valor, a independência do Auditor Externo no exercício
da sua função.

Valor

%

95.390

10,9%

Valor dos serviços de garantia de fiabilidade (€)

-

-

Valor dos serviços de consultoria fiscal (€)

-

-

11.720

1,3%

735.284

84,0%

Pela Sociedade

A este respeito refere-se ainda que, no ano 2011,
a Comissão de Auditoria regulou a contratação dos serviços
diferentes dos de revisão legal de contas e de auditoria
ao Auditor Externo, tal como referido no ponto 37,
permitindo que os mesmos sejam contratados desde
que não seja posta em causa a independência do Auditor
Externo e sujeitando-os a aprovação prévia, logo que o seu
montante global acumulado no ano ultrapasse 10%
dos honorários globais para os serviços de auditoria.
47. INDICAÇÃO DO MONTANTE DA REMUNERAÇÃO
ANUAL PAGA PELA SOCIEDADE E/OU POR
PESSOAS COLECTIVAS EM RELAÇÃO DE DOMÍNIO
OU DE GRUPO AO AUDITOR E A OUTRAS PESSOAS
SINGULARES OU COLECTIVAS PERTENCENTES À
MESMA REDE E DISCRIMINAÇÃO DA PERCENTAGEM
RESPEITANTE AOS SEGUINTES SERVIÇOS
Relativamente a 2015, o total de remunerações pagas ao
Auditor Externo e a outras pessoas singulares ou colectivas
pertencentes à mesma rede foi de 875.015 euros.
Em termos percentuais, o valor referido divide-se
da seguinte forma:

Valor dos serviços de revisão de contas (€)

Valor de outros serviços que não revisão de contas (€)
Por entidades que integrem o Grupo
Valor dos serviços de revisão de contas (€)
Valor dos serviços de garantia de fiabilidade (€)
Valor dos serviços de consultoria fiscal (€)
Valor de outros serviços que não revisão de contas (€)

14.920

1,7%

4.902

0,6%

12.800

1,5%

SECÇÃO C
ORGANIZAÇÃO INTERNA

SUBSECÇÃO II
COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADES

SUBSECÇÃO I
ESTATUTOS

49. MEIOS E POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DE
IRREGULARIDADES OCORRIDAS NA SOCIEDADE

48. REGRAS APLICÁVEIS À ALTERAÇÃO
DOS ESTATUTOS DA SOCIEDADE
(ART. 245.º-A, N.º 1, AL. H) CVM)

Desde 2004, a Comissão de Ética de Jerónimo Martins
implementou um sistema de comunicação bottom-up
que garante a possibilidade de todos os colaboradores,
a todos os níveis, acederem aos canais que permitem
fazer chegar, aos destinatários reconhecidos pelo Grupo,
informação sobre eventuais irregularidades ocorridas
no interior do mesmo, bem como quaisquer outros

Não estão estatutariamente definidas quaisquer regras
aplicáveis à alteração dos estatutos da Sociedade, pelo que
a esta matéria se aplicam os termos definidos por Lei.
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comentários ou sugestões que entendam fazer, em
particular no que diz respeito ao cumprimento dos manuais
de procedimento instituídos, especialmente do Código
de Conduta.
Com este instrumento ficaram clarificadas as linhas
de orientação sobre temáticas tão diversas como o
cumprimento da legislação vigente, o respeito pelos
princípios da não-discriminação e da igualdade
de oportunidades, as preocupações ambientais,
a transparência nas negociações e a integridade
nas relações com fornecedores, clientes e entidades
oficiais, entre outras.
A Comissão de Ética fez divulgar, junto de todos os
colaboradores do Grupo, os meios ao dispor destes para
que, se necessário, comuniquem com este órgão. Tal é
facilitado através do envio de carta de remessa livre ou
da utilização de correio electrónico interno ou externo
com endereço dedicado. Os interessados poderão ainda
solicitar, ao respectivo Director-Geral ou ao Director
Funcional, os esclarecimentos necessários sobre
as normas em vigor e a sua aplicação ou darem-lhes
conhecimento de qualquer situação que as possa
pôr em causa.
Independentemente do canal de comunicação escolhido,
será assegurado o anonimato de todos os que o
pretendam.
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SUBSECÇÃO III
CONTROLO INTERNO E GESTÃO DE RISCOS
50. PESSOAS, ÓRGÃOS OU COMISSÕES
RESPONSÁVEIS PELA AUDITORIA INTERNA
E/OU PELA IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS
DE CONTROLO INTERNO
Cabe ao Departamento de Auditoria Interna avaliar
a qualidade e eficácia dos sistemas de controlo interno
e de Gestão de Risco estabelecidos pelo Conselho
de Administração.
Os objectivos do Controlo Interno passam por assegurar
a eficiência das operações, a fiabilidade dos relatórios
financeiros e operacionais e o respeito pelas leis
e regulamentos. Para a sua validação e com base na
avaliação dos riscos operacionais e dos processos críticos
de cada Companhia, é definido o plano de actividades
do Departamento de Auditoria Interna.
Os resultados das auditorias efectuadas são mensalmente
avaliados na Comissão de Controlo Interno e reportados
à Direcção Executiva do Grupo. Trimestralmente,
os mesmos são disponibilizados à Comissão de Auditoria.
Com a mesma regularidade, é efectuado um ponto
de situação das recomendações acordadas com os
responsáveis das áreas auditadas.

