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Mais do que um relatório  
de ambiente, este documento 
é um compromisso com o 
futuro. Na nossa missão está 
inscrita a responsabilidade 
social perante as pessoas que 
servimos, com a sociedade e, 
consequentemente, com  
a nossa casa comum, que é  
o planeta. 

Ao elaborar e tornar público, 
pela primeira vez, o relatório 
do ambiente do El Corte Inglés 
– Grandes Armazéns, S. A., 
empresa portuguesa do Grupo 
El Corte Inglés, estamos  
a firmar, com a comunidade 
um acordo, um desejo e 
uma promessa de respeito 
pelo ambiente e de, 
responsavelmente,  
guiarmos as nossas ações,  
as nossas decisões e o nosso 
investimento nesse sentido.
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1. UM DESAFIO CHAMADO PLANETA

O El Corte Inglés está empenhado em proteger o 
ambiente e contribuir para a sustentabilidade global.  
Os nossos principais objectivos são reduzir os consumos 
de energia, água e materiais, enquanto nos esforçamos 
para controlar as emissões de gases com efeito de 
estufa, apoiar o uso e a comercialização de bens de 
consumo mais amigos do ambiente e fazer uma gestão 
inteligente dos resíduos.
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Os desafios ambientais do El Corte Inglés enquadram-se na estratégia global de 
sustentabilidade. Segundo a Agência Europeia do Ambiente, os desafios que o mundo 
enfrenta neste campo são, na sua maioria, resultantes da sobre-exploração humana 
dos recursos naturais, incluindo dos combustíveis fósseis, minerais, água e terra. 
É, por isso, cada vez mais evidente que o modelo de desenvolvimento económico 
global – baseado na utilização elevada de recursos, na geração de resíduos e, 
consequentemente, na poluição – não é sustentável a longo prazo. Na verdade, 
muitos desses recursos são usados exclusivamente por um curto período e tornam-se 
uma perda para a economia e um ónus para o ambiente quando não são devidamente 
valorizados. 

Se continuarmos com as tendências atuais, o uso global de recursos per 
capita irá aumentar em 70% até 2050 UNEP (United Nations Environment 
Programme).

Consciente da sua responsabilidade, o El Corte Inglés investe em áreas importantes 
para a protecção do planeta como a economia circular ou o combate às alterações 
climáticas.

A empresa está atenta às tendências internacionais que apelam a uma atitude 
mais responsável na gestão dos negócios e tem, na sua missão, o sentido da 
Responsabilidade Social Corporativa que decorre da máxima, atribuída ao seu 
fundador, segundo a qual ‘’o El Corte Inglés deve retribuir à sociedade o que a 
sociedade lhe tem dado’’. Neste sentido as soluções empresariais para as questões 
ambientais e sociais que o planeta enfrenta fazem parte da sua equação para o 
desenvolvimento sustentável, e da sua própria missão.

1.1 AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

O tema das alterações climáticas teve um enorme destaque nos últimos 
anos, marcados pelos intensos debates sobre os seus riscos e pela crescente 
consciencialização pública da crise climática. Mais do que nunca a sociedade civil 
está a pressionar não só os governos, mas também as empresas para tomarem 
medidas para combater essa crise global. 

“É reconhecido que 1,5ºC é o limite social, económico, político e cientificamente 
seguro para o aquecimento global até ao final deste século e que, para alcançar esta 
meta, o mundo precisa de trabalhar para chegar às zero emissões até 2050.”
Cimeira de Acção Climática das Nações Unidas, 2019

No panorama internacional, encontros como a cimeira de acção climática das Nações 
Unidas vieram reforçar a necessidade de aumentar a ambição no que diz respeito à 
mitigação e adaptação às alterações climáticas. Ao mesmo tempo, o Pacto Ecológico 
Europeu veio acentuar a estratégia da União Europeia para uma economia de baixo 
carbono, estabelecendo o caminho para tornar a Europa neutra em carbono no 
horizonte de 2050. Uma meta que Portugal assumiu quando submeteu às Nações 
Unidas, um ano antes do prazo, o seu Roteiro para a Neutralidade Carbónica.

1.1.2 A PANDEMIA

Apesar da queda nas emissões de gases de efeito estufa motivada pela desaceleração 
económica, como consequência da pandemia de COVID-19, o mundo ainda caminha 
para um aumento catastrófico de temperatura que se prevê acima de 3 °C neste 
século – muito além das metas do Acordo de Paris. Mas o Relatório “Emissions Gap 
Report 2020” do Programa das Nações Unidas para o Ambiente, refere a esperança 
numa recuperação verde no pós-pandemia e em compromissos crescentes que 
contribuam para as emissões net zero.
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Entretanto, uma recuperação com recurso a políticas de baixo carbono pós-
pandemia poderia reduzir em 25% as emissões de gases de efeito estufa esperadas 
em 2030, com base nas políticas em vigor antes da pandemia de COVID-19. Tal 
recuperação superaria significativamente os cortes previstos com a implementação 
das contribuições nacionalmente determinadas sob o Acordo de Paris, e aproximaria 
o mundo do caminho dos 2°C de aumento de temperatura neste século.

1.2 A ECONOMIA CIRCULAR

O desenvolvimento da economia circular, o surgimento de novos modelos 
económicos baseados em energias renováveis, as regulamentações mais rígidas, a 
preservação da biodiversidade, o aumento da consciência colectiva sobre a crise 
climática, a emergência sanitária ou a consciencialização para os danos provocados 
no ambiente, são exemplos das apostas que estão a permitir uma alteração do 
paradigma em todo o mundo.

1.2.1 A PROBLEMÁTICA DOS PLÁSTICOS

Os plásticos são um dos materiais mais duradouros e, no entanto, usamos os plásticos 
de forma descartável. Esta atitude é, no mínimo, paradoxal. A maneira como usamos 
o plástico contribui para as três crises planetárias: alterações climáticas, perda da 
natureza e poluição.

