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Substituir o gasóleo pela eletricidade 
 

Água e Energia 
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No Grupo Jerónimo Martins trabalhamos diariamente 
para nos tornarmos mais eficientes, procurando formas 
ativas de combater o desperdício em todas as frentes. 

Encaramos as ações com vista à obtenção de ganhos de 
eficiência energética não apenas como um custo mas 

também como um investimento, na medida em que nos 
permitem poupar nos consumos e diminuir os impactes 

que geramos no ambiente.  

Entendemos esta abordagem como parte integrante do 
nosso compromisso com o desenvolvimento de 

negócios responsáveis e de valor acrescentado para 
todos. 

 
Pedro Soares dos Santos   

Chairman e CEO do Grupo Jerónimo Martins 
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12.680.200.000 € 
Volume de vendas  

em 2014 
 

86.563 

Colaboradores 
 

 
 

Água e Energia 

 

Investimento 0 

Payback Imediato 

Poupança anual obtida 

Poupança estimada a cinco anos 

Poupança estimada a 10 anos 

600.000 € 

3.000.000 € 

4.500.000 € 

Redução energia anual (tep) 769 

Duração da implementação 4 anos 

Fontes de energia                                       Eletricidade  

 

 

 

 

 

 

     

* - Os custos de energia subiram devido aos aumentos tarifários regulatórios. 

 

 

 

 

Tipo de intervenção 

comportamental processual tecnológica 

    

Tipo de consumo 

transporte iluminação climatização 
produção 
industrial 

      

 antes depois variação 

Consumo anual de energia (tep) 87.966 84.890 -3,5% 

Custo de energia anual (euros) 34.777.100 41.852.600 +20,3%* 

Emissões anuais de CO2 (t equivalentes) 203.753 141.608 -30,5% 

 
O consumo de energia representa entre 20% a 30% dos custos operacionais. 
Com o intuito de fazer um uso mais eficiente de recursos, o Grupo lançou um 
projeto piloto com o objetivo de alterar comportamentos dos colaboradores, 
sensibilizando e promovendo o uso eficiente de energia e água. Os resultados 
superaram as expetativas e o projeto foi alargado a todas as cerca de 400 lojas 
Pingo Doce e Recheio. Controlar mensalmente os consumos, desenvolver 
relatórios de benchmarking intuitivos e partilhar práticas responsáveis de 
consumo foram as formas que o Grupo Jerónimo Martins encontrou para 
envolver todos em torno da estratégia “Respeitar o Ambiente”, no âmbito do 
combate às alterações climáticas. 

Objetivos 
 

Diminuição do consumo de energia 
Eliminação do desperdício de energia 

Mudança comportamental dos colaboradores 

Consumo de energia e emissões de tCO2 antes e depois do projeto 

Características do projeto 
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Água e Energia 

 
O Grupo Jerónimo Martins tem vindo a 

implementar diversas iniciativas de gestão 

ambiental incidindo em três áreas prioritárias: 

alterações climáticas, biodiversidade e gestão de 

resíduos. Os objetivos passam por minimizar 

impactos negativos na cadeia de valor e 

maximizar a ecoeficiência dos processos. 

As iniciativas que visem contribuir para a 

mitigação das alterações climáticas e reforçar a 

racionalização dos consumos de energia são uma 

prioridade do Grupo. O mesmo sucede com a 

gestão do consumo de água. 

O projeto “Equipas para a Gestão dos Consumos 

de Água e Energia”, lançado no início de 2011, 

consiste na dinamização de ações de 

racionalização dos consumos de água e energia, 

através do combate ao desperdício.  

O ponto de partida do projeto decorreu de um 

estudo-piloto desenvolvido ao longo de um ano 

numa loja Pingo Doce. O trabalho diário realizado 

com as várias equipas de gestão desta loja 

permitiu identificar e implementar um conjunto 

de oportunidades de melhoria: a nível ambiental, 

com uma utilização mais responsável dos 

recursos; social, através da mudança 

comportamental; e económica, com a perspetiva 

de poupanças financeiras.  

Com os resultados animadores dos primeiros 

meses, o projeto foi progressivamente alargado a 

todas as lojas Pingo Doce e Recheio. Em 

conjunto, combatem o desperdício de água e 

energia.  

A aposta na gestão eficiente destes recursos - os 

mais relevantes em termos de impacte 

ambiental - e a execução de um investimento 

praticamente nulo com resultados de poupanças 

financeiras foram fatores decisivos para a 

replicação do projeto na organização. 

 

 

Passo a passo 

Nas lojas, a iniciativa envolveu as direções de 

Operações, Técnica, Financeira, Gestão 

Ambiental e de Recursos Humanos. Cada loja 

nomeou, de entre os colaboradores, um 

Delegado de Ambiente, cuja missão é não só 

sensibilizar as equipas para o uso eficiente de 

água e energia, mas também implementar 

medidas de racionalização dos consumos de 

energia e de água e ainda identificar 
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oportunidades de melhoria.  