Durante o exercício de 2015, realizaram-se, entre outras,
auditorias a processos de gestão de stocks, recolha de
fundos, gestão de contas a pagar e a receber, proveitos
suplementares, investimentos e sistemas de informação.
51. EXPLICITAÇÃO DAS RELAÇÕES DE DEPENDÊNCIA
HIERÁRQUICA E/OU FUNCIONAL FACE A OUTROS
ÓRGÃOS OU COMISSÕES DA SOCIEDADE
O responsável pelo Departamento de Auditoria Interna
reporta hierarquicamente ao Presidente do Conselho
de Administração e Administrador-Delegado e,
funcionalmente, à Comissão de Auditoria. O responsável
pelo Departamento de Auditoria Interna é também vogal
da Comissão de Controlo Interno que, por sua vez, reporta
à Comissão de Auditoria.
Ver organograma constante do ponto 21.
52. EXISTÊNCIA DE OUTRAS ÁREAS FUNCIONAIS
COM COMPETÊNCIAS NO CONTROLO DE RISCOS
a) Sistema Corporativo de Gestão de Risco
O Grupo, e em particular o seu Conselho de Administração,
presta grande atenção aos riscos que afectam o negócio
e seus objectivos e está dedicado a assegurar que a Gestão
do Risco é uma componente efectiva e fundamental da
estratégia, cultura e do processo de criação de valor do Grupo.

O enquadramento da gestão de risco encontra-se
detalhado na Política de Gestão de Risco do Grupo,
na qual se define o Sistema Corporativo de Gestão
de Risco e se estabelecem as funções e responsabilidades
pela sua execução.

identificação e reporte dos riscos associados à sua área
de responsabilidade. Todas as actividades têm assim de ser
desenvolvidas com a compreensão da natureza do risco
e a consciência do potencial impacto de eventos
inesperados sobre a Companhia e a sua reputação.

a.1) Objectivos da Gestão de Risco

O Grupo está empenhado em assegurar que todos
os colaboradores recebem orientações e formação
adequada sobre os princípios de gestão de risco, sobre
os critérios e processos definidos na Política de Gestão
de Risco e sobre as suas responsabilidades individuais
na gestão efectiva dos riscos.

O Sistema Corporativo de Gestão de Risco não pretende
eliminar completamente o risco das actividades do Grupo,
mas sim assegurar que são desenvolvidos todos os
esforços para que o risco seja gerido de forma adequada,
maximizando as oportunidades potenciais e minimizando
os efeitos adversos do risco.
O Sistema Corporativo de Gestão de Risco do Grupo tem
por objectivo estruturar e organizar consistentemente
a forma como o Grupo identifica os riscos, assegurando que
estes são avaliados de forma abrangente, considerando
as dependências e correlações entre as várias áreas
de risco. Neste estabelece-se também os procedimentos
para reporting, com vista a assegurar a adequada
monitorização e o acompanhamento das medidas
de mitigação e de controlo dos riscos.
Devido à dimensão e dispersão geográfica das actividades
de Jerónimo Martins, uma gestão de risco bem-sucedida
depende da participação de todos os colaboradores,
os quais devem assumir essa preocupação como parte
integrante das suas funções, em particular através da

a.2) Organização da Gestão de Risco
O modelo de Governo da Gestão de Risco encontra-se
definido de forma a assegurar a eficácia da estrutura
da Gestão de Risco (Risk Management Framework),
encontrando-se alinhado com o Modelo das Três Linhas
de Defesa, que distingue entre três grupos (ou linhas)
que envolvem uma gestão de risco efectiva, e que são:
t1SJNFJSB-JOIBEF%FGFTB 0QFSBÎÜFTEF/FHØDJP
Responsáveis pelo Risco) – responsável pelas actividades
quotidianas de gestão de risco, alinhadas com
a estratégia de negócio, os procedimentos internos
existentes e a Política de Gestão de Risco;
t4FHVOEB-JOIBEF%FGFTB 'VOÎÜFTEF4VQFSWJTÍP
Gestores de Risco Corporativo e de Unidade de Negócio)

