
132

4. PROMOVER A SAÚDE 
PELA ALIMENTAÇÃO
Estamos empenhados na melhoria da 
qualidade de vida dos consumidores, 

do consumo responsável.

4.1. Introdução

 
todos os dias visitam as nossas lojas, levamos  
a sério o compromisso de defender e promover  

 

responsável como forma de promover também  
a sustentabilidade do nosso negócio.

hábitos alimentares da sociedade nos últimos anos 
 

 
a obesidade, a diabetes, a osteoporose e as 

destes hábitos alimentares implica, além da 

um compromisso com o investimento no 

nutricionalmente equilibrados, menos processados 

intolerâncias a determinados ingredientes, a par  
de uma rotulagem nutricional completa e intuitiva.

concretiza-se fundamentalmente em duas 

o tema material referido pelos mais de 4.700 
stakeholders auscultados na análise feita às partes 
interessadas do Grupo em 2016:
i.  fomentar a qualidade e diversidade  

ii. 

4.2. Qualidade e Diversidade

existentes em Portugal, na Polónia e na Colômbia 

•

•

nutricional, ingredientes, rotulagem, tamanho  

•

ingredientes nem aditivos de origem transgénica 

os consumidores serão informados através da 
respectiva rotulagem.
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Guidelines de Desenvolvimento 

•
conservantes e outros aditivos sintéticos 

•  quantidades máximas admitidas de alguns 

•
•  materiais de embalagem permitidos para 

•

•
incluem testes sensoriais, auditorias e controlos 
laboratoriais.

Em 2017, procedeu-se à revisão das Guidelines 
dando maior foco aos critérios nutricionais para 
produtos consumidos maioritariamente por 

presentes nos produtos.

4.2.1. Lançamentos

a pessoas com necessidades alimentares 

•  preparados de vegetais salteados com tempero 

•  

de fosfatos, que são habitualmente utilizados  

•  iogurtes estilo-islandês (skyr) FruVita, natural e 
nas variedades de framboesa, mirtilo e groselha, 

•  massas Pastani de cereais integrais como o 
centeio, trigo, trigo sarraceno e espelta, sendo 

uma dieta equilibrada.

para consumidores vegan, ou seja, cuja 

mel, contribuindo assim, por via da escala 
e da capilaridade da nossa cadeia, para a 

Contam-se os snacks de fruta Vitanella, uma fonte 
 

de sal e sem glúten, e ainda o  de tortilha  
de milho Pano.

gordura são as primeiras referências desta gama, 

comunitários.
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e da Dieta Sem Glúten) para o acompanhamento 

21 referências sem glúten, destacando-se as 

lactose, que incluem os gelados Symfonia, também 

 
na Polónia para pessoas intolerantes à lactose.

de conveniência confeccionados previamente 
por forma a manterem praticamente inalteradas 
as propriedades nutricionais, evitando o uso de 
conservantes e prolongando o tempo de vida  
de prateleira. Em 2017, duas novas referências  
de carne de pato foram adicionadas à gama.

 

a saúde e/ou pouco processados, apostando 
 

os consumidores:
•

 

•

fontes de cálcio e conterem elevados teores  

naturalmente presentes. No último caso, têm 
 

•  bolachas matinais de leite e cereais, chocolate, 
aveia, quinoa e papoila, e cereais ancestrais, 

de girassol alto oleico (que tem ácidos gordos 
polinsaturados superiores aos do azeite e com 

 

 

•  nuggets

forno, o que contribui para que se torne numa 

•  snacks

Na gama Pura Vida, destinada a públicos  
com necessidades e/ou preferências dietéticas 

Destacam-se:
•

•

•

funcionamento do sistema circulatório. Sendo 
uma fonte de zinco, tem ainda um alto teor  

•  a Quinoa em Grão, um superalimento com alto 



135

Jerónimo Martins   |  225 anos a crescer

Doce, uma sobremesa tradicional de Portugal.

numa perspectiva de disponibilizar alternativas 

entre as quais:
•  os cereais Heil de granola, nas variedades 

de amêndoa e noz, e de frutos vermelhos 

•
 

 

•  as tortitas de milho e de arroz com sal marinho 
Heil, com teores de sal reduzidos, sem gordura, 

•
lactose e semi-desnatada, e leite gordo, ambos 

4.2.2. Reformulações

forma a contribuir positivamente para uma melhor 

Na Polónia, reformularam-se 47 produtos 

gordura. No total, foram retiradas 713 toneladas 

de sal7. 

