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8. SER UM EMPREGADOR  
DE REFERÊNCIA
O Grupo que somos é resultado da 

nossas mais de 100.000 pessoas. Por 
isso, promovemos continuamente o seu 

8.1. Introdução

São mais de 100.000 as pessoas que contribuem 
diariamente para o crescimento sustentado 

desenvolvimento da equipa, no investimento 

coloca os colaboradores em primeiro lugar.

do talento para fazer face às nossas necessidades 
de crescimento, apostando na diversidade de 

de inclusão no mercado de trabalho para pessoas 
vulneráveis no respectivo acesso.

Em 2017, criámos 7.970 postos de trabalho, o que 

2016. Proporcionaram-se, ainda, 972 estágios 
em contexto real de trabalho nas diferentes 
Companhias do Grupo.

indicadores em 2017:
•  104.203 pessoas: 68.037 na Polónia, 31.713  

•

• management ocupados  

•
 
 

•
•

8.2. Princípios e Valores    

Conduzimos os nossos negócios de acordo com 

stakeholders com os quais nos relacionamos: 
colaboradores, clientes, parceiros de negócio  
e investidores, entre outros.

O Código de Conduta corporiza o padrão de 
comportamentos esperados dos colaboradores, 

sendo entregue e fazendo parte dos conteúdos 

responsável por acompanhar, com imparcialidade 
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Disponibiliza, por isso, um e-mail de contacto 

relacionados com o mesmo, salvaguardando 

Comissão de Ética em www.jeronimomartins.com.

8.2.1. Respeito pelos Direitos Humanos  
e do Trabalhador

 

 
 

 

proibindo qualquer prática, directa ou indirecta, 
 

Guiamo-nos pelo cumprimento rigoroso da 

e, designadamente, dos prazos de pré-aviso 

de natureza operacional.

Não empregamos colaboradores menores de 
idade, estando devidamente salvaguardados 
os riscos decorrentes do trabalho infantil e do 

qualquer forma, colocados em risco pela actividade 
das nossas Companhias.

8.2.2 Liberdade de Associação  
e Contratação Colectiva

actividade sindical, nos termos estabelecidos pela 

estabelecido no Código de Conduta.

entre as partes, por ora existindo apenas em 

8.3. Atracção de Talento

mantivemos um processo de alinhamento das 

onde estamos presentes, com a aposta em 

8.3.1. Recrutamento 

recrutamento nos diferentes negócios, partilhando 
as melhores práticas e estabelecendo um padrão 

de talento.
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nosso posicionamento enquanto empregador 
de referência (Employment Branding), tendo 

aumento substancial do número de candidatos 
recrutados através desta rede e do número de 

eram cerca de 110.000.

8.3.2. Mobilidade Interna

desenvolvimento dos colaboradores, possibilitando 
a partilha e transmissão de novos conhecimentos 
e/ou processos entre as áreas de partida e destino. 
Seguindo a tendência de anos anteriores, 43.776 

O Grupo aposta também na mobilidade 

desenvolvimento de competências e responder 

num contexto de expansão. Um total de 57 

8.3.3. Programas de Talento Jovem
Com mais de 30 anos de existência, o 
“Management Trainee Programme” é o principal 

 
o Grupo, oferecendo uma carreira no negócio  

 
de adquirir competências e conhecimento, através 

Em 2017, admitimos 39 trainees.

Summer Internship Programme” 
ofereceu a 74 estudantes das universidades 
portuguesas e polacas uma experiência de 
aprendizagem única durante as férias de Verão. 
O programa tem fomentado a nossa imagem 
enquanto empregador, ajudando também  

 

programas de trainees e outras oportunidades  
de recrutamento. 

Nos termos da lei aplicável na Colômbia,  

estipulou uma quota de estágios destinada  
a promover o desenvolvimento de competências 
e oportunidades de emprego para estudantes. 

Para incrementar o talento jovem no Grupo 

criados dois programas de bolsas de estudo 

universidade. No conjunto destes programas,  

8.4. Desenvolvimento  
e Compensação

 

uma prioridade estratégica. Por esse motivo,  
foi estabelecida uma parceria com a consultora 

de desenvolvimento.

 

pretendemos reconhecer e recompensar os 
colaboradores pelo cumprimento de objectivos. 
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dos colaboradores, disponibilizamos um pacote  

quando comparado com as melhores práticas  
dos mercados locais.

Em 2017, procedemos à revisão e melhoramento 

de curto e longo prazo, fomentando, assim,  
a mobilidade do talento interno.

8.5. Formação

principal no desenvolvimento de competências 

de programas exclusivos e personalizados, 
 

aberta.

