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1. Factos-Chave do Ano 
 

Biedronka 
 

➢ Abertura de 121 lojas, terminando o ano com 2.823 localizações  
➢ Remodelação de 226 lojas 
➢ Abertura do 16.º Centro de Distribuição em Gorzow reforçando a capacidade logística da área 

Oeste da Polónia 
➢ Cartão de fidelização Moja Biedronka ultrapassou os seis milhões de cartões registados 

 
Pingo Doce 
 

➢ Abertura de 10 lojas, quatro das quais em regime de gestão por terceiros, encerrando o ano 
com 422 localizações 

➢ Remodelação completa de 23 lojas e 21 remodelações ligeiras 
➢ Inauguração do maior Centro de Distribuição do Grupo em Alfena, no Norte de Portugal 
➢ Lançamento da App Pingo Doce, que entre as principais funcionalidades permite procurar, 

visualizar e seleccionar as promoções existentes em loja 
 
Recheio 
 

➢ Abertura de uma loja em Gaia, a juntar às 38 já existentes e quatro plataformas, das quais três 
dedicadas ao Food Service 

➢ Relocalização da Plataforma Logística do Porto para Guardeiras para reforço do serviço ao 
canal HoReCa 

➢ Adesão de 29 lojas ao conceito Amanhecer, terminando o ano de 2017 com um total de 314 
lojas na rede 

 
Ara 
 

➢ Abertura de 169 lojas, terminando o ano com 389 localizações a operar em três regiões da 
Colômbia 

 
Hebe 
 

➢ Abertura de 30 lojas, terminando o ano com um total de 182 localizações 
➢ O programa de fidelização da Hebe atingiu cerca de 2,5 milhões de membros 
➢ Rebranding de todas as farmácias para HebeApteka 

 
 
JMA (Jerónimo Martins Agro-Alimentar) 
 

➢ Continuação da construção e instalação dos equipamentos de processamento da nova fábrica 
de Lacticínios em Portalegre, cuja abertura está prevista para 2018 

➢ Aquisição de duas explorações agrícolas, conferindo maior capacidade à operação de engorda 
de carne de bovino Angus 

➢ Primeira captura de Robalo em Sines e início da produção de Dourada na Madeira 
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Jeronymo e Hussel 
 

➢ Abertura de três lojas Jeronymo 
➢ Remodelação de quatro lojas Hussel para adaptação ao novo conceito  

 
Corporativo 

➢ Comemoração dos 225 de Jerónimo Martins 
➢ Lançamento da nova identidade visual de Jerónimo Martins 
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