– responsável pela análise e reporting da gestão de risco,
bem como pelas futuras evoluções ou desenvolvimento
de políticas com vista a aumentar ou melhorar a eficiência
dos processos de gestão de risco. Esta segunda linha
também inclui funções como o Controlo Financeiro,
Segurança, Qualidade e Segurança Alimentar,
entre outras áreas corporativas;
t5FSDFJSB-JOIBEF%FGFTB 4VQFSWJTÍP*OEFQFOEFOUF
Auditoria Interna e Auditoria Externa) – responsável por
garantir a eficiência dos mecanismos de governo, gestão
de risco e de controlo interno, incluindo a forma como
as primeiras e segundas linhas de defesa asseguram
os objectivos de controlo e gestão de risco.
A estrutura organizacional da gestão de risco considera
as seguintes funções e responsabilidades:
t0$POTFMIPEF"ENJOJTUSBÎÍPÏSFTQPOTÈWFMQFMB
definição da política e estratégia de gestão de riscos
e pela definição dos objectivos em matéria de assunção
de riscos, cabendo-lhe ainda providenciar para que sejam
criados os sistemas de controlo necessários, com vista a
garantir que os riscos incorridos estão em conformidade
com os objectivos fixados;
t"$PNJTTÍPEF"VEJUPSJBBQSPWBPTQMBOPTEFBDUJWJEBEF
da área de Gestão de Risco, acompanhando a sua execução
e fiscalizando a eficácia dos sistemas de controlo interno,
de auditoria interna e de gestão de riscos;
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t0"ENJOJTUSBEPS%FMFHBEP DPBEKVWBEPQFMB%JSFDÎÍP
Executiva, assegura a implementação da política
e estratégia da gestão de risco definida pelo Conselho
de Administração, bem como promove uma cultura
atenta ao risco na organização, assegurando que
a gestão de risco se encontra embutida em todos
os processos e actividades;
t0$PNJUÏEF3JTDPBTTJTUFFBDPOTFMIBB%JSFDÎÍP
Executiva, enquanto órgão coadjuvante do
Administrador-Delegado, na avaliação e definição
de medidas de mitigação dos diferentes tipos de risco
e para garantir a existência de uma estrutura
de Gestão de Risco eficaz;
t"%JSFDÎÍPEF(FTUÍPEF3JTDP$PSQPSBUJWB (3$ 
é responsável pela implementação da estrutura
de gestão de risco e pela coordenação de todas as
actividades de gestão de risco, oferecendo suporte à
Direcção Executiva e ao Comité de Risco na identificação
de exposição a riscos que possam comprometer
a estratégia e os objectivos do Grupo. A GRC é também
responsável pela coordenação e alinhamento
das práticas seguidas pelas Companhias nos Planos
de Continuidade de Negócio (PCN);
t0HFTUPSEFSJTDPEB6OJEBEFEF/FHØDJPÏSFTQPOTÈWFM
pela implementação das iniciativas de Gestão de Risco
ao nível das Companhias e pelo suporte das actividades
dos respectivos responsáveis pelo Risco;
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t0TSFTQPOTÈWFJTQFMP3JTDPDPNQSFFOEFNUPEPTPT
colaboradores que tenham a seu cargo a execução e/
ou controlo de um determinado processo ou actividade,
dentro de uma unidade de negócio ou da estrutura
corporativa, sendo responsáveis pela gestão dos riscos
envolvidos nessas actividades;

identificar ameaças e oportunidades nas indústrias
e sectores em que desenvolve actividade, nomeadamente
em termos de potencial de rentabilidade e crescimento,
mas também em termos de alinhamento estratégico
e adequação do seu modelo de negócio às condições
de mercado actuais e futuras.

t0%FQBSUBNFOUPEF"VEJUPSJB*OUFSOBCBTFJBPTFV
trabalho no conjunto de riscos significativos, conforme
identificados pela gestão, auditando os processos de
Gestão de Risco em toda a Organização, de forma a
garantir a eficácia e eficiência na gestão de risco e a
prestar suporte activo no processo de gestão de risco.

Riscos Operacionais

53. IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS
TIPOS DE RISCOS A QUE A SOCIEDADE SE EXPÕE
NO EXERCÍCIO DA ACTIVIDADE
Riscos Estratégicos
A gestão de riscos estratégicos envolve a monitorização
de factores como as tendências sociais, políticas e
macroeconómicas: a evolução das preferências dos
consumidores, o ciclo de vida dos negócios, a dinâmica dos
mercados (financeiros, de trabalho, de recursos naturais
e energéticos), a actividade da concorrência, a inovação
tecnológica, a disponibilidade de recursos e as alterações
ao nível legal e regulatório.
Esta informação é utilizada pela equipa de gestão para
compreender as necessidades de mercado, e assim

Resulta da condução das normais funções do negócio
constantes da cadeia de valor do Grupo, focando-se nos riscos
que resultam dos processos operacionais das suas unidades.
A classe de riscos operacionais considera os riscos
relacionados com a Gestão de Categorias e Sourcing, Gestão
de Stocks, Gestão de Fundos, Logística e Supply Chain e na
eficiência e segurança na utilização de recursos e activos.
Os riscos de fraude e corrupção são igualmente
considerados na avaliação das actividades operacionais
mais relevantes e a adequabilidade e alcance dos controlos
e das medidas de mitigação são, também, revistas
e reconsideradas sempre que necessário.
Riscos de Segurança Alimentar
O Grupo procura disponibilizar produtos e soluções
alimentares mais saudáveis, assegurando e impondo
medidas de segurança alimentar em estrita observância
com os standards de segurança alimentar.

