

nimo Interprofissional, no caso de Espanha, e do 

Salário Mínimo Nacional, em Portugal. No fecho 

do exercício, e em coerência com o Modelo Mer-

cadona, o Comité de Direção acordou aumentar 

o salário de toda a equipa de acordo com o IPC. 

Desta forma, os salários em Espanha registaram 

uma subida em 2023 de 5,7 % e os de Portugal 

aumentaram 9,6 %. Neste último caso, a empresa 

também já se tinha comprometido em aumentar  

11 % o salário inicial ao pessoal base. 

Além de tudo isto, o desempenho individual 

de cada colaborador é reconhecido através 

de uma política remuneratória variável, com a 

qual incentiva a liderança e a produtividade. 

Deste modo, a empresa partilha os seus lucros 

com todos aqueles que se envolvem e atin-

gem os objetivos específicos anuais previa-

mente definidos, e que, em 2022, se traduziu 

num total de 405 milhões de euros destinados 

a título de prémios por objetivos, distribuídos 

entre 99 % das pessoas que contam com mais 

de um ano de antiguidade.
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Jonathan, colaborador do supermercado de Fuente Capala em Navalmoral de la Mata, Cáceres. 
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*  O salário mínimo da Mercadona em Espa-

nha é cerca de 20 % superior ao Salário Mí-

nimo Interprofissional (1.260 € bruto/mês), 

sendo mais 62 % no último escalão (incluin-

do os subsídios de Natal e férias). 

* Além disso, com o objetivo de continuar a 

crescer no país vizinho e na sua aposta pela 

promoção de condições laborais competiti-

vas e de qualidade, a empresa decidiu subir, 

Espanha

Tabela salarial do pessoal base da Mercadona em 12 mensalidades**

*1.507 € 1.655 € 1.837 € *2.039 €

1.282 € 1.375 € 1.505 € 1.645 €

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

Bruto/mês

Líquido/mês

Em vigor 01/01/2023. Aumento do IPC de 5,7 %.

a partir de janeiro de 2023, este salário mí-

nimo em 11 %, para os 1.133 brutos por mês.

** Em ambos os países, 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 mensali-

dade, sendo de duas mensalidades a partir 

do segundo ano no escalão 5. 

do Salário Mínimo Interprofissional 

 20 %
do Salário Mínimo Interprofissional

 62 %

Portugal

*1.133 € 1.258 € 1.397 € *1.550 €

915 € 1.003 € 1.072 € 1.160 €

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

Bruto/mês

Em vigor 01/01/2023. Aumento do IPC de 9,6 %.

do Salário Mínimo Nacional 

 28 %
do Salário Mínimo Nacional 

 75 %

Líquido/mês
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Apostar nas pessoas

O modelo de recursos humanos da Mercadona propicia um ambiente laboral orientado para o crescimento e 

desenvolvimento da equipa, tanto no âmbito pessoal como profissional. Para isso, impulsiona inúmeras medidas, 

muitas delas pioneiras, derivadas de compromissos irrenunciáveis, como a formação e a aprendizagem contínua, 

a defesa do princípio da igualdade de tratamento e oportunidades, a promoção da conciliação ou a colaboração 

constante. Iniciativas que, no seu conjunto, permitem à Mercadona dispor de uma equipa de alto desempenho 

que, ano após ano, se consolida como a melhor do seu setor.

Formação e aprendizagem contínuas

Para a Mercadona, o investimento na forma-

ção de todos os que fazem parte dos seus 

recursos humanos é uma das suas principais 

alavancas de crescimento. Gera retornos dire-

tos, não só de caráter quantitativo, com um 

aumento notável da produtividade, mas tam-

bém qualitativo, derivados da consolidação de 

um modelo que sabe aproveitar o talento indi-

vidual para, através da colaboração constante, 

superar os desafios conjuntos.

Assim, a equipa da Mercadona recebe uma 

formação geral, comum a todas as pessoas da 

empresa, e outra de caráter mais específico, 

que permite enfrentar com uma maior solvên-

cia as responsabilidades derivadas de um pos-

to concreto. O exemplo mais claro de forma-

ção transversal é o Plano de Acolhimento que 

cada colaborador recebe no seu primeiro dia 

de trabalho, no qual, além das boas-vindas, 

se tratam aspetos fundamentais relacionados 

com a segurança laboral e a prevenção. Além 

disso, e durante seis meses, cada colaborador 

recebe formação no modelo que deve aplicar 

no seu dia a dia.

Em 2022, e como consequência deste compro-

misso com a formação, a empresa destinou um 

total de 100 milhões de euros para consolidar 

e melhorar as competências e conhecimento 

da sua equipa, que se concretizaram num total 

de 3 milhões de horas de formação. Este es-

forço permitiu intensificar a aprendizagem de 

novos processos e ferramentas. Neste exercí-

cio, a Mercadona colocou em funcionamento 

um centro de formação localizado no Porto, 

em que os colaboradores da Irmãdona contam 

com nove salas para fazer formações teóricas 

e práticas; e dois espaços para realizar forma-

ções por videoconferência. Em Lisboa foi tam-

bém construído outro centro com estas carac-

terísticas, que abrirá as suas portas em 2023. 

Além disso, a Mercadona continuou a impul-

sionar o seu programa Executivos Líderes que, 

desde 2009, ano em que teve início, permitiu 

reforçar a formação de um total de 4.665 pes-

soas que fazem parte da sua equipa executiva. 

Em 2022, também 583 pessoas melhoraram as 

suas competências e liderança através deste 

programa, cujo investimento médio por pessoa 

ultrapassa os 40.000 euros. Paralelamente, a 

empresa continuou a reforçar os seus planos 

de formação com programas externos quan-

do, em função da especialização, foi preciso, e 

continuou a apostar na formação online, salvo 

nos casos em que a presencialidade realmente 

acrescentava valor para os participantes. 

Do mesmo modo, ao longo do ano, e graças 

à sua capacidade, valia e compromisso, um 

total de 1.171 colaboradores foram promovidos 

a postos de maior responsabilidade em Espa-

nha e Portugal, o que evidencia que a Merca-

dona é um projeto empresarial que permite 

aos membros que a formam crescer ao mes-

mo ritmo da empresa. 

Um projeto que aposta nas pessoas, que in-

veste nelas, capaz de reter o talento e de 

ser uma opção real para o desenvolvimento 

de uma vida laboral completa. De facto, em 

2022, um total de 111 pessoas reformaram-se 

na Mercadona, a maior parte delas após terem 
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estado vinculadas à empresa durante déca-

das. A empresa agradece a todos o esforço e 

o envolvimento mostrado durante todo o seu 

percurso na empresa, uma vez que o seu com-

promisso contribuiu para acelerar e consolidar 

o Projeto Mercadona, um projeto empresarial 

que gera emprego, prosperidade e riqueza.

Activo2: uma ferramenta colaborativa

Em 2022, a Mercadona continuou a impul-

sionar o Activo2, uma aplicação de desen-

volvimento próprio que permite a todos os 

que fazem parte da equipa estarem cons-

tantemente informados sobre a evolução 

da empresa e, praticamente em tempo real, 

sobre os objetivos e marcos que vão sendo 

atingidos. Graças a este canal de comunica-

ção interna, que é também uma ferramenta 

colaborativa, a empresa deteta importantes 

oportunidades de melhoria através dos co-

mentários dos colaboradores que, em 2022, 

atingiram os 22.000, valor que representa 

uma média de 110 interações por publicação.

Neste exercício, a app incluiu inúmeras me-

lhorias, como a possibilidade de a equipa das 

lojas consultar as suas férias, assim como os 

seus horários mensais. E, no seu conjunto, 

contribuiu para reforçar o orgulho de per-

tença e para partilhar informação relevan-

te através das 205 publicações e os quase 

500 exemplos difundidos com mais de 13,9 

milhões de visualizações no total, que repre-

sentam uma média de 68.000 visualizações 

por publicação, relacionadas, por exemplo, 

com os movimentos de sortido, a igualdade, 

a saúde e a prevenção laboral, as aberturas 

de lojas e blocos logísticos, ou os avanços em 

matéria de sustentabilidade.  

Vicen Balaguer, 49 anos de esforço e dedicação à Mercadona

No passado dia 31 de dezembro reformou-se uma 
pessoa muito especial para todos os que formam a 
Mercadona: a chefe de gabinete da presidência, Vicen 
Balaguer. Foram 49 anos em que Vicen se dedicou a 
desenvolver e a fazer crescer o Projeto Mercadona. 
Quando o único capital de que a empresa dispunha 
no seu início, nos anos 70, era o entusiasmo, a au-
toexigência, a motivação e a vontade de contribuir 
para o sonho empresarial de juventude de Juan Roig, 
Vicen sempre esteve lá.

Ela serviu de pilar e inspiração 
para todos os que formam a 
Mercadona. O seu esforço e de-
dicação serão sempre um exem-
plo. Os 99.000 colaboradores 
da Mercadona desejam que a 
sua nova etapa seja tão frutífera 
como a que acaba de deixar.
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Comprometidos com a 

igualdade e a diversidade

O modelo de gestão de recursos humanos da 

Mercadona promove a igualdade e a diver-

sidade, valores fundamentais que a empresa 

considera irrenunciáveis. E faz isto através da 

equidade em todos os âmbitos e para todos os 

efeitos, rejeitando qualquer tipo de discrimina-

ção com base no sexo, orientação sexual, inca-

pacidade, idade, nacionalidade ou outra índole. 

Neste sentido, é importante destacar que a 

Mercadona conta com um Plano assinado 

em 2009 que tem vindo a ser adaptado ao 

desenvolvimento normativo nesta matéria 

em Espanha, um plano que a empresa man-

tém vivo e que se encontra num processo de 

melhoria constante. Através deste, avança-se 

na igualdade de tratamento e oportunidades 

entre homens e mulheres e reforça-se a inte-

gração da perspetiva de género na gestão da 

empresa. Além disso, o Plano de Igualdade da 

Mercadona é um compromisso para com a sua 

equipa e o resto da sociedade; um compro-

misso para garantir a corresponsabilidade en-

tre mulheres e homens, assegurar a equidade 

retributiva, com base no princípio “a mesma 

responsabilidade, o mesmo salário”, e prevenir 

e proteger contra a violência doméstica.   

Um exemplo evidente disso é o protocolo de 

atuação em caso de violência doméstica que 

a empresa pôs em marcha em 2013. Desde 

esta data, utiliza-se para proteger e ajudar 

as vítimas deste tipo de violência, ofere-

cendo um apoio rápido e direto em matéria 

de assistência psicológica e jurídica, assim 

como vantagens concretas relacionadas 

com o posto de trabalho, como licenças, a 

redução da jornada ou a transferência, que 

representam um apoio importante para os 

colaboradores vítimas de violência.

Também em 2013 aderiu ao Pacto de Estado 

contra a Violência de Género e pertence ao gru-

po Empresas por uma Sociedade sem Violên-

cia de Género, ao mesmo tempo que participa 

assiduamente em campanhas de sensibilização, 

como as do Dia Internacional da Mulher, do Dia 

Internacional pela Eliminação da Violência con-

tra as Mulheres, tanto em Espanha como em 

2.163 
mulheres

executivas

 46 % 

Dionisio, colaborador do supermercado de La Florida em Oviedo, 
Astúrias. 

Daiana, colaboradora do supermercado de Urgezes em 
Guimarães, Braga. 
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Portugal, a “Corrida contra a Violência de Géne-

ro” ou a campanha do dia 8 de março “Junt@s 

somamos mais”. No caso de Portugal, a Irmã-

dona é, desde 2020, signatária do Pacto contra 

a Violência e conta com um protocolo contra 

a violência doméstica idêntico ao de Espanha, 

mas adaptado à legislação portuguesa.

Esta política de igualdade e equidade fica 

demonstrada pelos números, uma vez que 

61 % da equipa da Mercadona é formada por 

mulheres, 2.163 colaboradoras, 46 % do total, 

ocupam postos executivos e 571 mulheres 

acederam, em 2022, a postos de maior res-

ponsabilidade dentro da empresa. 

Como consequência de todo este compro-

misso global com a igualdade, a Mercadona 

foi reconhecida, pelo terceiro ano consecu-

tivo, como “Empresa Líder em Diversidade”, 

ocupando o nono lugar do ranking Financial 

Times Diversity Leaders, em concreto do se-

tor do comércio retalhista do comércio reta-

lhista, no qual participam 75 empresas. 

Alba e Teresa, colaboradoras do supermercado da 
Avenida Pontevedra em A Estrada, Pontevedra. 

Ángel, colaborador do supermercado de Guadalquivir em 
Ronda, Málaga. 

Iniciativas a favor da diversidade

A Mercadona colabora desde 2016 com 
a Fundación Capacis, cujos utilizadores 
encarregam-se da construção e da 
manutenção dos jardins urbanos 
que a empresa tem em várias lojas. 
Paralelamente, participa, desde 2019, 
num acordo com a Fundación ONCE, 
orientado para a inclusão sociolaboral 
de pessoas com diferentes níveis 
de incapacidade. Da mesma forma, 
promove, desde 2011, o Projeto 
Trencadís, que emprega mais de 800 
pessoas de 27 fundações e centros 
ocupacionais para a elaboração dos 
murais que decoram a secção da 
peixaria das lojas. Estes projetos, em 
conjunto com as pessoas que realizam 
a sua atividade na Mercadona, 
permitem à empresa incentivar e 
aproveitar o talento de mais de 5.000 
pessoas com capacidades diferentes.



Gracielinda, colaboradora do supermercado do Taguspark em Oeiras, Lisboa. 

50



51

O Colaborador

Medidas para a conciliação

Promover o bem-estar dos colaboradores é 

fundamental para consolidar uma equipa mo-

tivada e coesa. Por isso, a Mercadona promo-

ve o respeito pela jornada laboral e analisa 

a singularidade de cada posto de trabalho e 

as necessidades das pessoas, com o objetivo 

de desenvolver políticas e estratégias com as 

quais consolidar um clima laboral que promo-

va a conciliação profissional, pessoal e fami-

liar. Medidas incluídas no Plano de Igualdade 

e que comprovam que é uma empresa com-

prometida com todos os que fazem parte do 

seu projeto. 

Neste sentido, por exemplo, em Espanha, os 

colaboradores que foram recentemente mães 

e pais tiveram a possibilidade de ampliar um 

mês a licença parental estipulada por lei, des-

frutando assim de 20 semanas para o cuidado 

do bebé, tal como em 2022 fizeram um total 

de 2.000 pessoas.  Estas mães e pais também 

podem escolher uma licença para assistência 

aos filhos até que o menor atinja os 12 anos 

de idade, ou manter um horário reduzido até 

atingir a idade de 15 anos, com o compromis-

so de a empresa recuperar o seu contrato a 

tempo inteiro no fim. 

Do mesmo modo, a Mercadona oferece à equi-

pa a possibilidade de desfrutar de uma licença 

para cuidar de um familiar consanguíneo, com 

uma duração, neste caso, até cinco anos; ou 

então solicitar a mobilidade geográfica para 

poder fazer frente a esta situação. Além disso, 

as colaboradoras vítimas de violência domés-

tica podem optar por uma licença de até três 

anos, com reserva do posto de trabalho. 

A empresa mantém nas suas lojas de Espa-

nha o horário 5+2. Desde a sua implementa-

ção em 2020, este sistema pioneiro garante 

aos colaboradores oito fins de semana pro-

longados por ano, de sábado a segunda-feira, 

assim como dois dias de descanso semanais. 

Por outro lado, nos blocos logísticos oferece 

um sistema de turnos, com jornada intensi-

va e calendário anual conhecido. No caso de 

Portugal, tanto a equipa das lojas como a dos 

armazéns desfruta de dois dias consecutivos 

de descanso, uma vez que as lojas abrem de 

segunda-feira a domingo.

