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Grupo DIA está imerso num profundo processo 
de transformação e 2021 foi um ano de grandes 
progressos. Num momento desafiante, ain-
da com as restrições necessárias para travar o 

avanço da COVID-19 e com um ambiente operativo muito 
exigente conseguimos manter-nos fiéis à nossa ambição: 
estar cada dia mais próximos das famílias para satisfazer 
as suas necessidades diárias de alimentação e higiene. 

Esta empresa encetou um longo percurso para se conver-
ter no que é hoje: uma rede líder em supermercados de 
proximidade que nasceu em Madrid há quase quatro dé-
cadas e que formou uma equipa de mais de 39.000 pes-
soas em Espanha, Portugal, Brasil e Argentina. Contamos 
com uma rede sólida e confiável de fornecedores que nos 
permite estar próximos dos nossos 16 milhões de clientes 
fidelizados graças às nossas quase 6.000 lojas próprias e 
franchisings, bem como através do nosso canal online. 

Neste percurso, a sustentabilidade converteu-se numa 
das alavancas chave para assegurar a criação de valor para 
todos os nossos grupos de interesse. Por isso, em 2021, 
o Conselho de Administração aprovou o primeiro Plano 
Estratégico de Sustentabilidade do Grupo DIA, denomi-
nado “Ainda mais próximo”. Este plano demonstra o nosso 
compromisso e o princípio de uma mudança cultural que 
deve enriquecer a forma como fazemos negócios e para 
o conseguir implicará na sua execução todas as áreas de 

Procuramos criar 
valor nos bairros 
através do qual 

nos torna únicos, a 
proximidade

gestão relevantes da empresa. Convido-os a conhecer em 
profundidade esta estratégia com a qual esperamos dar 
resposta aos desafios que, como setor e como sociedade, 
temos à nossa frente e com a qual procuramos também 
criar um valor diferencial nos bairros que nos torna únicos, 
a proximidade. A nossa ambição é facilitar que a alimen-
tação de qualidade esteja ao alcance de todas as famílias, 
vivam onde viveram e tenham o orçamento que tiverem.

Começámos a dar os primeiros passos e temos a con-
fiança e a convicção de que os nossos avanços vão na 
direção cerca e que a partir do Grupo DIA continua-
remos a construir uma sólida rede de proximidade 
para os seus clientes, colaboradores, fornecedores 
e franchisings a fim de liderar a loja de bairro em 
cada país e com cada grupo com o qual operamos. 

Stephan DuCharme
PRESIDENTE EXECUTIVO

O
Mantemo-nos próximos das famílias
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á dois anos iniciamos um importante processo de transformação com o objetivo de 
fortalecer a confiança e as relações a longo prazo com todos os nossos grupos de in-
teresse. Hoje podemos dizer que conseguimos um importante avanço nesta folha de 
rota estratégica. Além disso, criámos um conceito integral de proximidade que nos dis-

tingue dos nossos principais concorrentes em todos os mercados nos quais operamos. Este 
relatório quer dar conta do trabalho realizado no sentido de consecução destes objetivos. 

Conseguimos uma 
estrutura de capital 

estável a longo prazo através de 
um aumento de capital no valor 
de 1.028 M€, o que nos dotou da 
liquidez adicional necessária para 
continuar com o nosso profundo 
processo de transformação. 

Definimos com 
sucesso a loja de 

proximidade. Mais de 1.000 
lojas de bairro em Espanha, 
Argentina e Portugal foram 
reformadas de acordo com 
este novo modelo com o qual 
crescemos 10% em vendas (vs. 
modelo anterior em 2020).

Implementámos 
um novo modelo 
de franchising 
baseado numa 
aliança real com 
empreendedores 
locais. 

Reforçámos os canais 
online e de entrega 

expresso, fortalecendo os 
equipamentos de tecnologia 
e de produto para acelerar a 
implementação da oferta digital.

Avançamos no desenvolvimento 
da variedade ideal, reforçando o 

protagonismo do produto fresco que 
aumentou o seu peso nas vendas em 21%, e 
a qualidade da marca própria, lançando 2.000 
novas referências nos últimos anos.

H
Principais progressos durante 2021
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Lançámos o nosso 
Plano Estratégico de 

Sustentabilidade 2021-2023 que 
estabelece os compromissos, ações 
e indicadores para estar “Cada DIA 
mais próximos” e conseguimos uma 
melhoria na satisfação dos nossos 
principais grupos de interesse.

 Formámos 
mais de 

20.000 pessoas para 
poderem exercer um 
ofício e aumentámos 
em 40% as horas de 
formação entre os 
nossos colaboradores.

Mais de 6.000 jovens menores de 25 
anos encontraram uma oportunidade 

laboral no DIA, bem como 3.800 pessoas que se 
encontravam em situação de desemprego. Além 
disso, em colaboração com diferentes ONG, outras 
205 pessoas em risco de exclusão foram formadas 
e realizaram estágios no DIA, das quais 161 foram 
inseridas como parte da força laboral da empresa.

Reduzimos 
os acidentes 
graves em 
45% (vs. 2020).

Colocámos em marcha 
projetos para fazer 

com que a alimentação e os 
cuidados básicos estejam ao 
alcance de todas as famílias 
vivam onde viverem e tenham 
o orçamento que tiveram.

Contamos com um 
projeto de melhoria 

da qualidade nutricional. 
Trabalhamos no sentido da 
redução dos conteúdos de 
açúcar, sal e gorduras. Assim, 
reformulámos 209 referências.

Reduzimos o desperdício 
alimentar em Espanha 

e Portugal, cerca de 7% 
relativamente a 2020.

Eliminámos cerca 
de 5,5 milhões de 

quilogramas de plástico 
virgem de embalagem nos 
produtos de marca própria.

Diminuímos a geração 
de resíduos em mais de 

8.500 toneladas e o depósito de 
aterra em quase 9%.
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esde há mais de 40 anos no Grupo DIA temos um empenho. mantermo-nos próximos de todas as 
famílias para satisfazer as suas necessidades diárias de alimentação e higiene, vivam onde viveram e 
tenham o orçamento que tiverem. Os mais de 2 milhões de tickets vendidos por dia e os 16 milhões de 
membros ativos do Club DIA em todo o mundo demonstram que estamos a cumprir este propósito.D

DÊ UMA VISTA DE OLHOS
EspanhaBrasil

Argentina Portugal

3.789
lojas

499
lojas

colaboradores
23.061

colaboradores
2.914

737
lojas colaboradores

9.074

912
lojas colaboradores

3.526

Marca própria
• Fomos a primeira empresa a 

introduzir produtos de marca 
própria em Espanha há mais de 40 
anos.

• Desenvolvemos mais de 6.800 
referências com a melhor relação 
qualidade-preço.

 2.000

• Geram 18.000 empregos adicionais
• Mais de 45% das lojas são franchisadas

franchisings e  
+de 2.700  
lojas franchisadas

Milhões16
Mais de 70% das vendas realiza-se 
com o cartão Club DIA

de clientes fidelizados
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fornecedores
+ de 3.000
Destinamos 4.700 milhões de 
euros para compras locais, o 
que pressupõe 96% do total

5.937
lojas

Total

+ de 90.000 empregos 
indiretos e induzidos

38.575
colaboradores

Total

Nacionalidades 
representadas 

79

vendas
6.647

M€
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A nossa ambição: criar valor
Apoiamo-nos em quatro pilares para alcançar o desafio de criação de valor:

Fiéis ao 
nosso propósito
Aspiramos a estar “Cada 
DIA mais próximos”. 
Este propósito expressa 
perfeitamente o que nos 
torna únicos como em-
presa: a proximidade que 
mantemos dia a dia com 
os nossos stakeholders. 
Levamos tão a sério esta 
meta que a satisfação 
dos nossos grupos de in-
teresse é supervisionada 
diretamente pelo Comité 
de Direção do Grupo. Só 
assim podemos con-
tinuar a avançar com 
passo firme no nosso 
propósito. 

