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9. COMPROMISSOS  
PARA 2015-2017

Pilares de actuação Compromissos 2015-2017 Progresso

Promover a Saúde 
pela Alimentação nutricional dos produtos  

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

Cumprido. 

• 988 toneladas de gordura, incluindo saturada;
•
• 164 toneladas de sal.

Continuar a desenvolver 
programas de promoção 
da Dieta Mediterrânica e de 

 
de rótulos alimentares junto  
dos consumidores.

Cumprido.  

média, dando destaque à confecção mais saudável dos produtos 
e à oferta da marca Pingo Doce.
Na Polónia, no âmbito da promoção de informação sobre 

 
 

mais saudáveis e lerem os rótulos de produtos.

referências da gama sem 

produtos de Marca Própria,  
em Portugal e na Polónia

Cumprido. 

ou sem lactose. 

superior ao benchmark do 
mercado.

Cumprido. 

benchmark. 

à base de puré de fruta, diferenciando-se do benchmark

benchmarks.

Meal Solutions, desenvolver 
e implementar informação 
nutricional.

Cumprido. No âmbito da adaptação aos regulamentos 
nacionais e comunitários, as refeições das Meal Solutions 

estando disponíveis para consulta a pedido do cliente, e foram 

atendimento no sentido de divulgar os aspectos legalmente 
exigíveis ao nível dos alergénios.

(Continua)
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Meal 
Solutions, testar refeições 
para consumidores com 
necessidades alimentares 
especiais ou que procurem 
outras opções alimentares.  

Cumprido. Durante o ano de 2016, aumentou-se a oferta 
de refeições dirigidas a consumidores vegetarianos ou que 
procuram opções mais saudáveis de sete referências para 12. 
Todas as semanas, estão disponíveis nos Restaurantes e Take 
Away do Pingo Doce três pratos desta tipologia.

 
a desenvolver e implementar 
informação nutricional  
na Padaria

Cumprido. No âmbito da adaptação dos regulamentos 

comunicação dos alergénios, o Pingo Doce rotulou os seus 
produtos de Padaria e Pastelaria pré-embalados e embalados  
a pedido dos clientes, com a informação necessária.

Respeitar o Ambiente
do Grupo em 2% no triénio 
2015-2017 (por 1.000 € de 
vendas), face a 2014.

Cumprido.  
do Grupo (por 1.000 € de vendas) foi de 13,6%, face a 2014.

de água e electricidade em 2% 
(face a igual parque de lojas  
em Portugal e na Polónia).

Parcialmente cumprido.

também a evolução das vendas.

resíduos enviados para aterro 
em 5 p.p. no triénio 2015- 
-2017, face a 2014 (objectivo 
medido com o rácio quantidade 

quantidade total de resíduos).

Não cumprido.  

 
(20 no mínimo).

Não cumprido.

encerrado. Na Polónia, são agora 15 os CD com a mesma 

 
de 2017.

Comprar com
Responsabilidade

a continuidade de compras de, 
no mínimo, 80% de produtos 
alimentares a fornecedores 
locais.

Parcialmente cumprido. 
Distribuição Alimentar, com excepção do Pingo Doce (77%), 
em Portugal, Polónia e Colômbia cumpriram este compromisso, 
comprando mais de 80% de produtos alimentares a 
fornecedores locais. Como um todo, as compras alimentares 
das companhias de distribuição alimentar do Grupo foram 
superiores a 89%.

(Continuação)
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• Marca Própria (dois produtos);
• Frescos (quatro produtos).

Cumprido.
•

•  

Própria (Biedronka); 
•

(Pingo Doce);
•  

cacau (Biedronka); 
•
•  2 referências de bebidas contendo café ou chá com 

•

de óleo de palma no total de 
vendas de produtos de Marcas 
Próprias.

Cumprido. 
nos produtos de Marca Própria e Perecíveis em 2017, face a 

soja, bovino e madeira e papel 
provenientes de países em risco 

Não cumprido.  
a 2014, de 41% dos produtos de papel e madeira provenientes 

 

Para mais detalhes sobre as nossas acções, nomeadamente 

www.jeronimomartins.com e em www.cdp.net ao longo de 2018.

Apoiar as 
Comunidades 
Envolventes

 
dos impactos sociais resultantes 
dos apoios oferecidos, de 

Cumprido. Os resultados foram divulgados pelo Grupo em 
www.jeronimomartins.com referentes a estes anos e em 2017 
foram também incluídos no presente capítulo.

um projecto de investimento 
comunitário por ano, 
direccionado para crianças, 
jovens ou idosos provenientes 
de meios vulneráveis.

Parcialmente cumprido. 
apoio ao projecto comunitário Academia do Johnson, iniciado 

Associação para a Integração de Refugiados do Médio Oriente, 
na perspectiva de dar resposta à inclusão e empregabilidade  
de refugiados sírios.

Na Polónia, reforçar o 
envolvimento em projectos 

crianças, jovens e idosos 
provenientes de meios 
vulneráveis.

Cumprido. 

pretende contribuir para o desenvolvimento de crianças 

económicas. A Biedronka continuou a participar na plataforma 
 

 
 

de alimentação saudável nas escolas.

(Continuação)
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Na Polónia, aprofundar  
o programa de combate  
à malnutrição infantil, no âmbito 
do projecto Partnerstwo dla 

escolas em, pelo menos, 5%  
em cada ano lectivo.

Cumprido. Nesta plataforma multi-stakeholder, em 2017,  

lectivo anterior para as 8.318, o que corresponde a mais de 
metade das escolas primárias do país. O programa abrangeu 
275.758 crianças, um incremento de mais de 80 mil crianças 
desde 2016.

Na Colômbia, manter o 

creches comunitárias, por cada 
loja Ara aberta.

Não cumprido. Os apoios regulares de géneros alimentares foram 
 

a 2015, apesar da expansão das lojas Ara, devido a uma 
 

e 2016, foram abrangidas pela parceria entre a Ara e o ICBF um 

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

Na Colômbia, alargar o 
envolvimento em projectos 
sociais como as Aldeas Infantiles 

– Asociación de Bancos de 
Alimentos de Colombia para a 
doação de géneros alimentares.

Cumprido.

apoio indirecto, através do arredondamento voluntário do valor 
das compras dos clientes para esta causa, que superaram os 
169 mil euros neste período, garantiu-se um apoio importante  
a crianças e jovens provenientes de milhares de famílias.
O apoio à Abaco – Asociación de Bancos de Alimentos de 

em excedentes alimentares neste três anos,  
que se estima terem chegado a uma média mensal de mais  
de 590 pessoas em 2017.

Ser um Empregador  
de Referência

No seguimento dos 
compromissos assumidos no 
triénio anterior, e mantendo-se 
um contexto económico difícil 

famílias dos colaboradores, 
particularmente em Portugal  
e na Polónia, manter-se-á o foco 

i. na contínua melhoria  
das condições de trabalho  
dos colaboradores;
ii. no suporte à qualidade  
de vida das nossas famílias,  

 
onde operamos.

Cumprido.

 

 
ao apoio familiar do doente oncológico.
Neste período, foi dada continuidade a outros programas de 
apoio social a colaboradores em situação de vulnerabilidade 

 

a serviços médicos, aquisição de medicamentos, produtos 
para cuidados pessoais ou equipamentos de reabilitação, 

apoiado, em 2017, 706 colaboradores.

(Continuação)
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