Os teores de sal foram reduzidos em nove 
referências embaladas de peixe (salmão, arenque 

 

Os teores de gordura foram reduzidos em 21 

destacando-se os tradicionais pastéis recheados 
pierogi previamente cozidos e aptos para posterior 

vaporizados, receita russa e de recheio de 
cogumelo e repolho, a gordura foi reduzida entre os 

reformuladas, assinalam-se três variedades de 

três toneladas.

Em Portugal, reformulámos 41 produtos, evitando  
a entrada no mercado de cerca de três toneladas  

de 64 de gordura saturada e 11 toneladas de sal.

No âmbito da unidade de negócio Meal Solutions 

4.2.3. Promoção de Escolhas Mais 
Saudáveis

Packaging
 

 
os requisitos técnicos e legais, nomeadamente 

 
e apresentando tabelas nutricionais completas, 
com valores por 100 gramas e por dose.

Reformulações Totais

• 718 toneladas de gordura;
• 64 toneladas de gordura saturada;

• 59 toneladas de sal.

7  
na fórmula das referências abrangidas multiplicada pelo número de unidades vendidas no ano.
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mais intuitiva, na frente das embalagens, tem 
sido uma prioridade para o Grupo no sentido 
de permitir ao consumidor uma decisão mais 
consciente dos produtos que compra.
Em Portugal, destacam-se:
•

cujos ingredientes pudessem potencialmente ter 

•

•  
de simbologia que desaconselha o consumo  

•
 

•
charcutaria Pingo Doce que contenham pouca 

Portuguesa de Cardiologia.

Na Polónia, assinalam-se:
•

•
vegan e para produtos orgânicos, acompanhando 

consumidores com necessidades e/ou preferências 

•

O Pingo Doce tem vindo a seguir, desde há  
 

como referência para o desenvolvimento de 
 

da unidade de negócio Meal Solutions, como 
 

vegetais/fruta veiculados nas embalagens de 

tiragem média de 150 mil exemplares, manteve-se 

que incentivam também o reaproveitamento de 

O  do Pingo Doce, para além de 

desta dieta, publica ainda uma lista de produtos 
sem lactose ou glúten, com o objectivo de auxiliar 

desta lista é feita todos os meses pela equipa de 

campanha publicitária “Juntos fazemos da mesa 
um lugar melhor”, que pretendeu sensibilizar para 

 
e psicológica/emocional, alertando, nomeadamente, 

a divisão de tarefas entre homens e mulheres, 

familiares, assumindo como elemento central a 

de charcutaria Kraina Wedlin Nature, considerando 
que são produtos clean label, ou seja, sem aditivos 

ou potenciadores de sabor (como o glutamato 
monossódico).
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Em 2017, também teve continuidade a campanha 

interactivos e didácticos que potenciam a memória 

desenvolvemos ainda:
•

de todos os peluches ocorridas num determinado 

•

que desenvolve estudos sobre as necessidades 

Colaborando com este instituto, o Grupo manteve 

disponibilizou uma linha especial de atendimento 
telefónico para aconselhar os consumidores a 
fazerem as escolhas nutricionais mais saudáveis 
e a lerem os rótulos de produtos.

parceria com o fornecedor Green Factory, da 
marca exclusiva Vital Fresh. Este projecto tem por 
objectivo promover hábitos alimentares saudáveis 

desenvolvidos 165  culinários em 61 
escolas de sete cidades, que tiveram como  
público-alvo mais de 3.600 alunos.

a estilos de vida activos e a partilha de receitas 
para pessoas com necessidades alimentares 

sido desenvolvidos folhetos informativos, num 

foram publicados 54 artigos em vários órgãos 

 
juntam-se ainda 40 artigos divulgados através  
de meios internos destinados a colaboradores.

4.2.4. Parcerias e Apoios
Com o objectivo de aprender e partilhar 

produtos destinados a pessoas com necessidades 

Em Portugal, no âmbito da parceria com a 
 

de receitas saudáveis, o Pingo Doce contribuiu  

 
em www.alimentacaosaudavel.dgs.pt. 

 

dedicadas à qualidade alimentar.

O Grupo prosseguiu, ainda, as parcerias com 

•  
 

•

•  
 

•

Polónia8

•  

8
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alimentar, aplicáveis a todas as categorias de 
produtos.

4.3. Qualidade e Segurança 
Alimentar

e equipamentos por forma a garantir produtos de 

respectivos indicadores de desempenho, contamos 
não só com os nossos técnicos de Qualidade e de 

externos.

actualizados os processos de controlo com vista  

de produtos.