Gerar proximidade e cuidar das pessoais: dos 
clientes, colaboradores, franchisings e 

fornecedores. É o nosso próximo objetivo, reconhecendo 
que para criar valor aos clientes e aos acionistas a longo 
prazo é necessário criar valor também para o resto dos 
grupos de interesse. 

Impulsionar os franchisings porque estes são a 
chave do nosso negócio: procuramos a melhor 

forma de gerar relações de proximidade através de um 
novo modelo de franchising. Este é o guardião de uma 
forma de consumo que promove o empreendimento em 
todo o tipo de bairros e municípios e o poder estar 
próximos de todas as famílias. Também é o modelo mais 
sustentável em termos económicos e a nossa aposta para 
crescer como empresa de forma orgânica. 

Simplificar um mundo complexo através da 
tecnologia: o desenvolvimento digital permite-nos 

assegurar o nosso propósito de proximidade em tempos 
complexos. Sempre com um compromisso em preservar 
o trato humano. 

Fazer com que os cuidados básicos e a 
alimentação de qualidade estejam ao alcance de 

todos. A oferta de frescos DIA e a proposta da nossa 
marca própria responde às necessidades dos vizinhos 
oferecendo uma oferta de qualidade ao melhor preço. 
Assim, nos últimos dois anos lançámos mais de 2.000 
referências de “superbrands” com estes atributos.

7
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Sustentabilidade (2021-2023), aprovado pelo Conselho 
de Administração em fevereiro de 2021. Este Plano, que 
marca compromissos, ações e indicadores para os nossos 
assuntos mais materiais, está alinhado com as prioridades 
estratégicas identificadas pelas diferentes unidades de 
negócio para melhorar a satisfação dos principais grupos 
de interesse e, em algum caso, completa-as, assegurando 
uma gestão proativa dos desafios que a sociedade tem à 
sua frente.

O Conselho de Administração é o responsável final pela 
implementação tanto da Política, como do Plano e Susten-
tabilidade. Nesta mesma linha, estabelecemos um modelo 
de governação que assegura a implementação desta visão 
sustentável, a distribuição da responsabilidade em matéria 
de sustentabilidade e a consecução de objetivos. 

Em 2021 a função 
de sustentabilidade, 

dependendo diretamente 
da Presidência, ganhou 

peso estratégico 
para contribuir para 
assegurar a criação 
de valor da empresa

Para o Grupo DIA, a sustentabilidade passa por assegurar 
a criação de valor para todos os grupos de interesse, bem 
como em garantir que as decisões a curto prazo não com-
prometem a nossa capacidade para continuar a criá-lo no 
futuro. 

Assim, revelamos na Política de Sustentabilidade do 
Grupo DIA –aprovada em 2021–, um objetivo que atualizá-
mos e que sintetiza as anteriores diretrizes de Responsa-
bilidade Social Corporativa e Meio Ambiente e cujo fim é, 
precisamente, estabelecer os princípios e os mecanismos 
de atuação que nos permitem estar “Cada DIA mais pró-
ximos”.

Para desenvolver esta Política, foi fundamental a coloca-
ção em marcha do nossos primeiro Plano Estratégico de 

Cada dia mais sustentáveis
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INPUTS INTERNOS

• Entrevistas com os máximos responsáveis dos 
principais departamentos corporativos, bem como 
com os conselheiros delegados de cada país.

• Documentos internos chave: como, por exemplo, o 
mapa de riscos, os business plan dos diferentes países 
e o nosso objetivo.

Materialidade

INPUTS EXTERNOS

• Expetativas dos grupos de interesse: para realizar 
esta análise de materialidade levámos a cabo uma 
identificação indireta das expetativas a curto-médio 
prazo dos nossos principais grupos de interesse, ou 
seja, através dos representantes empresariais que 
têm contacto direto com clientes, colaboradores, 
franchisados e fornecedores. Ainda que neste primeiro 
Plano Estratégico de Sustentabilidade tenhamos 
priorizado a atenção a estes grupos de interesse, 
também incorporámos a visão dos restantes grupos 
através do estudo dos principais índices e padrões 
em matéria de sustentabilidade e da opinião e o 
diagnóstico de oito especialistas independentes de 
ampla experiência em sustentabilidade. Desta forma, 
conjugámos as exigências diretas dos principais 
stakeholders a curto-médio prazo com o horizonte 
temporal de mais longo prazo. 

• Estudo de materialidade dos diferentes índices 
e padrões de sustentabilidade para o setor da 
distribuição alimentar, especialmente o Dow Jones 
Sustainability Index e o Sustainability Accountability 
Standard Board.

• Benchmark dos principais concorrentes.

Levámos a cabo o processo de identificação das prioridades de atuação em matéria de susten-
tabilidade tendo em conta o conceito de dupla materialidade, ou seja, identificando tanto os 
riscos e as oportunidades que a nossa atividade pode gerar na sociedade, como os desafios que 
a realidade social impõe no modelo de negócio da empresa. 

Em resultado desta análise, selecionámos quinze priorida-
des ou assuntos materiais a trabalhar durante os próximos 
anos. Estes correspondem a riscos em matéria de susten-
tabilidade (operativos, de cumprimento ou reputacionais 
e oportunidades para a criação de valor e abarcam toda a 
cadeia de valor da empresa, desde a produção de alimen-
tos até ao cuidado da alimentação das famílias.

No Grupo DIA consideramos que se cria valor sempre e 
quando se satisfaz uma necessidade. Assim, aquilo que 
nos torna únicos, a proximidade, a sociedade identificou 
que criamos um valor diferencial ao facilitar a alimen-
tação e cuidados de qualidade para todas as famílias, 
vivam onde viverem e tenham o orçamento que tiveram, 
ao oferecermos oportunidades laborais e de autoempre-
go que contribuam para a dinamização dos bairros e para 
a melhoria da relação e do serviço aos franchisados.

 A partir do que nos torna 
únicos, a proximidade, 

identificámos quatro áreas 
de criação de valor 

diferencial
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CLIENTE
TORNAR ACESSÍVEL 
UMA ALIMENTAÇÃO DE 
QUALIDADE PARA TODOS

COLABORADORES 
E COMUNIDADE
CONSTRUIR A COMUNIDADE 
DIA A PARTIR DE CADA BAIRRO

FRANCHISINGS E 
FORNECEDORES
CONHECER E APOIAR 
OS SÓCIOS DESDE A ORIGEM

TRABALHAR 
PROATIVAMENTE 
NOS DESAFIOS 
AMBIENTAIS

APLICAR OS MAIS 
ALTOS PADRÕES 
ÉTICAS EM TUDO 
O QUE FAZEMOS

Segurança alimentar:
Assegurar a existência de 
sistemas robustos de seguran-
ça alimentar que garantam 
a segurança dos produtos.

Perfil nutricional da 
marca própria:
Criar, em cada país no qual 
operamos, uma estratégia de 
nutrição para a marca própria.

Acessibilidade à 
alimentação:
Ajudar as famílias, indepen-
dentemente do seu orça-
mento e de onde vivam, a 
ter uma dieta equilibrada.

Desenvolvimento das equi-
pas e dos colaboradores:
Apoiar o crescimento pro-
fissional das equipas e o seu 
alinhamento com o processo 
de transformação cultural.

Saúde e seguran-
ça do colaborador:
Assegurar sistemas de gestão 
que garantam a segurança e 
a saúde dos colaboradores e 
conseguir uma redução signifi-
cativa dos acidentes graves (15% 
menos relativamente a 2020).