O nosso sistema de recolha de resíduos gera emissões de gases com efeito de estufa 
em todo o ciclo de vida do plástico e, como consequência deste, milhões de toneladas 
de resíduos entram nos oceanos todos os anos. A poluição do plástico é claramente 
uma ameaça para o planeta e para a saúde humana. Este é um assunto que está a 
começar a ser abordado de forma séria.

Juntos pelo objectivo de combater a poluição do plástico na sua origem, 
mais de 500 empresas, governos e outras organizações uniram-se por uma 
visão comum de uma economia circular para os plásticos, constituindo o 
Compromisso Global da Nova Economia do Plástico, onde este nunca se 
torne um desperdício. Este Compromisso estabelece metas ambiciosas para 
2025 de forma a concretizar essa visão, entre as quais, a eliminação dos 
plásticos de utilização única. 

(Ellen McArthur Foundation, 2020).

Este é o desafio e não temos todas as respostas. No entanto, reconhecemos que é 
necessária uma acção urgente – agora – para atingir o equilíbrio certo e criar uma 
grande mudança no modo como as embalagens e os plásticos são usados. Dessa 
forma, podemos reduzir colectivamente as consequências no ambiente.





2. A NOSSA FORMA DE ACTUAÇÃO: 
RESPONSAVELMENTE 
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2.1 O NOSSO MOVIMENTO PELA SUSTENTABILIDADE 

Nos últimos anos, demos passos firmes no nosso compromisso com a 
sustentabilidade, incluindo-o nas acções e tomadas de decisão em todo o Grupo. Em 
2019, criámos o nosso Movimento pela Sustentabilidade, que tem como objectivo 
caminhar em direcção a um modelo de negócio e estilo de vida mais sustentáveis.

MOBILIDADE
DISPONIBILIZAMOS AOS NOSSOS 
CLIENTES PONTOS PARA 
CARREGAMENTO DOS SEUS 
VEÍCULOS ELÉCTRICOS

REDUZIR
REDUZIMOS, PASSO A PASSO,  
A NOSSA PEGADA DE PLÁSTICO

ECONOMIA CIRCULAR
PROMOVEMOS A ECONOMIA 
CIRCULAR

ORIGENS
APOSTAMOS EM MATÉRIAS 
PRIMAS MAIS SUSTENTÁVEIS

ENERGIA RENOVÁVEL
CONSUMIMOS MAIS DE 50% DE 
ENERGIA ELÉCTRICA DE FONTES 
RENOVÁVEIS

GRANDES ALIANÇAS
PRIVILEGIAMOS  
OS FORNECEDORES QUE 
DEMONSTRAM COMPROMISSO 
COM O AMBIENTE  
E OS DIREITOS HUMANOS

CONSUMO SUSTENTÁVEL
PROMETEMOS ALCANÇAR A 
CERTIFICAÇÃO RESÍDUO ZERO 
AENOR EM 2021

O NOSSO 
       MANIFESTO
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Negócio Responsável

Os valores, a visão e a missão do El Corte Inglés, estimulam o desenvolvimento 
da nossa actividade de forma responsável. Neste sentido, foi criado o selo 
“Responsavelmente” que doravante servirá para identificar as acções relacionadas 
com a área de Responsabilidade Social Corporativa, onde se incluem as de 
sustentabilidade ambiental. 

Um selo que criámos porque:

1. Somos uma empresa responsável em todos os nossos âmbitos de actuação com 
todos os grupos de interesse.

2. Temos um compromisso com os clientes, os colaboradores, os fornecedores, a 
sociedade e o ambiente.

3. Queremos dar visibilidade às boas praticas dos nossos parceiros na 
Responsabilidade Social Corporativa e Sustentabilidade.

2.2 OS TÓPICOS MATERIAIS DO PILAR AMBIENTE
 
A nossa análise de materialidade e relacionamento com diferentes públicos mostra 
que o nosso maior impacto ambiental resulta dos resíduos e das emissões de gases 
com efeito de estufa, decorrentes, principalmente, do consumo de eletricidade e do 
transporte de mercadorias.

São estes os nossos tópicos materiais: 
 
• Riscos das Alterações Climáticas 
• Recipientes e embalagens sustentáveis
• Logística Sustentável
• Resíduo Zero

Responsavelmente



RELATÓRIO DE AMBIENTE 202010

2.3 A NOSSA RESPOSTA AOS OBJECTIVOS  
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Estamos alinhados com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da 
Agenda 2030 das Nações Unidas, e queremos contribuir para o cumprimento das 
metas definidas. Temos um compromisso permanente com o ambiente e fazemos 
um esforço contínuo para melhorar os impactos decorrentes da nossa actividade 
comercial. Identificámos 4 ODS como prioritários para a nossa resposta enquanto 
empresa ambientalmente responsável.

Alinhados com estes ODS, definimos os nossos próprios objectivos nas seguintes 
áreas, que se encontram detalhados nos capítulos que se seguem:

PRODUÇÃO
E CONSUMO
SUSTENTÁVEIS

12ENERGIAS
RENOVÁVEIS
E ACESSÍVEIS

7 ACÇÃO
CLIMÁTICA13 PARCERIAS PARA

A IMPLEMENTAÇÃO
DOS OBJETIVOS

17

ERRADICAR
A POBREZA1 ERRADICAR

A FOME2 SAÚDE
DE QUALIDADE3 EDUCAÇÃO

DE QUALIDADE4 IGUALDADE
DE GÉNERO5 ÁGUA POTÁVEL

E SANEAMENTO6

PRODUÇÃO
E CONSUMO
SUSTENTÁVEIS

12CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

11REDUZIR AS
DESIGUALDADES10INDÚSTRIA,

INOVAÇÃO E
INFRAESTRUTURAS

TRABALHO DIGNO
E CRESCIMENTO
ECONÓMICO

ENERGIAS
RENOVÁVEIS
E ACESSÍVEIS

987

ACÇÃO
CLIMÁTICA

PROTEGER A
VIDA MARINHA13 14 PROTEGER A

VIDA TERRESTRE15 PAZ, JUSTIÇA
E INSTITUIÇÕES
EFICAZES

PARCERIAS PARA
A IMPLEMENTAÇÃO
DOS OBJETIVOS

16 17
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ODS PRINCIPAIS ACÇÕES IMPACTO

PRODUÇÃO
E CONSUMO
SUSTENTÁVEIS

12ENERGIAS
RENOVÁVEIS
E ACESSÍVEIS

7 ACÇÃO
CLIMÁTICA13 PARCERIAS PARA

A IMPLEMENTAÇÃO
DOS OBJETIVOS

17Aumento do consumo de energia  
de fontes renováveis.