As Direcções de Qualidade e Segurança Alimentar
das diferentes Companhias do Grupo têm sob sua
responsabilidade a: i. prevenção, através de auditorias de
selecção, avaliação e acompanhamento de fornecedores;
ii. monitorização, através do acompanhamento do
produto ao longo de todo o circuito logístico para análise
do cumprimento de requisitos de boas práticas e de
certificação; e iii. formação, através da realização periódica
de simulacros e acções de sensibilização.
As Companhias são continuamente monitorizadas
por técnicos de controlo de qualidade, para assegurar
a implementação de procedimentos e avaliar a eficiência
dos processos de formação e a adequabilidade das
instalações e equipamento.

sobre o Pescado e iv. Mapeamento de commodities
de desflorestação nos produtos de Marcas Próprias
e Perecíveis.
Os riscos decorrentes das alterações climáticas também
têm vindo a ser equacionados pelo Grupo e podem ser
de natureza:

Riscos de Sistemas de Informação
t3FHVMBNFOUBS QPEFOEPSFQSFTFOUBSVNBVNFOUPEFDVTUPT
resultantes do cumprimento de nova legislação ambiental;
t'ÓTJDB QPEFOEPSFTVMUBSOBFTDBTTF[EFBMHVOTSFDVSTPT
naturais, como os produtos agrícolas, ou na disrupção
da cadeia de abastecimento associada a fenómenos
climáticos;
t3FQVUBDJPOBM BTTPDJBEPTËTFYQFDUBUJWBTEPTstakeholders
para que o Grupo reduza as suas emissões de carbono.

Riscos Ambientais
A gestão eficiente de recursos, aliada à preservação
ambiental, é essencial para o crescimento sustentado
dos negócios do Grupo. As Companhias de Jerónimo
Martins desenvolvem actividades que, quer pela sua
natureza, quer pela sua dimensão, têm impactos
ambientais sobre os ecossistemas.
Consciente desta realidade, o Grupo tem realizado estudos
sobre os efeitos das suas actividades nos ecossistemas
e os recursos que estes proporcionam. É o caso dos
estudos: i. Gestão da Biodiversidade em Jerónimo
Martins; ii. Agricultura Sustentável; iii. Análise de Risco

A gestão do risco de segurança física e de pessoas envolve
a definição e divulgação de normas e instruções de trabalho,
a realização de acções de sensibilização e formação de
colaboradores, de auditorias realizadas às lojas, a elaboração
da avaliação de riscos de todos os estabelecimentos
e a execução de simulacros de emergência.

A probabilidade de ocorrência destas situações e o seu
nível de impacto são analisadas pelo Grupo como parte
dos processos de avaliação de risco. Considerando os riscos
decorrentes das alterações climáticas, em particular,
o Grupo tem vindo a divulgar a sua avaliação na resposta
anual ao CDP (Carbon Disclosure Project), o qual se
encontra disponível em www.cdp.net.
Riscos de Segurança Física e de Pessoas
A Direcção de Segurança tem a responsabilidade
de assegurar a existência de condições que garantam
a integridade física das pessoas e das instalações.

Os riscos associados a Sistemas de Informação são
analisados considerando as suas diferentes componentes:
planeamento e organização, desenvolvimento, gestão de
operações, segurança de informação e continuidade.
A componente de Segurança de Informação no Grupo está
a cargo de uma Direcção dedicada em exclusivo a essa
matéria e consiste na implementação e manutenção
de um sistema de gestão de segurança da informação
que garanta a confidencialidade, integridade
e disponibilidade da informação crítica para o negócio
e, ao mesmo tempo, assegure a recuperação dos sistemas
em caso de interrupção das operações.
Riscos de Regulamentação
O cumprimento da legislação é assegurado pelos
Departamentos Jurídicos das Companhias do Grupo. Ao nível
da Holding, a Direcção de Assuntos Jurídicos garante,
igualmente, a coordenação e a implementação de estratégia
para a protecção dos interesses de Jerónimo Martins em
caso de litígio, gerindo ainda o aconselhamento externo.
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No sentido de assegurar o cumprimento das obrigações
de natureza fiscal, a Direcção de Fiscalidade da Holding
presta assessoria às sociedades do Grupo, para além
de supervisionar também o contencioso fiscal destas.

A informação sobre os riscos financeiros aos quais
o Grupo se encontra exposto encontra-se detalhada
na nota 30 – Riscos Financeiros, do Capítulo III do
Relatório e Contas, disponível na íntegra em
www.jeronimomartins.pt.