Diversidade e 
inclusão laboral:
Fazer do Grupo DIA uma empre-
sa que valoriza a diversidade e 
que fomenta a inclusão e o de-
senvolvimento de perfis diversos.

Apoio à comunidade:
Otimizar os donativos de 
comida para apoiar as co-
munidades necessitadas aí 
onde estamos presentes.

Relação com 
os franchisings:
Melhorar a satisfação dos 
franchisings em cada um 
dos países onde operamos.

Relação com os 
fornecedores:
Melhorar a satisfação dos 
fornecedores em cada um dos 
países onde nos encontramos.

Sustentabilidade da 
matéria-prima:
Definir planos de transição 
para melhorar a sustentabi-
lidade de matérias-primas 
chave (desflorestação, pesca 
sustentável, bem-estar animal).

Gestão dos direitos 
humanos na 
cadeia de fornecimento:
Implementar um sistema de 
gestão que minimize o ris-
co de incumprimento dos 
direitos humanos laborais 
nas relações com terceiros.

Packaging:
Melhorar a reciclabilidade 
e a utilização do plástico 
das embalagens de mar-
ca própria. Concretamente, 
para Espanha e Portugal:
• 100% reciclabilidade (2025).
• 20% redução de plástico (2025).
• 25% garrafas de bebida 

rPET (2025).

Gestão de resíduos 
e desperdícioalimentar:
Implementar um sistema de 
gestão que melhor a gestão de 
resíduos e reduza, significativa-
mente, o desperdício alimentar:
• 40% de redução de resíduos 

em aterro (baseline 2020).
• 40% de redução de 

desperdício alimentar Espanha 
e Portugal (baseline 2020).

Alterações climáticas:
Reduzir pelo menos  
em 20%a pegada de carbono 
das operações.

Ética dos negócios:
Consolidar uma cultura 
interna de ética e cumprimento.

Resumo dos principais compromissos do Plano de Sustentabilidade

Nos próximos capítulos, fornece-
mos informações mais detalha-
das sobre o desempenho em 
cada um dos compromissos.



11

Próximos 
ao cliente

AINDA MAIS PRÓXIMOS
Relatório de Sustentabilidade 2021

Distribuição de lojas de 
acordo com bairros:

Lojas de acordo com 
os habitantes:

63,5%
da população espanhola 
tem um DIA a menos de 
15 minutos a andar a 
partir de casa

ESPANHA, UM 
EXEMPLO DE 
PROXIMIDADE
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63,5% dos espanhóis dispõem de um dos nossos 
estabelecimentos a menos de 15 minutos a an-
dar a partir de casa. Além disso, estamos orgulho-
sos de ser a empresa com mais pontos de venda 

em localidades com menos de 10.000 habitantes. Esta 
presença em todo o tipo de bairros, algo comum em todas 
as geografias nas quais estamos presentes, desempenha 
um papel fundamental no acesso a uma alimentação e 
cuidados de qualidade e aos melhores preços para todas 
as famílias, vivam onde viveram e independentemente do 
orçamento que tiverem. Assim, e a fim de melhorar a expe-
riência dos nossos clientes, em 2021 investimos 143 milhões 
de euros para remodelar os nossos estabelecimentos. 

No entanto, a “proximidade do DIA” não é apenas físicas. 
Proximidade é oferecer o melhor serviço ao cliente, co-
nhecendo-o  afundo e adaptando-nos, dentro dos pos-
síveis, aos seus gostos e às suas necessidades. Também 
fornecer a melhor experiência omnicanal e ser os melho-
res no último quilómetro e, claro, proximidade é contar 
com os melhores produtos, com os produtos mais frescos 
e de temporada, ao melhor preço.

O
25%

Rendimentos
altos

Rendimentos
baixos36%

39%
Rendimentos
médios

Proximidade é oferecer o melhor serviço ao 
cliente, conhecendo o afundo e 

adaptando nos, dentro dos possíveis, aos 
seus gostos e às suas necessidades

-
-
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Contamos com uma Política de Segurança Alimentar que 
estabelece os princípios de aplicação ao longo da cadeia 
de fornecimento e que define as ferramentas para a sua 
colocação em marcha a fim de garantir a segurança e a 
melhor qualidade dos nossos produtos. Os seus dois prin-
cipais pilares são:

A homologação de fornecedores com 
certificado IFS ou BRC (ou 

equivalente) em todas as unidades nas quais se 
fabricam produtos de marca própria permite 
verificar que o processo de fabrico conta com as 
garantias de qualidade e segurança alimentar 

exigidos pelo Grupo DIA. Em 2021, a nível de Grupo, 89% 
dos nossos fornecedores já contavam com homologação 
em matéria de segurança alimentar.

A auditoria dos processos: assim que o produto 
chega às nossas instalações, é submetido a um 

Plano de Controlo, ao qual se soma a supervisão de outros 
aspetos como a ordem e a limpeza, a cadeia de frio, o 
rastreio, as boas práticas higiénicas ou a correta rotação 
através de auditorias em armazéns e lojas. Durante 2021, 
realizou-se um total de 15.128 auditorias.

Uma prioridade: a segurança alimentar

Durante 2021 realizaram se 
15.128 auditorias em lojas e 
armazéns em todo o Grupo

-
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Reforçamos a 
qualidade nutricional 
da marca própria
A relação entre uma boa alimentação e a saúde das pessoas é 
um facto indiscutível. 

Para continuar a trabalhar a qualidade nutricional dos nossos 
produtos, desenvolvemos uma ferramenta que nos permita ava-
liar as nossas mais de 6.800 referências de marca própria relati-
vamente aos principais padrões nutricionais (Nutriscore, reco-
mendações da Organização Mundial de Saúde, NOVA, padrões 
de alertas chilenos e outros próprios) e também relativamente ao 
mercado. Além disso, acordámos uma série de indicadores para 
medir o desempenho do nosso portfólio. 

Assim, no DIA continuamos a trabalhar na redução de gorduras 
hidrogenadas e trans adicionadas de toda a marca própria.. Em 
2021, reformulámos 209 referências com o objetivo específico de 
reduzir os seus conteúdos em sal, açúcar e gorduras. 

O nosso empenho em oferecer produtos com um perfil nutricio-
nal melhorado também passa pelo lançamento de artigos sem 
óleo de palma, a promoção de categorias de consumo geral-
mente deficitário de acordo com a dieta de referência da Comis-
são EAT-Lancet como, por exemplo, os frutos secos, os vegetais 
congelados e uma oferta de fruta e verdura da máxima frescura.

Apenas em Espanha, a 
reformulação de produtos 

realizada em 2021 evitou 
a colocação no mercado de 
130 toneladas de gorduras 
saturadas e mais de 830 

toneladas de açúcar
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Alimentação e cuidados ao alcance de todos
Como mencionámos, uma regra que se repete nos paí-
ses onde operamos é de que a capilaridade das nossas 
lojas estende-se por todo o tipo de bairros, independen-
temente do seu poder aquisitivo e, nos países de maior 
implementação, também chega a um grande número 
de municípios, incluindo os de menor tamanho.

Esta posição única – que será reforçada pela expansão 
do serviço online que está a ocorrer em todos os paí-
ses -, permite-nos criar um valor diferencial para que 
as famílias, independentemente do seu código postal, 
tenham acesso a produtos frescos e de qualidade. Isto 
inclui mais de 75.000 pessoas que vivem no que se 
poderia denominar “desertos nutricionais” apenas em 
Espanha. 

