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MENSAGEM  
DO PRESIDENTE
Em 2017, batemos todos os recordes de vendas, 

mercado de todas as nossas insígnias e mantivemo-
-nos entre os maiores retalhistas do mundo.

2017 foi um ano marcante sob várias  
perspectivas, ao longo do qual se observou  
uma imprevisibilidade global crescente.

 

um quarto mandato, mas sofreu uma queda 
considerável dos resultados eleitorais do seu partido 
(CDU), que registou o pior resultado desde 1949. 

 

alemão, com a conquista de 94 mandatos pela 

germânica.  É a primeira vez que, na história da 
 

de extrema-direita chega ao Parlamento.  

federal realizada desde que, em 2015, o Governo 

 

e da extrema-direita na Europa, também  
 

e anti-europeu de Geert Wilders (PVV) passou  
de 12 para 20 lugares no Parlamento.  
É actualmente o segundo maior partido, mesmo 
tendo falhado o seu objectivo de tornar-se a maior 

Em 2017, a nota de sinal contrário chegou-nos  

que se repetiu logo a seguir, nas legislativas, com  
 

a maioria dos votos dos eleitores, que apoiaram, de 

a crise na vizinha Catalunha, que se encontra 
politicamente fracturada, esperando-se uma 

acontecer, não deixará de afectar Portugal dado o 

do que qualquer outra coisa, inelutavelmente 

Perderam-se, pelo menos 112 vidas humanas e, 
de acordo com a estimativa do Sistema Europeu 

aproximadamente 500 mil hectares, incluindo  
 

 
 

registadas na vertente económica. De facto,  

a subida do rating da República Portuguesa são 
 

 
nos sectores sociais do Estado e também as 
reformas estruturais que continuam por fazer.       

celebrámos os 225 anos de actividade comercial, 
ultrapassámos os 100.000 colaboradores e 
renovámos a nossa identidade visual corporativa 

rebranding que procurou 
equilibrar legado e modernidade. Em 2017, 

entre os maiores retalhistas do mundo, mais 

de sempre no ranking “Global Powers of Retailing 
2018”, um estudo da consultora Deloitte com a 
revista norte-americana “Stores”.
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na expansão dos negócios internacionais, e de 
exigência máxima nos nossos três mercados: 
Portugal, Polónia e Colômbia. O foco nas 

 like-for-like. 

 
o que representa, em termos comparáveis (i.e. 

O Grupo manteve-se como um investidor relevante 
e determinado nos mercados onde opera, tendo 

capex para os 724 

alocados a expansão (novas lojas e Centros de 

Portugal e na Polónia. 

 
 

realizados no ano. 

Do ponto de vista do consumo, a Polónia vive um 
ambiente favorável, estimulado pela queda do 

também em resultado do programa “Family 500 plus”. 

tempo, teve o sentido de oportunidade e a agilidade 

like-for-like como a sua 
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Quando considerado o mesmo parque de lojas, as 

ano e o crescimento total do volume de negócios 

da plataforma de Food-Service do Porto. 

face a 2016), e apesar do investimento realizado 
para impulsionar as vendas, o Recheio manteve a 

estrutura de custos, num contexto em que esta 
está sob pressão acrescida relacionada sobretudo 

constante), mantendo a respectiva margem 

Em Portugal, um mercado maduro e fortemente 
concorrencial, as nossas Companhias voltaram a 

O Pingo Doce encerrou 2017 com vendas totais de 

parque de lojas. 

Para além da intensidade promocional e da aposta 

toda a nossa rede, que, no total, representaram 102 

aos clientes, a Companhia iniciou em Outubro uma 

O Recheio soube aproveitar a dinâmica muito 

No que diz respeito aos nossos negócios ainda não 
lucrativos, a Hebe melhorou de forma consistente 

proposta e conseguiu provar que tem um conceito 
e um modelo de negócio com um potencial de 

abriu 30 lojas, chegando a 31 de Dezembro com 

Na Colômbia, onde o processo de paz é hoje 

construir o caminho de crescimento futuro para 

724 M€ de investimento

para a abertura de novas lojas e Centros 

em Portugal e na Polónia.
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e também a nossa própria curva de aprendizagem 
das necessidades e preferências dos consumidores 
colombianos. 

era a sua principal prioridade para 2017: acelerar 

e capilaridade. Cumprindo um programa de 

 

duplicou o número de aberturas face a 2016,  
ao mesmo tempo que prosseguiu os investimentos 

mantém sustentada a sua tendência ascendente 

provocada pelas perdas registadas nestes novos 

face a 2016), com a margem a situar-se nos 

presentes ou futuras não será comprometida,  

 
o pagamento de um dividendo de cerca de  

a um payout

de dividendos em vigor.

Continuaremos a investir fortemente nos nossos 

sustentabilidade. É esta gestão que nos garante, 
simultaneamente, um lugar entre os maiores 
retalhistas do mundo e a inclusão em importantes 

distinguem as melhores companhias que investem 
no desenvolvimento dos seus negócios a longo 
prazo através de um elevado desempenho 
também nas áreas social, ambiental e de governo. 

maioritário e a sua solidariedade com a missão 

a minha gratidão e perante todos renovo o meu 
compromisso de continuar a liderar o Grupo no 
sentido do crescimento rentável e sustentável.   

pelo seu valioso contributo para a visão que nos 

competência que fazem de nós aquilo que somos e 
que nos conduzem, dia após dia, até onde nos leva 

Pedro Soares dos Santos

Entrámos, pois, pujantes e bem preparados 

do crescimento a primeira prioridade 
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