
1. A NOSSA 
ABORDAGEM
Só respeitando os recursos naturais 

presentes poderemos garantir a 

Com 225 anos de actividade, o Grupo Jerónimo 

sustentada, respeitando a qualidade de vida das 

sobre os ecossistemas dos quais o Grupo 

é transversal às Companhias do Grupo, procurando 

stakeholders1 e aos Objectivos de Desenvolvimento 
2:

II - Respeitar o Ambiente

ambientais gerados pelos nossos negócios. São três as 

I - Promover a Saúde pela Alimentação

i.  fomentar a qualidade e diversidade dos produtos 

ii.  
lato, abrangendo a disponibilidade, acessibilidade  
e sustentabilidade dos produtos comercializados.

III - Comprar com Responsabilidade

processos produtivos dos produtos que desenvolvem e 

abastecimento. Estamos empenhados em desenvolver 

V - Ser um Empregador de Referência

o desenvolvimento socioeconómico nos mercados onde 

equilibradas e um ambiente de trabalho estimulante e 

 

IV - Apoiar as Comunidades Envolventes
Estamos fortemente comprometidos com as comunidades 

e procurando contribuir para quebrar ciclos de pobreza e 

 
e idosos carenciados.

1  Os 10 principais temas materiais encontram-se referidos no 
Stakeholders” e no website 

www.jeronimomartins.com.
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Modelo de Negócio e Relação com o Desenvolvimento Sustentável

SUSTENTABILIDADE 
NA CADEIA 
 DE VALOR

INDÚSTRIA
Trabalhamos com os nossos 
parceiros procurando o 
desenvolvimento sustentável  
e inovador das suas 
actividades e produtos.

OPERAÇÕES

os impactes das nossas 
operações, melhorar as 
condições de trabalho e 
apoiar as nossas pessoas.

CLIENTE
Desenvolvemos soluções 
alimentares de qualidade,  
seguras e saudáveis e 
promovemos o consumo 
responsável.

COMUNIDADE
Apoiamos as nossas 

comunidades  
visando a coesão social 
e a quebra de ciclos de 

PRODUÇÃO PRIMÁRIA
Promovemos, com os nossos 

fornecedores, a origem 
sustentável das matérias- 

-primas e acções de protecção  
dos ecossistemas.

Grupo Jerónimo Martins mantém-se nos principais Índices ESG

O nosso desempenho no âmbito da actuação nos pilares de Responsabilidade Corporativa tem vindo a ser 
acompanhado por um conjunto alargado de stakeholders  
e Governance

FTSE4Good Developed Index e FTSE4Good Europe Index, que 

desenvolvimento dos seus negócios.

Mantivemos, também, a nossa presença nos índices STOXX Global ESG Leaders, STOXX Global ESG Environmental 
Leaders, Ethibel Excellence Investment Registers, Ethibel Sustainability Index Excellence  
Europe e Euronext Vigeo Eurozone 120.

Também continuámos a assegurar a nossa presença nos índices MSCI ACWI ESG Leaders e MSCI ACWI SRI  
Governance. Atingimos  

o rating AA, a um nível da liderança, em 2017.

 
em produtos de investimento estruturados e como benchmark  
dos compromissos, acções e resultados do Grupo na área da sustentabilidade e no desenvolvimento de longo  
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