De facto, em 2021, no Grupo DIA, em aliança com um 
terceiro, levámos alimentos a mais de 14.000 pessoas 
que vivem em municípios sem lojas e a 5.000 pes-
soas residentes em desertos nutricionais da provín-
cia de Soria, através de um plano comercial e logístico 
que assegura o abastecimento de absolutamente todos 
os municípios da província mais despovoada de Espa-
nha. Com isso, facilitamos semanalmente alimentos 
frescos a pessoas que, de outra forma, têm dif ícil acesso 
a uma dieta equilibrada, dado que estas zonas só estão 

habitadas por uma população envelhecida com uma 
autonomia limitada. O objetivo nos próximos anos é de-
finir um plano de expansão que facilite especificamente 
o acesso a uma dieta de qualidade no último quilóme-
tro rural mais inacessível tanto de Espanha, como de 
Portugal.
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Assuntos materiais Indicador e resultado 2021 Avaliação

Segurança 
alimentar 89% fornecedores 

homologados.

Qualidade nutricional da 
marca própria

209 referência reformuladas para melhorar o seu 
perfil nutricional.

21% de crescimento na venda de produtos frescos.

Acessibilidade a uma 
alimentação de qualidade

14.500 clientes em municípios sem loja e 

5.000 desertos nutricionais 
alcançados pelo DIA (Espanha)

Resumo de desempenho do Plano Estratégico de Sustentabilidade

Cumprimento parcial Não se aplicaCumprido

Ao mesmo tempo, a nossa presença em bairros mais 
humildes, nos quais muitas vezes a oferta de produtos 
frescos e seguros está limitada, permite-nos criar um valor 
diferencial ao facilitar uma dieta de qualidade das famílias 
mais vulneráveis. O investimento realizado na promoção 
da categoria de frescos em todas as lojas alinha-se com 
este objetivo: em todo o Grupo, o peso dos frescos nas 
vendas cresceu 21% em 2021. Adicionalmente, desenvol-
vemos projetos conjuntamente com ONG e universidades 
para entender melhor as razões que explicam o maior 
impacto da obesidade entre as classes de menos recursos 
e poder, assim, abordar este assunto com base nas me-
lhores evidências disponíveis.



16

Comunidade 
DIA

AINDA MAIS PRÓXIMOS
Relatório de Sustentabilidade 2021

comunidade DIA é aquela que se inicia em cada um dos bairros e pequenos 
municípios nos quais estamos presentes e a constituem, além das famílias 
que nos escolhem diariamente, os nossos colaboradores, os nossos sócios 
estratégicos (franchisings e fornecedores) e os restantes vizinhos. Todos eles 

desfrutam do resultado de um trabalho que começa nos cultivos e nas ganadarias e 
termina nas lojas e franchisings com produtos e serviços da mais alta qualidade.  

A
Colaboradores, os nossos melhores aliados

38.575
colaboradores

79 Nacionalidades

C
om

un
id

ad
e 

D
IA

Sede 

2.603 
profissionais

Rede de 
lojas 

29.157 
profissionais

60% Espanha

23% Brasil68% 
Europa

32% 
Ibero- 

américa
8% Portugal

9% Argentina

Contrato 
sem termo92%

Tempo inteiro81%

Acordo 
coletivo

Brasil, Espanha 
e Portugal100%
Argentina70%

Armazém 
e centros 
regionais 

6.815 
profissionais



17

Comunidade 
DIA

AINDA MAIS PRÓXIMOS
Relatório de Sustentabilidade 2021

Bairros com talento
A grande capilaridade das nossas lojas permite-nos fazer 
parte do tecido socioeconómico dos bairros e os muni-
cípios, fornecendo oportunidades profissionais a um gran-
de número de pessoas e sendo um reflexo de diferentes 
realidades. Em 2021, mais de 79 nacionalidades, com 
profissionais pertencentes a todas as gerações, reuniram-
-se no DIA, contratando mais de 6.000 pessoas menores 
de 25 anos e a mais de 3.800 pessoas que se encontra-
vam em situação de desemprego*. Além disso, só em 
Espanha, mais de 20.000 pessoas foram aprovadas em 
formações regradas nas Escolas DIA, o que lhes propor-
ciona a oportunidade de trabalhar como caixas, ajudantes 
de armazém ou encarregados de secção.

No Grupo DIA fizemos, além do mais, um esforço impor-
tante em fornecer formação e oportunidades labo-
rais a grupos que têm a vida dificultada como, por 
exemplo, aqueles que estão em risco de exclusão. Numa 
aliança com sócios como, por exemplo, a Cruz Vermelha 
ou a Cáritas, só em Espanha 205 pessoas foram forma-
das e realizaram estágios nas nossas lojas, conseguindo 
uma capacitação que pode abrir-lhes portas tanto no 
DIA, como em qualquer outra empresa. Adicionalmen-
te, contratámos em Espanha e Portugal um total de 161 
pessoas advindas dos programas de emprego da Cruz 
Vermelha, Cáritas ou de associações de acompanhamen-

to ao refugiado. Na Argentina, aderimos ao Programa “Te 
Sumo” impulsionado pelo Ministério de Desenvolvimen-
to Produtivo para inserir jovens desempregados através 
do franchising a partir de 2022.

Além do importante impacto que estes programas têm 
em muitas pessoas, estamos convencidos de que a ges-
tão proativa da diversidade pode conseguir importantes 
competências organizativas como, por exemplo, uma 
melhor orientação para o cliente, uma melhor resolução 
de problemas e uma cultura mais aberta e tolerante. Para 
conseguir todos estes benefícios, comprometemo-nos 
em criar um ambiente que fomente a inclusão e o desen-
volvimento pleno das pessoas em igualdade de oportuni-
dades. A Política Geral de Recursos Humanos, os Planos 
de Igualdade e o Código de Ética são os instrumentos que 
garantem o cumprimento deste princípio. Além disso, 
contamos com políticas específicas para garantir que 
os processos de seleção se baseiam apenas no mérito 
e nas competências necessárias para o cargo e para 
favorecer a incorporação do sexo menos representado em 
igualdade de condições e competências. 

Por fim, procurando um melhor desenvolvimento do co-
laborador, aumentámos as horas de formação em 40% 
em 2021 e a sua satisfação geral é monitorizada com os 
indicadores mais exigentes e de forma mais frequente. 

* Dado estimado a partir das contratações de um grande armazém em Espanha.
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Com total segurança
A saúde e a segurança no trabalho é um princípio básico 
da excelência na gestão das pessoas, pelo que quisemos 
que se refletisse no Plano Estratégico de Sustentabili-
dade. Assim, o nosso compromisso passa por reduzir os 
acidentes graves em 15% nos próximos anos, entendendo 
que esta diminuição será resultado de uma melhoria dos 
sistemas de gestão da saúde e segurança do colaborador. 
Em 2021 conseguimos uma descida de 45%, pelo que a 
meta teria sido alcançada antes do tempo. 

Por outro lado, no Grupo DIA contamos com um Serviço 
de Prevenção de Riscos Laborais próprio que se ocupa da 
segurança no trabalho, bem como da higiene industrial, a 
ergonomia e a psicologia aplicada. A vigilância da saúde 
realiza-se através de serviços de prevenção externos.

Por outro lado, todas as medidas de proteção e os proce-
dimentos aprovados em 2020 para a gestão da pandemia 
da COVID-19 foram mantidos nos diferentes centros de 
trabalho durante 2021.

Assuntos materiais Indicador e resultado 2021 Avaliação

Desenvolvimento do 
colaborador e das equipas 89% Nível de recomendação do 

colaborador: melhoria a nível de Grupo.

Segurança e saúde 
do colaborador 45% de redução de  

acidentes graves

Diversidade
e inclusão

465 pessoas com  
deficiência na equipa.

161 pessoas em risco de 
exclusão.

28% de mulheres  
na direção.