Todas estas políticas de grande impacto so-

cial fazem da Mercadona uma empresa que se 

envolve na melhoria constante das condições 

da sua equipa e que aposta na conciliação, tal 

como refletem as 3.574 pessoas que, em 2022, 

desfrutaram de licenças de parentalidade, os 

1.309 colaboradores que solicitaram uma li-

cença para o cuidado dos filhos, ou os 14.928 

membros da equipa que desfrutaram de jor-

nadas reduzidas.

pessoas desfrutaram  
de licenças de 
parentalidade

3.574
pessoas solicitaram  

licenças para o cuidado  
dos filhos

pessoas desfrutaram  
de jornadas reduzidas

1.30914.928
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Saúde e segurança da equipa

Proteger a saúde do conjunto da equipa e zelar pela sua segurança laboral é um compromisso que a Mercadona 

assume como uma responsabilidade e ao qual, como tal, destina importantes recursos e esforços. Uma tarefa que a 

empresa aborda através da prevenção e de uma rede de profissionais de saúde internos, consciente de que investir 

em garantir a segurança dos colaboradores é assegurar a sua saúde e o futuro da empresa.

Plano de prevenção e serviço de saúde

Ano após ano, a Mercadona reforça o conhe-

cimento e a formação na prevenção da sua 

equipa, tarefa na qual estão envolvidos to-

dos e cada um dos postos de trabalho, e que 

aborda através do seu Plano de Prevenção e 

Programa de Saúde. Para isso, em 2022, con-

tinuou a contar com a colaboração de servi-

ços de prevenção externos, em concreto da 

Quirón Prevención, Previs, Preving e Cualtis, 

que contribuíram no âmbito da vigilância da 

saúde, da aprendizagem e da prescrição de 

critérios, assim como no desenvolvimento de 

novos processos, na promoção da ergonomia 

e da higiene industrial, e na implementação 

de diferentes protocolos e iniciativas para mi-

nimizar os acidentes de trabalho e as doen-

ças profissionais.

Do mesmo modo, a Mercadona continuou a 

desenvolver e evoluir o seu serviço de saúde 

e de prevenção próprio em Espanha e Por-

tugal, contando, no fecho do exercício, com 

214 pessoas, entre as quais se encontram mé-

dicos, enfermeiros, executivos de áreas da 

saúde e colaboradores do serviço telefónico 

denominado 3C (Call Center Consulta). Este 

serviço, o 3C (Call Center Consulta), conti-

nuou a prestar assistência médica telefónica 

24 horas por dia ao conjunto da equipa e, em 

2022, recebeu cerca de 400.000 consultas, 

com uma média de 1.700 chamadas diárias. 

Números que confirmam a sua boa aceitação 

e eficiência, após ter iniciado o seu funcio-

namento em 2020 no contexto da pandemia.

Neste sentido, é importante lembrar que o 

exercício de 2022 foi marcado, no primeiro 

trimestre, pela pandemia da COVID-19, moti-

vo pelo qual a Mercadona, de acordo com as 

recomendações das autoridades de saúde, 

manteve grande parte das medidas de segu-

rança e proteção para os clientes e a equipa. 

De facto, graças à deteção precoce de pos-

síveis casos positivos, a empresa prescreveu 

as diretrizes a seguir e minimizou os possí-

veis contágios.

104  
avaliações de riscos das 

novas lojas e remodelações 
realizadas

29 
dias de duração 
média da baixa

27 M€ 
de investimento na prevenção 

de riscos laborais e saúde

* Índice de incidência = N.º de acidentes com baixa por cada 1.000 colaboradores.

28,78 ‰*  
incidência de 

acidentes de trabalho
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Espaços colaborativos nos novos escritórios 

de Albalat dels Sorells

Em 2022, a Mercadona continuou a potenciar 

o seu novo modelo de escritórios, iniciado em 

2020 em Vila Nova de Gaia (Porto). Assim, 

inaugurou as instalações de Albalat dels So-

rells (Valência), que no final do ano alberga-

vam 250 colaboradores. Os novos escritórios, 

cujo design foi feito pelo estúdio ERRE Ar-

quitectura, foram concebidos como um meio 

para promover a colaboração e o intercâmbio 

de conhecimento entre as várias partes do 

processo, favorecendo a execução e a agili-

dade na tomada de decisões. 

O projeto, desenhado em três fases, come-

çou em 2014 com a entrada em funciona-

mento do seu Centro de Processamento de 

Dados (CPD) e com o dos Serviços. A se-

gunda fase, iniciada em 2018, será concluí-

da ao longo dos próximos três anos, com a 

incorporação progressiva dos colaboradores 

nestas novas instalações, nas quais a Mer-

cadona prevê investir durante este período 

100 milhões de euros. O novo espaço, pen-

sado para satisfazer as necessidades e ex-

periências dos colaboradores, apresenta até 

15 tipologias de ambientes diferentes para 

que cada pessoa possa escolher em função 

da tarefa que deva realizar, evoluindo assim 

do modelo tradicional de gabinetes para 

um de espaços abertos, mais colaborativos 

e criativos. As instalações incluem um am-

plo e funcional refeitório, com uma oferta 

gastronómica completa e variada para que 

os colaboradores possam manter uma die-

ta saudável e equilibrada. Dispõem ainda de 

uma área de vending, denominada Quiosque 

Hacendado, para que toda a equipa possa, 

no seu tempo de descanso, desfrutar de 

uma seleção do sortido existente nos super-

mercados. Paralelamente, os novos escritó-

rios também contam com uma ampla zona 

de estacionamento, que inclui lugares para 

trotinetas e bicicletas, e pontos de carrega-

mento para veículos elétricos.

Como prova da aposta na sustentabilidade e 

no ambiente, o edifício dispõe de pátios ajar-

dinados internos que contribuem para ab-

sorver a poluição e produzir oxigénio, e de 

uma orientação este-oeste, que favorece o 

aproveitamento da luz solar e a consequente 

redução do consumo elétrico. Além disso, na 

sua construção estão a ser utilizados mate-

riais de produção local, isto é, de quilómetro 

0, o que reduz ao máximo a sua pegada de 

carbono, ao mesmo tempo que foram insta-

lados 380 painéis fotovoltaicos e um sistema 

de gestão inteligente do edifício para garantir 

o uso eficiente e racional dos recursos.

Este projeto continua em desenvolvimento e 

a sua última fase tem início previsto em 2023 

e fim em 2025, com a construção de um novo 

centro de coinovação. Desta forma, os novos 

escritórios albergarão no fim 2.600 pessoas, 

que serão transferidas progressivamente du-

rante os próximos três anos.

Soluções tecnológicas inovadoras

Os novos escritórios de Albalat dels Sorells (Valência) contam com um novo sistema 
de reserva de salas, cacifos inteligentes, impressão mais sustentável e retida, suporte 
informático, entre outras, integradas numa  app móvel. Também foi criado o balcão IT, um 
suporte com especialistas informáticos que atendem dúvidas e incidências, promovendo 
a transformação digital que está a ser levada a cabo em toda a empresa.
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de investimento entre 2018 e 2024
100 M€

Escritórios de Albalat dels Sorells (Valência)

Cacifos inteligentes 
que os colaboradores 
controlam a partir de 
uma aplicação móvel 

própria

Refeitório com uma 
oferta gastronómica 

variada, completa e de 
qualidade

Zonas exteriores 
ajardinadas e 

ecoeficientes, que 
absorvem a poluição, 

geram oxigénio 
e favorecem o 

aproveitamento da  
luz solar
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Gloria Hernández, responsável de projetos na ERRE Arquitectura; Nichan Bakkalian e Victor Ferré, responsável de 
organização e diretor técnico da Mercadona, juntamente com as suas equipas; responsáveis de obras e compras 
da empresa, que se encarregaram de levar a cabo o projeto dos novos escritórios de Albalat dels Sorells, Valência.
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Logística eficiente  
e sustentável

Um modelo baseado 
no compromisso

Aguçar o  
engenho

01 02 03

O  
FORNECEDOR 

Em 2022, a Mercadona e os seus for-
necedores deram importantes passos 
no seu caminho para ser Totaler Radi-
cal. E fizeram-no através de um sorti-
do eficaz, capaz de satisfazer sempre 
“O Chefe”. Fornecedores cuja especia-
lização e conhecimento do mercado 
garantem a prescrição ideal em cada 

produto e que continuaram a adaptar-
-se à brutal transformação em que a 
empresa está imersa, para continuar a 
impulsionar um modelo de relação úni-
co que se transformou numa das suas 
melhores vantagens competitivas: uma 
cadeia de abastecimento eficiente na 
qual todos os seus elos são rentáveis. 
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Um modelo baseado  

no compromisso

O Fornecedor é um elo-chave no Modelo da Mercadona e o seu compromisso é fundamental para criar as 

condições necessárias com as quais poder abordar o objetivo principal da empresa: satisfazer plenamente 

“O Chefe”. De facto, ocupa um lugar essencial no processo de brutal transformação em que está imersa, e 

com o qual pretende impulsionar, de forma eficiente, o seu sortido eficaz e o desenvolvimento da cadeia de 

abastecimento.

Por isso, a Mercadona estabelece com os 

seus fornecedores uma relação baseada na 

transparência, na confiança e na planificação, 

em que o compromisso com a qualidade e a 

especialização é inquestionável. Uma relação 

que persegue o crescimento partilhado e que 

garante em cada produto a máxima qualida-

de, um preço imbatível e um excelente ser-

viço, com critérios de elaboração éticos em 

relação à produção sustentável e à responsa-

bilidade social.

Boas práticas

A Mercadona é uma empresa comprometi-

da, que aborda a sua atividade de uma forma 

responsável. Por isso, há já vários anos que a 

Mercadona aderiu ao Código de Boas Práticas 

Comerciais na Contratação Alimentar, acordo 

voluntário que se enquadra na Lei de Medidas 

para Melhorar o Funcionamento da Cadeia 

Alimentar em Espanha. Impulsionado pelo 

Ministério da Agricultura, Pesca e Alimen-

tação (MAPA), este código visa introduzir e 

consolidar práticas comerciais justas no setor 

agroalimentar, objetivo para o qual colabora 

com inúmeras associações do conjunto da ca-

deia agroalimentar em Espanha. 

Em Portugal, a empresa também é, desde 

2019, signatária do Código de Boas Práticas 

na Cadeia Agroalimentar, cujo objetivo é me-

lhorar a relação comercial entre os agentes 

económicos, trabalho fundamental para asse-

gurar o equilíbrio e a cooperação desejáveis 

entre as várias partes envolvidas, não só na 

defesa dos seus interesses, mas também na 

defesa dos interesses dos consumidores.

Além disso, tanto a Mercadona como a Irmãdo-

na partilham e exigem aos fornecedores com 

os quais colaboram o cumprimento de Diretri-

zes de Conduta Ética, alinhadas com os prin-

cípios do Pacto Mundial das Nações Unidas, 

e dos Acordos da Organização Internacional 

do Trabalho (OIT). Estas normas traduzem-se 

na exigência de um firme compromisso em 

matéria de direitos humanos e ética laboral, 

segurança e higiene no trabalho, ambiente e 

sustentabilidade, ao mesmo tempo que pro-

movem a igualdade, independentemente do 

país em que se leve a cabo a atividade. Em 

caso de incumprimento, a empresa reserva-se 

o direito de finalizar a relação comercial de 

forma imediata, após prévia comunicação por 

escrito ao fornecedor.

Bem-estar animal

A Mercadona dispõe de uma Política de Bem-

-estar Animal que se fundamenta nos princí-

pios da Organização Mundial de Saúde Animal 

(OIE) sobre esta matéria. Como consequência 

deste compromisso, a carne, o leite e os ovos 

da Mercadona provêm de fornecedores certi-

ficados em normas de bem-estar animal reco-

nhecidas e comprovadas, tanto durante a vida 

na exploração, como durante o transporte e 

posterior abate. 

Por outro lado, todos os fornecedores de ovos 

da Irmãdona contam com este certificado de 

Pautas de  
Conduta Ética  

para fornecedores

http://www.mercadona.pt/pt/pautas-de-conduta-etica-para-os-fornecedores
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bem-estar animal e, relativamente aos fornece-

dores de carne, a empresa continua a trabalhar 

para que todos estejam certificados em 2023.

Além disso, a empresa já oferece referências 

de ovos de galinhas livres de gaiola em toda 

a cadeia, tanto de galinhas criadas ao ar livre 

como criadas no solo. E para continuar a avan-

çar neste compromisso, tem como objetivo 

garantir, antes do fim de 2025, que 100 % dos 

ovos frescos sejam de galinhas criadas no solo 

e criadas em sistemas não combinados.

Do mesmo modo, todos os fornecedores com 

centro de abate que colaboram com Merca-

Ovelhas do fornecedor Queijaria Victor Fernandes em Azeitão, Setúbal. 

dona em Espanha contam com sistemas de 

gravação e armazenamento de imagens nas 

suas instalações, com o objetivo de garantir 

as suas boas práticas. Também é importan-

te destacar que os produtos cosméticos da 

marca Deliplus, que são vendidos nas 1.676 

lojas de Espanha e Portugal, não são testa-

dos em animais.

No caso da Mercadona, os fornecedores de 

carne e leite aderiram aos Planos Nacionais 

de Resistência aos Antibióticos (PRAN) im-

pulsionados pela Agência Espanhola do Me-

dicamento e pelo Ministério da Saúde.  
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Pesca sustentável

A Mercadona promove a sustentabilidade 

tanto no âmbito da pesca extrativa como no 

da aquicultura. Por isso, colabora exclusiva-

mente com fornecedores que partilham os 

princípios da sua Política de Compra de Pro-

dutos da Pesca, que garante o cumprimento 

das medidas do ordenamento em vigor e que 

defende práticas sustentáveis, como a elimi-

nação do seu sortido de espécies ameaçadas 

ou em perigo de extinção, ou a garantia da 

rastreabilidade desde a origem até à venda, 

independentemente do tipo de espécie.

Por isso, todos os fornecedores de aquicultu-

ra, tanto os que trabalham com a Mercadona 

como os que o fazem com a Irmãdona, es-

tão certificados segundo padrões reconheci-

dos internacionalmente que avaliam os seus 

processos e garantem os aspetos ambientais, 

sociais e de segurança alimentar associados 

à sua atividade.

Neste sentido, um exemplo de boas práticas é 

o caso do fornecedor Lerøy Seafood que, ano 

após ano, e também em 2022, renova as suas 

certificações de segurança alimentar e am-

biente com as quais garante que a totalidade 

do salmão fresco que a Mercadona vende pro-

vém de viveiros sustentáveis e responsáveis. 

Nesta mesma linha, os fornecedores Escurís 

e Frinsa garantem há vários anos que 100 % 

do atum em conserva Hacendado provém de 

bancos de pesca responsáveis e sustentáveis, 

objetivo para o qual colaboram de perto com 

a International Seafood Sustainability Foun-

dation (ISSF).

Por outro lado, em 2022, a Irmãdona ade-

riu à iniciativa “Comprovativo de Compra 

em Lota”, criada em 2010 pela Docapesca, 

com o objetivo de contribuir para a valoriza-

ção do setor português da pesca, a favor de 

uma remuneração mais justa ao pescador e, 

promovendo, ao mesmo tempo, uma alimen-

tação saudável com produtos frescos e de 

proximidade.

Agricultura sustentável

Os fornecedores de frutas e legumes da Mer-

cadona estão certificados segundo a norma 

de sustentabilidade Global GAP, que per-

segue a promoção e o desenvolvimento de 

práticas de produção seguras e sustentáveis. 

Como consequência disto, comprovam uma 

atividade responsável, que garante a segu-

rança alimentar, a rastreabilidade, a saúde e a 

segurança dos trabalhadores, a proteção do 

ambiente e o uso eficaz dos recursos, fatores 

com os quais avançam na concretização do 

A Mercadona procura sinergias com 
os vários setores para a melhoria do 
funcionamento da cadeia, tal como 
ficou provado com a visita realizada 
no passado dia 5 de julho ao Centro 
de Coinovação del Jarro (“Jarrods”) 
em Paterna (Valência) da Platafor-
ma Carne e Saúde, que agrupa as 
seis interprofissionais de carne: Asi-
ci, Avianza, Intercun, Interovic, Inter-
poc e Provacuno.