Riscos Financeiros
Factores de Risco
Jerónimo Martins encontra-se exposta a diversos riscos
financeiros, nomeadamente: risco de mercado (que inclui
os riscos cambiais, de taxa de juro e de preço), risco
de liquidez e risco de crédito.
A gestão desta categoria de riscos concentra-se na
imprevisibilidade dos mercados financeiros e procura
minimizar os efeitos adversos dessa imprevisibilidade
no desempenho financeiro da Sociedade.
A este nível, certas exposições são geridas com recurso
a instrumentos financeiros derivados.
A actividade desta área é conduzida pela Direcção de
Operações Financeiras sob supervisão do Chief Financial Officer,
sendo responsável pela identificação, avaliação e cobertura
de riscos financeiros, seguindo para o efeito as linhas de
orientação que constam da Política de Gestão de Riscos
Financeiros aprovada em 2012 pelo Conselho de Administração.
Trimestralmente, são apresentados à Comissão de
Auditoria relatórios de compliance com a Política de Gestão
de Riscos Financeiros.
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54. DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO,
AVALIAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLO E
GESTÃO DE RISCOS
A Estrutura de Gestão de Risco considera um processo
contínuo de avaliação de riscos, sendo parte integral
do processo normal de decisão e dos processos
de gestão.
O processo de Gestão de Risco do Grupo encontra-se
alinhado com as recomendações do standard internacional
ISO 31000 e visa principalmente distinguir o que
é irrelevante do que é material, requerendo uma gestão
activa, que envolve para tal a consideração das fontes
de risco, da probabilidade de ocorrência de determinado
evento e das consequências da sua manifestação
no contexto do ambiente de controlo.
O Grupo prepara e mantém um perfil de risco agregado,
listando todos os riscos operacionais e estratégicos
com relevo e os respectivos mecanismos de mitigação
e de controlo implementados, o qual é actualizado
regularmente com informação resultante dos processos
correntes de avaliação de risco.

Como parte dos processos de planeamento Estratégico
e Operacional é realizada uma revisão global, com a
coordenação da Direcção de Gestão de Risco Corporativa,
para que a informação relativa aos principais riscos
seja devidamente actualizada e considerada durante o
planeamento. Desta forma, despoleta o desenvolvimento
das opções em análise, bem como a identificação de novas
acções que reforcem a defesa dos objectivos a desenvolver.
55. PRINCIPAIS ELEMENTOS DOS SISTEMAS DE
CONTROLO INTERNO E DE GESTÃO DE RISCO
IMPLEMENTADOS NA SOCIEDADE RELATIVAMENTE
AO PROCESSO DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO
FINANCEIRA (ART. 245.º-A, N.º 1, AL. M) CVM)
O Conselho de Administração está altamente empenhado
em assegurar a fiabilidade do reporte financeiro do
Grupo, nomeadamente, garantindo que o Grupo tem
implementadas políticas adequadas, que garantem de
forma razoável que as transacções são registadas e
reportadas com respeito pelos princípios contabilísticos
geralmente aceites (GAAP - Generally Accepted Accounting
Principles), e que as despesas são só realizadas quando
devidamente autorizadas.
Os riscos que envolvem o reporte financeiro encontram-se
mitigados, através da segregação de responsabilidades e
pela implementação de controlos de prevenção e detecção,
os quais envolvem a limitação de acesso a sistemas de IT,
e um sistema abrangente de monitorização da performance.

Controlos adicionais resultam da supervisão desenvolvida
pela Comissão de Auditoria e das avaliações de fiabilidade
asseguradas pela Comissão de Controlo Interno a respeito
da preparação e divulgação de informação financeira
e ainda das actividades de monitorização desenvolvidas
pelo Departamento de Planeamento e Controlo do Grupo,
relativamente ao desempenho das diferentes unidades
de negócio e da análise dos desvios face aos planos aprovados.

SUBSECÇÃO IV
APOIO AO INVESTIDOR
56. SERVIÇO RESPONSÁVEL PELO APOIO
AO INVESTIDOR
Composição
O Gabinete de Relações com Investidores de Jerónimo
Martins tem a seguinte composição:
Responsável: Cláudia Falcão
Equipa: Ana Maria Marcão, Hugo Fernandes e Raquel Freitas
Principais Funções
O Gabinete de Relações com Investidores de Jerónimo
Martins é responsável pela comunicação com todos
os investidores – institucionais e privados, nacionais
e estrangeiros – bem como com os analistas que elaboram
pareceres e formulam recomendações relativas ao título
da Sociedade. São igualmente da responsabilidade

do Gabinete todos os assuntos relativos ao relacionamento
com a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.
Política de comunicação de Jerónimo Martins
com o Mercado de Capitais
A política de comunicação de Jerónimo Martins com o mercado
de capitais visa assegurar um fluxo regular de informação
relevante que, com respeito pelos princípios da simetria
e da simultaneidade, crie uma imagem fiel do desempenho
dos negócios e da estratégia da Companhia junto dos
investidores, accionistas, analistas e do público em geral.
A política de comunicação de Jerónimo Martins para com o
mercado financeiro visa garantir a disponibilização a todos
os seus stakeholders da informação relevante – descrição
histórica, desempenho actual e perspectivas futuras – para
o conhecimento claro e completo do Grupo.
A estratégia de comunicação financeira delineada para
cada ano pauta-se pelos princípios de transparência,
rigor e consistência que asseguram que toda a informação
relevante é transmitida de forma não discriminatória,
clara e completa aos seus stakeholders.
Informação Disponibilizada
O Gabinete elabora anualmente um Plano de Comunicação
para o Mercado Financeiro que, devidamente enquadrado
na estratégia global de comunicação de Jerónimo Martins,
se pauta pelos princípios acima enunciados.

