
•  Abertura de 83 lojas, terminando o ano com 2.722 localizações 
•  Remodelação de 221 lojas
•  Lançamento do cartão de fidelização Moja Biedronka, 

reforçado com várias campanhas
•  Entrada em funcionamento da fábrica de sopas, com produção 

de nove variedades e distribuição para todas as lojas

•  Abertura de 14 lojas, cinco das quais em regime de gestão  
por terceiros, e duas lojas de conveniência Pingo Doce & Go, 
encerrando o ano com 413 localizações

•  Celebração dos 25 anos da Marca Própria, contando, em 2016, 
com mais de 1.800 referências em catálogo

•  Abertura de uma loja em Sines, a juntar às 37 já existentes e 
quatro plataformas, das quais três dedicadas ao Food Service

•  Adesão de 36 lojas ao conceito Amanhecer, terminando o ano 
de 2016 com um total de 285 lojas na rede

•  Renovação do sítio institucional, o qual permitiu a abertura da 
loja online, sendo o primeiro Cash & Carry a disponibilizar este 
serviço em Portugal

Biedronka

Pingo Doce

Recheio

Estabelecemos e atingimos 
objectivos claros de 
consolidação de vantagens 
competitivas na Polónia  
e em Portugal, assim como  
de crescimento na Colômbia.

Factos-Chave do Ano

1.
Em 2016, a Biedronka acelerou o número de 

remodelações para 221 lojas (155 em 2015), imprimindo 

um ritmo mais normalizado a este programa, já que  

em 2015 o foco na actualização do sortido conduziu  

a um abrandamento do mesmo.

2. O que fizemos em 2016
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•  Início da construção da nova fábrica de Lacticínios  
em Portalegre

•  Arranque da primeira instalação de Aquacultura  
em Sines para produção de robalo 

•  Parceria com operador local na Madeira, com vista  
à produção de dourada

•  Início das operações na região de Bogotá
•  Abertura de 79 lojas, terminando o ano com 221 localizações  

a operar em três regiões da Colômbia

•  Abertura de 26 lojas, terminando o ano com um total de 153 
localizações

•  Implementação do novo conceito de loja, com cinco lojas 
totalmente remodeladas

Jerónimo Martins Agro-Alimentar (JMA)Ara

Hebe

2016 foi o segundo ano de actividade da JMA, cujo 

principal desígnio é assegurar a protecção das fontes  

de abastecimento do Grupo em Portugal, garantindo 

uma oferta diferenciadora, em categorias consideradas 

cruciais para as cadeias de Distribuição Alimentar.

•  Abertura de duas lojas Jeronymo no Porto
•  Remodelação de duas lojas Hussel para adaptação ao novo 

conceito, mais moderno 

Jeronymo e Hussel

•  Alienação de 100% da subsidiária Monterroio – Industry  
& Investments B.V., que inclui as participações na área da 
Indústria (Unilever JM e Gallo) e Serviços (JMD), à Sociedade 
Francisco Manuel dos Santos B.V.

Corporativo 

 29


	1. Factos-Chave do Ano
	Biedronka
	Pingo Doce
	Recheio
	Ara
	Hebe
	Jerónimo Martins Agro-Alimentar (JMA)
	Jeronymo e Hussel
	Corporativo