Política de  
Compra de  

Produtos 
da Pesca 

http://www.mercadona.pt/pt/cuidemos-do-planeta/os-nossos-factos/politica-de-pesca-responsavel-da-mercadona/news
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Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12, 

produção e consumo sustentáveis.

Graças a esta aposta na sustentabilidade do 

setor, os fornecedores agrícolas da Mercado-

na crescem e consolidam-se ano após ano. 

Uma prova evidente disto é a Agroponiente, 

com quem a empresa colabora desde 2014 

e que não tem parado de crescer. Atualmen-

te, dispõe em Espanha de um total de 3.500 

hectares na Andaluzia, na Região de Múrcia e 

Castela-Mancha, nas quais trabalham mais de 

3.000 agricultores, cujo esforço e dedicação 

são essenciais para ajudar a abastecer as lo-

jas da cadeia com produtos como o pimento, 

a beringela e a curgete verde.

Nesta mesma linha, em Portugal, o fornece-

dor Queijaria Artesanal Victor Fernandes en-

carrega-se, desde 2019, de fornecer às lojas 

do país o típico Queijo de Azeitão, um pro-

duto artesanal com Denominação de Origem 

Protegida (DOP) realizado a partir do leite 

das ovelhas que pastam em Setúbal, Palme-

la e Sesimbra. Esta queijaria familiar, fundada 

em 1988, é a empresa mais antiga do merca-

do a produzir este tipo de queijo.

Crescimento partilhado

A Mercadona colabora há vários anos com 

fornecedores especialistas para, entre todos, 

construir uma cadeia agroalimentar susten-

tável e um importante cluster industrial. Um 

ecossistema empreendedor que, através do 

intercâmbio de conhecimentos e da aposta 

na inovação conjunta, incorpora práticas e 

processos cada vez mais eficientes para pro-

mover os princípios da economia circular e 

reduzir o impacto nas alterações climáticas. 

Durante estes doze meses, a empresa refor-

çou este compromisso e continuou a colabo-

rar na construção deste ecossistema gerador 

de indústria e motor de desenvolvimento para 

todos os envolvidos. 

Com este objetivo, em 2022, a empresa cola-

borou com 3.000 fornecedores de produto e 

mais de 13.500 fornecedores não comerciais e 

de serviços, entre os quais se encontram 300 

transportadores, que, no seu conjunto, conti-

nuaram a impulsionar o Projeto Mercadona. 

Um projeto que persegue o crescimento atra-

vés da qualidade, da estabilidade, da seguran-

ça na compra e da especialização e que, ao 

longo deste exercício, foi capaz de gerar um 

volume total de compras de 23.112 milhões de 

euros, 22.323 em Espanha e 789 a fornecedo-

res portugueses. 

Graças a este trabalho conjunto, a Mercadona 

continuou a incorporar importantes avanços, 

como, por exemplo, o lançamento de novas 

soluções como o preparado de marisco do 

fornecedor Profand, que se destaca pelo seu 

sabor, pelo elevado valor nutritivo e pelo con-

forto de não precisar de preparação prévia do 

“Chefe” para poder consumi-lo. Ou também a 

incorporação no sortido do queijo tostado ve-

lho do fornecedor Entrepinares, produto único 

no mercado que teve uma receção muito fa-

vorável dos clientes; ou a unificação da espes-

sura das fatias de salmão fumado do fornece-

dor Ubago Group Mare, melhorando a textura 

e o sabor do produto. 

Por outro lado, a empresa também trabalha 

com fornecedores de outros países para poder 

oferecer sempre ao “Chefe” a melhor opção 

existente no mercado. Para isso, está presente 

em 12 países, além de Espanha e Portugal, nos 

quais 38 pessoas da equipa trabalham há vá-

rios anos com os melhores fornecedores espe-

cialistas, cujos produtos, integrados no sortido 

da Mercadona, permitem satisfazer as necessi-

dades dos seus clientes, garantindo a máxima 

qualidade a um preço imbatível. Neste âmbito, 

a empresa abriu uma delegação permanente 

em Bruxelas, o que lhe permite ter uma maior 

visibilidade e poder partilhar e explicar melhor 

o seu modelo às instituições europeias.



SORTIDO

01

Eficiente para 

garantir que “O 

Chefe” acerta, 

sempre

QUALIDADE

02

Todos os produtos 

devem garantir 

qualidade efetiva 

com segurança 

alimentar, sempre

SERVIÇO

03

Garantir que o “Chefe” 

tem sempre o 

produto de que 

necessita

Bases

Tortilhas do fornecedor Elaborados Naturales de la Ribera em Funes, Navarra.

Criar equipa

1.200
pessoas nos departamentos de 

prescrição e compras 
fornecedores de 

produto

3.000

Todos devemos ter o rumo claro: 
ser Totaler Radical, em que radical significa fazê-lo SEMPRE

Oferecer ao “Chefe” a possibilidade de acertar

62



PREÇO

04

Assegurar sempre 

em cada produto um 

preço imbatível 

RENTABILIDADE

05

Garantir sempre 

o lucro para a 

Mercadona e para o 

fornecedor

Produtos
Totaler

Bases

06

Trabalho constante 

para continuar a rever, 

continuar a melhorar 

e potenciar sempre o 

crescimento de uma 

forma socialmente 

responsável

MELHORIA  
CONTÍNUA

TOTALER RADICAL
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Aguçar o engenho no  

contexto atual

Um dos principais desafios que a Mercadona enfrentou em 2022 foi o de tentar minimizar o impacto que o 

cenário inflacionista teve no preço da cesta de compras, com um IPC na alimentação de 15,7 % em Espanha e 

de 19,9 % em Portugal no final do ano.

Num contexto de “tempestade perfeita”, que 

teve início em abril de 2021, e que juntou fa-

tores como o aumento do preço da energia, o 

aumento do custo dos consumíveis em geral, 

ou a guerra na Ucrânia, com as consequên-

cias que o conflito está a provocar nas vá-

rias economias, especialmente na europeia, a 

Mercadona e os fornecedores com os quais 

colabora optaram por aguçar o engenho e 

avançar no seu objetivo de ser Totaler Radi-

cal. Graças a isso, introduziram novas iniciati-

vas nos seus processos com as quais mitigar 

o encarecimento geral dos produtos e poder 

continuar a oferecer aos seus “Chefes” pro-

dutos da máxima qualidade a um preço, mes-

mo apesar do contexto, imbatível.

Para isso, durante estes meses, a Mercadona 

e os seus fornecedores não deixaram de tra-

balhar em conjunto na otimização dos seus 

recursos e processos. E fizeram-no através 

de quatro eixos fundamentais: eliminando o 

desnecessário, otimizando a logística, ajus-

tando formatos e apostando em materiais e 

energias mais respeitadores do ambiente.

No primeiro dos eixos, a empresa analisou 

tudo aquilo que, dentro do seu sortido, não 

acrescenta nenhum valor ao “Chefe”. E con-

firmou que a substituição ou redução do uso 

de determinados materiais, principalmente o 

plástico, o cartão, o papel ou a tinta, gera im-

portantes poupanças.

No caso da otimização logística, tanto a Mer-

cadona como os fornecedores reformularam 

a organização dos produtos e a planificação 

das viagens para conseguir transportar mais 

com menos recursos. Além disso, trabalharam 

num importante ajuste de formatos durante 

estes meses com a adaptação das quantida-

des de determinados ingredientes em alguns 

produtos, confirmando previamente que esta 

medida não afeta em nada a qualidade final, 

e com a normalização das embalagens em 

produtos concretos.

Nesta linha, tanto a empresa como os for-

necedores aumentaram os seus esforços e 

investimentos para rever as suas embala-

gens, apostando em materiais mais susten-

táveis e, nos casos em que foi possível, ao 

mesmo tempo que continuaram a introdu-

zir nas suas instalações tradicionais proces-

sos automatizados para reduzir o consumo 

desnecessário de energia e incorporar o uso 

de energias renováveis em vários dos seus 

processos. 

Todas estas decisões permitiram à Mercado-

na transferir importantes poupanças para os 

seus produtos e processos e, como conse-

quência, mitigar o impacto da inflação nos 

preços finais. Por isso, a empresa vai conti-

nuar a trabalhar nesta linha que, além disso, 

introduz melhorias em matéria de susten-

tabilidade, com a mesma filosofia: garantir 

sempre a qualidade e, paralelamente, gerar 

um impacto positivo no ambiente, deixan-

do claro o compromisso que a empresa tem 

com os seus “Chefes” e com o cuidado do 

planeta.

15,7 % 
IPC alimentação 
no final de 2022 

em Espanha

19,9 % 
IPC alimentação 
no final de 2022 

em Portugal
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Fachada do supermercado de Zaramaga em Vitória, Álava.
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ELIMINAR O DESNECESSÁRIO
APOSTA EM  

MATERIAIS SUSTENTÁVEIS

VASSOURAS

Eliminação da 
embalagem de 
cartão

QUEIJO CORTADO

Redução de 50 % da 
película plástica

CUVETES DE CARNE 

Redução da altura e da 
espessura da cuvete para ter 
menos plástico

LINHA DE CHAMPÔ 
CURLY E GEL DE AVEIA

Incorporação da 
embalagem rPET

DOCES E AZEITE SPRAY

Substituição do sleever por um 
rótulo ou serigrafia

AMBIENTADORES 
CARRO

Substituição da caixa de 
plástico por cartão

Algumas ações levadas a cabo para 
minimizar o impacto do aumento dos 
custos das matérias-primas
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AJUSTE DE FORMATOSOTIMIZAÇÃO LOGÍSTICA

poupados em 2022
150 M€

NÉCESSAIRES

Eliminação do recheio 
de papel para otimizar o 
transporte

ENCHIMENTO DE CAMIÕES

Reajuste em vários produtos das 
unidades por palete  
e caixa, enchendo  
mais os camiões

EMBALAGENS DE 
PERFUMES E FRASCOS

Comprados na sua totalidade na 
Europa para reduzir trajetos e 
emissões de CO

2

GAMBA BRANCA 
PARA ARROZ

Redução da quantidade 
de gelo por caixa

CAMARÕES

Os armazéns deixam 
de servir o produto 
às lojas por unidades 
avulsas para o fazer 
por caixas

APERITIVOS DE PALITO EM 
ÓLEO E BIQUEIRÕES EM 
VINAGRE
Redução da quantidade de óleo de 
girassol

MELÃO PELE-DE-SAPO 
E DOURADA

Replanificação dos processos 
de carga, aproximando o 
fornecedor a cada bloco 
logístico correspondente

CAIXAS LOGIFRUIT

Alteração de modelo de caixas 
para o transporte de vários 
produtos frescos, ampliando as 
unidades por caixa
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Logística eficiente e sustentável

Com o objetivo de poder abastecer os 1.676 supermercados que a Mercadona tem tanto em Espanha como 

em Portugal, a empresa dispõe de uma rede logística eficiente, com mais de 1,4 milhões de metros quadrados, 

distribuídos entre 16 blocos logísticos, 2 armazéns satélites e mais 2 reguladores.

Consciente do impacto gerado pela sua ativi-

dade, a Mercadona aposta há vários anos na 

sustentabilidade dos seus processos logísti-

cos, o que implica um esforço constante na 

procura da otimização, na aposta na econo-

mia circular e no compromisso com a automa-

tização dos procedimentos que o necessitem.

Para alcançar estes objetivos, conta com uma 

equipa especializada, formada por 12.000 

profissionais, cujo compromisso permite ofe-

recer um serviço eficiente e garantir a cadeia 

de abastecimento de cada supermercado. 

E também com um esforço de investimento 

constante da empresa, tanto para a moder-

nização das suas estruturas logísticas como 

para o desenvolvimento do design, adaptan-

do-se às novas tecnologias de modelagem e 

metodologia de trabalho BIM (Building Infor-

mation Modeling); e a construção de novas 

instalações que, em 2022, ultrapassou os 129 

milhões de euros.

De facto, a empresa continuou a reforçar du-

rante estes doze meses a sua rede logística 

com importantes ações. Exemplo disso é o 

avanço na construção do futuro bloco logísti-

co de Almeirim, no distrito de Santarém, numa 

parcela de mais de 440.000 metros quadra-

dos. A fase inicial deste bloco, que contem-

pla a edificação de um armazém convencional 

para o fornecimento de produtos secos, refri-

gerados, frescos e congelados teve início no 

passado mês de junho e vai exigir um investi-

mento total de cerca de 225 milhões de euros, 

dos quais 41,6 já foram usados em 2022.

Ampliação do bloco logístico de Guadix em Granada.
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Outra prova das melhorias incorporadas na 

rede logística, neste caso em Espanha, são 

os avanços realizados no bloco logístico de 

Parc Sagunt (Valência), que a empresa prevê 

finalizar em 2025, com o início do funciona-

mento do armazém automatizado de conge-

lado, ano em que terá investido mais de 320 

milhões de euros neste projeto. Após iniciar a 

sua atividade em 2021, com a colocação em 

funcionamento do armazém de frescos, em 

junho de 2022 foi também iniciada a ativi-

dade do armazém de refrigerados, comple-

mentando a atividade do edifício de frio, que 

ocupa uma superfície de 74.000 metros qua-

drados. Neste ano também foi implantado o 

Picking Ponte Grua (PPG), um sistema inova-

dor de preparação automática que permite 

reduzir esforços excessivos do colaborador.

Também são dignas de destaque as obras 

projetadas no bloco logístico de Riba-roja de 

Túria (Valência). Nestas instalações, a empre-

sa vai investir um total de 60 milhões de eu-

ros para remodelar integralmente a sua nave 

de frescos, o que permitirá passar de 23.000 

metros quadrados para 40.000 metros qua-

drados e incorporar também o PPG para con-

tinuar a apostar nos armazéns inteligentes. 

129 M€  
de investimento

16  
blocos logísticos 
operacionais

O Fornecedor

Armazém Século XXI

A empresa pôs em marcha há alguns anos este projeto próprio e pioneiro que impulsiona 
a tecnologia e a inovação neste tipo de instalações, o que lhe permitiu reduzir os esforços 
excessivos e dotar de maior segurança estes meios. Atualmente, conta com cinco blocos 
destas características, localizados em Ciempozuelos (Madrid), Villadangos del Páramo 
(Leão), Abrera (Barcelona), Vitória (Álava) e Parc Sagunt (Valência). Do mesmo modo, 
dispõem de abastecimento de perecíveis com esta inovação e avanço tecnológico em 
Guadix (Granada), San Isidro (Alicante) e Saragoça.
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A

R

R

A

@

@

@

@

@

@

8 Ingenio

6 Granadilla de Abona

5 Huévar

12 Abrera

10 Saragoça

11 Guadix

9 Villadangos del Páramo

1 Riba-roja de Túria

16 Parc Sagunt

4 San Isidro

A2 Fuerteventura

BARCELONA

2 Antequera

MADRID

15 Getafe

14 Póvoa de Varzim
3 Sant Sadurní d’Anoia

7 Ciempozuelos

17 Almeirim

SEVILHA

R1 Riba-roja de Túria Regulador

VALÊNCIA

13 Vitória

A1 Mercapalma

ALICANTE

R2 Sant Esteve Regulador

Rede logística da Mercadona

Pilar Sanz, diretora-geral de obras e expansão da Mercadona; Ximo 
Puig, presidente da Generalitat Valenciana; Juan Roig e Fernando 
Roig, presidente e acionista da empresa; e Rosa Aguado, diretora-
geral de logística, durante a visita realizada no passado mês de 
outubro ao bloco logístico de Parc Sagunt, Valência.

Kevin, colaborador do bloco logístico de Parc Sagunt, Valência. 