Cerca de 55% de energias renováveis

PRODUÇÃO
E CONSUMO
SUSTENTÁVEIS

12ENERGIAS
RENOVÁVEIS
E ACESSÍVEIS

7 ACÇÃO
CLIMÁTICA13 PARCERIAS PARA

A IMPLEMENTAÇÃO
DOS OBJETIVOS

17Certificação Resíduo Zero: Recuperar 
pelo menos 90% dos resíduos gerados 
em todos os nossos estabelecimentos 
de vendas e plataformas logísticas, além 
de minimizar a geração de resíduos.

Projectos de economia circular.

Atingir < de 90% de residuos 
valorizaveis em 2021

PRODUÇÃO
E CONSUMO
SUSTENTÁVEIS

12ENERGIAS
RENOVÁVEIS
E ACESSÍVEIS

7 ACÇÃO
CLIMÁTICA13 PARCERIAS PARA

A IMPLEMENTAÇÃO
DOS OBJETIVOS

17 Compromisso Cidade Capital Verde 
Europeia 2020 (redução de consumos 
de energia, eficiência energética).

Pacto de Mobilidade Empresarial para 
a Cidade de Lisboa (promoção da 
mobilidade sustentável).

Redução de 30 % dos sacos de plástico 
nas entregas.

74 lugares de estacionamento  
de bicicletas

+ de 10 pontos de carregamento  
para viaturas eléctricas

Redução de 16% no consumo de água 
face a 2019

Aumento do consumo de sacos 
reutilizáveis em 90%

PRODUÇÃO
E CONSUMO
SUSTENTÁVEIS

12ENERGIAS
RENOVÁVEIS
E ACESSÍVEIS

7 ACÇÃO
CLIMÁTICA13 PARCERIAS PARA

A IMPLEMENTAÇÃO
DOS OBJETIVOS

17 Estabelecimento de Parcerias para o 
cumprimento dos objectivos acima 
definidos, tais como com a Câmara 
Municipal de Lisboa, ANP|WWF, APED.

Impacto ao nível dos indicadores acima 
apresentados





3. OS NOSSOS OBJECTIVOS  
DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL  
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3.1. COMBATE ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

Porque é importante?

O tema das alterações climáticas tem estado em destaque na última década, 
tornando-se cada vez mais urgente e comum, graças aos intensos debates 
sobre os seus riscos e à crescente consciencialização pública da crise climática. 
Para responder a este desafio estamos todos convocados: organizações não 
governamentais, governos e sociedade civil, sobretudo as empresas. 

O El Corte Inglés está consciente do seu papel e, por isso, tem como objectivo reduzir 
de forma progressiva as suas emissões para atingir a neutralidade carbónica. Neste 
sentido, vamos concentrar-nos nas acções de mitigação, utilizando energia de fontes 
renováveis, reduzindo o seu consumo energético, sendo mais eficientes na logística, 
e promovendo a comercialização de produtos sustentáveis, e ao mesmo tempo  
fazendo a compensação das emissões que não conseguimos mitigar no imediato.

3.1.1 ANÁLISE DE RISCO

Temos um compromisso com a transparência na gestão dos riscos e procuramos 
estudar as oportunidades que as alterações climáticas nos colocam.

O Conselho de Estabilidade Financeira (FSB) criou em 2015 a Task Force on 
Climate-related Financial Disclosures (TCFD), um grupo de trabalho que encoraja 
as empresas a informar os seus investidores sobre os riscos relacionados com as 
alterações climáticas e o modo como os estão a gerir.

Em 2019, o El Corte Inglés integrou esta temática das alterações climáticas na sua 
gestão estratégica. Esta decisão foi tomada após uma análise detalhada da situação, 
de acordo com as recomendações da TCFD. Este trabalho envolveu a avaliação dos 
riscos nas quatro categorias da TCFD a nível corporativo e nas quatro linhas de 
negócio. Esta análise é actualizada anualmente, resultando em acções de mitigação e 
supervisão dos riscos identificados.

3.1.2 REDUÇÃO DOS CONSUMOS DE ENERGIA

O uso e a eficiência energética constituem um dos principais focos de atenção na 
gestão ambiental. Para tal, temos actuado em duas áreas: iluminação e sistemas de 
gestão técnica de energia. As medidas adoptadas têm permitido reduzir os consumos 
de electricidade, que são a maior fatia do nosso consumo total de energia, o que se 
reflecte também nos consumos específicos.

Consumo específico de energia total (GJ/m2)

2020 0,25

2019 0,29

2018 0,30



* Estes reduções estão inflacionadas pela inesperada redução da actividade imposta no âmbito das 
medidas de combate à pandemia de COVID-19

*

*
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74 lugares 
de estacionamento 
de bicicletas

167 704 GJ 
Consumo de energia

7 958 tCO2  
emitidas

Redução  
de 16% 

face a 2018

Cerca de 55% 
de energia eléctrica 
proveniente de 
fontes renováveis 

Redução 
de 42% 

face a 2018
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Iluminação 

Nas lojas do El Corte Inglés de Lisboa e Gaia-Porto, assim como nos armazéns centrais 
de Alcochete e Olival, vale a pena destacar a substituição gradual das lâmpadas 
tradicionais, por iluminação LED, que exigem um menor consumo de energia. 
Nos supermercados Supercor, cinco das seis lojas já se encontram equipadas com 
iluminação LED, estando prevista a instalação para 2021 na loja que se encontra em 
falta. A iluminação LED além de ser mais eficiente, tem um maior tempo de vida útil e 
um aquecimento inferior, o que diminui as necessidades de arrefecimento das lojas.

