
154

6. COMPRAR COM  
RESPONSABILIDADE
éticas e ambientais nas cadeias de 
abastecimento para potenciar uma 
melhoria gradual e sustentada dos 
impactes da nossa actividade.

6.1. Introdução

Consideramos que o desenvolvimento de 
parcerias com os nossos fornecedores e 

 

integrar critérios sociais, ambientais e éticos nas 
nossas escolhas e tomadas de decisão, com o 

impactes das nossas actividades hoje e no futuro, 

Sustentáveis e no Código de Conduta para 
Fornecedores17.

6.2. Compromisso:  
Fornecedores Locais

Optamos, preferencialmente e em circunstâncias 

i.    escassez de produto por motivo de 
 

ii.  

 

iii.
nacionais não permite que seja cumprido o 

o Grupo mantém com os consumidores. 

comercializados foram adquiridos a fornecedores 

Perecíveis e Marca Própria

dos produtos foi adquirida a fornecedores locais, 

18

Portugal a serem adquiridos a fornecedores locais, 
 

de produtos de origem local junto dos nossos 
 

Em Portugal, os produtos nacionais encontram-se  
 

17

18

de “Responsabilidade” em www.jeronimomartins.com.
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Na Polónia, os produtos de origem nacional  
Polski Produkt” 

(Produto Polaco) ou com a etiqueta  
jedzcopolskie” (Coma o que é Polaco).  

 

do consumo de fruta e vegetais, partilha de 
 

Na Colômbia, os produtos de origem nacional são 
marcados com a etiqueta “Hecho en Colombia” 

são marcados com a etiqueta “Una Marca de Ara” 

Relacionamento com Fornecedores

produtores e fornecedores, que se podem traduzir 

de processos e/ou garantia de escoamento do 
produto, estimulando assim as economias locais. 
Destacamos as seguintes iniciativas:

Portugal
•  Em 2017, o Pingo Doce desenvolveu uma 

parceria com um fornecedor local para 

•
uma cooperativa de pescadores da zona de 
Sesimbra para a pesca de peixe-espada preto, 
assegurando-se a qualidade e a competitividade 

•

lojas Pingo Doce com o objectivo de promover a 

•  o Pingo Doce manteve, em 2017, a medida 
extraordinária de apoio aos produtores 

dias (em vez dos 30 dias previstos na lei) do prazo 
de pagamento praticado pelo Pingo Doce, sem 

cerca de 500 produtores nas categorias de Fruta, 

Polónia
•

morangos da Europa. Para fazer face ao 
limitado tempo de vida útil para consumo 

com mais de 100 fornecedores, localizados 

de morangos, reduzindo o tempo entre a 
colheita e a disponibilidade do produto nas 
lojas. No primeiro ano de projecto (2014), foram 
vendidas 74 toneladas entre Julho e Setembro. 
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•

Estes consistem na oferta permanente de Fruta e 

oferta de produtos sazonais como citrinos, tomate 
e abóbora. O volume comercializado aumentou 

1.700 toneladas e contribuindo, em conjunto com 
os seus fornecedores, para o aumento da oferta 

•
pão tradicional cozido em forno de lenha, num 
projecto em parceria com uma Padaria Polaca 

Elaborado com base numa receita tradicional, o 
pão é amassado à mão e cozido num forno com 

•
parceria desenvolvida com produtores Polacos 
de carne bovina cujo ciclo de vida é controlado 

“

em cerca de 100 lojas. No primeiro ano de projecto, 
foram comercializadas mais de 30 toneladas.

Colômbia
•

fornecedores colombianos. Em 2017, colaborou 
com 95 fornecedores locais, que forneceram mais 

•

•

do género no mercado Colombiano. O produto é 
servido com um molho barbecue e de especiarias 

top 25 dos produtos mais vendidos em duas das 

•
de padaria, que, até ao momento, se focava no 
pão e baguetes, à massa folhada. Para o efeito, 
juntou técnicos da sua equipa de qualidade, 
chefs

Foram desenvolvidos cinco produtos, incluindo o 
croissant francês e o pastel de galinha/carne, que 

like-for-like na 
 

& Pastelaria. 