Resumo de desempenho do Plano Estratégico de Sustentabilidade

Cumprimento parcialCumprido

A saúde e a segurança no 
trabalho é um princípio básico da 
excelência na gestão das pessoas
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Sócios estratégicos
Franchisings: uma relação de 
confiança
Com mais de 30 anos de experiência no desenvol-
vimento do modelo de franchising, hoje somos o 
primeiro franchising em Espanha, de acordo com 
a revista Empreendedores, e o sétimo da Europa, 
de acordo com o ranking internacional da Fran-
chise Direct.

A relação com os nossos sócios baseia-se no respei-
to e na contribuição mútua. No DIA oferecemos um 
conhecimento histórico do setor, a força da nossa 
marca e serviços logísticos, enquanto que o fran-
chising contribui com a sua vocação comercial e o 
seu conhecimento do mercado local, o que é chave 
para desenvolver o modelo de proximidade.

Em 2021 demos um passo mais além nesta relação 
e medimos a sua satisfação e nível de recomen-
dação, um processo no qual participaram 89% 
dos sócios. Os resultados refletem uma melhoria 
relativamente a inquéritos anteriores. Os projetos 
realizados que explicam estes bons dados são: 

Melhoria dos processos de captação e 
seleção de franchisings, aumentando 

ainda mais a transparência sobre a relação 
comercial e o que se espera de ambas as partes. 
Além disso, foram def inidos f iltros adicionais 
para assegurar que o perf il do potencial f ranchi-
sing encaixa no modelo de sucesso do DIA.

Maior investimento em formação de 
f ranchisings: de forma geral, investiu-se 

em processos que não só acompanham o 
franchising para a resolução de dúvidas ou 
problemas de operação, mas que, em muitas 
ocasiões, oferecem formação sobre aspetos 
chave da gestão empresarial. O papel do analista 
de franchisings, uma posição criada em todos os 
países do Grupo é chave a este respeito. No caso 
de Espanha criou-se uma universidade corpora-
tiva para franchisings, chamada Campus DIA, 
para acompanhar o franchising no seu cresci-
mento como empresário. Desde setembro de 
2021 que se realizou um total de 190 formações a 
mais de 56% dos franchisings em Espanha e 
espera-se que este número chegue a 70% da 
rede em 2022.

Conseguir uma comunicação mais 
ef icaz com o franchising, ou seja, uma 

comunicação bidirecional através da qual o sócio 

não só se sinta informado dos aspetos relevantes 
que lhe dizem respeito, mas que se sinta atendi-
do e com capacidade para participar nas melho-
rias que são relevantes para o negócio. Neste 
sentido, além de um maior investimento nos 
canais clássicos de comunicação, criámos reu-
niões periódicas entre grupos de franchisings e a 
direção do DIA, assegurando que as preocupa-
ções destes sócios preferenciais são sempre 
canalizadas e resolvidas. 

Implementar um novo modelo de contra-
to através do qual se simplif icam proces-

sos, se garante o correto abastecimento da loja e 
se melhora a liquidez do franchising, entre 
outras melhorias. Este modelo de contrato que 
se começou a implementar em 2020, está já 
vigente praticamente na totalidade dos franchi-
sings de Espanha e Portugal e em 75% dos 
franchisings da Argentina. O Brasil acabou de 
definir o seu novo modelo que já está pronto 
para iniciar em 2022.

Padronização de processos tanto por 
parte da operação de loja como dos 

sistemas de reporte de informações relevantes 
para garantir o sucesso da gestão.



20

Comunidade 
DIA

AINDA MAIS PRÓXIMOS
Relatório de Sustentabilidade 2021

Mais de 2.100 franchisings confiaram neste 
projeto comum que é o de estar próximo dos 

clientes e dar oportunidades de empreendedorismo 
e autoemprego através do franchising. No total, 
gerem mais de 2.700 lojas, o que pressupõe 
45,6% de todos os nossos estabelecimentos e 

geram quase 18.000 empregos adicionais

Assuntos materiais Indicador e resultado 2021 Avaliação

Satisfação dos 
franchisings

Satisfação dos franchisings 
e nível de recomendação: 
melhoria a nível de Grupo

Resumo de desempenho do  
Plano Estratégico de Sustentabilidade

Cumprido



21

Comunidade 
DIA

AINDA MAIS PRÓXIMOS
Relatório de Sustentabilidade 2021

Fornecedores: conhecemos os 
nossos sócios desde a origem
A proximidade é uma máxima que também aplicamos 
aos nossos sócios. Por isso, 96% compras realizam-se 
a mais de 2.800 fornecedores locais com os quais 
trabalhamos. 

Construir uma relação comercial satisfatória e de confian-
ça com os fornecedores é uma das nossas prioridades. Em 
2021 este objetivo começou a ser monitorizado através de 
um inquérito externo de perceção em cada um dos países 
nos quais estamos presentes. Os primeiros resultados 
lançam uma melhoria, relativamente ao ano anterior, da 
satisfação do fornecedor na sua relação com o DIA em 
três dos quatro países e, o mais interessante, lançam uma 
luz sobre onde se encontram as maiores oportunidades 
para que a empresa fortaleça ainda mais essa relação e se 
converta num sócio de referência para o fornecedor. Entre 
outras melhorias, e fruto desta escuta ativa, estabelece-
ram-se canais de comunicação diretos entre o fornecedor 
e a direção, incluindo o Conselheiro Delegado do país, 
com o objetivo de melhorar a transparência, identificar 
objetivos comuns e definir planos de negócio conjuntos.

Gestão de potenciais impactos 
na cadeia de fornecimento
Ainda que, devido à sua localização, as nossas ativida-
des diretas não gerem um impacto negativo relevante 
sobre a biodiversidade, as políticas de abastecimento 
do Grupo podem ter um efeito indireto sobre a mes-
ma e o normal funcionamento dos ecossistemas. Isto é 
particularmente certo relativamente à desflorestação, à 
sustentabilidade pesqueira ou ao bem-estar animal, os 
assuntos que como Grupo decidimos abordar no Plano 
Estratégico de Sustentabilidade. 

Para tal, além de consultar diferentes grupos de interesse 
para aprofundar o entendimento da problemática asso-
ciada, definimos um plano de trabalho que assegure o 
seu progresso relativamente a dois objetivos: apoiar as 
melhores práticas em cada campo através de programas 
de certificação que estejam alinhados com os princípios 
da Aliança ISEAL e reduzir os potenciais perigos associa-
dos à utilização das matérias-primas.

Grande parte dos esforços de 2021 para cumprir com este 
plano de trabalho centraram-se em definir, precisamente, 
esses riscos, essas melhores práticas e obter um primeiro 
diagnóstico da situação a partir dos sistemas de infor-
mação existentes. Com base nesta foto inicial, na dispo-
nibilidade de matéria-prima e na nossa capacidade para 
conseguir uma mudança no terreno, o objetivo é poder 
definir uma política de sustentabilidade da matéria-prima 
com metas concretas para 2023.

Construir uma relação 
comercial satisfatória 
e de confiança com 

os fornecedores é 
uma das nossas

96% compras realizam se a mais 
de 2.800 fornecedores locais 

com os quais trabalhamos

-
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Pesca: em apenas um ano, o DIA Espanha passou 
de 7 referências de marca própria com o selo em 

2020 (apenas uma em 2019) para 28 referências com selo 
MSC nos rótulos (18% das referências de marca própria 
de congelados e conservas). Este esforço realizado valeu 
ao DIA Espanha o reconhecimento de MSC como 
melhor empresa “newcomer” em 2021. Além disso, no 
Grupo DIA colaboramos com a ONG Sustainable Fishe-
ries Partnership para obter um mapa sobre a sustentabi-
lidade de todas as zonas de pesca que não contam com 
esta certificação com o objetivo final de apoiar ou 
promover, juntamente com outros atores relevantes, 
planos de melhoria dos pesqueiros para conseguir um 
recurso mais sustentável.