Foi, também, realizada em anos anteriores uma intervenção nas escadas de 
emergência da loja de Lisboa, onde toda a iluminação foi substituída por LED e 
instalados sensores de movimento para que a iluminação apenas esteja ligada quando 
necessário e por um curto espaço de tempo.
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Sistemas de Gestão Técnica de Energia

Foi criado um Centro de Controlo de Consumo, responsável por monitorizar 
e analisar as instalações e identificar possíveis economias de energia ao nível 
da iluminação e dos ares condicionados. Este projecto permite aumentar o 
conhecimento sobre o uso que se faz da energia e conta com pontos de medição 
remotos, integrados na maioria das lojas El Corte Inglés.

3.1.3 UTILIZAÇÃO DE FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEIS

Como parte da estratégia Ambiental do Grupo, desde 2019, é nosso objectivo que 
100% da energia adquirida seja exclusivamente de fontes renováveis com certificado 
de origem e com zero emissões de CO2. Em 2020, consumimos cerca de 55% de 
energia renovável.
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O maior contributo para a redução das emissões de CO2 

Os factores com maior incidência no cálculo da pegada de carbono da nossa empresa 
são as emissões indirectas associadas à compra de electricidade. Por isso, as medidas 
de eficiência energética, assim como o consumo de energias de fontes renováveis, 
têm um impacto directo na redução das nossas emissões. Sabemos que esta redução, 
este ano, também decorre do contexto de pandemia que nos obrigou ao fecho 
temporário das nossas lojas. No entanto, as medidas tomadas ao longo dos últimos 
anos confirmam a tendência de menor consumo de energia.

Em 2020, conseguimos uma redução de 40% nas emissões de CO2 
relativamente a 2018.

NOTA: Emissões calculadas através da multiplicação dos valores consumidos (KWh) pelos factores 
de emissão (g/KWh) respectivos. Para tal foram consultados dois documentos separadamente:

1) Mix base do sistema energético nacional para os anos de 2019 e 2020 
(www.erse.pt/media/rttfimu3/info_suporte_trimestre.xls) 

2) Factores de emissão das fontes de energia para os anos de 2018 e 2019  
(www.erse.pt/media/yxmi2f3y/info_suporte_anual.xls) 

Para o ano de 2018 assumiu-se o Mix energético igual ao de 2019, sendo que para o ano de 2020 se 
assumiu o factor de emissão igual ao de 2019.

Emissões totais de CO2 (ton)

2020 7 958

2019 12 961

2018

Âmbito I: Emissões decorrentes de consumo directo de energia
Âmbito II: Emissões decorrentes do consumo de electricidade

13 278
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3.1.4 MAIOR EFICIÊNCIA NA LOGÍSTICA 

São diversas as acções implementadas para o efeito, destacando-se a reorganização 
dos itinerários logísticos, tanto os nacionais como os transfronteiriços, e a 
optimização da carga dos veículos, com a consequente redução das emissões de CO2. 
Destacamos a promoção dos pontos de entrega ao cliente, Click and Colect, que 
contribuiu para menos quilómetros percorridos, logo menos emissões de CO2.

3.1.5 CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL

Incorporamos critérios de sustentabilidade em todas as obras que realizamos nos 
nossos edifícios, designadamente nas remodelações e em projectos de ampliação. 
Destaque especial para a nossa loja de Lisboa, que tem sofrido grandes obras de 
remodelação nas quais os critérios de sustentabilidade foram tidos em conta, 
nomeadamente, no que respeita à eficiência energética ao nível da iluminação, dos 
isolamentos, das fachadas e da gestão técnica. Estas intervenções são visíveis ao nível 
do piso da restauração em Lisboa, onde foi dada preferência às fachadas de vidro 
para o aproveitamento de luz natural. 
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3.1.6 PARCERIAS/COMPROMISSOS

Lisboa Capital Verde Europeia 2020 – Acção Climática 2030

O El Corte Inglés adoptou a visão “Lisboa, uma cidade neutra em Carbono até 
2050, resiliente às alterações climáticas: adaptada no presente, a preparar o futuro, 
na prossecução e superação dos objectivos para a sustentabilidade” e aderiu ao 
Compromisso Lisboa Capital Verde Europeia 2020 – Acção Climática Lisboa 2030.
Neste sentido, assumiu um conjunto de acções a implementar até 2030, em diversas 
áreas como Energia, Mobilidade, Água (ver o capítulo 3.2.), Cidadania e Participação. 
Este compromisso é público e pode ser consultado para maior detalhe.

“Apagão” no Dia Mundial  
da Poupança Energética
No dia 21 de Outubro, o El Corte Inglés assinalou o Dia Mundial da 
Poupança Energética com um “apagão” das fachadas das nossas lojas entre 
as 21h00 e as 22h00. 

As fachadas utilizam iluminação LED de baixo consumo, fazendo parte do 
investimento feito nos últimos anos de cerca de mais de 3 milhões de euros 
com o objectivo de obter melhorias relacionadas com a energia, e que torna 
mais de 90% da iluminação eficiente.

O El Corte Inglés aposta na eficiência energética como parte do seu 
compromisso ambiental. A redução do consumo de energia eléctrica 
durante o último exercício financeiro em comparação com o ano anterior 
representou uma redução de 12%.