6.3. Compromisso: Direitos 
Humanos e do Trabalhador

acordos nacionais e internacionais aplicáveis em 

Sustentáveis19.

comerciais com fornecedores sempre que 
tomamos conhecimento de que estes e/ou  
os seus fornecedores desenvolvem práticas  

 

 

19
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dispostos a desenhar e a implementar um plano 
correctivo.

o compromisso de contribuir para erradicar o 

a assegurar a sua inexistência nas nossas 

6.4. Compromisso: Promoção  
de Práticas mais Sustentáveis  
de Produção

menor consumo de recursos naturais e impactes 
para os ecossistemas. 

commodities
soja, carne bovina, madeira e papel) no sentido 

nestes ecossistemas e contribuir para eliminar 

denunciados.

questionamos os nossos fornecedores em cujos 

sobre a respectiva origem e a existência de 

deste trabalho são publicamente divulgados  
na nossa resposta anual ao Carbon Disclosure 
Project (CDP) Forests. Os valores referentes  

 
por uma entidade externa.

É nosso objectivo assegurar, de modo progressivo,  
a origem sustentável das seguintes matérias- 
-primas, em linha com o compromisso de “Zero Net 
Deforestation by 2020” assumido no âmbito da nossa 

20.  
Em 2017, obtivemos os seguintes resultados:

•
•  Foram consumidas 22.956 toneladas nos produtos 

•  do total de óleo de palma utilizado, cerca de 

• Soja
•

13.649 toneladas de soja nos produtos de 

total, 8.215 toneladas são provenientes de 
21, um valor 

cerca de seis vezes superior ao registado 
em 2014. Este aumento da proveniência de 

de óleos alimentares contendo soja e em que 

indirectamente presente nestes produtos  
 

•

para a soja indirecta. De ressalvar que apenas 

22.

•
•  

um consumo de 108.439 toneladas de papel  
e madeira, excluindo produtos de embalagem, 

20

21  guidelines do Consumer Goods Forum, para a soja  
e o papel e madeira. Para a carne bovina, o Grupo considera as mesmas origens que as consideradas para a soja.

22  
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21

contidos em material de embalagem foram 

•  do total de papel e madeira utilizados nos 

dos produtos de embalagem de papel e cartão.

• Carne bovina
•

do Grupo. Destas, 938 toneladas têm origem em 
21, face às 2,83 

•

Sustainable Palm Oil e demos os primeiros passos 

dos sectores da indústria e retalho com o objectivo 

Grupo Jerónimo Martins obtém “A-” e “B” no CDP Forests 2017

 
As commodities  

 
para as commodities  

 
que desenvolve programas para empresas e cidades medirem, divulgarem e gerirem 
informações ambientais relevantes.

21 guidelines do Consumer Goods Forum, para a soja  
e o papel e madeira. Para a carne bovina, o Grupo considera as mesmas origens que as consideradas para a soja.

23

24  

de desenvolver e implementar projectos que 

Pescado
No contexto da nossa estratégia de pescado 
sustentável, e como resultado dos estudos 

23

24. Estas incluem: i) proibir a compra 

“Criticamente em Perigo” e para as quais não 

ii) procurar alternativas provenientes de 

selvagens e que não sejam provenientes de 
stocks geridos de forma sustentável e/ou que 

não sejam provenientes de aquacultura e/ou  
que não sejam provenientes de stocks geridos 
de forma sustentável, e/ou que não apresentem 



159

Jerónimo Martins   |  225 anos a crescer

• 
como “Criticamente em Perigo” para as quais não 

• 
“Em Perigo” apenas foram realizadas para 

• 

foram provenientes ou de espécies criadas 
em aquacultura ou de stocks geridos de modo 
sustentável.

Parcerias de combate ao desperdício 
alimentar

e, consequentemente, envolve vários dos pilares 
de Responsabilidade Corporativa. No que diz 
respeito ao relacionamento com os fornecedores, 

 
não-calibrados, que anteriormente tinham  

nutricional é igual aos produtos calibrados 
económicos, são integrados na cadeia de valor, 
chegando à mesa dos consumidores.

Os alimentos não-calibrados são incorporados nas 
sopas em Portugal e na Polónia ou em produtos 
de 4.ª gama (vegetais cortados e lavados prontos 

reduzido nas lojas Recheio. 

no mercado de mais de 13.600 toneladas destes 
produtos, também conhecidos como fruta e legumes 

Redução de distâncias percorridas pelos 
produtos
Desenvolvemos parcerias com os fornecedores de 
Fruta e Vegetais com vista a reduzir os impactes 

 

2

distância percorrida permite ainda assegurar 
em loja um produto de maior qualidade, uma 

comercializámos mais de 47 mil quilos de mangas 

determinados produtos estratégicos, através  

facilidade no controlo operacional do processo,  

e no tempo de entrega em loja, contribuindo para 
uma maior qualidade do produto. É o caso da 

Angus
de robalo e dourada em aquacultura, variedades 
tradicionalmente produzidas fora de Portugal.  
Em 2017, assegurámos o abastecimento de mais 
de 350 toneladas de Angus  
É nosso objectivo aumentar, progressivamente, 
estas quantidades.