Os Delegados de Ambiente tiveram formação no 

início do projeto e, periodicamente, participam 

em ações de atualização. Toda a organização é 

também sensibilizada para o tema com 

regularidade.  

À medida que o projeto foi adquirindo 

maturidade, passou a ser realizado um controlo 

regular dos consumos de água e energia. Estes 

dados permitem obter um benchmarking 

trimestral que identifica os estabelecimentos 

com melhor desempenho e os que necessitam de 

intervenção prioritária. As boas práticas mais 

originais e inovadoras resultantes do 

benchmarking são disseminadas por todas as 

lojas. 

 

No terceiro ano do projeto, em 2013, foi 

desenvolvida uma aplicação informática para 

gestão dos consumos de água, eletricidade e 

combustíveis. As lojas passaram a aceder ao 

histórico dos consumos e a poder acompanhar 

periodicamente os resultados da implementação 

das medidas. 

A alteração de comportamentos por parte dos 

colaboradores continua a ser a base do sucesso 

do projeto. Os principais desafios encontrados na 

implementação do projeto incluem a 

consciencialização, por parte dos colaboradores, 

da importância da eficiência e dos benefícios em 

minimizar os desperdícios. A formação e a 

partilha dos resultados alcançados foram as 

formas encontradas para garantir a adesão de 

todos, condição sine qua non para o sucesso dos 

resultados alcançados.  

Para além do potencial de adaptação destas 

medidas em suas casas, este projeto demonstrou 

ser um veículo de ideias partilhadas de sugestões 

e práticas inovadoras a adotar pelos 

colaboradores. Muitas delas foram integradas 

nos ‘desafios mensais’, constantes em 

documentos divulgados pelas lojas que incluem, 

exemplos como: fechar as cortinas dos 

expositores de frio após o fecho da loja e a 

diminuição do fluxo de água nas torneiras de 

lavar as mãos.  

 

 

Resultados mais significativos 
 
. Redução da fatura energética a preços 
constantes 
. Redução da fatura da água 
. Motivação de colaboradores 
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Internamente, os resultados do projeto são 

comunicados na intranet e na revista interna “A 

Nossa Gente”. Externamente, o Grupo Jerónimo 

Martins partilha os resultados nos Relatórios & 

Contas e no website. 

 

 

Acrescentar oportunidades aos resultados 

As “Equipas para a Gestão dos Consumos de 

Água e Energia” originaram outras oportunidades 

de eficiência energética, nomeadamente: 

reparação de sensores para controlo da produção 

de gelo; ajuste do horário de funcionamento da 

iluminação, sobretudo de espaços e publicidade 

exteriores; reparação rápida de portas de acesso 

a áreas refrigeradas; e otimização dos horários de 

funcionamento de equipamentos como fornos ou 

grelhadores. 

O projeto tem permitido reduzir os custos 

operacionais. Entre 2011 e 2014, originou 

poupanças de mais de 14 milhões de kWh, o que 

equivale ao consumo anual de mais de 3.600 

lares portugueses. No primeiro ano, a poupança 

monetária foi de 600 mil euros, e a cinco anos é 

estimada um ganho de 3 milhões de euros e de 

4,5 milhões de euros a 10 anos. 

Entre 2011 e 2014, o consumo anual de energia 

foi reduzido em 3,5% e as emissões de CO2 em 

30,5%. O custo de energia aumentou em 20,3% 

devido ao aumento das tarifas regulatórias. Estas 

variações referem-se a consumos considerando o 

mesmo parque de lojas que operaram sob as 

mesmas condições nos períodos em análise.  

 

 

 

 

Lições aprendidas 

 
A definição de objetivos, o envio de 

‘desafios mensais’ às equipas e a 
divulgação de resultados a todos os níveis 
da organização são cruciais para manter 

os colaboradores envolvidos e para 
garantir a melhoria contínua na gestão 

eficiente dos recursos. 
 

O acompanhamento regular das lojas e os 
relatórios de benchmarking simples e 
claros contribuem para o sucesso do 

projeto. 
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JERÓNIMO MARTINS 
 
Jerónimo Martins é um Grupo internacional com sede em Portugal, que atua no ramo da Distribuição 
Alimentar. O Grupo tem posições de liderança de mercado na Polónia e em Portugal e, em 2013, 
inaugurou as primeiras lojas na Colômbia. Em 2014, alcançou vendas de 12,7 mil milhões de euros e um 
EBITDA de 733 milhões de euros. No total, o Grupo empregava, em 2014, 86.563 colaboradores. O 
Grupo Jerónimo Martins procura gerir, de forma equilibrada, a relação entre prosperidade económica, 
desenvolvimento social e preservação ambiental. “Respeitar o Ambiente” é um dos cinco pilares de 
Responsabilidade Corporativa assumidos pelo Grupo, considerando que a gestão eficiente de recursos, 
aliada à preservação ambiental, é essencial para o crescimento sustentado dos seus negócios. 
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