ESTA DIMINUIÇÃO SIGNIFICA UMA REDUÇÃO DO CONSUMO  
EM 5.645.611 kWh, O EQUIVALENTE AO GASTO DE ENERGIA  
DE CERCA DE 1.723 FAMÍLIAS DURANTE UM ANO. 
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A Hora do Planeta 2020
No dia 28 de Março, entre as 20h30 e as 21h30, a fachada dos edifícios do 
El Corte Inglés de Lisboa e Gaia-Porto voltaram a ficar sem iluminação, 
desta vez como gesto simbólico de apoio à campanha da WWF (World 
Wide Fund For Nature) Hora do Planeta 2020, que tem como objectivo 
lutar contra as alterações climáticas, para consciencializar sobre a 
necessidade de cuidar do ambiente. O El Corte Inglés junta-se assim, ao 
“apagão”mundial que comunga do mesmo objectivo de criar consciência 
ecológica, de forma a garantir o futuro do nosso planeta. 

A HORA DO PLANETA É UMA INICIATIVA DA WWF QUE COMEÇOU  
EM 2007 EM SIDNEY, NA AUSTRÁLIA, QUANDO 2,2 MILHÕES DE PESSOAS 
E MAIS DE 2.000 EMPRESAS APAGARAM AS LUZES POR UMA HORA NUMA 
TOMADA DE POSIÇÃO CONTRA AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS. A HORA  
DO PLANETA É AGORA CELEBRADA EM MAIS DE 180 PAÍSES E 
TERRITÓRIOS COMO UM MOMENTO GLOBAL DE SOLIDARIEDADE COM O 
PLANETA. 
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Promoção de uma mobilidade sustentável

São diversas as iniciativas que o El Corte Inglés tem desenvolvido para a promoção 
da mobilidade sustentável e assim contribuir para o combate às alterações climáticas. 
Além de já termos o compromisso com a Lisboa Verde Capital Europeia 2020, 
assinámos também o Pacto de Mobilidade Empresarial para a Cidade de Lisboa, que 
vem reforçar e dar resposta às medidas relacionadas com a mobilidade sustentável.

As nossas lojas de Lisboa e Porto têm disponíveis diversos pontos de carregamento 
de veículos eléctricos. Actualmente, temos mais de dez pontos de carregamento nos 
nossos estabelecimentos, que irão aumentar nos próximos anos. Para isso, estamos a 
estabelecer parcerias com diversas marcas automóveis, além de prevermos instalar 
mais 50 carregadores próprios. 

Em termos de viaturas próprias, prevê-se a aquisição de veículos eléctricos para a 
área da manutenção em substituição das actuais, que estão em fim de vida.

O El Corte Inglés assinou o Pacto de 
Mobilidade Empresarial para a Cidade 
de Lisboa (PMEL), um compromisso 
promovido pelo World Business 
Council for Sustainable Development 
(WBCSD), pela Câmara Municipal de Lisboa (CML), e pelo Business Council 
for Sustainable Development (BCSD) Portugal. 

Visa contribuir para uma mobilidade mais sustentável na cidade de Lisboa 
através de acções concretas, com as quais as empresas se comprometem, 
em interacção com a CML, os seus colaboradores, fornecedores e clientes.
Neste âmbito, a loja de Lisboa do El Corte Inglés compromoteu-se com 
diversas acções, designadamente  as relacionadas com estacionamento  
de bicicletas perto da loja, partilha de carros, pontos de carregamento  
de veículos eléctricos e disponiblização de salas para videoconferências.
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O El Corte Inglés tem promovido o uso de bicicleta junto dos colaboradores, dos seus 
clientes e da sociedade, em geral. Temos três espaços de estacionamento na loja de 
Lisboa para todos os cidadãos, e três outros só para funcionários nas lojas de Lisboa, 
Gaia e no armazém de Alcochete, num total de 74 lugares. Além disso, temos criado 
diversos programas de incentivo à compra de bicicletas, como se ilustra de seguida.

Programa de apoio à aquisição  
de bicicletas promove “Lisboa Ciclável” 
O El Corte Inglés aderiu ao programa de apoio à aquisição de bicicleta 
promovido pela Câmara Municipal de Lisboa que é aplicável a todos os 
clientes que tenham adquirido bicicletas nos Grandes Armazéns de Lisboa 
desde 3 de Junho de 2020.

O programa abrange as bicicletas convencionais cujo apoio é de 50% 
do valor, num limite de 100 euros, bicicletas eléctricas em que o apoio é, 
também, de 50% do valor, num limite de 350 euros e ainda bicicletas de 
carga elétrica onde o apoio é de 50% do valor, até um limite de 500 euros. 

Podem beneficiar do apoio os residentes no concelho de Lisboa e 
estudantes que residam em Lisboa ou frequentem um estabelecimento 
de ensino, público ou privado, localizado em Lisboa, assim como os 
trabalhadores com local de trabalho no concelho de Lisboa. 

ESTE PROGRAMA SURGE NO ÂMBITO DOS PLANOS “LISBOA CICLÁVEL” 
E “LISBOA: CAPITAL VERDE EUROPEIA 2020” E TEM COMO OBJECTIVO A 
PROMOÇÃO DE UMA MOBILIDADE MAIS SUSTENTÁVEL E O INCENTIVO DO 
USO DE BICICLETA NO TRANSPORTE INDIVIDUAL.
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Diálogos  
“O Mundo Que Queremos”

Desde 2020 que o El Corte Inglés 
organiza os diálogos “O Mundo 
Que Queremos”, em parceria com 
a ANP/WWF Portugal. Estas 
iniciativas integram a política de 
Responsabilidade Social Corporativa 
da empresa, com vista a promover 
a sustentabilidade ambiental, social 
e económica. Através de entrevistas 
a especialistas de diversas áreas 
procuramos soluções para construir 
um ambiente saudável, responsável 
e próspero para o planeta. Entre os 
temas abordados estão: incêndios 
florestais, pesca sustentável, 
desperdício alimentar, plástico nos Oceanos. Todos os diálogos foram transmitidos 
online e com tradução para Língua Gestual Portuguesa.

DIÁLOGOS
O MUNDO QUE QUEREMOS

“Plástico nos Oceanos”

3.2. POR UMA ECONOMIA CIRCULAR 

Porque é importante?