Strategic 
Management Programme, que contou com 38 

Católica Portuguesa e na Kellogg School of 

inovadores de gestão e às tendências globais, 

de equipa e cultura organizacional.

Programa Geral de Gestão no Retalho, em 
parceria com a Universidade Católica Portuguesa, 
focado no desenvolvimento das competências 
de gestão dos colaboradores, promovendo 

criámos o programa “Be a Leader” para agregar 

implementadas em todos os negócios.

Desenvolvemos igualmente as competências 

através de programas como o Digital Executive 
Programme

Design Thinking 
Workshops 
conhecimento.

 
em Portugal, manteve o foco no desenvolvimento 

colaboradores, destacando-se, entre outros,  
 

 
 

Pingo Doce e Recheio.
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alinhados com as necessidades operacionais. O 

de Padaria e Meal Solutions.

categorias de Fruta, Vegetais, Flores, Padaria, 

 

gerentes e gerentes-adjuntos de loja, tendo 
revisto o seu programa e procurando desenvolver 

e desenvolvimento de equipas, e foco na 

dirigido a managers e senior managers visou o 
aprofundamento do conhecimento nas áreas de 

e-learning
School” abrangeu mais de 2.700 colaboradores, 

permitindo o contacto com conteúdos formativos 
no local de trabalho.

Na Colômbia, merece destaque a parceria  

 
do Programa de Gestão de Retalho, visando 
o aprofundamento do conhecimento do negócio  

 
das competências dos formadores internos, 

 
de formadores.

adaptadas às necessidades do negócio,  
como marketing, employer branding, gestão  
de categorias de produtos, qualidade, 
recrutamento, aspectos legais, e e-commerce, 
entre outras.

Indicadores de Formação 2017 2016

63.478 67.063 -5%

4.630.703 3.954.810 +17%
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8.6. Programas de Inclusão  
no Mercado de Trabalho

e empregabilidade estabelecidos com diversos 

social, e pessoas migrantes e refugiadas. Em 2017, 

em contexto prático de trabalho, alguns dos quais 

Doce ou Recheio.

 

Pais para Pais.

8.7. Segurança e Saúde  
no Trabalho

Preocupamo-nos com o bem-estar dos nossos 

infra-estruturas e de equipamentos seguros, e 

dos comportamentos associados a riscos de 

formar os seus colegas e sensibilizá-los para a 

os embaixadores desta campanha.

Desenvolveram-se ainda outras actividades 

e saúde dos colaboradores, destacando-se 

Para além de exames médicos de vigilância 
da saúde, realizámos diversos rastreios, com 
o objectivo de alertar para a importância 
dos cuidados preventivos e divulgar práticas 
saudáveis.
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Procurando-se uma gestão integrada e 
optimizada do sistema de saúde no trabalho,  

 
com vista à gestão dos exames médicos, 
auditorias aos postos de trabalho e gestão de 

frequência e gravidade dos acidentes de trabalho, 

 
de trolley

 
 

do Grupo através de auditorias externas.

Em 2017, decidimos distinguir as lojas que 

 
e envolvimento dos colaboradores.

Realizou-se o evento “
Competitions”, para equipas de salvamento  

 
a Incêndios, para além das iniciativas regulares 

 
entre outras.

 

 
de gravidade.

Índice de Gravidade

2010
2014

2012
2011

2013

0,53

2015
2016

2017

Índice de Gravidade = (Total de dias perdidos resultantes de acidentes que tenham 
ocorrido no local de trabalho com dias perdidos e aceites pela companhia 
de seguros / Total de Horas Trabalhadas) x 103.

0,46

0,42

0,37

0,48

0,44
0,43

0,42

Índice de Frequência

2010
2014

2012
2011

2013

25,46

2015
2016

2017

Índice de Frequência = (Total Nº de Acidentes que tenham ocorrido no local de trabalho 
com dias perdidos e aceites pela companhia de seguros + Nº Mortes que tenham ocorrido 
no local de trabalho) / Total de Horas Trabalhadas x 106.

23,23

21,08

23,81

22,07

22,72

20,98

21,60

Âmbito Horas de Formação Simulacros Auditorias

Portugal 16.230 227 687

Polónia 33.940 1.972 837

Colômbia 11.899 215 438

Indicadores Agregados de Segurança e Saúde 
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exames de saúde em Portugal, 78.548 na Polónia 

legais em matéria de saúde no trabalho.

8.8. Responsabilidade Social Interna

materializa no apoio aos colaboradores e suas 

programas implementados em Portugal e na 

Na Polónia, uma parte substancial do valor investido 
nestes programas é suportada pelo Fundo Social, 

8.8.1. Saúde

investimento, sendo desenvolvidos programas que 

Nacionais de Saúde, em Portugal e na Polónia. 

neste eixo.