BOADILLA DEL MONTE
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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 Canária (Las Palmas)

 9 VILLADANGOS DEL PÁRAMO, Leão

 10 SARAGOÇA, Saragoça  

 11 GUADIX, Granada 

 12 ABRERA, Barcelona 

 13 VITÓRIA, Álava  

 14  PÓVOA DE VARZIM, Porto

 15 GETAFE, Madrid 

 16 PARC SAGUNT, Valência 

 17 ALMEIRIM, Santarém (em construção)

 A1 MERCAPALMA, Palma (Ilhas Baleares)

 A2 FUERTEVENTURA, Fuerteventura (Las Palmas)

 R1 RIBA-ROJA DE TÚRIA REGULADOR, Valência

 R2  SANT ESTEVE REGULADOR, Barcelona

COLMEIAS (armazém online)

VALÊNCIA

BARCELONA

MADRID

ALICANTE

SEVILHA

BOADILLA DEL MONTE (em construção)

A Armazém 
satélite

Colmeia em 
funcionamento

@

Colmeia em 
construção

@

Bloco logístico 
em construção

Raio de ação

R Armazém 
regulador

Bloco logístico em 
funcionamento

Pedro, colaborador do bloco logístico da Póvoa de 
Varzim, Porto.  

Tamara, colaboradora do bloco logístico de San Isidro, Alicante.
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Relação com  
a sociedade

Um modelo social e 
responsável

Reconhecimentos Compromissos 
ambientais

01 02 03 04

A 
SOCIEDADE

A Mercadona promove uma gestão 
responsável, que aposta na eficiência e 
otimização dos recursos, em linha com 
a sua decisão de contribuir para prote-
ger e preservar o planeta. Um modelo 
também baseado na honestidade e na 
transparência, cujo objetivo é devolver 
à sociedade parte do que dela recebe, 
através de um profundo compromisso 
com a geração de riqueza partilhada e 

a procura conjunta de soluções que, no 
seu conjunto, transformam a Mercado-
na num projeto estrutural, numa em-
presa comprometida com o seu meio e 
com um propósito que mobiliza todos 
os que a formam: irradiar com factos na 
sociedade a necessidade de dispor de 
modelos de empresa que promovam a 
prosperidade sustentável de todos os 
seus componentes.
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Reconhecimentos 

A complexidade do ano 2022 também se transferiu para o conjunto da sociedade. Apesar deste contexto, a 

Mercadona trabalhou intensamente durante estes doze meses para conseguir, como em cada exercício, devol-

ver à sociedade parte do que dela recebe, colaborando em conjunto e pondo em marcha iniciativas concretas 

centradas no desenvolvimento e bem-estar das pessoas.

Neste sentido, e perante a gravidade da situa-

ção que enfrentam os refugiados provenien-

tes da Ucrânia, ao longo do ano a Mercadona 

e a Irmãdona doaram um total de 1,5 milhões 

de euros, distribuídos através de 30.000 Car-

tões Sociedade com um valor de 50 euros 

cada um e que foram entregues com a cola-

boração de diversas entidades sociais reco-

nhecidas e autorizadas dentro dos planos ofi-

ciais de acolhimento de pessoas deslocadas 

da Ucrânia em Espanha e Portugal. 

Por outro lado, a empresa continuou a par-

ticipar em inúmeras campanhas solidárias 

para ajudar os mais necessitados e contri-

buir para melhorar a sua qualidade de vida. 

O trabalho realizado neste âmbito teve o 

seu reconhecimento, como foi o caso das 

câmaras municipais andaluzas de Estepona 

e Marchena, que puseram em evidência a ta-

refa realizada pela empresa em matéria de 

doações, ou o Governo de Aragão que, pelo 

segundo ano consecutivo, entregou à Mer-

cadona o Selo de Responsabilidade Social 

Empresarial. Da mesma forma, em 2022, a 

colaboração realizada com as cantinas so-

ciais de Tenerife mereceu o Prémio Solida-

riedade de Cabildo da ilha.  

Além destes reconhecimentos, a equipa da 

Mercadona viu a sociedade valorizar o es-

pecial e complexo esforço realizado como 

consequência da pandemia, não só em 2022, 

mas também nos anos anteriores. Por este 

motivo, a Associação Espanhola de Distribui-

dores, Autosserviços e Supermercados (ASE-

DAS) decidiu reconhecer este papel essencial 

e crucial ao conjunto dos colaboradores da 

distribuição grossista e retalhista, o que con-

verte as 99.000 pessoas que fazem parte da 

Raquel Santos, coordenadora estatal da área de inclusão da 
Comissão Espanhola de Ajuda ao Refugiado (CEAR), entregando 
um Cartão Sociedade da Mercadona a Yuliia Moskovkina. 

Raquel Zamora, colaboradora do supermercado de La Tenería 
em Pinto, Madrid; e Ricard Cabedo, diretor-geral de relações 
empresariais na Mercadona; recebendo das mãos da ministra 
espanhola de Indústria, Comércio e Turismo, Reyes Maroto, o 
prémio “Heróis de Proximidade”, impulsionado pela ASEDAS. 
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Mercadona em “Heróis de Proximidade” des-

ta I Gala ASEDAS. A colaboradora da loja de 

La Tenería em Pinto (Madrid), Raquel Zamo-

ra, foi a encarregada de receber o galardão 

em representação de toda a equipa.

Outro dos sinais que demonstram o valor 

que a sociedade dá ao compromisso e tra-

balho da Mercadona é o facto de, em 2022, 

se ter transformado na empresa com me-

lhor reputação em Espanha de acordo com 

o Monitor Espanhol de Reputação Corpora-

tiva (MERCO), revalidando assim o primeiro 

lugar entre as empresas do seu setor. Além 

disso, os resultados deste monitor, no qual 

participam mais de 46.000 pessoas de âmbi-

tos muito diferentes, também situaram Juan 

Roig, presidente da empresa, no número um 

do “Ranking Geral de Líderes 2022”, neste 

caso, pelo quarto ano consecutivo. Da mes-

ma forma, este monitor incluiu, pela primeira 

vez na sua história, a Irmãdona no seu ranking 

de melhores empresas de Portugal, concre-

tamente na 19.ª posição. A empresa também 

foi reconhecida pela consultora OnStrategy 

como a marca que mais cresceu relativamen-

te ao exercício anterior no seu Estudo de Re-

levância e Reputação Emocional das Marcas.

Para a Mercadona, este tipo de reconheci-

mentos representa uma grande honra. Mas, 

sobretudo, uma motivação especial para 

continuar a esforçar-se e a detetar opor-

tunidades que permitam contribuir para a 

geração de prosperidade partilhada. E tam-

bém para continuar a impulsionar iniciativas 

que reconhecem igualmente o esforço de 

outros grupos na criação de um meio social 

mais solidário.

Exemplo disso é a tarefa que realiza a famí-

lia Gómez, acionista da empresa, através dos 

Prémios Gómez Serrano, impulsionados em 

honra do seu pai para destacar o valor do 

trabalho das forças de segurança. Nesta mes-

ma linha enquadram-se os Prémios Patroci-

nio Gómez, neste caso em honra da sua mãe, 

destinados a destacar e elogiar os valores e a 

generosa entrega na tarefa assistencial e de 

cuidados de saúde em Antequera. 

A Irmãdona foi reconhecida, pela primeira vez, como 
a marca que mais cresceu em 2022, de acordo com a 
consultora OnStrategy.

Los hermanos Gómez Gómez, accionistas de Mercadona, en la 
entrega del Premio Juan Manuel Gómez Serrano. 

Vencedores do prémio Patrocinio Gómez, impulsionado pelos 
irmãos Gómez.

A Mercadona 
distribuiu 
30.000 
Cartões 
Sociedade 
no valor de 
50 euros 
cada um aos 
refugiados 
da guerra na 
Ucrânia
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Carrinhas micro-híbridas de distribuição da Mercadona Online na Colmeia de Sevilha.

Compromissos  

ambientais  

A Mercadona mantém um profundo compromisso com o cuidado e proteção do ambiente e procura, em todos 

os momentos, realizar a sua atividade com o mínimo impacto possível. Para isso, a empresa impulsiona políticas 

específicas em matéria de gestão de resíduos, pegada de carbono e pegada hídrica, entre outros, através do seu 

Sistema de Gestão Ambiental próprio, coordenado por uma equipa de mais de 30 pessoas especialistas na ma-

téria e no qual colaboram transversalmente todos os departamentos da empresa. Um compromisso em linha com 

os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) promovidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) e 

que, em 2022, se traduziu num esforço de investimento de 40 milhões de euros.

Poluição e alterações climáticas

Ao longo destes doze meses, a empresa con-

tinuou a trabalhar na prevenção de riscos am-

bientais e fez um especial esforço para reduzir 

o impacto da sua atividade no ambiente, redu-

zindo a poluição atmosférica e a sua pegada 

de carbono. Para isso, concluiu o seu primeiro 

plano de redução de emissões, fixado entre 

2015 e 2021, e atualmente está a entrar no seu 

segundo plano, como parte do seu caminho 

para a descarbonização, com o objetivo defi-

nido para 2050.

Desta forma, a Mercadona começou, em 2021, 

a calcular as emissões indiretas por transpor-
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te, por bens ou serviços comprados e por 

bens ou serviços fornecidos, fixando 2015 

como ano base. Durante o exercício de 2022, 

trabalhou-se na melhoria do cálculo e, graças 

às ações levadas a cabo em matéria de redu-

ção, a empresa conseguiu uma redução das 

emissões de 38,4 % entre os anos 2015 e 2022 

e remoções diretas de gases com efeito de es-

tufa, assim como nas emissões indiretas por 

energia importada. Dados muito positivos se 

se tiver em conta que as vendas em quilitros 

nesse período aumentaram 22 %. O objetivo 

da empresa é conseguir 30 % adicionais nos 

próprios processos com o horizonte em 2030.

Para conseguir esta redução de emissões, a 

Mercadona implantou nas lojas sistemas de 

frio industrial com tecnologias que utilizam 

gases refrigerantes respeitadores do ambien-

te, principalmente baseados em CO
2
 transcrí-

tico. Estas instalações também contam com 

detetores de fugas e um plano de manutenção 

exaustivo para prevenir e reparar as possíveis 

fugas o mais rapidamente possível. O conjun-

to destas ações traduziu-se numa redução de 

215.749 tCO
2
e por fugas de gases fluorados.

O Modelo de Loja Eficiente (Loja 8), que co-

meçou a ser implantado em toda a cadeia em 

2016, também contribui para reduzir as emis-

sões evitáveis no consumo de eletricidade, 

com medidas como a colocação de portas 

nos expositores de congelado, a utilização de 

iluminação LED ou a melhoria nos sistemas 

de climatização e refrigeração. Concretamen-

te, desde 2015, foi conseguida uma redução 

das emissões de consumo de eletricidade de 

303.599 tCO
2
e.

No âmbito do transporte, a empresa con-

tinuou a otimizar a logística da sua frota de 

camiões contratada, formada na sua totalida-

de por veículos último modelo Euro VI, mais 

respeitadores do ambiente. Em 2022, foram 

Emissões diretas e emissões 
indiretas por consumo de 
eletricidade vs. venda quilitros

Eletricidade consumida nas instalações

Fugas de gases fluorados

Combustão nas instalações

Veículos próprios ou de frota

Venda em QLT (quilitros)  

2015 2021

00

200.000

6600.000

4400.000

8800.000

101.000.000

141.400.000

2

1.223.237

tCO
2
e Milhares de milhões de quilitros

757.265 753.062

202220212015

121.200.000

ainda utilizados 95 camiões movidos a gás na-

tural liquefeito e 18 camiões movidos a gás na-

tural comprimido, que utilizam combustíveis 

mais sustentáveis, assim como três reboques 

duplos e 40 megarreboques, com maior ca-

pacidade de carga. Apesar de ter incorpora-

do 493 carrinhas bifuel e 158 micro-híbridas, a 

empresa e os fornecedores de transporte com 

os quais colabora continuam à procura de veí-

culos de energias alternativas, como a elétrica 

ou o hidrogénio. Do mesmo modo, é impor-

tante destacar a realização, em Espanha, du-

rante o exercício, de mais de 600 transportes 

de comboio, reduzindo as emissões ao elimi-

nar as viagens por estrada. Todas estas ações 

permitiram deixar de emitir, desde 2015, mais 

de 209.296 tCO
2
e.
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*  Pegada de carbono calculada de acordo com a norma ISO 14064. Dados de 2021 verificados pela AENOR. 
Dados de 2022 pendentes de certificação.

2021

-73.215

757.265

59,04

13,50

7,64

Emissões totais 
(toneladas de CO

2
e)

 
Pegada de carbono

Redução anual de emissões
(toneladas de CO

2
e)

Intensidade das emissões
(tCO

2
e/Milh. de QLT venda)

Emissões por fugas de gases fluorados
(tCO

2
e/Milh. de QLT venda)

Emissões de substâncias destruidoras do ozono

Emissões diretas por transporte de mercadorias
(kgCO

2
e/m3 servido em loja)

A empresa não utiliza 
substâncias que destruam  

o ozono
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Certificado do cálculo da Pegada de Carbono da Mercadona do ano 2021, 
emitido pela AENOR.

2022

-4.204

753.062

58,07

11,80

7,30

 

Certificado Huella de Carbono 
 

 

    Rafael GARCÍA MEIRO 
Director General  

 

AAEENNOORR  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  SS..AA..UU. 
Génova, 6. 28004 Madrid. España 
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.es

  

 

A empresa não utiliza 
substâncias que destruam  

o ozono
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Uso sustentável dos recursos

O Sistema de Gestão Ambiental da Mercado-

na promove na sua equipa o uso responsável 

dos recursos, através de políticas específicas 

que, ano após ano, reforçam a sustentabilida-

de da empresa.

No âmbito da energia, o objetivo constante 

é ajustar ao máximo o consumo às necessi-

dades e, paralelamente, impulsionar medidas 

pioneiras, como, por exemplo, a progressiva 

implantação da Nova Loja Eficiente (Loja 8), 

modelo que reduz até 40 % o consumo de 

energia em relação a uma loja tradicional e 

que já está presente num total de 1.287 super-

mercados dos 1.676 da cadeia.

Do mesmo modo, ano após ano, aumentou a 

sua aposta nas energias renováveis não po-

luentes. Como no caso da energia solar, im-

pulsionada através da colocação e utilização 

de painéis solares em 114 lojas, 9 blocos lo-

gísticos e 3 Colmeias. Graças a este esforço, 

em 2022, a produção total de energia solar 

foi de 12.192 MWh (10.995 MWh em Espanha 

e 1.197 MWh em Portugal), volume que pre-

vê aumentar a curto e médio prazo graças 

aos projetos de energias limpas que serão 

paulatinamente introduzidas. Além disso, ao 

longo destes doze meses continuou a avan-

çar no uso da energia renovável que, no seu 

conjunto, incluída a produção própria através 

dos painéis solares, já representa 52,68 % das 

suas necessidades. 

Pontos de carregamento para veículos elétricos no supermercado de Cañadas del Teide em Paracuellos del Jarama, Madrid.

A Mercadona 
dispõe 

de 2.059 
pontos de 

carregamento 
de veículos 

elétricos 
nas suas 

lojas, blocos 
logísticos e 
escritórios
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No âmbito da descarbonização, a Mercadona 

continuou a apostar na instalação de pontos 

de carregamento para veículos elétricos nas 

suas lojas, blocos logísticos e escritórios. As-

sim, em 2022, foram atingidos os 2.059 pon-

tos de carregamento (1.985 em Espanha e 74 

em Portugal), após a instalação de 340 novos. 

As políticas sustentáveis da empresa tam-

bém incidem no uso responsável da água, 

através de estratégias hídricas que otimizam 

o seu consumo nas lojas e armazéns nos dife-

rentes processos para os quais é necessária. 

Para ajudar a alcançar este objetivo, conta 

com um sistema de telemedida que permite 

controlar o consumo de água em tempo real, 

tanto em Espanha como em Portugal, onde o 

abastecimento é 100 % municipal. E, parale-

lamente, para devolver as águas livres de po-

luentes, para que assim possam prosseguir o 

seu ciclo hidrológico, dispõe de estações de 

tratamento de águas residuais nos blocos lo-

gísticos de Riba-roja (Valência), Huévar (Se-

vilha), Ingenio (Gran Canária), Parc Sagunt 

(Valência) e Vitoria (Álava), às quais se junta-

rá brevemente a estação de Guadix (Grana-

da), atualmente em construção.

