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7. APOIAR AS COMUNIDADES  
ENVOLVENTES
proximidade com as comunidades 
onde estamos presentes procurando 
contribuir positivamente para o seu 
progresso social e económico.

7.1. Introdução

Com mais de 3.500 lojas alimentares de 
proximidade espalhadas por mais de mil cidades, 

a importância de ser um cidadão activo na 

socioeconómicos que as comunidades enfrentam, 
nomeadamente através do combate  

 
na quebra dos ciclos de pobreza e de exclusão 

 

 
e estilos de vida saudáveis.

 
 

www.jeronimomartins.com, que se foca nos 
grupos mais vulneráveis da sociedade: os idosos  

7.2. Gestão da Política

de recursos a projectos que abranjam o maior 

maiores e melhores resultados.
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25

são atingidas, mas também recolher o feedback 

25  

por sua vez, se estima terem chegado a mais  de 

monetária, focando-se maioritariamente  
em apoios nas áreas da Emergência Social, 

permitido investir em melhorias dos sistemas  
de gestão, quer em recursos humanos, quer  

O reporte dos principais indicadores, segundo 
 

Envolventes.

57,7%

9,6%

32,7%

Houve uma mudança 
positiva no seu 
comportamento 

ou atitude

Desenvolvimento de 
novas competências 
ou melhoria da sua 

Houve um impacto 
positivo na sua 

qualidade de vida

Benefícios para as Instituições

7,0%

56,4%

28,1%

8,6%

Disponibilidade para 
empregar mais 
colaboradores 
ou voluntários

Oferta de novos 
serviços ou 

produtos/melhoria 
de serviços ou 

produtos existentes

Melhoria dos 
sistemas de gestão 
(RH, IT, Finanças)

Maior disponibilidade

e melhoria no 
cumprimento

 da sua missão

São também realizadas visitas  
 

 
in loco da qualidade  
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7.3. Apoios Directos

Em 2017, mantivemos a oferta de produtos 
 

 
numa tentativa de travar o abandono escolar  
e a exclusão social.

Os apoios directos, em espécie e monetários, 

Corporativo

Com a chegada de refugiados a Portugal 

resposta à inclusão e empregabilidade de refugiados 

Denominado Mezze

Combate ao Desperdício Alimentar

Os excedentes alimentares que se 
encontram em condições de segurança 
alimentar, mas que não podem ser vendidos, 
são doados pelo Grupo, nas várias 

 
a pessoas em situação de vulnerabilidade 
extrema.  

 
a 10,7 mil toneladas doadas.

que o apoio do Grupo, no valor anual de 18 mil 
euros, é dado em géneros alimentares.

que consiste no desenvolvimento de iniciativas 

social, proporcionando-lhes novas experiências.

o combate à exclusão social e ao abandono 

provenientes de comunidades vulneráveis da 

de 20 pessoas apoiadas face ao ano transacto, a 

especializados, que, recorrendo à prática de 
desporto e apoiando o estudo como forma de 
desenvolvimento comportamental, social e técnico, 

em contexto real de trabalho, tendo sido 
contratados para a estrutura central e para  
o Pingo Doce.

Pingo Doce

solidariedade social em Portugal que cumprem a sua 

com géneros alimentares e valor monetário.

alimentares que, com um peso equivalente26  
 

Neste âmbito, o Pingo Doce desenvolveu uma 

clientes do peso total de produtos doados pelas 

comunidades.

26
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Recheio
O Recheio, João Gomes Camacho e Caterplus 
ofereceram donativos em géneros alimentares 

corresponde a ofertas de excedentes alimentares 
equivalentes a 31826 toneladas.

Biedronka

excedentes alimentares que, estando aptos para 

de 670 toneladas27, o equivalente a um valor de 

chegado a cerca de 11 mil pessoas.

transporte de mercadorias, em cerca de 77 mil 

(peluches de fruta e legumes), de cerca de 170 mil 

campanha “Vamos Ficar Juntos”, desenvolvida  

 

de entretenimento e de géneros alimentares 
 

de mais de 100 mil euros.

Ara

O programa Madres Comunitarias cumpriu o 

encaminhamento dos alimentos, assim como do 

Em 2018, este apoio será redesenhado para 

Entre 2014 e 2016, foram abrangidas pela parceria 

provenientes de 262 creches. Foram oferecidos mais 

num valor superior a 179 mil euros, o equivalente  
a mais de 220 toneladas de alimentos doados.

com parceiros públicos e privados para o combate 

encaminhamento de excedentes a pessoas 
carenciadas.