O crescente volume de resíduos constitui uma das três maiores preocupações 
ambientais dos cidadãos. A gestão de resíduos é uma das problemáticas ambientais 
que a sociedade enfrenta actualmente, que, segundo a Agência Europeia do 
Ambiente, resulta da sobre-exploração dos recursos naturais. É, por isso, cada vez 
mais evidente que o modelo de desenvolvimento económico global, com base na 
elevada utilização de recursos e geração de resíduos, não é sustentável a longo prazo. 

Sabe-se que muitos dos recursos são utilizados por um curto espaço de tempo e 
tornam-se uma perda económica quando não são valorizados. A necessidade de 
modernizar e transformar o modelo económico é evidente, e a actividade económica 
deve ser dissociada do consumo de recursos finitos e da geração de resíduos.
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124 toneladas de papel  
e plástico consumidos

Menos 41% 
face a 2019

Materiais

3 395 toneladas  
geradas

Menos 45% 
face a 2019

Resíduos

156 mil metros cúbicos 
consumidos

Água

Redução  
de 16% 

face a 2019

* Estes reduções estão inflacionadas pela inesperada redução da actividade imposta no âmbito das medidas de combate à pandemia  
de COVID-19
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Ciente da importância do papel das empresas para esta transição, o El Corte Inglés 
está comprometido em optimizar a utilização dos recursos e matérias-primas 
através da integração de um modelo mais eficiente nas suas operações, e, assim, 
se direccionar para uma transição para a Economia Circular. Neste sentido, temos 
apontado os nossos esforços para a busca por melhores soluções na área das 
embalagens e de prevenção e redução de resíduos. 

Além de minimizar os resíduos produzidos, temos o compromisso de recuperar,  
pelo menos, 90% dos resíduos gerados em todos os nossos estabelecimentos de 
venda e plataformas logísticas, e assim promover a sua circularidade.

3.2.1 AS NOSSAS PRÁTICAS

Sustentabilidade nas embalagens

As embalagens e os respectivos resíduos são um desafio da actualidade. Existe a 
necessidade de reduzir o consumo de materiais associados às embalagens, mas em 
simultâneo é necessário garantir as suas funções essenciais, incluindo a qualidade 
do conteúdo, a protecção contra a contaminação, transporte e fornecimento de 
informação sobre o conteúdo.

De forma a dar resposta aos padrões de consumo actuais, a empresa adoptou  
uma política de selecção dos materiais disponíveis no mercado, o que permite 
encontrar as melhores soluções para o embalamento de cada produto, e integrar os 
princípios do eco-design e da economia circular, assim como a sensibilização  
e comunicação com os nossos colaboradores e clientes.

Neste sentido, o El Corte Inglés tem implementado um conjunto de medidas, 
que adiante se enumeram, que visam o consumo mais responsável de materiais e 
embalagens, para dar resposta à crescente consciencialização do consumidor para 
este tema. Algumas das medidas já estão totalmente implementadas, outras estão a 
ser testadas na nossa cadeia de valor. 

Reduzir em 30%

dos sacos de plástico nas entregas  
de supermercado em 2021

Reduzir 30%

a pegada de plástico  
no supermercado em 2025

Temos o compromisso de:
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MEDIDAS IMPLEMENTADAS MEDIDAS EM IMPLEMENTAÇÃO

SUPERMERCADO • Sacos reutilizáveis na linha de caixa, 
certificados pela norma UNE 53942*, com 
incorporação de 80% de material reciclado 
com certificado Blue Angel**. 

• Sacos de papel nas linhas de caixa, com 
certificação FSC (Forest Stewardship 
Council).

• Disponibilização de sacos em papel na zona 
das frutas e vegetais.

• Aumento da % de rPET*** nas embalagens 
dos produtos de marca-própria. As cápsulas 
de café são feitas com material compostável.

• Substituição gradual das cuvetes de plástico 
na zona de frutas e legumes, por outros 
materiais, como cartão.

* UNE 53942, permite 15 utilizações em 
condições normais.

** Certificado Blue Angel, garante que a sua 
composição tem plástico reciclado.

*** rPET (Polietileno tereftalato, um polímero  
termoplástico reciclado)

• Aumento da oferta de sacos reutilizáveis.

• Aumento das opções a granel na zona “Bio” e 
redução do material nas embalagens das frutas 
e legumes.

• Desenvolvimento de um Guia Interno para 
compras sustentáveis, que disponibiliza 
informação sobre as melhores soluções de 
materiais de embalagem tendo em conta o 
impacto no ambiente.

LOJAS EL CORTE 
INGLÉS

• Sacos reutilizáveis na linha de caixa, com 
incorporação de 80% de material reciclado. 

• Papel de embrulho certificado pelo FSC ou 
PEFC (Programme for the Endorsement of 
Forest Certification).

• Circuito de recolha de cabides.

ENTREGAS • Redução da utilização dos sacos de plástico.

LOGÍSTICA • Recuperação de 100% do material de 
embalagens nos processos de logística, com 
a implementação do nosso sistema de gestão 
de resíduos “Resíduo Zero”.



Consumo de materiais de plástico e papel (toneladas)

2020 112 12

179 29

163 29

2019

2018

Plástico Papel
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Queremos incentivar melhores escolhas, 
sem sacos de plástico
De forma a assinalar o Dia Internacional Sem Sacos de Plástico em 2020, 
adoptámos novas medidas para desincentivar a utilização de sacos de 
utilização única, e promover a escolha de opções mais sustentáveis.

Como medida principal, alterámos o preço dos sacos da saída de caixa nos 
supermercados, de forma a tornar os sacos de papel a opção de valor mais 
baixo, e assim incentivar a sua compra em detrimento dos sacos de plástico, 
apesar destes serem bastante menos onerosos para a empresa. Como 
medida secundária, aumentámos a nossa oferta de sacos reutilizáveis de 
longa duração, em materiais como a ráfia, a serapilheira e o TNT (tecido não 
tecido), em vários tamanhos e formatos.