Além disso, a Mercadona é plenamente cons-

ciente do quão crucial é proteger a biodiver-

sidade para garantir o futuro do planeta. Por 

isso, e como convém a uma empresa líder e 

responsável, impulsiona inúmeras iniciativas 

que contribuem para mitigar o efeito que a 

sua atividade possa ter neste âmbito. 

Um exemplo disso é a implantação nas lojas 

de coberturas ajardinadas de espécies au-

tóctones com baixas necessidades hídricas. 

Além de reduzir a poluição e o denominado 

“efeito ilha de calor”, esta iniciativa verde per-

mite atrair uma maior biodiversidade através 

da transformação das coberturas em pontos 

de descanso para as aves nos seus processos 

migratórios. Nesta mesma linha enquadra-se 

a relação que a empresa mantém, há vários 

anos, com a SEO/BirdLife, colaboração que 

tem permitido manter um meio urbano mais 

sustentável em áreas do centro de Madrid.

Portugal

2022

Total Cadeia

114,16 m3/m 119 m3/m 111,60 m3/m 233,50 m3/m118 m3/m 209 m3/m

2,26 hm3

1,44 hm3

2,40 hm3

1,40 hm3

2,17 hm3

1,43 hm3

0,09 hm3

0,008 hm3

2,30 hm3

1,40 hm3

0,068 hm3

0,004 hm3

100 % 100 %100 %

Consumo total 
blocos logísticos

Consumo  
total lojas

Consumo  
meio/loja

Abastecimento 
municipal

Espanha 

2021 2022 20222021 2021

Poupança consumo elétrico

2116,8 milhões de kWh

22
59,4 milhões de kWh

Consumo energético

217.634.639 GJ

22
7.558.131 GJ
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Prevenção de resíduos e economia circular

Como empresa comprometida com os prin-

cípios da economia circular, a Mercadona dis-

põe de uma política de gestão de resíduos 

para reduzir o impacto em todos os seus pro-

cessos, cujo objetivo é prevenir a sua geração 

e melhorar a gestão. 

Devido à sua atividade, a empresa gera resí-

duos perigosos e não perigosos, cuja gestão 

correta depende do trabalho diário das lojas 

e dos blocos logísticos, e que determinam em 

grande parte a eficiência dos processos que 

aí se realizam. Considerados recursos valio-

sos e com muitas opções para serem rein-

corporados no ciclo produtivo, todos os re-

síduos são geridos por gestores autorizados, 

seguindo as operações de valorização espe-

cificadas por lei. Assim, a taxa de valorização 

em 2022 foi de 80 % em comparação com 

79 % do ano anterior.

No âmbito dos resíduos não perigosos desta-

ca-se a gestão realizada com as embalagens 

comerciais que acompanham e protegem os 

produtos durante todo o processo logístico 

de distribuição, principalmente, cartão, pe-

lícula plástica, esferovite e madeira, e que 

terminam nos supermercados da cadeia. 

Uma vez recolhidos, são agrupados e recon-

dicionados nos blocos logísticos para serem 

entregues a um gestor autorizado, que os 

reintroduz no processo produtivo. Este é o 

caso da película plástica que se converte nos 

sacos de plástico reutilizáveis que “O Chefe” 

utiliza para transportar as suas compras e na 

entrega dos pedidos online. Este processo 

circular permitiu reutilizar, em 2022, um total 

de 8.200 toneladas de plástico.

No que diz respeito aos resíduos assimiláveis 

a resíduos urbanos, em 2022, foram geradas 

128.877 toneladas decorrentes da atividade 

da Mercadona. Além disso, a empresa ofere-

ce aos clientes a possibilidade de depositar 

em contentores disponíveis nas suas instala-

ções tanto pilhas como cápsulas de café. As-

sim, foi possível recuperar 289 toneladas de 

pilhas e 747 toneladas de cápsulas de café 

geradas nos lares dos “Chefes”. Em colabo-

ração com a Arecafé, aliança de empresas 

do setor cafeeiro, a Mercadona entregou es-

tas cápsulas de café a gestores autorizados 

para a sua correta valorização, convertendo a 

borra, os restos de café, em compostagem; e 

dando uma segunda vida ao alumínio e plás-

tico recuperados.

Da mesma forma, a empresa continuou a tra-

balhar na gestão correta dos subprodutos 

gerados nos processos de fabrico e manu-

seamento. Por isso, tanto o SANDACH, um 

subproduto animal não destinado ao consumo 

humano que é gerado em lojas e armazéns, 

como o subproduto originado no processo 

das fábricas de pão, são transformados por 

gestores autorizados em ingredientes para a 

alimentação animal. Em 2022, foi possível va-

lorizar um total de 16.622 toneladas, em com-

paração com as 12.254 do exercício anterior.

Além de tudo isto, a Mercadona continuou a 

apostar na sua Estratégia 6.25 para a redução 

do uso do plástico e a sua gestão adequada, 

o que, ao longo do ano, lhe permitiu conti-

nuar a rever as embalagens e detetar oportu-

nidades de melhoria com o objetivo de redu-

zir 25 % a utilização deste material em 2025. 

Fez também progressos no seu projeto de 

digitalização, que abrange desde o processo 
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de produção até à gestão final dos resíduos 

gerados, com o objetivo de melhorar a sua 

prevenção, gestão e valorização, bem como 

ter uma maior rastreabilidade. A empresa dis-

põe ainda de planos de prevenção de resí-

duos perigosos que são gerados unicamente 

em processos relacionados com a manuten-

ção preventiva das instalações.

A aposta da Mercadona na economia circular 

tem um retorno direto tanto na eficiência da 

sua atividade como na proteção do ambiente. 

Além disso, em 2022 obteve um reconheci-

mento social, como mostra o facto de o Mi-

nistério para a Transição Ecológica e o Desafio 

Demográfico (MITERD) ter selecionado, na 

terceira edição do seu “Catálogo de Boas Prá-

ticas na Economia Circular”, os murais de tren-

cadís que decoram as secções da peixaria das 

lojas da cadeia como uma das 22 práticas mais 

destacadas do ano neste âmbito, ao reunir to-

dos os objetivos perseguidos: dar uma segun-

da vida aos produtos, neste caso de cerâmica; 

ampliar o compromisso da empresa com os 

ODS dentro da sua política de Responsabili-

dade Social; e, sobretudo, proporcionar uma 

ocupação a pessoas com incapacidade atra-

vés de fundações e centros ocupacionais. 

5.127 2.844Madeira

245.070 244.490Papel e cartão

17.754 19.527Plástico e esferovite

2021 2022Resíduos separados e reciclados   
(em toneladas)

Taxa de valorização   
(sobre o total de resíduos gerados)

reciclado/valorização

destruição/não informado

79 % 80 % 

21 % 20 % 

9.470 
toneladas de 
SANDACH 
geradas e 
valorizadas

7.152  
toneladas de 
subproduto 
de panificação 
geradas e 
valorizadas
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Ajuste dos preços 
dos produtos com 
data de validade 

próxima

Pedidos diários aos 
fornecedores de produtos 
e serviços a loja, evitando 

o stock em armazéns e 
supermercados

Política SPB 
(Sempre Preços 

Baixos) sem ofertas 
nem promoções, 

encorajando assim um 
consumo responsável

Principais medidas para a prevenção do 
desperdício alimentar
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Ajuste de pedidos 
à previsão de 

venda graças a 
uma ferramenta de 
informática própria 
que se baseia nos 

históricos de venda

Doações diárias 
dos excedentes não 

vendidos a entidades 
sociais locais

Entrega dos produtos 
impróprios para o 

consumo a gestores 
autorizados que os 

transformam em adubo, 
energia ou rações para 

animais

Mais informação  
sobre o ambiente:

http://www.mercadona.pt/pt/cuidemos-do-planeta/compromisso-sustentavel


86

Um modelo social  

e responsável

Desde a sua fundação, a Mercadona consolidou um projeto empresarial que impulsiona o crescimento partilhado, 

gerador de projetos solidários e criador de riqueza conjunta. Objetivos que desenvolve através do seu Plano de 

Ação Social, com o qual promove e apoia iniciativas de diferente natureza, como a solidária, formativa ou inova-

dora, que são, ao mesmo tempo, elementos-chave de coesão e equilíbrio social. Em suma, um projeto que não só 

acrescenta valor à sociedade, mas que também faz parte dela e, como tal, colabora com o objetivo de crescerem 

lado a lado e construir “uma empresa que a sociedade queira que exista e sinta orgulho nela”.  

Ação Social

Em 2022, a Mercadona, consciente do papel 

que a sociedade lhe exige como empresa líder, 

voltou a solidarizar-se com os grupos mais 

vulneráveis. Para mitigar parcialmente as suas 

urgências e satisfazer as suas necessidades, 

a empresa, ao abrigo do seu Plano de Ação 

Social, manteve o seu compromisso e realizou 

doações de produtos a diversas entidades so-

ciais, além de participar, mais um ano, em inú-

meras campanhas de captação promovidas 

por diferentes organismos. 

O apoio prestado ao longo do ano através da 

doação de alimentos e outros produtos tradu-

ziu-se na entrega de um total de 25.100 tonela-

das, 23.200 em Espanha e 1.900 em Portugal, 

valor equivalente a mais de 418.200 carrinhos 

de compras. Uma ajuda que foi canalizada 

através da colaboração com mais de 550 en-

tidades solidárias presentes tanto em Espanha 

como em Portugal, e que representou um au-

mento de 22 % relativamente ao ano anterior.

O envolvimento da Mercadona não se cingiu 

apenas à doação de produtos básicos. De fac-

to, em 2022, participou igualmente na “Gran-

de Recolha de Alimentos do Banco Alimen-

tar”, organizada pela Federação Espanhola de 

Bancos Alimentares (FESBAL), graças à qual, 

entre a empresa e os seus “Chefes”, foram 

doados 3,5 milhões de euros para a sua trans-

formação integral em mais de 2.300 tonela-

das de alimentos. Nesta edição, a Mercadona 

disponibilizou para este projeto um total de 

1.623 lojas, nas quais realizou várias atividades 

de coordenação e comunicação para que os 

clientes pudessem efetuar as suas doações 

monetárias, em múltiplos de 1 euro, no mo-

mento da compra ao passar pela caixa. Uma 

inovação social que permite ajustar as doa-

ções às necessidades reais dos beneficiários e, 

ao mesmo tempo, multiplicar a sua eficiência. 

Signatária do Pacto Mundial 

Na defesa dos valores fundamentais em matéria de direitos humanos, normas laborais, 
ambientais e luta contra a corrupção, em 2022, a empresa manteve um papel ativo no 
Pacto Mundial das Nações Unidas. Através deste fórum, o de maior responsabilidade social 
dos existentes e do qual faz parte desde 2011, conseguiu participar com as mais de 21.000 
entidades signatárias de 162 países diferentes, colaboração-chave para poder contribuir 
para construir uma sociedade mais responsável, solidária e sustentável. De facto, o seu 
envolvimento ao longo destes meses concretizou-se em numerosas ações. Mas, sobretudo, 
permitiu-lhe avançar como empresa na procura de soluções e respostas às necessidades 
levantadas pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ao abrigo do Pacto Mundial 
das Nações Unidas, e ser distinguida através da Rede Espanhola do Pacto Mundial, como 
“Sócio Prescritor Bronze”. 
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Em Portugal, a empresa também colaborou 

em diferentes campanhas de captação de re-

cursos, como a “Shop for Goodness”, na qual 

os “Chefes” doaram em caixa mais de 10.000 

euros para serem distribuídos em Cartões So-

ciedade pela Cruz Vermelha Portuguesa, ou a 

“Recolha de Alimentos do Banco Alimentar”, 

na qual “O Chefe” português colaborou con-

tribuindo com mais de 56.000 euros, tam-

bém através da doação económica nas caixas. 

Além disso, a Irmãdona participou, pela pri-

meira vez, na campanha de recolha de alimen-

tos para animais organizada pela Animalife, na 

qual conseguiu angariar mais de 21.000 euros.

Dentro do seu plano de ação solidário tam-

bém deve enquadrar-se a iniciativa de apoio 

aos refugiados provenientes da Ucrânia, a 

quem o Grupo Mercadona doou um total de 

1,5 milhões de euros que, com a colaboração 

de diversas entidades sociais de Espanha e 

Portugal, tornaram possível garantir o aces-

so a bens de primeira necessidade durante os 

primeiros meses de acolhimento no país.

Carmela, colaboradora e voluntária; e Leticia, “Chefe”, durante a “Grande Recolha” da Alimentos no supermercado da Avenida 
Valladolid em Valência.

23.200 
em Espanha

1.900 
em Portugaltoneladas de produtos doados   

+22 %

25.100
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Apoio ao empreendedorismo

A formação e o empreendedorismo são va-

lores irrenunciáveis para uma sociedade que 

pretenda crescer e modernizar-se, elemen-

tos que a Mercadona considera fundamentais 

para gerar ambientes de inovação disruptiva. 

Para os consolidar, a empresa aposta no co-

nhecimento e na aprendizagem através de di-

ferentes projetos externos.

O expoente mais evidente do compromisso 

que a empresa mantém com a captação de 

talento, com o impulso à educação e o apoio à 

formação é, sem qualquer dúvida, a Marina de 

Empresas. Este projeto, que faz parte do lega-

do de Juan Roig, não tem parado de crescer, 

fiel ao seu objetivo de construir em Espanha a 

maior aposta do Mediterrâneo no talento das 

pessoas, consolidando um ecossistema em-

preendedor que gera valor e é um motor para 

a inovação através dos seus três eixos: EDEM, 

Lanzadera e Angels.

Através da EDEM é abordado o primeiro dos 

pilares que permitem impulsionar o talento: a 

formação. Para isso, este centro universitário e 

escola de negócios oferece tanto programas 

pré-universitários como graus, mestrados, 

programas especializados em Executive Edu-

cation ou em Alta Direção. Uma ampla oferta 

educativa pela qual, em 2022, passaram 3.700 

alunos e que contou com a participação de 

diferentes executivos da empresa e do pró-

prio presidente da Mercadona, Juan Roig, que, 

como todos os anos, foi professor do curso 

de alta direção “15x15: 15 dias com 15 empre-

sários líderes” do programa Superpymes de 

Executive Education e do 4.º curso dos graus 

de ADE e de Engenharia e Gestão Empresa-

rial. Além disso, a EDEM continuou a ampliar o 

seu raio de ação, apostando na formação e na 

educação em todos os seus âmbitos, com no-

vas iniciativas como, por exemplo, a primeira 

edição do Prémio Hortensia Roig de literatura 

infantil, cujo objetivo é promover o estudo de 

disciplinas STEM (em inglês, Science, Techno-

logy, Engineering and Mathematics) entre as 

mulheres, e cuja vencedora foi Andrea Navar-

ro com a obra “Elsa y el club de los números” 

(Elsa e o clube dos números).

Através da EDEM, a partir da qual também 

se irradia o Modelo de Qualidade Total, con-

tribui-se igualmente para promover a lideran-

ça e o espírito empreendedor, e trabalha-se 

Javier Jiménez, diretor-geral da Lanzadera, e Vicente del Bosque, 
ex-selecionador de futebol, num encontro com empreendedores 
na Marina de Empresas.

Juan Roig, com Laura Llopis e Pablo Motos, numa visita 
às instalações da Marina de Empresas.
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para incorporar a maior parte desse talento e 

colocá-lo ao serviço da sociedade. De facto, 

neste exercício, a EDEM conseguiu alcançar 

uma empregabilidade de 95 %, após gerir as 

mais de 2.000 ofertas, provenientes de mais 

de 800 empresas colaboradoras, que foram 

canalizadas através do seu portal de empre-

go próprio.

Ao longo destes doze meses, a Lanzadera 

também continuou a crescer, o segundo dos 

eixos da Marina de Empresas. Esta acelera-

dora e incubadora de empresas nasceu em 

2013 e já conseguiu impulsionar mais de 1.100 

projetos no seu conjunto, 300 só em 2022. 

