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10. COMPROMISSOS 
PARA 2018-2020

Pilares de actuação Compromissos 2018-2020

Promover a Saúde 
pela Alimentação 

 
da inovação e reformulação de produtos, e nas refeições de Meal Solutions.

Continuar a desenvolver programas de promoção da Dieta Mediterrânica e hábitos nutricionais 
 

a leitura de rótulos alimentares junto dos consumidores.

 

 

 
benchmark do mercado.

 
quanto às suas matérias-primas em laboratórios externos, assegurando a autenticidade  
das mesmas e combatendo a fraude alimentar.

 

 
nas dimensões nutricional e quanto a informação alcoólica.

 
dos produtos alimentares e combater o desperdício alimentar, através da adopção, sempre 
que possível face aos requisitos legais, de apenas uma data de validade presente nos rótulos 
de produtos.

Respeitar o Ambiente
face a 2017.

 
face a 2017.

 
em artigos de Marca Própria.

(Continua)
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Jerónimo Martins   |  225 anos a crescer

Pilares de actuação Compromissos 2018-2020

Comprar com 
Responsabilidade

Garantir que 80% das compras do Grupo Jerónimo Martins, de produtos alimentares,  

 

pelo The Consumer Goods Forum, nomeadamente através da gestão activa do óleo de palma, 
soja, carne bovina e madeira e papel.

 
e Perecíveis.

Apoiar as Comunidades 
Envolventes

 

direccionado para crianças, jovens ou idosos provenientes de meios vulneráveis.

 
jovens e idosos provenientes de meios vulneráveis.

Na Polónia, expandir o programa de doações alimentares directamente das lojas  

esperando-se impactar pelo menos 4.000 pessoas todos os anos.

Colombia, e com a Abaco – Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia para a doação 
de géneros alimentares.

Ser um Empregador  
de Referência

Melhoria contínua da qualidade de vida dos colaboradores através dos programas  
de responsabilidade social interna em todos os países onde nos encontramos presentes.

Reforço contínuo dos programas de formação e informação a respeito do Código de Conduta 

trabalho ou função, promovendo o respectivo cumprimento.

Promover a diversidade na atracção de talento.

(Continuação)
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