Procuramos incorporar, progressivamente, no 

•

•  
na Polónia, 11 na categoria Fruta e Vegetais  

•
Stewardship Council (FSC) relativa  

•

•
•  2 referências de bebidas contendo café ou chá 

•
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#SKU

2017 2016

64 49 +31%
43 30 +42%
22 14 +57%
16 10 +60%

Dolphin Safe 15 12 +25%
14 13 +8%
13 13 0%

EU Ecolabel 7 8 -13%
6 4 +50%

Fairtrade 1 1 0%
Total 202 155 +30%

entidade externa e apresentam o logótipo da União Europeia, que assegura o cumprimento do Regulamento 

 
 

entre outros.  

Cacau, chá e café sustentáveis em produtos de Marca Própria

recorrendo a um modelo de agricultura sustentável. 

No mesmo período, a Biedronka lançou duas referências, uma contendo chá 

ingredientes são provenientes de agricultura sustentável e que cumprem os 

económicos, apoiando pequenos fornecedores através do pagamento de um 
valor mínimo garantido de produção.

garantindo uma melhoria das condições de trabalho e da qualidade de vida 
dos agricultores, assim como a protecção dos recursos naturais dos quais 
dependem.
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Bem-estar animal

Testes em animais
 

na Directiva Europeia 201/63/EU em todos os 
 

 
 

realizados testes sensoriais com o intuito de 
 

a que se destinam, e também em produtos 
cujo objectivo é controlar ou eliminar espécies 

 
(ex., insectos). 

Práticas adoptadas

promovemos práticas acima do benchmark.

 

que contenha Organismos Geneticamente 

em conjunto com fornecedores polacos e, até  
à data, é único na Polónia.

em regime de pasto natural, de acordo com os 
pressupostos de agricultura e pecuária de Elevado 
Valor Natural. Este conceito prevê que os sistemas 

inputs 

implementados.

Próprias das nossas Companhias que sejam 
provenientes de galinhas enjauladas.

No âmbito das actividades do Grupo na área 

Angus:
•

aos 3 m2

•
•

 
e práticas semelhantes.

•
permitindo que os peixes se desenvolvam  
no seu habitat

•
captura, de forma a evitar o stress no animal. 
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6.5. Auditorias a Fornecedores

Qualidade e Segurança Alimentar

fornecedores que desenvolvam a sua actividade em territórios onde o Grupo opera.

 

 

Auditorias a fornecedores de Perecíveis e de Marca Própria* 

2017 2016

Portugal

921 847 +9%
259 244 +6%

Polónia

**357 -5%
446 451 -1%

Colômbia

57 56 +2%
150 165 -9%

 
e, em 2016, mais 3.074.

elevado resultado de desempenho obtido, em 2016, por 30 dos fornecedores 

Codex 
Alimentarius ou ISO.
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segundo os standards
International Featured Standards (IFS) ou da Food 

Ambiente
Realizamos também auditorias exclusivamente 

a fornecedores de mercadorias, com vista a 

fornecedores são selecionados com base em critérios 
de materialidade para o Grupo (volume de negócios 

Em 2017, realizámos 35 auditorias ambientais 

por uma entidade externa. Em 2017, foram 

de desempenho ambiental (para a totalidade dos 

resposta obrigatória por parte do fornecedor no prazo 
máximo de seis meses. Reservamo-nos o direito 

negócio que não cumpram com o plano correctivo de 

auditoria realizada sempre no ano imediatamente 
subsequente ao da primeira auditoria.

6.6. Formação a Fornecedores

Em Portugal e na Polónia, realizaram-se mais  

fornecedores, focadas em temas de Qualidade  

especialmente em matéria de discussão de áreas  
de melhoria e desenvolvimento de produtos 
inovadores.

sobre guias electrónicas para transporte de 

presentes 30 participantes, representantes de 

No mesmo ano, o Grupo organizou a sua  

e a forma como as parcerias podem contribuir para 

portugueses do Grupo.

Produtos não-alimentares de Marca Própria distinguidos

 

género com esta distinção. Também os produtos dermocosméticos para crianças da Marca Própria 

produto hipoalergénico. 
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