âmbito deste programa, de mais de 116 toneladas 

 
a um valor superior a 238 mil euros, um aumento  

 
que estes alimentos tenham chegado a uma 
média mensal de mais de 590 pessoas, evitando, 
ao mesmo tempo, a emissão equivalente a 2.400 
toneladas de CO2 que, de outra forma, seriam 
depositadas em aterro.

7.4. Voluntariado Interno  
e Outras Campanhas

Os colaboradores do Grupo mantiveram  

 
de promover o empreendedorismo junto  

 
 

27  
(9 zlotys) por cada quilograma.
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as comunidades, a economia e sobre como 
criar um negócio. No ano lectivo de 2016/2017, 
registaram-se 121 voluntários e para o ano lectivo 

Durante a época de Natal, foi organizada uma 
campanha interna de solidariedade para oferecer 

 
que junta cerca de 1.000 managers e a gestão  

 

 

No âmbito da iniciativa “Somos Imagem”, os 
colaboradores tiveram a oportunidade de ver 

sob o tema “Crescimento”.

produzidas, sensibilizando-os para a necessidade 

o mundo que os rodeia, como forma de promover a 
inclusão social. O valor doado pelo Grupo no âmbito 

Esta verba servirá para potenciar o investimento no 

jovens pelas quais são responsáveis.

7.5. Apoios Indirectos

em campanhas de recolha de alimentos e outros 

de verbas, pode ajudar a criar uma consciência 

pessoas com maior vulnerabilidade, nomeadamente 
através do apoio ao trabalho que todos os dias é 

Em Portugal, os clientes do Pingo Doce 

Contra a Fome, cerca de 1.000 toneladas de 
alimentos28

totalizaram mais de 198 mil euros.

 
 

a oferta de produtos alimentares através de  
várias campanhas realizadas ao longo do ano.  

de mais de 1.000 toneladas de géneros alimentares.

mais necessitados através do arredondamento do 
valor das suas compras. O valor doado é entregue, 

Colombia para o programa Fortalecimiento Familiar, 

86 mil euros, valor que serviu para apoiar o trabalho 

7.6. Outros Apoios

 
são mecanismos essenciais para compreender  
e abordar os principais riscos sociais, assim como 

 

 

28

Projecto Semear

 

intelectual e do desenvolvimento, através de projectos  
que lhes permitam ultrapassar barreiras à sua inclusão 

nesta população vulnerável.

As áreas de Qualidade e Comercial apoiaram a implementação 
do programa, que consiste na produção de hortícolas  
e frutícolas, aconselhando sobre as culturas com viabilidade  

oferecer formação técnica por via de estágios e uma solução  

butternut  
(manteiga) e 5 toneladas de batata-doce tricolor.
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na vida das pessoas.

 
 

 

Os dois projectos que a Companhia apoia são:
•

(Milk Start), que são vendidos exclusivamente 

necessidades diárias de vitaminas e minerais 
recomendadas para o salutar crescimento das 

2017 foi vendida uma média mensal de 1,4 
 

 
de unidades.

•  
 

de forma lúdica através de materiais 
 

de idade das escolas primárias aderentes,  
os seus pais e os professores, sobre a 

saudável. Registaram-se 8.318 escolas 

face ao ano lectivo anterior, o que corresponde 
a uma representatividade de mais de metade 

 

vegetais Green Factory para a continuidade 

Polaco). Num alinhamento com os programas 

 

jogos e palestras) com nutricionistas e cozinheiros 
no ano lectivo de 2016/2017. No ano lectivo 

 
em 61 escolas. Nos anos lectivos 2015/2016  

 

no projecto Eco-Cozinheiros, no âmbito do 

que visa sensibilizar os alunos das escolas 
 

 
agro-alimentar.

de ementas completas com ingredientes locais 
e sazonais, e que pudessem ser executadas em 

das equipas e oferecemos fornos solares aos 
vencedores de cada escalão de escolaridade. 

provas desenvolvidas.

Prémios de Literatura Infantil Pingo Doce e Biedronka

A promoção e difusão da literatura infantil tem sido uma 

aos livros como fonte de conhecimento, espírito crítico e 
criatividade por parte das gerações mais jovens.

acessíveis a todos os orçamentos familiares, o Pingo Doce e a 

promovem o surgimento de novos autores de escrita e ilustração.

edição do Piórko, que recompensam os vencedores com um 
valor de 50.000 euros a dividir igualmente pelas categorias 
de texto e ilustração e com a oportunidade de publicação e 
venda das suas obras, resultaram em mais de 2.350 e 4.100 
candidaturas, respectivamente. Desde as suas primeiras 
edições, o valor acumulado dos prémios atribuídos ascende aos 

ascende, respectivamente, a cerca de 69.000 e 115.000.
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