DESDE 2019, AUMENTÁMOS EM 90% O CONSUMO DE SACOS 
REUTILIZÁVEIS, E REDUZIMOS O CONSUMO DE SACOS DE PLÁSTICO  
DE USO ÚNICO, EM CERCA DE 75%, COMPARATIVAMENTE A 2016.

O consumo de materiais de plástico e papel está associado à área das embalagens, e 
inclui, por exemplo, todas as tipologias de sacos, papel de embrulho ou embalamento. 
É neste sentido que estamos empenhados em reduzir a nossa pegada de plástico e a 
utilização de sacos, sempre que possível.
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Sustentabilidade no consumo de materiais

O nosso compromisso com a sustentabilidade estende-se a toda a cadeia de valor. 
Encontrar as melhores soluções para a área das embalagens é uma prioridade, no 
entanto estamos igualmente atentos ao consumo de materiais na operação das nossas 
actividades, de forma a minimizar os resíduos gerados. 

Entre algumas das medidas encontra-se a iniciativa de reduzir o consumo interno 
de papel. Tanto a disponibilização dos recibos de ordenado como de outros 
documentos, é agora em formato digital na nova APP NEXO, que permite que a 
comunicação interna seja mais amiga do ambiente. 

A título de exemplo, só a disponibilização dos recibos de ordenado em formato 
digital permitiu poupar, entre Dezembro de 2019 e Junho de 2020, cerca 272 resmas 
de papel, 136 mil folhas o que se traduz na preservação de 7 árvores. 
  
Outra das iniciativas que o El Corte Inglés tem vindo a trabalhar, diz respeito à 
gestão e reutilização das paletes utilizadas no transporte das mercadorias, medida 
pela qual recebemos um Certificado de Sustentabilidade, atribuído pela CHEP 
Portugal.

Com estas actividades 
poupámos

Mais de 95% das nossas paletes  
voltam a ser reutilizadas
No final de 2019, recebemos uma Certificação de Sustentabilidade pelo 
nosso sistema de gestão de paletes. Esta certificação demonstra o sucesso 
de uma operação conjunta, realizada pelas várias lojas da empresa, área 
logística, e sobretudo pela central de distribuição do El Corte Inglés, e que 
garante uma devolução das paletes utilizadas acima de 95%.

A qualidade e cuidado com que devolvemos estas paletes depois de 
utilizadas, permite que as mesmas regressem quase na totalidade ao 
circuito logístico e, dessa forma, atingimos números que nos orgulham:
 

POUPANÇA DE 198 ÁRVORES, DIMINUIÇÃO DE EMISSÃO DE CO2  
QUE PERMITIRIA DAR MAIS DE 5 VOLTAS AO MUNDO EM CAMIÃO  
E DIMINUIÇÃO DE CINCO CAMIÕES COMPLETOS DE RESÍDUOS. 

Um trabalho conjunto de diversas áreas do El Corte Inglés em Portugal  
em benefício do ambiente.

205
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3.2.2 RESÍDUO ZERO – A NOSSA GESTÃO SUSTENTÁVEL  
DE RESÍDUOS 

Integrado na nossa estratégia de Sustentabilidade Ambiental iniciámos em 2019, 
em Espanha, um plano ambicioso de neutralizar a nossa produção de resíduos, e 
assim aproveitar e valorizar todos os fluxos de resíduos produzidos nas nossas lojas 
e centros logísticos, e rumar à meta Resíduo Zero. Para materializar este plano, o 
Grupo iniciou a implementação do Modelo Resíduo Zero, e que permitiu ao El 
Corte Inglés ser pioneiro na obtenção do Certificado da AENOR Resíduo Zero. 
Esta certificação reconhece as organizações que valorizam as distintas fracções de 
resíduos que geram, evitando que tenham como destino final o depósito em aterro.
Com a implementação deste modelo, o Grupo El Corte Inglés obteve esta certificação 
nas suas operações em Espanha em 2019, estabelecendo um objectivo: 

Assegurar todas as lojas certificadas até 2022, e os supermercados Supercor até 2025.

Em Portugal, o processo de implementação do modelo arrancou em 2020,  
na loja de Lisboa e no armazém de Alcochete, com o objectivo de receber o 
Certificado da AENOR em 2021. O processo arrancou na loja de Gaia-Porto e no 
armazém do Olival no ínicio de 2021, com o mesmo objectivo. 

Resíduo Zero
Compromisso de reaproveitar  
mais de 90% dos resíduos  
que produzimos
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Modelo de Gestão Resíduo Zero
A criação e aplicação deste modelo teve por base a categorização e 
monitorização dos diversos fluxos de resíduos gerados nas suas operações, 
permitindo assim optimizar a separação e encaminhamento dos mesmos 
para valorização através dos diversos parceiros ou operadores de resíduos. 
A implementação deste modelo permite reduzir a criação de resíduos, a 
gestão organizada dos mesmos e a preparação para serem reutilizados e
reintroduzidos na cadeia de valor.

Para a sua gestão, a equipa do El Corte Inglés desenvolveu uma aplicação 
informática que permite a recolha de informação relativa aos fluxos de 
resíduos e à sua cadeia de valor. Com esta aplicação, é possível monitorizar 
o desempenho no seu plano para o Resíduo Zero, e em simultâneo 
disponibilizar informação para a Certificação da AENOR.

Valorização 90% ou mais

R
E
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T

IL
IZ

A
Ç

Ã
O

 R
ECICLAGEM

         Produtos com
 utilizaçõ

es d
istintas                                                                    Produtos com a mesma utilização

Vestuário para reutilização.

Resíduos gerados
nas nossas lojas

Extração de componentes para 
fabrico de novos produtos.

