6. FACTOS
SUBSEQUENTES

novas categorias será também importante, como forma
a diversificar e assegurar o crescimento futuro, bem como
de potenciar sinergias na operação.

unidade fabril moderna e de excelência, com condições
para uma produção eficiente de leite e produtos lácteos
de elevada qualidade.

Na exportação, a Companhia prosseguirá o caminho
de “levar para fora de portas” as marcas portuguesas,
diversificando portefólio e mercados de destino. O reforço
de competências de sourcing e relacionadas com os
mercados internacionais será essencial nesta fase.

No âmbito do projecto de engorda de bovinos Angus,
prevê-se que o início do abastecimento do Pingo Doce com
carne proveniente da exploração se verifique ainda no
1.º semestre de 2016 e que se consiga, ao longo do ano,
aumentar o número de animais neste projecto.

JERÓNIMO MARTINS RESTAURAÇÃO
E SERVIÇOS & HUSSEL

Em 2016, pretende-se continuar a estudar e a desenvolver
novos projectos em outras áreas estratégicas,
nomeadamente na área da Aquacultura, que poderão
passar pelo estabelecimento de parcerias ou acordos de
cooperação.

Em 2016, a JMRS manterá o foco na expansão da rede
de cafetarias Jeronymo e na avaliação do potencial dos
quiosques de gomas “Giro by Hussel”.

AGRO-ALIMENTAR
JERÓNIMO MARTINS AGRO-ALIMENTAR
Prevê-se, durante o ano 2016, o início da construção de
uma nova fábrica de lacticínios em Portalegre que deverá
estar concluída em meados de 2017 e que será uma
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Até à data de conclusão deste relatório não ocorreram
factos significativos que não se encontrem reflectidos
nas Demonstrações Financeiras.

Em 2016, pretende-se
continuar a estudar
e a desenvolver novos
projectos do negócio
Agro-Alimentar,
nomeadamente
a Aquacultura.