Valores que contribuíram para uma criação 

de emprego agregada de mais de 10.000 

postos de trabalho, após ter destinado um in-

vestimento em empréstimos de apoio a em-

preendedores de 22 milhões de euros desde 

a sua fundação, dos quais 1,1 milhões corres-

pondem à sua atividade do exercício.  

De igual relevância são os dados da Angels, 

o terceiro dos eixos. Em 2022, esta sociedade 

de investimento investiu 3 milhões de euros 

para impulsionar sete projetos, o que eleva 

o esforço total realizado desde a sua criação 

para 35 milhões de euros, com os quais se in-

vestiu em 45 empresas no total, todas relacio-

nadas com projetos sustentáveis e escaláveis 

que apostam na introdução do Modelo de 

Qualidade Total na sua gestão. Além disso, ao 

longo do ano foi criada a plataforma Angels 

Conecta, que permite estabelecer contactos 

diretos entre investidores e empreendedores, 

e celebra anualmente o seu IDAY, Dia dos In-

vestidores, ao qual assistem presencialmente 

mais de 200 para conhecer os projetos, neste 

caso da Lanzadera, na sua primeira ronda de 

investimento.

Por outro lado, e no âmbito do apoio ao em-

preendedorismo como alavanca de cresci-

mento futuro da sociedade, a empresa pa-

trocina, em conjunto com a EDEM e a AVE 

(Associação Valenciana de Empresários), a 

categoria “Prémio ao Empreendedor” dos 

Prémios Rei Jaume I. Em 2022, na sua XII 

Edição, a vencedora desta categoria foi a 

bióloga valenciana Ángela Pérez, fundado-

ra da Health in Code, projeto especializado 

em medicina preventiva, personalizada e de 

precisão. 

Arturo Valls, Pepe Peris, diretor-geral da Angels, e 
Tony Paños, diretor de projetos na Lanzadera.

Quique Dacosta com Tony Paños, diretor de projetos na 
Lanzadera, e Neus García, da comunicação corporativa 
da Marina de Empresas, na sede da Lanzadera.

1.100  
projetos 
impulsionados 
na Lanzadera

3.700  
estudantes na 
EDEM
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Relação com a sociedade

A Mercadona estabelece relações fluidas com os meios em que desenvolve a sua atividade, através do con-

tacto permanente e da promoção do diálogo. Para estreitar os seus vínculos nas áreas onde tem presença, a 

empresa potencia uma atitude de escuta ativa, através da qual deteta as necessidades reais dos meios, tanto 

locais como de âmbito nacional, e propõe soluções eficientes, aplicando desta forma uma das verdades univer-

sais que servem de fundamento ao seu modelo: “para poder receber, primeiro temos de dar”.

Consumidores 

As associações de consumidores são, tan-

to para a Mercadona como para a Irmãdona, 

a voz legítima de grande parte dos “Chefes” 

que diariamente depositam a sua confiança 

no Grupo, motivo pelo qual mantém canais 

de diálogo permanentemente abertos com 

os seus representantes, tanto no âmbito local 

como no provincial ou nacional. 

Em 2022, e através deste diálogo constante, 

no qual primam a transparência e a honesti-

dade, o Grupo Mercadona manteve contacto 

com um total de 119 associações diferentes, o 

que lhe permitiu não só estreitar os seus laços 

com elas, como também compreender, em 

primeira mão, as suas preocupações e neces-

sidades para poder encontrar, através da aná-

lise e do consenso, soluções acertadas.

Também o trabalho conjunto realizado ao 

longo destes meses incidiu, mais uma vez, na 

promoção e no desenvolvimento de ativida-

des formativas e informativas para melhorar a 

proteção e satisfação dos consumidores. Des-

ta forma, e graças à presença ativa em mais 

de 75 jornadas, a participação em 18 eventos 

e ações promovidas por várias associações 

e as administrações de consumo nacionais e 

europeias, ou os 26 acordos de colaboração 

renovados, dois deles em Portugal, a Merca-

dona voltou a demonstrar que “O Chefe” está 

no centro de todas as suas decisões e que o 

seu Modelo de Qualidade Total é um modelo 

de gestão vigente, que deteta oportunidades 

de melhoria através do diálogo com os consu-

midores e que estabelece relações de entendi-

mento e benefício comum.

“Mesa de Participação” 

A Mercadona continuou a impulsionar, no exercício de 2022, a “Mesa de Participação” 
(MPAC), fórum de análise e debate fundado em 2014 em conjunto com as Confedera-
ções e Federações de associações de consumidores e utilizadores CECU, FUCI, UNAE e 
UCAUCE. Em 2022, a MPAC, que há já um ano conta com um Comité Científico próprio, 
estudou, através do seu inquérito de “Hábitos de Consumo”, as alterações introduzidas 
na alimentação derivadas do contexto atual e redigiu um decálogo com recomendações 
relevantes. Paralelamente, realizou quatro inquéritos nas redes sociais sobre reciclagem, 
hábitos saudáveis, COVID-19 e novas tendências nos hábitos de consumo, ao mesmo 
tempo que elaborou vários relatórios visuais e inaugurou uma nova página web, mais 
intuitiva e formativa. Graças a todas estas iniciativas, a MPAC continua a consolidar-se 
como uma referência no âmbito dos hábitos de consumo, uma voz setorial especialista 
que contribui para antecipar comportamentos e analisar as possíveis respostas e conse-
quências que estas mudanças dos hábitos podem ter.
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Joana e Maria Teresa, “Chefes” do supermercado da Avenida Doutor Alexandre Alves em Viseu.

11  
visitas a instalações da 

Mercadona 

18  
eventos e ações promovidas pelas 
associações nas quais participou

106 
reuniões e encontros com associações de 
consumidores e de intolerâncias e alergias

26 
acordos de colaboração com associações de 
consumidores, de celíacos, de intolerâncias e 

outras alergias

28 
participações em vídeos e edições 

promovidos pelas associações

94  
interações com associações de 

consumidores e de intolerâncias e alergias

119 
associações de consumidores e de intolerâncias

e alergias com as quais mantém uma relação

75 
participações em congressos e 

jornadas do setor



92

Gestão com os vizinhos 

A Mercadona é uma empresa socialmente 

responsável que aposta na convivência com 

os seus vizinhos. Através do projeto Gestão 

Proativa de Vizinhos, trabalha na construção, 

desde o seu arranque em 2014, de relações de 

respeito e entendimento mútuo. Esta ferra-

menta deteta possíveis pontos de controvérsia 

e oferece soluções que, através de consenso e 

acordo, minimizam os possíveis incómodos e 

fortalecem os laços entre a Mercadona e os 

seus vizinhos.

Em 2022, a empresa inspecionou em Espanha 

um total de 18.926 processos de carga e descar-

ga nas suas lojas, além de 4.901 procedimentos 

internos nas suas instalações. Paralelamente, e 

como resultado do diálogo permanente com 

os seus vizinhos, respondeu a um total de 346 

sugestões e conseguiu detetar e aplicar uma 

solução satisfatória em menos de 30 dias de 

calendário em 78 % dos casos. 

Em Portugal, durante estes doze meses, a Ir-

mãdona analisou 75 processos internos nas 

suas instalações e supervisionou um total de 

725 processos de carga e descarga. Do mesmo 

modo, respondeu a 10 sugestões dos clientes, 

oferecendo solução também em menos de 30 

dias de calendário a 50 % das mesmas. 

As relações que a Mercadona constrói ano 

após ano com os seus vizinhos não só per-

mitem estreitar laços como favorecem a 

convivência. Muitas vezes concretizam-se 

em ações visíveis nos seus próprios super-

mercados. Assim, o Modelo de Loja Eficien-

te adapta-se às estratégias de acessibilidade 

recomendadas pelo Comité Espanhol Re-

presentante de Pessoas com Incapacidade 

(CERMI), com o objetivo de facilitar o proces-

so de compra a estes grupos.

Do mesmo modo, a empresa promove, em 

muitas das suas lojas, a recuperação de edifí-

cios emblemáticos, como aconteceu em 2022 

com a remodelação da loja localizada no cen-

tro histórico de Talavera de la Reina (Toledo). 

A Mercadona replicou um conjunto de casas 

pátio tradicionais numa localização em que, 

desde o século XIII até metade do século XX, 

se encontrava o templo mudéjar da Igreja de 

São Pedro, e restaurou e recuperou colunas, 

talhas e empedrados encontrados durante a 

fase de escavação. Por outro lado, durante 

este exercício, e em colaboração com a As-

sociação Pajarillos Educa e os comércios vi-

zinhos, a empresa reabilitou espaços comuns 

perto da sua loja em Paseo Juan Carlos I, em 

Valladolid, com a incorporação de murais de-

corativos elaborados por jovens do bairro em 

situação de vulnerabilidade ou cultura social 

desenraizada.

Além de tudo isto, a Mercadona apoia e de-

fende no seu setor a atividade de todos os 

formatos comerciais, elementos dinamizado-

res dos bairros. Convencida disto, há mais de 

duas décadas que contribui para revitalizar 

mercados municipais, como mostram as 36 

lojas que gere neste tipo de meio.

inspeções em 
processos de carga e 

descarga em loja

19.651 
sugestões, 
queixas e 

melhorias geridas 

356
inspeções em processos 

internos das instalações e 
supermercados

4.976 

A Mercadona 
dispõe de 

36 lojas 
localizadas 

em mercados 
municipais 

de Espanha
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Mural perto do supermercado de Paseo Juan Carlos I em Valladolid, iniciativa impulsionada pela Mercadona, em colabora-
ção com a Associação Pajarillos Educa e os comércios vizinhos, para reabilitar espaços comuns do bairro. 
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Crescimento sustentável 
e partilhado

Tempestade perfeita 
e repercussão nas 
margens

Investimentos e 
melhorias de gestão

01 02 03

O 
CAPITAL

A aplicação do Modelo da Mercadona, 
aliada ao esforço da equipa e ao en-
volvimento dos fornecedores, permitiu 
superar a complicada conjuntura e al-
cançar os objetivos de vendas e lucro 
definidos, embora não de rentabilidade, 
que foi inferior à do ano passado. Re-
sultados que a empresa conseguiu após 

satisfazer sequencialmente os restantes 
componentes, “O Chefe”, O Colabora-
dor, O Fornecedor e A Sociedade; e que 
foi possível graças a um modelo de ges-
tão que se baseia na verdade universal 
de “para poder receber, primeiro temos 
de dar”, que cuida das pessoas e que 
aposta sempre no longo prazo.
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O Grupo Mercadona é formado, principalmen-

te, pela Mercadona S.A., com sede em Espanha 

(Tavernes Blanques, Valência), e a Irmãdona 

Supermercados, com sede em Portugal (Vila 

Nova de Gaia, Porto). Ambas as sociedades 

partilham um mesmo objeto social e desenvol-

vem atividade idêntica: a distribuição de produ-

tos de alimentação, bebida, cuidados pessoais, 

limpeza do lar e cuidado de animais de esti-

mação. Para esta tarefa, contam com o apoio 

de uma série de filiais, sucursais e escritórios 

de representação em 12 países diferentes. Gra-

ças a esta rede comercial, a empresa canaliza 

as compras internacionais, que realiza em qua-

tro continentes, e garante aos seus “Chefes” 

um sortido eficaz da máxima qualidade e a um 

preço imbatível, também em todos os artigos 

elaborados fora de Espanha e Portugal. 

Como ficou registado ao longo da presente 

Memória Anual, a Mercadona conta com uma 

rede de 1.637 supermercados em Espanha e 39 

em Portugal no final 2022. Todos estes super-

mercados, dos quais 1.287 são já do Modelo de 

Loja Eficiente (Loja 8), abastecem-se através 

de uma rede logística própria formada por 16 

blocos logísticos, 2 armazéns satélites e 2 ar-

mazéns reguladores.

Juntamente com esta rede de lojas e centros 

logísticos, dispõe de um modelo próprio de ar-

mazéns, denominados Colmeias e dedicados 

à gestão e preparação de pedidos online, para 

prestar serviço aos clientes que, em Espanha, 

optam pelo canal de compra digital, que atual-

mente está em funcionamento em Valência, 

Barcelona, Madrid, Alicante e Sevilha. Atual-

mente, dispõe de 22 centros de coinovação, 

nos quais desenvolve novidades e incorpora 

melhorias no sortido com a ajuda dos “Chefes”. 

Todo este esforço permitiu à empresa conti-

nuar a crescer em 2022 e a construir um pro-

jeto diferenciador liderado pelos 99.000 cola-

boradores que se comprometem diariamente 

com a sua dedicação e esforço para satisfazer 

os “Chefes”. 

Desde 2011, a Mercadona é membro do Fórum 

de Grandes Empresas da Agência Tributária 

(Ministério das Finanças e Função Pública), 

no qual se promove um quadro de colabora-

ção baseado nos princípios da transparência, 

confiança mútua, boa-fé e lealdade entre as 

grandes empresas e a Administração Tributá-

ria do Estado. Além disso, a empresa assinou o 

Código de Boas Práticas Tributárias, que pro-

move uma relação reciprocamente cooperativa 

entre a Agência Tributária e as empresas que 

o subscrevem. Do mesmo modo, e de forma 

voluntária, apresenta anualmente um Relatório 

sobre Transparência Fiscal, com a informação 

mais relevante do ano, que aparece na página 

web da Agência Tributária comprovando assim 

o cumprimento dos padrões de colaboração e 

transparência que a agência estatal exige.

Em 2022, como no exercício anterior, as con-

tas anuais da Mercadona e da Irmãdona foram 

auditadas pela Ernst & Young, S.L. e a Ernst & 

Young Audit & Associados - SROC, S.A., res-

petivamente, com a emissão, em ambos os 

casos, de um relatório favorável e sem reser-

vas. Estes relatórios, juntamente com as contas 

anuais, foram depositados junto dos organis-

mos correspondentes.

Em memória de Juan Carlos Gómez

Na Mercadona queremos lembrar a figura de Juan Carlos Gómez, acionista da empresa desde 
1998. O seu falecimento, no passado mês de dezembro, foi uma triste notícia para todos os 
que formam a empresa. Juan Carlos foi sempre uma pessoa comprometida com a sua cidade, 
Antequera. A sua visão empresarial e o seu espírito empreendedor impregnaram a cidade de 
que tanto gostava e, também, a Mercadona. Juntamo-nos à dor da sua esposa, Carmen, e dos 
seus filhos, Juan Carlos e Moisés. Eles, sem dúvida, continuarão o seu legado.
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Entrada do supermercado de Guadalquivir em Ronda, Málaga. 
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Tempestade perfeita e 

repercussão nas margens

Os cenários imprevisíveis e inimagináveis com que se iniciou o ano 2022 devido à ressaca da COVID-19, à 

guerra na Ucrânia e a uma elevada inflação tiveram o seu impacto nas despesas de Mercadona, que aumen-

taram 8 %, valor que representa mais de 500 milhões de euros.

Se estes cenários faziam prever um ano 2022 

complexo, ao longo destes últimos doze me-

ses verificou-se também uma crise energéti-

ca sem precedentes, meses de elevadas tem-

peraturas e seca prolongada, um aumento do 

custo das matérias-primas e dos produtos, 

chegando, em alguns casos, a situações de 

escassez da oferta que levaram a faltas de 

serviço pontuais. Todos estes acontecimen-

tos tiveram como consequência um aumen-

to prolongado dos preços de custo para os 

nossos fornecedores (cerca de 39 % no setor 

primário e 20 % na indústria alimentar), que 

a empresa, o elo seguinte da cadeia, teve de 

gerir com a máxima flexibilidade e agilidade.

A Mercadona, tal como os seus fornecedores, 

não foi alheia a esta conjuntura complexa na 

sua própria estrutura de custos, que se viu 

afetada tanto pela repercussão do aumento 

do IPC (6,5 % em Espanha e 2,7 % em Portu-

gal) nos salários e arrendamentos, como pelo 

efeito direto nos custos de transporte deriva-

do da subida do preço dos combustíveis.

