
A Nossa Abordagem

1.

Com mais de dois séculos de 
história, o Grupo Jerónimo 
Martins trabalha para criar 
valor de forma sustentada, 
respeitando a qualidade de 
vida das gerações presentes e 
futuras e procurando mitigar, 
tanto quanto possível, o 
impacte das suas actividades 
sobre os ecossistemas. 

4. Como fazemos a diferença

Consciente dos impactes gerados pelos seus negócios, o Grupo tem 

por objectivo promover a gestão eficiente de recursos, aliada à 

preservação ambiental. As suas acções são focadas em três áreas 

prioritárias: alterações climáticas, biodiversidade e gestão de resíduos.

Respeitar o Ambiente

As Companhias do Grupo estão sensibilizadas para as origens e 

processos produtivos dos produtos que desenvolvem e adquirem, 

procurando integrar preocupações éticas, sociais e ambientais nas 

decisões relativas às suas cadeias de abastecimento. O Grupo está 

empenhado em desenvolver relacionamentos comerciais duradouros, 

praticar preços justos e apoiar activamente a produção local nos países 

onde opera.

Comprar com 
Responsabilidade

O Grupo está fortemente comprometido com as comunidades dos 

países onde opera, promovendo a coesão social e procurando 

contribuir para quebrar ciclos de pobreza e malnutrição, através  

de apoios a projectos e causas junto dos grupos mais frágeis da 

sociedade: crianças e jovens, e idosos carenciados.

Apoiar as Comunidades
Envolventes

Através da criação de emprego, o Grupo pretende estimular o 

desenvolvimento socioeconómico nos mercados onde actua. Para tal, 

promove políticas salariais equilibradas e um ambiente de trabalho 

estimulante e positivo, numa relação de compromisso firme com  

os seus colaboradores, que são alvo também de políticas de 

responsabilidade social, extensíveis às suas famílias.

Ser um Empregador  
de Referência

A promoção da saúde pela alimentação materializa-se  

em duas estratégias de actuação:

i.  fomentar a qualidade e diversidade dos produtos alimentares  

que as Companhias comercializam; 

ii.  assegurar a segurança alimentar no sentido mais lato,  

abrangendo a disponibilidade, acessibilidade e sustentabilidade  

dos produtos comercializados.

Promover a Saúde  
pela Alimentação

A estratégia de Responsabilidade Corporativa, transversal às Companhias do Grupo, é constituída por cinco eixos:
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Cadeia de Valor  
e Sustentabilidade

5. Comunidade

Combate ao desperdício alimentar

Doações de alimentos

4. Cliente

Alimentação saudável

Qualidade e segurança
alimentar

Consumo responsável

1. Recursos Naturais

Biodiversidade

Exploração sustentável

Fonecedores locais

2. Indústria

Monitorização ambiental

Cumprimento do Código 
de Conduta

Inovação de produto

3. Operações

Eco-eficiência

Apoio a colaboradores

Recolha e valorização de resíduos 
das operações e de clientes

Grupo Jerónimo Martins incluído  
nos Índices FTSE Russell

A abordagem do Grupo e o seu desempenho no âmbito 

dos pilares de Responsabilidade Corporativa têm vindo 

a ser acompanhados por um conjunto alargado de 

stakeholders, entre os quais analistas de Ambiente, 

Sociedade e Governance (ESG). 

Em 2016, o Grupo Jerónimo Martins foi incluído – pela 

primeira vez – nos índices FTSE Russell: FTSE4Good 

Global Index e FTSE4Good Europe Index. A série 

FTSE4Good foi criada com o objectivo de auxiliar 

investidores a integrar critérios de ESG nas suas 

decisões de investimento. Os índices estão desenhados 

para medir o desempenho das empresas que 

demonstram páticas robustas em matéria de ESG.  

Os índices FTSE4Good são usados por vários 

participantes no mercado para criar e avaliar fundos  

de investimento e outros produtos responsáveis.

Esta inclusão resulta do reconhecimento dos 

compromissos, acções e desempenho do Grupo na área 

da sustentabilidade e no desenvolvimento de longo 

prazo dos seus negócios.

Modelo de Negócio e Relação com o Desenvolvimento Sustentável
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