Durante o ano de 2017, foram renovadas/mantidas 

•
 

 
e ao processo de desenvolvimento de produtos 

•
 

• Codex 
Alimentarius das cozinhas centrais do Pingo 

• Codex 
Alimentarius das lojas Recheio Cash & Carry 

• Codex 
Alimentarius de uma loja franchisada  

• Codex 
Alimentarius das plataformas Food Service  

•
Codex Alimentarius dos 

com o Regulamento CE 834/2007.

4.3.2. Auditorias

pelo Grupo, realizam-se auditorias de controlo de 

Distribuição Polónia

foram auditados tanto interna como externamente 

equipamentos e procedimentos.

Lojas e Centros  
de Distribuição

Biedronka Centros de Distribuição

2017 2016 2017 2016

5.371 4.411 +22% 30 30 -

201 25 +704% - - -

- - - 31 30 +3%

80% 81% -1 p.p. 96% 96% -

Codex Alimentarius. 
 

Codex Alimentarius.
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de trabalho, equipamentos e manipuladores de 
produtos, com o objectivo de controlar os riscos 
microbiológicos, recorrendo a laboratórios externos 
acreditados. Foram executadas 269 análises,  

Distribuição Portugal

Lojas e Centros  
de Distribuição

Pingo Doce Recheio Centros de Distribuição

2017 2016 2017/
2016

2017 2016 2017/
2016

2017 2016 2017/
2016

836 1.004 -17% 85 106 -24% 39 25 +56%

1.376 785 +75% 139 107 +30% 76 19 +300%

Externas 19 16 +19% 55 32 +72% 10 3 +233%

Desempenho 88% 86% +2 p.p. 87% 82% +5 p.p. 90% 91% -1 p.p.

Codex Alimentarius  
e adequados às realidades em que as Companhias operam.

O aumento das auditorias de acompanhamento 

externas, surgem, na sua maioria, na sequência de 

os acréscimos face a 2016 podem explicar-se pelo 
facto de se terem realizado acompanhamentos 
quinzenais aos armazéns com o objectivo de 
monitorizar o cumprimento de boas práticas.

Lojas e Centros  
de Distribuição

Ara Centros de Distribuição

2017 2016 2017 2016

308 182 +69% 3 2 +50%

 65% 72% -7 p.p. 91% 95% -4 p.p.

Recorrendo a laboratórios externos acreditados, o 
Pingo Doce, o Recheio e os respectivos Centros de 

como a água e o ar. Este valor representa um 

Distribuição Colômbia
Na Colômbia, foram realizadas auditorias às lojas 

externas.

AUDITORIAS DE
QUALIDADE E SEGURANÇA

ALIMENTAR

8.579
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3.185 análises, que se explica pela expansão do número de lojas.

4.3.3. Análises

internas referidas no ponto anterior, análises laboratoriais aos fornecedores de 

Distribuição Polónia

Número de Análises/Amostras recolhidas 2017 2016

12.050 12.218 -1%

878 1.332 -34%

Fruta e Vegetais 751 759 -1%

Carne e Pescado 375 1.621 -77%

Padaria 71 39 +82%

Ovos 128 - -

 

Distribuição Portugal

Número de Análises/Amostras recolhidas 2017 2016

15.852 12.566 +26%

4.134 3.971 +4%

Fruta e Vegetais 2.937 2.529 +16%

Carne 1.428 1.391 +3%

Pescado 1.038 1.050 -1%

Padaria 511 642 -20%

Meal Solutions 1.038 1.456 -29%
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deve-se, sobretudo, ao aumento de frequência de controlos de autenticidade  

 
 

 
União Europeia. No caso da Padaria, o decréscimo registado tem como motivos  

 

Meal Solutions 
 

e de não terem sido adquiridos novos equipamentos, tornando desnecessárias  

Distribuição Colômbia
Na Colômbia, realizaram-se 5.023 análises laboratoriais a produtos disponibilizados 

Número de Análises/Amostras recolhidas 2017 2016

4.146 +21%

817 +1%

Fruta e Vegetais 17 26 -35%

Carne 26 44 -41%

Pescado 5 7 -43%

Padaria 12 10 +20%

4.3.4. Formação
 

 
(54.689 horas) e 3.549 colaboradores na Colômbia (17.847 horas). 

POLÓNIA

12.050

ANÁLISES A PRODUTOS ALIMENTARES DE MARCA PRÓPRIA

PORTUGAL

15.852
COLÔMBIA

4.146
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