Graças ao esforço mental das 99.000 pessoas 

que formam a equipa e dos 3.000 fornecedo-

res de produto com quem colabora, a empresa 

conseguiu atenuar o impacto do aumento dos 

preços de custo na fonte e, às custas de reduzir 

as suas margens operacionais, evitar trans-

feri-las na sua totalidade para os “Chefes”, o 

que representou uma poupança para estes de 

aproximadamente 375 milhões de euros.

O compromisso coletivo de todas as pessoas 

que formam a Mercadona para oferecer so-

luções que acrescentem valor aos “Chefes” 

também requer melhorias na competitivida-

de e rentabilidade, para assegurar e conso-

lidar um projeto cimentado num modelo de 

empresa que promove a prosperidade sus-

tentável e cujos lucros são amplamente di-

fundidos entre a sociedade, como demons-

tram os números do exercício: contribuições 

fiscais históricas de 2.263 milhões de euros, 

mais 12 % do que em 2021, um prémio por 

objetivos de 405 milhões de euros e um au-

mento do lucro líquido de 5,6 %.

Todos estes movimentos e decisões desen-

volvidas ao longo deste exercício comprovam, 

mais um ano, que a Mercadona é fiel a um mo-

delo de gestão com uma ordem sequencial em 

que qualquer decisão é tomada a pensar sem-

pre, em primeiro lugar, no “Chefe”; depois nas 

vendas e, em terceiro lugar, no lucro. Um mo-

delo de gestão que soube adaptar-se às cir-

cunstâncias, assumir desafios e dar soluções 

para apoiar os “Chefes” procurando, sempre 

que possível, evitar o impacto de todas estas 

circunstâncias na capacidade de compra dos 

5,7 milhões de famílias que diariamente visi-

tam os supermercados da empresa.
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A Mercadona, dique de contenção dos preços de custo

375 M€
de poupança para os 

“Chefes”
10 %

Amortecer preços

Cenários em 2022

+39 % +20 %
setor primário indústria alimentar

Azeite Leite MassaTomateOvos

Repercussões da tempestade perfeita para Mercadona

500 M€

+17 % +5 % +2,7 %
(Portugal)

+6,5 %
(Espanha)

Transporte Arrendamentos de 
instalações

Aumento de salário 
à equipa

SS

DESPESAS

+8 %

PREÇOS 
DE CUSTO
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Unidades de venda (quilitros)

O Grupo Mercadona vendeu, em 2022, um 

total de 12.968 milhões de quilitros, valor que 

representa um aumento de 1,1 % relativamen-

te ao exercício anterior. Este aumento, numa 

situação de contenção do consumo devido 

ao aumento generalizado dos preços, de-

monstra a confiança depositada pelo “Chefe” 

na Mercadona, elemento-chave para o seu 

desenvolvimento e crescimento.

Vendas

Em 2022, o Grupo aumentou a sua faturação 

para 31.041 milhões de euros, mais 11,6 % do 

que em 2021, graças às vendas realizadas por 

meio dos diferentes canais de compra (pre-

sencial, serviço online e Nova Telecompra) e 

devido ao facto de a empresa ter consegui-

do, através da inovação e da redução de mar-

gens, amortecer a subida dos custos para os 

seus “Chefes”. 

Lucros

O lucro líquido do Grupo situou-se nos 718 

milhões de euros, mais 5,6 % do que no ano 

anterior, sensivelmente inferior ao aumento 

das vendas e que reflete o esforço realizado 

pela empresa para conter o impacto da si-

tuação inflacionária, através da redução das 

margens no preço da cesta de compras dos 

“Chefes”.

EBITDA

O EBITDA do Grupo (definido como o Resul-

tado de Exploração + Amortizações – Rendi-

mentos financeiros) atingiu os 1.622 milhões 

de euros no fecho de 2022. Por outro lado, o 

resultado operacional do Grupo manteve uma 

evolução consentânea com os lucros, coerente 

com a estratégia e em linha com a aposta fir-

me nos resultados a longo prazo.

Evolução quilitros vendidos
milhões de quilitros

2112.827

22
12.968

Evolução das vendas brutas
milhões de euros

2127.819

22
31.041

Evolução do lucro líquido
milhões de euros

21680

22
718

Evolução do EBITDA
milhões de euros

211.525

22
1.622
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Recursos próprios

O lucro obtido no exercício e a capitalização 

da quase totalidade deste fez com que, no 

fecho do exercício de 2022, os recursos pró-

prios ascendessem a 7.529 milhões de euros, o 

que é demonstrativo da vontade de reinvesti-

mento da empresa. 

Cabe assinalar que o rácio de recursos pró-

prios relativamente ao ativo total se manteve, 

nesse ano, em torno dos 62 %. 

Evolução dos recursos próprios
milhões de euros

216.972

22
7.529

Fachada do supermercado de Es Rafal em Palma, Ilhas Baleares.
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Neste sentido, o Grupo investiu 587 milhões 

de euros para continuar a implantar o Mo-

delo de Loja Eficiente através das abertu-

ras e remodelações em Espanha, ao mesmo 

tempo que continuou a abrir lojas em Por-

tugal, fortalecendo assim o projeto no país 

luso. Um total de 129 milhões de euros foram 

destinados à construção e remodelações 

de blocos logísticos, entre os quais impor-

ta destacar Parc Sagunt, em Valência. No 

âmbito da transformação digital, o investi-

mento em 2022 foi de 91 milhões de euros, 

Investimentos e  

melhorias de gestão

Apesar do impacto que tiveram os cenários imprevisíveis na atividade da Mercadona, a empresa continuou a 

apostar em investir em todos aqueles movimentos necessários para avançar e acrescentar valor aos cinco com-

ponentes. O esforço de investimento realizado foi de 923 milhões de euros, que foram destinados à brutal trans-

formação em que está imersa para poder enfrentar os desafios futuros, uma vez que o Modelo da Mercadona 

assume a tomada de decisões pensando no lucro a longo prazo.

incluindo o projeto Mercadona Online. A em-

presa continuou este ano a avançar no de-

senvolvimento de aplicações e ferramentas 

próprias que, com base na arquitetura CNA 

(Cloud Native Architecture) e na plataforma 

Kubernetes, proporcionam maior resiliência, 

escalabilidade, agilidade e inovação aos pro-

cessos do negócio. Um projeto que já conta 

com uma equipa multidisciplinar e especia-

lizada de mais de 1.000 pessoas e que acu-

mula, desde 2017, um investimento de 580 

milhões de euros.

Colaboradores da equipa da divisão de custos do processo da Mercadona que lideraram o 
desenvolvimento da ferramenta DPP (Direct Product Profit). 
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Evolução dos investimentos
milhões de euros

211.200

22
923

Paralelamente, a Mercadona pôs em marcha um 

projeto que permite conhecer de forma cientí-

fica os custos de cada processo, tanto diretos 

como indiretos, assim como de cada um dos 

produtos, com o objetivo de saber que melho-

rias de eficiência e otimização se podem intro-

duzir, garantindo sempre, e até mesmo melho-

rando, a qualidade e o serviço aos seus clientes. 

Desta forma, após dois anos de trabalho e 

um investimento superior a 5 milhões de eu-

ros, que representou um esforço formativo 

de 600 pessoas, a Mercadona conta, desde o 

início de 2022, com uma inovadora ferramen-

ta informática de desenvolvimento próprio. 

Conhecida internamente como DPP (Direct 

Product Profit), disponibiliza em tempo real a 

rentabilidade de cada um dos cerca de 8.000 

produtos que formam o sortido eficaz e dete-

ta melhorias nos processos que reduzam os 

custos. De facto, graças a esta inovação, que 

permanece em contínua evolução e na qual 

continuam a ser incorporados avanços, a em-

presa foi capaz de mitigar a subida de muitos 

preços através da otimização dos processos e 

conter os custos no conjunto de 2022 em mais 

de 150 milhões de euros, que foram destina-

dos a amortecer a subida dos preços. 

A Mercadona continuará a apostar neste tipo 

de ferramentas que melhoram a eficiência, 

como já está a fazer com outras de caracterís-

ticas semelhantes, como é o caso da denomi-

nada ADT (Contribuição Direta de Lojas) que 

permite conhecer os custos e lucros por loja. 

No âmbito da gestão de lojas, a Mercadona 

continuou a utilizar e melhorar as ferramentas 

informáticas de que dispõe para gerir os pe-

didos, as vendas e o controlo de stock, com o 

objetivo de reduzir o desperdício alimentar. 

O restante investimento, aproximadamente 100 

milhões de euros, foi destinado, principalmen-

te, à construção dos novos escritórios centrais 

em Albalat dels Sorells (Valência).

Outros Indicadores

Fornecedores

O prazo médio de pagamento a fornecedores 

foi de 44 dias e o prazo de rotatividade de exis-

tências de 12 dias.

OPEX

Definido como Despesa de Pessoal e Outras 

Despesas e Rendimentos Operacionais (sem im-

postos), foi de cerca de 5.515 milhões de euros.

Produtividade

Durante o exercício, a Mercadona e a Irmãdo-

na aumentaram a sua produtividade (massa 

salarial mais lucros antes de impostos/horas 

trabalhadas) em 7 %, facto que comprova o 

envolvimento das pessoas que fazem parte do 

Projeto Mercadona e o esforço que realizam 

para contribuir para otimizar os custos dos 

processos da empresa.

Fluxos de Caixa

A geração de Fluxos de Caixa, tendo em con-

ta os investimentos realizados no exercício de 

2022, foi a seguinte:

A atividade investidora, descrita anterior-

mente, foi realizada com fundos próprios.

Fluxos de atividades 
de exploração1.710 M€

Fluxos líquidos de 
atividades de investimento e 
financiamento

1.285 M€

Variação líquida  
do numerário425 M€
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Desta forma, a empresa distribui os recursos 

que gera anualmente entre O Colaborador 

(prémio), A Sociedade (impostos) e O Capi-

tal (dividendos para os acionistas), deixando 

uma parte importante na empresa para rein-

vestir e potenciar tanto o crescimento como 

a continuidade do projeto.

No âmbito da sua filosofia de que “o êxito 

partilhado sabe melhor”, a empresa distribui 

25 % através de uma política remuneratória 

variável. Com esta, recompensa o esforço, o 

alto desempenho e a produtividade dos co-

laboradores com mais de um ano de anti-

guidade e cujo envolvimento permitiu cum-

prir os objetivos pessoais especificamente 

definidos para o seu posto de trabalho. Em 

2022, e para reconhecer esta procura da ex-

celência pelo conjunto da equipa, inclusive 

em conjunturas tão exigentes, a Mercadona 

partilhou um total de 405 milhões de eu-

ros do seu lucro, que foram distribuídos por  

99 % das pessoas que a formam.

Uma equipa que, além disso, foi ampliada 

neste exercício em 3.200 pessoas, 2.200 em 

Espanha e 1.000 em Portugal, o que repre-

senta uma média de 9 postos de trabalho 

criados por dia. Desta forma, a Mercadona 

contou em 2022 com 99.000 colaborado-

res comprometidos, com trabalho estável e 

de qualidade, e com salários acima da mé-

dia do setor.

Por outro lado, o Grupo Mercadona impul-

siona a prosperidade partilhada nas áreas 

em que desenvolve a sua atividade, através 

das contribuições fiscais realizadas para 

Crescimento sustentável  

e partilhado

A Mercadona é um projeto empresarial responsável, com um modelo de gestão, o Modelo de Qualidade Total, 

que aposta na criação de valor partilhado entre todos os componentes: “O Chefe” (cliente), O Colaborador, 

O Fornecedor, A Sociedade e O Capital.

as Administrações Públicas. Em 2022, e no 

caso de Espanha, a sua contribuição a título 

de impostos suportados foi de 1.215 milhões 

de euros, dos quais 240 milhões correspon-

dem ao IRC, 144 milhões ao pagamento de 

diversos impostos e taxas e 831 à Segurança 

Social. No caso de Portugal, e através da Ir-

mãdona, a contribuição foi de 18 milhões de 

euros em impostos suportados, dos quais 12 

correspondem à Segurança Social e 6 ao pa-

gamento de outros impostos e taxas.

Durante estes doze meses, tal como os nú-

meros confirmam, o Projeto Mercadona con-

tinuou a crescer com a ajuda da sociedade. 

E, como contrapartida, boa parte dos seus 

êxitos reverteram em benefício da mesma, 

com uma contribuição total de 27.246 mi-

lhões de euros para o PIB de Espanha em 

2022, valor que representa 2,05 % do total. 

Nesta linha, o Instituto Valenciano de Inves-

tigações Económicas (Ivie) estimou que a 

atividade económica da Mercadona em Es-

panha gerou um total de 684.211 postos de 

trabalho diretos, indiretos e induzidos, facto 

que se traduz em 3,59 % do emprego total 

do país e que demonstra, efetivamente, que 

o crescimento da Mercadona incide direta-

mente no crescimento da sociedade.

A tudo isto é preciso acrescentar o impacto 

na arrecadação fiscal que, em 2022, situou-se 

nos 9.858 milhões de euros, número que re-

presenta 2,1 % da arrecadação total estimada 

das Administrações públicas espanholas, in-

cluindo os descontos para a Segurança Social, 

e que representa o maior impacto na arreca-

dação fiscal da história da empresa.

As 
contribuições 

fiscais da 
Mercadona 

foram de 
2.263 milhões 

de euros
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Impacto da atividade económica da Mercadona*

PortugalEspanha

Contribuição total de rendimentos, emprego e arrecadação fiscal**

contribuição conjunta para o PIB

27.246 M€
2,05 % do PIB espanhol

Impostos suportados e cobrados Impostos suportados e cobrados

Contribuições fiscais Mercadona 

2.170 M€ (+11 %) 93 M€ (+50 %)

Mercadona

Contribuições fiscais suportadas

Segurança Social

831 M€ (+7 %)

Impostos 
 

240 M€  
em IRC +22 %

384 M€ (+13 %)

Impostos

6 M€ (+7 %)

Segurança Social

12 M€ (+34 %)

Irmãdona

Segurança Social

163 M€ (+6 %)

IVA

357 M€ (+21 %)
IVA

61 M€ (+65 %)

IRS

435 M€ (+12 %)
IRS

8 M€ (+31 %)

Segurança Social

6 M€ (+34 %)

Mercadona Irmãdona

Contribuições fiscais arrecadadas 

postos de trabalho em Espanha 

684.211 
3,59 % do emprego total 

em Espanha

de arrecadação fiscal

9.858 M€
2,1 % da arrecadação total  

estimada das Administrações 
públicas espanholas  

(incluindo os descontos para  
a Segurança Social)

*  M€: milhões de euros.
**  Dados atualizados segundo a metodologia utilizada pelo Instituto Valenciano de Investigações 

Económicas (Ivie), em 2022.
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ATIVO NÃO CORRENTE 7.880.278

 Imobilizado intangível e material 7.437.821

	 Investimentos	financeiros	e	outros	ativos	 442.457

ATIVO CORRENTE 4.278.260

	 Existências	 	878.595

	 Devedores	e	investimentos	financeiros	 194.767

	 Caixa	e	outros	ativos	líquidos	equivalentes	 3.204.898

TOTAL ATIVO 12.158.538

PATRIMÓNIO LÍQUIDO 7.528.770

 Capital 15.921

 Reservas 6.794.698

	 Resultado	do	exercício	 718.151

PASSIVO NÃO CORRENTE 37.049

	 Provisões	e	outros	passivos	 37.049

PASSIVO CORRENTE      4.592.719

	 Fornecedores	 3.212.361

	 Credores	e	dívidas	com	Administrações	Públicas	 1.029.707

 Pessoal 350.651

TOTAL PATRIMÓNIO LÍQUIDO E PASSIVO 12.158.538

GRUPO MERCADONA
Balanço de situação a 31 de dezembro de 2022*
(em milhares de euros)

* Dados consolidados Mercadona e Irmãdona calculados exclusivamente para esta Memória.
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GRUPO MERCADONA
Conta de Perdas e Ganhos a 31 de dezembro de 2022*
(em milhares de euros)

	 Valor	do	volume	de	negócios	 28.466.170

	 Aprovisionamentos	 (21.238.881)

	 Outros	rendimentos	operacionais	 28.608

	 Gastos	com	pessoal	 (3.678.832)

	 Outros	gastos	operacionais	 (1.910.915)

	 Amortização	do	imobilizado	 (746.880)

	 Resultado	por	alienações	do	imobilizado		 4.207

RESULTADO DA EXPLORAÇÃO 923.477

	 Rendimentos	financeiros	 4.956

RESULTADO FINANCEIRO 4.956

RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS 928.433

	 Imposto	sobre	lucros	 	(210.282)

RESULTADO DO EXERCÍCIO 718.151

* Dados consolidados Mercadona e Irmãdona calculados exclusivamente para esta Memória.
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IRelatório de Verificação Independente

“Em cumprimento da Lei espanhola 11/2018, de 28 de dezembro, o Grupo 

consolidado Inmo-Alameda, S.L.U., ao qual pertencem a Mercadona, S.A. e a 

Irmãdona Supermercados, Unipessoal, Lda., apresentou a Declaração de Informação 

Não-Financeira (EINF) consolidada que faz parte do seu relatório de gestão 

consolidado e que foi verificado pela EY, como prestador independentemente de 

serviços de verificação, e que, a 08 de fevereiro de 2023, emitiu o seu relatório de 

verificação sem reservas. 