Neste sentido, com o objectivo de transmitir ao mercado
uma visão actualizada e clara das estratégias
das diferentes áreas de negócio do Grupo em termos
de desempenho operacional e de perspectivas,
o Gabinete organiza um conjunto de eventos, com
o objectivo de dar a conhecer os vários negócios
de Jerónimo Martins, as suas estratégias e perspectivas
de futuro e, em simultâneo, acompanhar
o desenvolvimento das actividades do ano, mediante
o esclarecimento de eventuais dúvidas.
Ao longo de 2015, foram desenvolvidas acções
que permitiram ao mercado financeiro um diálogo
não apenas com o próprio Gabinete, mas também
com a equipa de gestão do Grupo. Destacam-se
as seguintes:
t3FVOJÜFTDPNBOBMJTUBTmOBODFJSPTFJOWFTUJEPSFT
t3FTQPTUBTËTRVFTUÜFTEJSJHJEBTBP(BCJOFUF DPMPDBEBT
via correio electrónico para endereço próprio;
t"UFOEJNFOUPUFMFGØOJDP
t%JWVMHBÎÍPEFDPNVOJDBEPTBPNFSDBEPBUSBWÏT
da extranet da CMVM, do site institucional
de Jerónimo Martins, da Euronext Lisboa e de mailing
dirigido a todos os investidores e analistas financeiros
que constam da base de dados criada e actualizada
pelo Gabinete;
t"QSFTFOUBÎÜFTSFBMJ[BEBTËDPNVOJEBEFmOBODFJSB
apresentação de resultados, roadshows, conferências
e Assembleia Geral Anual de Accionistas.
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Com o objectivo de tornar a informação facilmente
acessível a todos os interessados, as comunicações
regularmente efectuadas pelo Gabinete são integralmente
disponibilizadas no site institucional de Jerónimo Martins
em www.jeronimomartins.pt.
O site disponibiliza não só a informação obrigatória,
como também informação genérica sobre o Grupo e
as Sociedades que o integram, e ainda outros dados
considerados relevantes, designadamente:
t$PNVOJDBEPTBPNFSDBEPTPCSFGBDUPTSFMFWBOUFT
t$POUBTBOVBJT JODMVJOEPP3FMBUØSJP"OVBMTPCSFB
actividade desenvolvida pela Comissão de Auditoria,
contas semestrais e trimestrais do Grupo;
t*OEJDBEPSFTFDPOØNJDPmOBODFJSPTFEBEPTFTUBUÓTUJDPT 
actualizados semestral ou anualmente, consoante
a Companhia ou área de negócio;
t"NBJTSFDFOUFBQSFTFOUBÎÍPEP(SVQPSFBMJ[BEB
à comunidade financeira e acervo histórico;
t*OGPSNBÎÜFTTPCSFPEFTFNQFOIPEPUÓUVMPFNCPMTB
t$BMFOEÈSJPBOVBMEFFWFOUPTTPDJFUÈSJPT EJWVMHBEPOP
início de cada ano, incluindo, entre outros, as reuniões da
Assembleia Geral de Accionistas e a divulgação de contas
anuais, semestrais e trimestrais;
t*OGPSNBÎÜFTSFMBUJWBTËT"TTFNCMFJBT(FSBJTEF"DDJPOJTUBT
t*OGPSNBÎÍPTPCSFP(PWFSOPEB4PDJFEBEF
t$ØEJHPEF$POEVUBEF+FSØOJNP.BSUJOT
t&TUBUVUPTEB4PDJFEBEF
t3FHVMBNFOUPT*OUFSOPTFNWJHPS
t"DUBTEBTSFVOJÜFTEB"TTFNCMFJB(FSBMEF"DDJPOJTUBT 
ou respectivos extractos, os quais são disponibilizados
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num prazo máximo de cinco dias a contar da data
da respectiva reunião;
t"DFSWPIJTUØSJDPEBTPSEFOTEFUSBCBMIPT
e das deliberações tomadas relativas às Assembleias
Gerais de Accionistas realizadas nos sete anos
antecedentes.
O site disponibiliza igualmente toda a informação, sem
excepção, em língua inglesa e foi pioneiro na acessibilidade
que a ele é proporcionada a pessoas com incapacidade
visual, através de uma ferramenta especialmente
concebida para o efeito.
Contactos
O contacto com o Gabinete é possível através
da Representante para as Relações com o Mercado e
Responsável pelo Gabinete de Relações com Investidores –
Cláudia Falcão – e do endereço de e-mail:
investor.relations@jeronimo-martins.pt.
Endereço e contacto telefónico do Gabinete:
Morada: Rua Actor António Silva, n.º 7, 1649-033, Lisboa
Telefone: +351 21 752 61 05
57. REPRESENTANTE PARA AS RELAÇÕES
COM O MERCADO
A representante de Jerónimo Martins para as relações com
o mercado é a responsável pelo Gabinete de Relações
com Investidores, Cláudia Falcão.