Em Portugal, o programa “SOS Dentista” tem 
como objectivo apoiar os colaboradores com 
problemas de saúde oral que não tenham 

 
o programa “SOS Dentista Júnior” possibilitou  

 
a conclusão dos seus tratamentos.

terapias complementares (hidroterapia e hipoterapia), 

terapia ocupacional) e suporte ao cuidador.
 

Champalimaud e a Cruz Vermelha Portuguesa,  

oncológica. Em 2017, acompanharam-se  
41 pessoas no âmbito deste programa. 

os colaboradores foram convidados a fazer 
exames médicos gratuitos, acompanhados por 
um programa educacional e várias actividades 
relacionadas com a saúde e a boa forma, como 

colaboradores.

 
é destinado aos colaboradores na Polónia cujos 

para cuidados pessoais ou equipamentos de 

com graves problemas de saúde e possuidores 

ou terapia, bem como a frequência de campos 

Outra iniciativa é o “Multisport Card”, que decorre 

cartão pré-pago, os colaboradores têm acesso  
a actividades desportivas e de lazer numa  

 
a Polónia. É uma iniciativa que promove a saúde  
e a boa forma dos colaboradores. Em 2017, 

risco de vida. No primeiro ano do programa,  
53 colaboradores foram apoiados.
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8.8.2. Educação 

prosseguimos o investimento em programas que 

colaboradores, aplicando-se, em 2017, cerca  

 

 

que se matriculam pela primeira vez e aos que já 
se encontram a frequentar um curso superior e não 

quais em 2017.

Kit Escolar às 

descontos na compra de livros escolares, livros 

 

para compra de material escolar. Este ano, 827 
Kit Escolar.

Summer 
Camps”, cujas actividades são adaptadas à 

necessidades especiais), abordando temas como 

modalidades residencial e não-residencial, deu-se 

uma experiência que inclui um curso de inglês  

aulas, oferecendo material escolar. Em 2017, 

através de um cartão pré-pago, cujo montante do 

socioeconómica do colaborador. Em 2017, tiveram 

O programa “Campos de Verão” é desenhado para 
oferecer actividades educacionais para ajudar 
a desenvolver a criatividade e os interesses das 

(entre os 8 e os 12 anos) com baixo rendimento no 
 

 
 

é destinado a adolescentes (entre os 14 e os 17 
anos) permitindo a frequência de um curso  
de inglês. Durante este ano, participaram neste 
programa 160 jovens.

8.8.3. Bem-Estar Familiar
Em Portugal, o “Fundo de Emergência Social” visa 
apoiar os colaboradores que têm necessidade 
económica comprovada ou se encontram num 
contexto social ou familiar de risco. O trabalho 
desenvolvido junto dos colaboradores e suas 

Este apoio encontra-se dividido em cinco áreas: 

 
apoiámos 706 colaboradores, representando  
um investimento superior a 570.000 euros.

colaboradores.

foram apoiados 37 ex-colaboradores.
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e no Natal são implementadas em Portugal e na 
Polónia visando celebrar momentos especiais para 

ainda, 5.373 Kits Bebé aos colaboradores que 
foram pais, procurando suprir algumas despesas 

 

8.9. Retenção e Envolvimento  
com os Colaboradores

dos nossos colaboradores por forma a fomentar 

compreende dois momentos distintos: o Global 
Survey, aplicado a cada dois anos em todas as 
Companhias do Grupo, e o Pulse Survey, com 
periodicidade anual, destinado a auscultar  
uma amostra representativa de colaboradores.

constitui um instrumento valioso no alinhamento 
 

bem como na partilha das iniciativas, potenciando 

interna digital têm permitido chegar a um número 
crescente de colaboradores independentemente do 

 
a ser trabalhada e consolidada de modo a que os 
colaboradores possam ter um maior conhecimento 
das diferentes Companhias do Grupo, missão 

Em Portugal e na Polónia, e a partir de 2018 

ao Colaborador permitem o esclarecimento de 

assegurando-se que o tratamento de tais 
contactos é efectuado de acordo com as garantias 

 
com os colaboradores.

Serviço de Atendimento  
aos Colaboradores

Nº. de Contactos 
/ Procedimentos 

Iniciados

% de 
Procedimentos 

Concluídos

Portugal 18.418 98%

Polónia 5.087 94%

encontra-se estabelecido o Comité de Convivência 

 

Workplace Going Digital, um projecto estratégico 

dos processos de trabalho no Grupo, fornecendo 

através das quais se pretende promover uma 
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