Residuo
CERO

BIO 
DIESEL

COMPOSTO

PLÁSTICO

Zero
Resíduo

TEXTIL
RECICLÁVEL



Destino dos resíduos

2020

2019

2018

Destinados para op. valorização Destinados para op. eliminação

77% 23%

71% 29%

59% 41%
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Implementação em Portugal

No El Corte Inglés em Portugal sempre houve a preocupação com a separação 
dos fluxos de resíduos, mas foi em 2020 que arrancou o projecto Resíduo Zero, 
em alinhamento com o Grupo. Desde Setembro de 2020 que a empresa tem vindo 
a identificar, classificar e promover a separação dos diversos fluxos de resíduos 
resultantes das suas operações, com a premissa de reduzir ao máximo o volume de 
resíduos indiferenciados. 

Com este projecto, será possível obter a certificação Resíduo Zero pela AENOR 
e atingir o objectivo de mais de 90% de resíduos valorizáveis.

Para tal, foram adoptados novos procedimentos de forma a promover a separação 
de todos os resíduos produzidos, e providenciar o seu depósito no destino mais 
adequado, evitando a sua deposição em aterro.

A implementação deste projecto tem sido faseada, começou em todos os pisos das 
lojas de Lisboa e Gaia-Porto, no Supermercado, Restauração, Expedição, armazéns 
de Alcochete e Olival, Sala de Descanso, Posto Médico, Balneários e, por fim, nos 
escritórios centrais, com a recolha separada de resíduos. 

Actualmente estão identificados 32 fluxos de resíduos, incluindo o indiferenciado, 
para os quais foram criados pontos de separação nos diferentes pisos e zonas, de 
forma a ser clara a segregação dos resíduos, mesmo das fracções não recicláveis, para  
evitar a contaminação de outras fracções.

Formação das pessoas

Para o sucesso da implementação do Resíduo Zero, é essencial o envolvimento 
e compromisso de toda a Equipa do El Corte Inglés, pelo que incluímos na 
oferta formativa para os nossos colaboradores, um curso que pretende dar 
toda a informação necessária para fazer parte deste projecto. Estima-se que 
em 2020, 70% dos colaboradores finalizaram este curso, e pretende-se atingir a 
meta dos 100% em 2021.

77% 
dos resíduos 
gerados 
são valorizados
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Fim dos resíduos indiferenciados  
nos escritórios centrais
Foram retirados dos escritórios os cerca de 300 caixotes de lixo 
indiferenciado para dar lugar a caixotes de lixo diferenciado o que torna 
possível separar, na origem, os resíduos que são reencaminhados para a 
reciclagem.  

Os resíduos produzidos nos escritórios - papel, embalagens, vidro e 
indiferenciado - deixaram de ser colocados em caixotes individuais e, 
consequentemente, reencaminhados para aterro. Agora, estes resíduos 
são valorizados, incluindo os resíduos orgânicos que são armazenados e 
transportados para serem transformados em fertilizante para plantas ou 
para a agricultura.

COM ESTA MEDIDA, ELIMINOU-SE A PRODUÇÃO DE RESÍDUOS 
INDIFERENCIADOS, QUE PASSAM A SER SEPARADOS EM ORGÂNICO, 
EMBALAGENS, PAPEL E VIDRO, QUE PODE SER VALORIZADO  
E RECICLADO.
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3.2.3 PROJECTOS DE ECONOMIA CIRCULAR

As parcerias são uma peça essencial para a promoção de uma economia mais circular. 
O El Corte Inglés está envolvido em diversos projectos, numa lógica de parceria, com 
o objectivo de encontrar soluções de circularidade para os materiais. 

Doações permitem estender a vida útil de produtos

Existem excedentes resultantes das actividades do El Corte Inglés, os quais 
poderiam ser considerados resíduos, por não ser possível integrarem novamente a 
cadeia de valor da empresa, tais como alimentação, vestuário e mobiliário. Quando 
em bom estado, estes materiais são contudo, doados a associações como a REMAR, 
a Cruz Vermelha Portuguesa, entre outras, apoiando a sustentabilidade económica 
das associações, que têm como missão a melhoria das condições de vida de pessoas, 
famílias e comunidades em países e regiões mais carenciadas, ao mesmo tempo que 
se promove uma economia mais circular.

Circuito de cabides

O El Corte Inglés, recicla os seus cabides.
Encontra-se numa fase de teste o sistema de recuperação dos cabides logísticos, que 
permite promover a sua reutilização pelos fornecedores. Dependendo do estado de 
conservação, os diferentes tipos de cabides são reaproveitados em circuito interno ou 
enviados para Espanha, de forma a serem triados e devolvidos às fábricas. Os cabides 
que vão para reciclagem são desmontados nos seus componentes (madeira, metal, 
plástico) de forma a entrarem no processo de produção de novos cabides. 

3.2.4 GESTÃO DA ÁGUA

A água é um recurso essencial, e como tal deve ser gerido com responsabilidade. O 
El Corte Inglés procura fazê-lo da melhor forma nas suas instalações, através de um 
Plano de Gestão Sustentável da Água, que visa a implementação de um conjunto de 
medidas que pretendem diminuir e optimizar o consumo deste recurso.  
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Nos últimos anos o El Corte Inglés instalou nas suas lojas de Lisboa e Gaia-Porto 
equipamentos que diminuem o fluxo de água, e torneiras automáticas com sensores 
em todos os pontos de saída de água, reduziu os tempos de abertura das torneiras e 
instalou chuveiros mais eficientes. A implementação deste plano levou a melhorias 
significativas na eficiência e utilização da água nas lojas.                         

Em 2020, o El Corte Inglés reduziu o consumo global de água em 16%, no entanto 
as interrupções da actividade normal das lojas, e as necessidades de higienização 
decorrentes da crise pandémica de COVID-19, tiveram influência no volume de água 
consumido. A tendência de decréscimo não foi constante em todas as instalações da 
empresa, pelo que se deve considerar 2020 um ano atípico e não representativo das 
actividades e das preocupações do El Corte Inglés.

Total de água consumida (m3)

2020

2019

2018

155 680

184 282

152 494
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