58. INFORMAÇÃO SOBRE A PROPORÇÃO E O PRAZO DE
RESPOSTA AOS PEDIDOS DE INFORMAÇÃO ENTRADOS
NO ANO OU PENDENTES DE ANOS ANTERIORES
No âmbito das questões dirigidas ao Gabinete, colocadas
via correio electrónico ou através de contacto telefónico,
o Gabinete de Relações com Investidores registou,
ao longo de 2015, 408 pedidos de informação, tendo
dado à sua maioria resposta imediata ou dentro
de um prazo adequado à natureza do pedido. No final
do ano, não se encontrava pendente nenhum pedido
de informação.

SUBSECÇÃO V
SITE DE INTERNET
59. ENDEREÇO(S)
O site institucional da Sociedade na Internet
é disponibilizado em português e em inglês e pode
ser acedido através dos seguintes endereços:
www.jeronimomartins.pt ou www.jeronimomartins.com
60. LOCAL ONDE SE ENCONTRA INFORMAÇÃO SOBRE A
FIRMA, A QUALIDADE DE SOCIEDADE ABERTA, A SEDE,
E DEMAIS ELEMENTOS MENCIONADOS NO ARTIGO
171.º DO CÓDIGO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS
As informações relativas ao Artigo 171.º do Código
das Sociedades Comerciais encontram-se disponíveis
no site institucional de Jerónimo Martins através
do seguinte link: www.jeronimomartins.pt/o-grupo/
contactos-corporativos.aspx

61. LOCAL ONDE SE ENCONTRAM OS ESTATUTOS
E OS REGULAMENTOS DE FUNCIONAMENTO DOS
ÓRGÃOS E/OU COMISSÕES

Assembleia Geral
www.jeronimomartins.pt/investidor/governo-dasociedade/orgao-social/assembleia-geral.aspx

Calendário semestral de eventos societários
www.jeronimomartins.pt/investidor/calendariofinanceiro.aspx

Os estatutos e os regulamentos de funcionamento dos
Órgãos e/ou Comissões encontram-se disponíveis no site
institucional de Jerónimo Martins através do seguinte link:
www.jeronimomartins.pt/investidor/governo-dasociedade/estatutos-regulamentos.aspx

Revisor Oficial de Contas
www.jeronimomartins.pt/investidor/governo-da-sociedade/
orgao-social/revisor-oficial-de-contas.aspx

64. LOCAL ONDE SÃO DIVULGADOS A
CONVOCATÓRIA PARA A REUNIÃO DA ASSEMBLEIA
GERAL, E TODA A INFORMAÇÃO PREPARATÓRIA
E SUBSEQUENTE COM ELA RELACIONADA

62. LOCAL ONDE SE DISPONIBILIZA INFORMAÇÃO
SOBRE A IDENTIDADE DOS TITULARES DOS
ÓRGÃOS SOCIAIS, DO REPRESENTANTE PARA
AS RELAÇÕES COM O MERCADO, DO GABINETE
DE APOIO AO INVESTIDOR OU ESTRUTURA
EQUIVALENTE, RESPECTIVAS FUNÇÕES E MEIOS
DE ACESSO
A informação em causa encontra-se disponível no site
institucional de Jerónimo Martins e pode ser acedida
através dos seguintes links:
Identidade dos titulares dos Órgãos Sociais:
Conselho de Administração
www.jeronimomartins.pt/investidor/governo-dasociedade/orgao-social/conselho-de-administracao.aspx
Comissão de Auditoria
www.jeronimomartins.pt/investidor/governo-da-sociedade/
orgao-social/comissao-de-auditoria.aspx

Identidade do representante para as Relações
com o Mercado
www.jeronimomartins.pt/investidor/contactos_
investidor.aspx
Informação atinente ao Gabinete de Apoio ao
Investidor, respectivas funções e meios de acesso
www.jeronimomartins.pt/investidor/gabinete-relacoescom-investidor.aspx
63. LOCAL ONDE SE DISPONIBILIZAM O ACERVO
HISTÓRICO COM AS DELIBERAÇÕES TOMADAS
NAS REUNIÕES DAS ASSEMBLEIAS GERAIS DA
SOCIEDADE, O CAPITAL SOCIAL REPRESENTADO, E
OS RESULTADOS DAS VOTAÇÕES, COM REFERÊNCIA
AOS TRÊS ANOS ANTECEDENTES
O local onde se disponibiliza a informação em causa é o site
institucional de Jerónimo Martins, através dos seguintes links:
Documentos de prestação de contas
www.jeronimomartins.pt/investidor/relatorios.aspx