Bem-estar animal: Temos o compromisso de 
vender apenas ovos de galinhas criadas em 

liberdade (2025 em Espanha e 2028 na Argentina e no 
Brasil). Além disso, em Espanha, 74% da marca própria 
suscetível está certificada de 
acordo com o padrão Welfare 
Quality, incluindo 100% dos ovos 
de marca própria.

Desflorestação: Começámos um processo de 
diligência devida sobre quatro matérias-primas 

chave (óleo de palma, soja, carne de vitela e papel) para 
conseguir um maior conhecimento da cadeia de forneci-
mento e identificar potenciais impactos negativos para os 
começar a minimizar. Onde não tivermos informação ou 
influência suficiente para abordar problemas complexos e 
estruturais, trabalharemos juntos com outros para impul-
sionar uma transformação que aborde a causa raiz destes 
desafios sociais. Em 2022, outras duas matérias-primas 
relevantes, o café e o cacau, serão incorporadas neste 
plano de trabalho.

Percentagem de 
referências de marca 
própria que cumprem 
com as best practice/
advêm de países de baixo 
risco de desflorestação

89%
Carne (origem 
não de risco ou 
com certificação)

86%
Óleo 
de palma 
RSPO

88%
Soja (origem não 
de risco ou com 
certificação)

100%
Papel (origem 
não de risco 
ou com 
certificação)

Começámos um processo de diligência devida sobre quatro matérias primas 
chave (óleo de palma, soja, carne de vitela e papel) para conseguir um 

maior conhecimento da cadeia de fornecimento e identificar potenciais 
impactos negativos para os começar a minimizar

-
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Direitos humanos
Temos o compromisso de assegurar que as pessoas que 
fornecem os produtos e os serviços que compramos e 
vendemos são tratadas de forma justa e que os seus direi-
tos humanos laborais estão protegidos e são respeitados. 
Assim, a Política para o Respeito pelos Direitos Humanos 
Laborais na Cadeia de Fornecimento, aprovada em julho 
de 2021 pelo Comité Executivo, tem como objetivo estabe-
lecer como prevenimos ou mitigamos os impactos adver-
sos sobre os direitos humanos laborais que possam estar 
vinculados às suas operações com terceiros. Esta Política, 
que utiliza os padrões laborais reunidos no Ethical Trading 
Initiative (ETI) Base Code, aplica-se a todos os fornecedo-
res (diretos e indiretos) e franchisings de todas as regiões 
nas quais nos encontramos e nas subsidiárias. Em 2021, o 
compromisso de fornecedores e franchisings com estes 
princípios passou a fazer parte da nossa realidade contra-
tual e cerca de 70% dos fornecedores de marca própria 
comprometeram-se com esta política (espera-se que no 
primeiro semestre de 2022 100% dos fornecedores tenham 
aderido à mesma).

Em 2021 iniciámos um processo de avaliação do risco e 
de diligência devida de forma a podermos gerir, de for-
ma proativa, os perigos reais e potenciais sobre os direitos 
humanos. Para tal, começámos a colaborar com a Sedex, 
uma plataforma de intercâmbio ético que possibilita a 
definição e o seguimento de todo o programa de monitori-
zação da cadeia de fornecimento.  

Como indica a própria Política de Respeito pelos Direi-
tos Humanos, no DIA damos especial ênfase às relações 
comerciais nas quais temos a maior responsabilidade e 

Temos o compromisso de assegurar que 
as pessoas que fornecem os produtos e 
os serviços que compramos e vendemos 
são tratadas de forma justa e que os 

seus direitos humanos laborais estão 
protegidos e são respeitados

Assuntos materiais Indicador e resultado 2021 Avaliação

Satisfação geral dos 
fornecedores

Satisfação geral dos fornecedores: 
melhoria em três dos quatro países.

Sustentabilidade da 
matéria-prima

Número de referências de marca própria/
percentagem que cumpre com best practice
Pesca: 12%
Desflorestação: 

Óleo de palma 86%  
Soja (não de risco): 88% 
Carne: 89% 
Papel: 100%

Bem-estar animal: 61%

Gestão dos direitos 
humanos na cadeia de 

fornecimento

69% fornecedores de marca própria que 
aderiram à Política do DIA sobre direitos 

humanos.

276 fornecedores que iniciaram o processo 
de due diligence.

Resumo de desempenho do Plano Estratégico de Sustentabilidade

Cumprimento parcial Não se aplica

influência, onde pode haver um maior 
risco de vulnerabilidade dos direitos 
laborais fundamentais e onde a contri-
buição da empresa possa ser mais sig-
nificativa. Onde não podemos resolver 
problemas complexos por nós mesmos, 
a Empresa trabalhará juntamente com 
outros para impulsionar uma mudança 
transformadora em maior escala.
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Apoiamos a comunidade  
Em matéria de ação social apostamos na otimização da 
doação de excedentes alimentares com um fim duplo: 
reduzir o desperdício alimentar e ajudar os grupos des-
favorecidos com alimentos que não estando aptos para a 
venda, podem ser consumidos. Durante 2021, a operação 
tradicional que já doava estes excedentes a partir dos 
armazéns foi concluída com novos processos que facili-
tam donativos também a partir das darkstore (centros de 
distribuição e preparação de encomendas para comércio 
eletrónico). Especificamente, apenas em Espanha, de 
acordo com este procedimento, foram entregues mais 
de 19.000 kg de comida a sócios como a World Vision 
e a Cáritas.

Durante 2021, o Grupo DIA doou um total de 1.216 toneladas 
de alimentos a fim de apoiar grupos desfavorecidos e reduzir o 

desperdício de alimentos

Assim, apoiamos as recolhas de 
alimentos organizadas pelo Banco 
Alimentar que permitiram recolher 
em 2021, apenas em Espanha, aproxi-
madamente um milhão de euros ou 
250.000 litros de leite. Na Argentina, 
doámos mais de 48.000 produtos a 
entidade de beneficência, duplican-
do la ajuda fornecidas pelos próprios 
clientes. Tendo em conta todo o tipo 
de donativos, o número final coinci-
de com o do ano anterior e situa-se 
acima das 1.216 toneladas.
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respeito e o cuidado do meio ambiente é um 
tema material para a empresa, pelo que ocu-
pa um lugar destacado dentro do nosso Plano 
Estratégico de Sustentabilidade. Este estabelece 

uma gestão proativa dos potenciais impactos relaciona-
dos com a nossa atividade para os eliminar ou minimizar, 
além do cumprimento.

O

Seguindo os princípios da economia circular, no Grupo 
DIA trabalhamos para limitar o consumo dos recursos, 
minimizar a produção de resíduos e dar uma segunda 
vida aos materiais e produtos que sejam suscetíveis do 
mesmo. 

Eficiência na utilização de 
consumíveis
Assim, em 2021 reduzimos a utilização de materiais em 
quase todas as principais categorias de consumíveis. 
Destaca-se o caso do papel, onde o seu consumo 
diminuiu 11,6% devido à promoção do folheto digital e 
ao aumento da utilização de papel de origem reciclada 
até quase 72% do utilizado. Outra melhoria significativa 
é a redução de quase 30% da utilização de película das 
operações logísticas, com uma poupança aproximada de 
675.000 kg de plástico.

Economia circular

Reduzir 
Reciclar 
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Reduzimos o consumo de 
papel em 11,6% e 30% 
de utilização de película
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Packaging mais sustentável
Adotámos um compromisso para eliminar o excesso 
de packaging e conseguir embalagens mais susten-
táveis. Concretamente, pretendemos melhorar a sua 
reciclabilidade e reduzir a utilização de plástico virgem. 
Para trabalhar este aspeto, em 2021 procedemos à 
caracterização das embalagens com base na sua reci-
clabilidade e o seu conteúdo em plástico, pela primeira 
vez, e elaborámos um “Guia de Sustentabilidade de 
Embalagens” que reúne as oportunidades para cada 
tipo de embalagem e aplicação têm de avançar na sua 
sustentabilidade. Apenas em Espanha, 302 referências 
de marca própria (mais de 20% do total) melhoraram 
a sustentabilidade da embalagem com medidas de 
ecodesign encaminhadas para a redução de peso e de 
impacto, e para a incorporação de material reciclado 
fundamentalmente. Como resultado, reduzimos, ape-
nas em Espanha, 5.452.255 kg de plástico virgem.