No âmbito desta tarefa, a EY verificou uma parte importante dos indicadores que 

se integram, entre muitos outros, na presente Memória corporativa. Na tabela 

em anexa ‘Impacto da atividade económica da Mercadona’, encontram-se os 

indicadores refletidos na presente Memória e que, por sua vez, foram verificados 

pela EY (identificados com √). Em caso de discrepância, prevalece a informação 

incluída no EINF”.

* Tal como define a norma GRI, o objetivo desta Memória é proporcionar informação verdadeira, relevante e precisa.

Informação adicional relevante

Para mais informações, este relatório de verificação, 

em conjunto com a Declaração de Informação Não 

Financeira, estará disponível em: 

http://www.mercadona.pt/pt/iniciacao
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N.º   Indicador   Página/Comentário

1 Nome da organização MERCADONA, S.A.

2 Atividades, marcas, produtos e serviços Págs. 12-21, 30-31

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. 12-13, 94-97

6 Mercados servidos Págs. 4-5, 12-13

7 Dimensão da organização Págs. 4-5

8
Informação sobre funcionários e outros 
colaboradores

Págs. 4-5, 40-55

A Mercadona conta com 99.000 
colaboradores efetivos (95.500 em 
Espanha e 3.500 em Portugal) e não tem 
subcontratados na atividade principal

9 Cadeia de abastecimento Págs. 4-5, 56-67

10
Mudanças significativas na organização e na 
sua cadeia de abastecimento

Págs. 6-7, 14-15, 58-61

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

Págs. 20-21

12 Iniciativas externas Págs. 26-27, 58-61, 86-93

13
Relação com associações das quais a 
organização é membro

Págs. 90-91

14 Declaração do presidente Págs. 6-7

15 Principais impactos, riscos e oportunidades Págs. 20-21

16
Valores, princípios, padrões e normas de 
comportamento

Págs. 12-21

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

17 Estrutura de governo Págs. 8-9

Impacto de la actividad económica  

de Mercadona
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N.º   Indicador   Página/Comentário

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 colegial

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

Págs. 86-93

20
Composição do órgão superior de governo e 
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, 20-21

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 de gestão de riscos Págs. 18-21

28
Análise dos aspetos económicos, ambientais e 
sociais

Págs. 16-21

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
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Informação adicional

N.º   Indicador   Página/Comentário

32 Políticas de remuneração

Pág. 45

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

33
Processos mediante os quais se determina a 
remuneração

Págs. 42-43, 45 

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 Págs. 18-21

36 Acordos de negociação coletiva

Págs. 48-49, 51

Acordo laboral próprio que abrange 100 % dos 
colaboradores

37 Identificação e seleção dos grupos de interesse Págs. 18-21

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  

39
Principais questões e preocupações 
levantadas

Págs. 18-21

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

Págs. 18-21

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 2022 a 31 de dezembro de 2022

44 Data do relatório mais recente 2021

45 Ciclo do relatório Anual

46
Ponto de contacto para perguntas e dúvidas 
sobre o relatório

Dados de contacto na contracapa
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N.º   Indicador   Página/Comentário

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

Págs. 42-43, 45

A política retributiva corresponde ao princípio 
de 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, 61, 103

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

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 monopolistas ou contra a livre 
concorrência e resultados das mesmas

Não foi registada nenhuma durante o período 
analisado

53 Consumo energético interno  7.558.131 GJ

54 Intensidade energética 0,1857 GJ/m3 de mercadoria

55 Poupança no consumo energético 59,4 milhões de kWh   

56 Consumo de água

Consumo total 3,7 hm3 (dos quais 2,259 hm3 
correspondem a lojas e 1,441 hm3 a blocos 
logísticos)

Consumo médio por loja e mês: 114,16 m3/mês  

57 Captação de água segundo a fonte

100 % rede de abastecimento municipal

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

58
Emissões diretas de gases com efeito de 
estufa por fugas de gases refrigerantes

11,80 T CO
2
 eq/Mquilitros

59
Emissões indiretas de gases com efeito de 
estufa por consumo de energia

21,36 T CO
2
 eq/Mquilitros

60
Emissões diretas de gases com efeito de 
estufa por transporte de mercadorias

7,30 kg CO
2
 eq/m3 de mercadoria

61
Intensidade das emissões totais de gases com 
efeito de estufa

58,07 T CO
2
 eq/Mquilitros

62
Redução anual das emissões de gases com 
efeito de estufa

-4.204 toneladas de CO
2
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Informação adicional

N.º   Indicador   Página/Comentário

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

424.068 toneladas de resíduos (madeira, papel, 
cartão, plástico, esferovite e outros), das quais 
80 % 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. 42

67

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

Não existe esta diferenciação

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

Qualquer facto 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 em 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 acidentes horas perdidas e 
absentismo  

Incidência acidentes de trabalho com baixa: 
28,78 ‰
Horas perdidas: 9.871.109 
Absentismo: 4,81 %
Absentismo homens: 1,27 %
Absentismo mulheres: 2,86 %

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
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N.º   Indicador   Página/Comentário

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

Por funcionário: 23,9 horas de formação e 
845,3 € investidos em média por pessoa em 
Espanha e 240 horas de formação e 5.732 € 
investidos em média por pessoa 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. 46-47

75

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

Pág. 43

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, 42, 48-49

77
Relação entre o salário-base dos homens 
relativamente ao das mulheres, discriminando 
a remuneração mulheres vs. homens

Págs. 42, 45

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 2022, 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 infringidos 
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  

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 existe 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
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Informação adicional

N.º   Indicador   Página/Comentário

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. 68-93)

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

Págs. 20-21, 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. 56-67

85 % do sortido é de origem espanhola, 
obtido de fornecedores auditados segundo o 
Modelo da Mercadona, que inclui a satisfação 
das necessidades dos colaboradores

87
Contribuições económicas realizadas para 
partidos políticos por país e destinatário

Não foram realizadas durante o período do 
relatório

88

Número de incidências por incumprimento 
das normas 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. 30-33

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*

* A empresa considera significativa qualquer sanção pecuniária acima de 50.000 €.
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Projeto Legado de  

Juan Roig e Hortensia Herrero

Juan Roig e Hortensia Herrero continuaram 

a impulsionar o Projeto Legado, iniciativa de 

mecenato que ambos iniciaram em 2012 para 

construir o seu sonho comum: partilhar os 

seus conhecimentos e património pessoal para 

contribuir de forma altruísta para o desenvol-

vimento da sociedade. Para isso, ao longo do 

ano reforçaram o seu compromisso pessoal e 

envolvimento económico que, em 2022, se con-

cretizou numa injeção de 80 milhões de euros 

provenientes do seu património pessoal.

Desta forma, o Projeto Legado continuou a 

apostar na formação e no talento, impulsionan-

do os três eixos do maior polo empreendedor 

do Mediterrâneo, a Marina de Empresas: a EDEM, 

centro universitário e escola de negócios para a 

formação empresarial, na qual se formam anual-

mente 3.700 pessoas; a Lanzadera, aceleradora 

que presta apoio a startups; e a Angels, socie-

dade que investe em líderes empreendedores e 

que acumulou, em 2022, um investimento total 

de 3 milhões de euros, 35 desde a sua fundação. 

Através da Licampa 1617 temos continuado a 

trabalhar para inaugurar e consolidar, em Valên-

cia, um recinto multiusos e sustentável para ce-

lebrar eventos desportivos, culturais e de entre-

tenimento: o Roig Arena, que em 2022 recebeu 

um investimento de 38,3 milhões de euros e acu-

mulará um investimento total de 280 milhões de 

euros quando estiver concluído, em 2024.

No âmbito do apoio ao desporto, o Projeto Le-

gado de Juan Roig e Hortensia Herrero conti-

nuou a crescer com a ajuda da Fundación Trini-

dad Alfonso e o apoio que ambos prestaram às 

equipas masculina e feminina do Valencia Basket 

Club e L´Alqueria del Basket. A Fundación Tri-

nidad Alfonso, que, em 2022 celebrou dez anos 

de vida e apoia o desporto na Comunidade Va-

lenciana, investiu 11,5 milhões em 2022 em cerca 

de 40 iniciativas, enquanto o orçamento desti-

nado por ambos os mecenas às equipas de bas-

quetebol foi de 14 milhões de euros.

Do mesmo modo, a Fundación Hortensia Her-

rero, presidida pela vice-presidente da Merca-

dona, continuou a canalizar o apoio ao mece-

nato artístico e cultural investindo, em 2022, 

um total de 6 milhões de euros. Hortensia Her-

rero está a financiar os trabalhos de restaura-

ção do Palácio de Valeriola, situado no centro 

histórico de Valência, que se converterá, em 

2023, no futuro Centro de Arte Hortensia Her-

rero, um projeto que exigirá um investimento 

total de 40 milhões de euros. Além disso, em 

2022, impulsionou uma dezena de projetos re-

lacionados com a dança, a arte contemporânea 

e a restauração do património histórico.

LEGADO 
JUAN ROIG  

E  
HORTENSIA 
HERRERO
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1. Juan Roig e Hortensia Herrero na inauguração da exposição do arquiteto Ron Arad, ao lado das suas quatro filhas, Hortensia, Juana, Carolina e 
Amparo, e dos seus genros Jesús, Álvaro, Roberto e Antonio. 2. Hortensia Herrero, ao lado dos bailarinos que receberam bolsas de estudo da sua 
Fundação no Campus Internacional Valencia Danza 2022. 3. Hortensia Herrero, Juan Roig e Fernando Roig, acionistas e membros do Conselho 
de Administração da Mercadona. 4. Fachada do Palácio de Valeriola que albergará o Centro de Arte Hortensia Herrero e a sua Fundação. 5. Pri-
meira equipa masculina, feminina, da formação e escola do Valencia Basket para a época 22-23. 6. Marta Galimany, na Maratona de Valência, 
após bater o recorde feminino de Espanha nesta distância. 7. Simulação da Roig Arena. 8. Fachada da sede da EDEM Escuela de Empresarios em 
Valência. 9. Empreendedores na sede da Lanzadera. 10. Emilio Peña, empreendedor e CEO da startup Flamingueo, com investimento da Angels, 
nas instalações da Marina de Empresas durante o Investors Day.

5

1 2

4

6 7

8 9 10

3

80 M€
investimento em 2022 do 

património pessoal de Juan 
Roig e Hortensia Herrero
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Trajetória Mercadona 

1977-2022

Inauguração do bloco 
logístico de Riba-roja 
de Túria (Valência), 
pioneiro em Espanha 
por ser totalmente 
automatizado.

Aquisição dos 
Supermercados 
Superette, que tinham 
22 lojas em Valência.

Juan Roig e Hortensia 
Herrero passam a 
deter a maioria do 
capital da empresa.

Juan Roig e a sua 
esposa, Hortensia 
Herrero, 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.

Primeira empresa em 
Espanha a utilizar o 
scanner para a leitura 
do código de barras 
nos pontos de venda.

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.

Nascimento das 
marcas Hacendado, 
Bosque Verde, 
Deliplus e Compy.

Acordo de união 
com os Armazéns 
Gómez Serrano, 
Antequera (Málaga).

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 1981-1982 1988-1990 1993-1997
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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 
primeiro centro 
educativo infantil 
gratuito para os filhos 
dos colaboradores, 
no bloco logístico 
de Sant Sadurní 
d’Anoia (Barcelona).

Primeira empresa 
a realizar uma 
Auditoria Ética.

Inauguração de 
um supermercado 
nas instalações do 
Mercat de l’Olivar, em 
Palma de Maiorca.

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

Quarta empresa do 
mundo mais bem 
avaliada em reputação 
corporativa, de acordo 
com o estudo do 
Reputation Institute 
de Nova Iorque.

Realinhamento da 
Mercadona com o 
Modelo de Qualidade 
Total, 15 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.

Início do 
desenvolvimento da 
Cadeia Agroalimentar 
Sustentável da 
Mercadona.

Aprovado o início 
do seu projeto de 
internacionalização com 
a entrada em Portugal.

Inauguração dos 
dois primeiros 
supermercados 
com o Novo Modelo 
de Loja Eficiente, 
situados em Puerto 
de Sagunto (Valência) 
e na localidade de 
Peligros (Granada).

1999-2001 2007-20082003-2006 2013-2016
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Trajetória Mercadona 

1977-2022

Compromisso com a 
qualidade efetiva nos 
produtos e processos 
por parte de todos 
os departamentos 
da Mercadona.

Inauguração dos 
centros de coinovação 
de Vila do Conde 
(Porto) e Lisboa.

O projeto de 
internacionalização 
torna-se realidade com 
a abertura das primeiras 
10 lojas em Portugal.

No contexto da 
pandemia da COVID-19, 
o conjunto das pessoas 
excecionais que fazem 
parte do Projeto 
Mercadona contribui 
para conseguir a 
melhor gestão da 
história da empresa.

Dar o sim a continuar 
a cuidar do planeta 
através da Estratégia 
6.25 para a redução 
do plástico e a 
gestão de resíduos.

Voltar a dizer sim à 
estratégia Totaler 
Radical, oferecendo ao 
“Chefe” a possibilidade 
de acertar com 
produtos de uma 
qualidade efetiva.

Implementação do 
armazém de frio do 
bloco logístico de Parc 
Sagunt (Valência), 
que estará totalmente 
operacional em 2025.

Desenvolvimento da 
estratégia Frescos 
Global para impulsionar 
e modernizar as novas 
secções de frescos.

Lançamento em 
Valência do novo 
serviço de vendas 
online e abertura do 
primeiro armazém 
online, Colmeia, 
em Vara de Quart 
(Valência).

Implementação da 
nova secção de 
Pronto a Comer.

2017-2018 2019-2020 2021 2022

QUALIDADE
somos

TODTODTOD      SSS



O Projeto Mercadona  
continua a avançar



MERCADONA S.A.

C/ Valencia, 5 - 46016

Tavernes Blanques (Valência)

Telefone: (+34) 963 883 333

IRMÃDONA SUPERMERCADOS, 

UNIPESSOAL, LDA.

Avenida Padre Jorge Duarte, 123 

4430-946 Vila Nova de Gaia (Portugal)

Telefone: (+351) 221 201 000

CANAIS DE APOIO AO CLIENTE

ESPANHA

www.mercadona.es

www.facebook.com/mercadona

www.twitter.com/mercadona

www.instagram.com/mercadona

www.youtube.com/mercadona

www.linkedin.com/company/mercadona

CANAIS DE APOIO AO CLIENTE

PORTUGAL

www.mercadona.pt 

www.facebook.com/mercadonaportugal

www.twitter.com/mercadona_pt

www.instagram.com/mercadona_portugal

www.youtube.com/mercadonaportugal

 www.linkedin.com/company/mercadonaportugal

800 500 220

SUPERMERCADOS DE CONFIANÇA