O local onde são divulgadas a convocatória para a reunião
da Assembleia Geral, e toda a informação preparatória
e subsequente com ela relacionada, é o site institucional
de Jerónimo Martins, acessível através do seguinte link:
www.jeronimomartins.pt/investidor/assembleiageral.aspx
65. LOCAL ONDE SE DISPONIBILIZA O ACERVO
HISTÓRICO COM AS DELIBERAÇÕES TOMADAS
NAS REUNIÕES DAS ASSEMBLEIAS GERAIS DA
SOCIEDADE, O CAPITAL SOCIAL REPRESENTADO E
OS RESULTADOS DAS VOTAÇÕES, COM REFERÊNCIA
AOS TRÊS ANOS ANTECEDENTES
O local onde se disponibiliza o acervo histórico com as
deliberações tomadas nas reuniões das Assembleias Gerais
da Sociedade, o capital social representado, os resultados
das votações, com referência aos anos antecedentes,
incluindo os últimos três, é o site institucional de Jerónimo
Martins, acessível através do seguinte link:
www.jeronimomartins.pt/investidor/assembleia-geral/
arquivo-assembleias-gerais.aspx
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o Conselho de Administração autorizou, desde 2013,
nos termos do número 2 do Artigo 397.º do Código
das Sociedades Comerciais e com o parecer favorável
da Comissão de Auditoria, a manutenção de contratos
de prestação de serviços jurídicos entre a Sociedade
e as suas subsidiárias e a referida firma.

Comercial entre os Titulares de Participações Qualificadas
e a Sociedade”), não se realizaram quaisquer negócios
entre a Sociedade e os titulares de Participações
Qualificadas ou entidades que com estes estejam em
qualquer relação, fora das condições normais de mercado
ou de natureza significativa.

Negócios com Outras Partes Relacionadas

Neste ponto, cumpre referir que em termos de
procedimento a Comissão de Auditoria tem como
competência, de acordo com o respectivo Regulamento,
emitir parecer prévio sobre negócios de relevância
significativa entre a Sociedade e os seus accionistas
titulares de Participação Qualificada – ou entidades que
com eles estejam em qualquer uma das relações previstas
no n.º 1 do Artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários –,
estabelecendo os procedimentos e critérios necessários
para a definição do nível relevante de significância.

O Conselho de Administração adoptou os procedimentos e
critérios deliberados pela Comissão de Auditoria no âmbito
de negócios com outras partes relacionadas. Ver ponto 91.
90. INDICAÇÃO DAS TRANSACÇÕES QUE FORAM
SUJEITAS A CONTROLO NO ANO DE REFERÊNCIA
Não foram sujeitas a controlo, em 2015, quaisquer
transacções.
91. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS
E CRITÉRIOS APLICÁVEIS À INTERVENÇÃO
DO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO PARA EFEITOS
DA AVALIAÇÃO PRÉVIA DOS NEGÓCIOS
A REALIZAR ENTRE A SOCIEDADE E TITULARES
DE PARTICIPAÇÃO QUALIFICADA
Conforme referido no ponto 10 (“Informação Sobre
a Existência de Relações Significativas de Natureza

A Comissão de Auditoria aprovou o procedimento
e os critérios a aplicar nestas situações.
Assim, ficam sujeitos a avaliação e parecer prévio da
Comissão de Auditoria, os negócios ou operações entre,
por um lado, a Sociedade ou as sociedades integrantes
do Grupo Jerónimo Martins e, por outro, os titulares
de Participações Qualificadas ou entidades que com
eles se encontrem em qualquer relação, que preencham
um dos seguintes critérios:

a) Tenham um valor igual ou superior a 3 (três) milhões
de euros ou a 20% das vendas do accionista em causa;
b) Embora tenham um valor inferior ao resultante da
aplicação dos critérios referidos na alínea anterior,
quando somados com o valor dos demais negócios
celebrados com o mesmo accionista titular de
Participação Qualificada durante o mesmo exercício,
perfaçam um valor acumulado igual ou superior a cinco
milhões de euros;
c) Independentemente do valor, possam causar um
impacto material na reputação da Sociedade, no que
respeita à sua independência nas relações com titulares
de Participações Qualificadas.

SUBSECÇÃO II
ELEMENTOS RELATIVOS AOS NEGÓCIOS
92. INDICAÇÃO DO LOCAL DOS DOCUMENTOS DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ONDE ESTÁ DISPONÍVEL
INFORMAÇÃO SOBRE OS NEGÓCIOS COM PARTES
RELACIONADAS, DE ACORDO COM A IAS 24
A informação sobre negócios com partes relacionadas
encontra-se na nota 26 – Partes Relacionadas
do Capítulo III do Relatório e Contas, disponível na íntegra
em www.jeronimomartins.pt.
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