Melhoria na gestão de resíduos 
e desperdício alimentar 
Relativamente aos resíduos, o objetivo passa por 
reduzir a quantidade eliminada em aterro em 
cerca de 40% relativamente a 2020. Para o conseguir 
colocámos em marcha um novo modelo de gestão 
(que progressivamente será implementado em todas 
as plataformas) através do qual se separam na origem 
as que podem ter uma segunda vida. Sob este premis-
sa, diminuímos a geração de resíduos em mais de 
8.500 toneladas em 2021 (cerca de 7%) e o depósito 
de aterro em quase 9%.

Adotámos um compromisso para eliminar o excesso de 
packaging e conseguir embalagens mais sustentáveis

2021 2020

% Reciclado 63,55 59,82

% Reutilizado 0,34 0,55

% Aterro / Incineração 36,10 39,62

Destino dos resíduos não perigosos

de plástico virgem usados.
- 5.452.255 kg

Redução de

16,6%
do conteúdo de 
plástico na marca 
própria em Espanha

As novas embalagens 
de queijos de marca 
própria dispõem de 
75% menos de plástico
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A melhoria na gestão do sortido e do stock (utilizando 
formatos de serviço e de preparação de encomendas 
adaptadas a cada produto e a cada estabelecimento ou 
empregando ferramentas informáticas para a otimiza-
ção das encomendas), e uma melhor gestão em loja dos 
produtos próximos da data de validade são os principais 
pilares para evitar a geração de reduções. No Brasil, por 
exemplo, estas iniciativas reduziram só em armazéns a 
perda de 86% em 2021, evitando a geração de mais de 1,2 
milhões de kg de resíduos nos últimos dois anos. 

Por outro lado, levamos a cabo um projeto circular de 
segregação de resíduos em loja que permite que aqueles 
que retornam ao armazém o façam em frações separa-
das, facilitando a sua reutilização, reciclagem e valoriza-
ção, evitando desta forma a sua colocação em aterro. Es-
tas ações para as quais o envolvimento dos colaboradores 
em loja desempenho um papel protagonista, culminaram 
na certificação como Resíduo Zero do primeiro dos ar-
mazéns em Espanha no fecho do ano. Neste centro, mais 
de 99% dos resíduos gerados têm destinos diferentes do 
aterro como, por exemplo, a alimentação animal (cerca 
de 10%), a elaboração de composto (cerca de 73%) ou a 
obtenção de biogás (16% restante de resíduos).

Por outro lado, no Grupo DIA dedicamos uma atenção 
especial à redução do desperdício alimentar. Para oti-
mizar o seu seguimento e gestão, criámos um indicador 
comum que permite medir este parâmetro, para o qual 
se estabeleceu um ambicioso objetivo de redução de 
40% em três anos. Neste âmbito, também aumentámos 
a liquidação de produtos data de validade próxima ou os 

donativos de produto aptos para o consumo humano. 
A colaboração com a TooGoodtoGo em Portugal permi-
tiu em apenas quatro meses “salvar” mais de 10.000 kg 
de comida. Como resultado destas ações, o desperdício 
alimentar em Espanha e Portugal foi reduzido em 75 
relativamente a 2020.
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A atividade de distribuição e venda de produtos alimenta-
res, apesar de não ser considerada como um setor prio-
ritário para a mitigação das alterações climáticas, leva à 
emissão importante de gases de efeito de estufa especial-
mente a montante, em tudo o que tenha que ver com a 
produção dos bens que a distribuição colocada no mer-
cado (de acordo com diferentes estudos, 95% da pegada 
de empresas como o DIA se poderia situar fora das suas 
operações diretas).

Para gerir o nosso impacto nas alterações climáticas, 
realizámos uma caracterização detalhada da pegada de 
carbono associada à nossa atividade e, na medida do 
possível, às atividades integradas na cadeia de valor. Este 
trabalho foi reconhecido com uma A-, repetindo um 
excelente no padrão internacional do Carbon Disclosu-
re Project.

Além disso, o nosso Plano Estratégico de Sustentabili-
dade adquiriu o compromisso de reduzir, em três anos, 
20% das emissões de CO2 de todo o Grupo. Para tal, em 
2021 investimos em equipamentos de frio e climatização, 
aumentando o consumo de eletricidade procedente de 
energias renováveis até aos 94,7 milhões de kWh e melho-
rou a pegada logística. No entanto, apesar destes esforços, 
a pegada de todo o Grupo cresceu em 2021 cerca de 3,9% 
devido, em parte, ao aumento das instalações de frio que 
acompanha a aposta na venda de produtos frescos.

Alterações climáticas

Consumo energético (GJ) e 
de gases refrigerantes (kg) Emissões CO2 (TN CO2 eq)

2021 2020 2021 2020

Alcance 1

Fontes fixas 6.517,1 5.988,0  422,0   372,3

Logística 1.594.470,9 1.876.806,0  118.194,0   140.159,2

Carros de empresas 35.258,3 33.703,8  2.569,8   2.441,7

Gases refrigerantes 148.014,7 112.452,6  277.645,9   206.525,4

Alcance 2 Consumo elétrico 3.418.935,5 3.550.616,8  249.921,8   270.861,2

Alcance 3 Viagens de negócios  N/A N/A  5.654,7   6.604,3

Total 654.408,2   628.463,0

Pegada de Carbono
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Durante 2021 foram destinados de 
mais 21 M€ para projetos focados em 
mitigar as alterações climáticas como, 
por exemplo, a instalação de portas 
nas vitrines de frio ou a instalação 

de soluções domóticas que permitam a 
telegestão das nossas lojas

Não cumpridoCumprido

Assuntos materiais Indicador e resultado 2021 Avaliação

Packaging

69% de referências de marca própria e frescos 
recicláveis em Espanha.

16,6% de redução do conteúdo de plástico na 
marca própria em Espanha.

9,2% de plástico reciclado em garrafas de bebidas de 
marca própria em Espanha.

Gestão de resíduos e 
do desperdício 
alimentar

Aprox. 9% de redução de 
toneladas em aterro.

Aprox. 7% de redução de foodwaste 
em Espanha e Portugal.

Alterações  
climáticas +3,9% de aumento de CO2 

vs. pegada de 2020.

Resumo de desempenho do Plano Estratégico de Sustentabilidade
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onsolidar uma cultura de ética e 
cumprimento faz parte do proces-
so de transformação que estamos 
a impulsionar no DIA e impregna 

tudo o que fazemos. Para tal, o Conselho 
de Administração colocou em marcha um 
sistema de governo corporativo cujo objetivo 
é tanto garantir a consecução das metas 
estabelecidas e o crescimento da empresa 
como, por exemplo, o controlo e cumprimen-
to dos regulamentos internas e externas.

A nossa normativa interna ajusta-se à Lei de 
Sociedades de Capital, às Recomendações do 
Código de Boa Governação das Sociedades 
Cotadas na CNMV e às melhores práticas das 
empresas cotadas. Também nos regemos 
pelos nossos Estatutos Socias, o Regulamento 
da Assembleia Geral de Acionistas, o Regula-
mento do Conselho de Administração, o Re-
gulamento da Comissão de Auditoria e Cum-
primento, o Regulamento Interno de Conduta 
nos Mercados de Valores, o Código de Ética e 
as políticas corporativas. Além disso, damos 
um passo mais além e dispomos de uma 
política específ ica sobre Gestão de Conflito de 
Interesses e Operações Vinculadas.

Assim, em 2021 levámos a cabo uma avaliação 
externa do desempenho do Conselho e das 
suas comissões para, sobre a base dos resul-
tados obtidos, elaborar um plano de ação que 
propicie a melhoria contínua no que concerne a 
um bom governo da empresa.

Conselho de Administração
O Conselho de Administração, através da sua 
Comissão de Nomeações e Retribuições, vela 
para que os procedimentos de seleção dos 
conselheiros fomentem a diversidade de co-
nhecimentos, experiências, idade e género. 
As nomeações propostas baseiam-se sem-
pre numa análise prévia das necessidades do 
Conselho, de modo que cada membro seja um 
profissional com um claro perfil executivo e de 
elevada experiência. Além disso, a 30 de agosto 
de 2019, a Assembleia Geral de Acionistas Ex-
traordinária fixou em oito o número máximo de 
membros. Como exercício de transparência, as 
suas trajetórias profissionais podem ser consul-
tadas na web corporativa de DIA.

O Conselho consta de duas comissões, a Comis-
são de Auditoria e Cumprimento e a Comissão 
de Nomeações e Retribuições, ambas presidi-
das por conselheiros independentes.
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https://diacorporate.com/
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Uma das prioridades do nosso Conselho de Admi-
nistração é criar uma cultura de liderança centra 
principalmente na responsabilidade, na ética, na 
orientação para o desempenho e no devido senti-
mento de compromisso. Para tal, foi definido um 
modelo de supervisão e controlo que se baseia no 
modelo das três linhas de defesa: 

Primeira linha: encarrega-se da operação 
do dia a dia, é responsável por estabelecer 

os controlos que mitigam os riscos associados às 
linhas de negócio. 

Segunda linha: funções de controlo inter-
no, gestão de riscos, cumprimento e ética 

que avaliam, supervisionam e garantem que os 
controlos implementados pela primeira linha são 
eficazes, que os riscos identificados são corre-
tamente geridos e o cumprimento eficaz das 
normativas. 

Terceira linha: exerce a auditoria interna que 
oferece uma certificação independente so-

bre a eficácia e o bom funcionamento dos proces-
sos da Sociedade, entre eles o controlo interno e a 
gestão de riscos.

O modelo de governação de supervisão e con-
trolo recai em três comités compostos pelos 
máximos responsáveis executivos que, sob a 
dependência do Comité de Direção, vigiam para 
que a consecução das metas empresariais seja 
levada a cabo em linha com os valores acordados 
e a normativa aplicável:

Comité de Gestão de Riscos. Tem como 
objetivo pôr em marcha as ferramentas 

e procedimentos necessários para identificar, 
prevenir, minimizar e gerir os riscos vinculados 
a todas as áreas de atividade, assegurando a 
consecução dos objetivos empresariais de uma 
forma sustentável. Em 2021 começou-se a traba-
lhar na reavaliação do sistema integral de gestão 
de riscos que inclui tanto a avaliação de riscos 
inerentes, como a avaliação de controlos, medidas 
de mitigação e planos de ação que controlam 
cada um dos riscos identificados em 2020. Parale-
lamente, está a atualizar-se a identificação destes 
riscos mediante a constituição, em 2022, de um 
catálogo de riscos corporativos alinhado com os 
objetivos estratégicos da empresa e com as priori-
dades do Comité de Direção do Grupo.

Comité de Controlo Interno. Promove a 
eficácia do sistema de controlo interno e 

desenvolve e atualiza as normas internas que o 
regulamentam. É o fórum no qual se canalizam 
propostas de melhoria e facilita-se o fortalecimento 
nos diferentes âmbitos de controlo. 

Comité de Ética. Impulsiona uma cultura 
ética e de integridade dentro da organização. 

O Comité de Ética do Grupo DIA, que encabeça os 
Comités de Ética dos diferentes países, é responsá-
vel por implementar o Código de Ética. O Conselho 
de Administração recebe um relatório trimestral do 
Comité de Ética do Grupo e é responsável por avaliar 
a sua eficácia e emitir as modificações que considerar 
adequadas para atingir os objetivos desejados.

Uma estrutura sólida de supervisão e controlo

Em 2021 trabalhou se 
na reavaliação do sistema 

integral de gestão de riscos

-
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Código de ética, 
a nossa pedra basilar

Dentro do Grupo orientamo-nos pelas diretrizes estabe-
lecidas no Código de Ética, pedra basilar não apenas do 
nosso sistema de ética e de cumprimento, mas tam-
bém dos alicerces a partir dos quais desenvolvemos as 
restantes políticas e normas pelas quais nos regemos. 

Este Código, que é de cumprimento obrigatório para 
colaboradores, diretivos, administradores do Grupo, 
franchisings e fornecedores, foi atualizado em 2021 para 

assegurar o completo alinhamento dos princípios éticos 
com os nossos valores. Além disso, contamos com um 
Canal de Ética apto para fazer chegar qualquer ques-
tão ou denunciar qualquer irregularidade, podendo 
comunicá-lo de forma anónima e garantindo sempre 
a confidencialidade e indemnização do denunciante. 
Este canal é facilitado por um terceiro externo e en-
contra-se à disposição tanto dos colaboradores, como 
de qualquer pessoa alheia à empresa.

65,5% da 
equipa recebeu uma 
formação sobre o 
Código de Ética

Realizámos formações 
sobre ética a 

16.384 
colaboradores em 2021 

Atividade do Comité de Ética Argentina Brasil Espanha Portugal

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

Nº de Denúncias internas 32 51 171 44 25 18 14 7

Nº de Denúncias externas 2 11 9 _ 5 4 2 1

Nº de Denúncias anónimas 69 34 136 82 54 38 14 11

Nº Total de denúncias 103 96 316 126 84 60 30 19
Nº Total de denúncias resolvidas 89 72 297 104 70 34 27 14
Nº Total de denúncias em curso 14 24 19 22 14 26 3 5
Nº de Consultas internas 1 _ 2 13 1 _ 1 _

Nº de Consultas externas _ _ 1 4 _ _ _ _

Nº de Consultas anónimas 2 _ 4 16 3 4 _ 2

Nº Total de consultas 3 _ 7 33 4 4 1 2
Nº Total de consultas resolvidas 3 _ 7 31 1 4 1 2
Nº Total de consultas em curso _ _ _ 2 3 _ _ _
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Compliance
Como complemento a todas as medidas já mencionadas, 
reforçamos a nossa propostas por uma total integrida-
de através da nossa Política de Compliance cuja meta é 
identificar, assessorar, controlar e reportar os riscos de 
incumprimento das disposições legais aplicáveis, bem 
como uma Política Anti suborno, uma Política de Gestão 
de Conflito de Interesses e Operações Vinculadas, uma 
Política sobre Sanções Internacionais, uma Política para 
a Prevenção de Delitos e Anticorrupção e um Programa 
Antifraude e Anticorrupção.

Resumo de desempenho do Plano Estratégico de Sustentabilidade

Cumprimento parcialCumprido

Assuntos materiais Indicador e resultado 2021 Avaliação

Ética nos 
negócios

15 denúncias em matéria de corrupção, discriminação e/ou 
assédio confirmadas.

65,5% de participação (e superação) das formações 
em matéria de ética.

78 dias de média na 
resolução de denúncias.

Com a nossa Política de 
Compliance pretendemos identificar, 

assessorar, controlar e reportar 
os riscos de incumprimento das 

disposições legais aplicáveis



 diacorporate.com

 sostenibilidad@diagroup.com

 comunicacion@diagroup.com

 twitter: @DIA_Group

 Linkedin: DIA Group
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