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JERÓNIMO MARTINS 

 

 

Projecto “Aprender a Evoluir” 

 

EMPRESA 

Jerónimo Martins SGPS S.A. é um grupo com projecção internacional que actua no 

ramo alimentar, nos sectores da distribuição e da indústria, visando satisfazer os 

legítimos interesses dos seus accionistas e contribuindo para o crescimento 

económico e para o desenvolvimento sustentado das regiões onde opera. Registou 

em 2007 um volume de vendas de 5,35 mil milhões de euros. Integra cerca de 

41.300 colaboradores. 

Na distribuição alimentar, o grupo ocupa a posição de liderança em Portugal, 

operando com as insígnias Pingo Doce (supermercados), Feira Nova (hipermercados 

e médias superfícies) e Recheio (cash & carry e Plataformas de food service), sendo 

líder no segmento dos supermercados e dos cash & carry. Na Polónia, a Biedronka, 

cadeia de supermercados com um sortido de bens alimentares com qualidade e uma 

prática constante de preços baixos, é líder destacada no retalho alimentar, com 

vantagem clara sobre os seus concorrentes em número de lojas e notoriedade da 

marca. Jerónimo Martins é também o maior grupo industrial de bens de grande 

consumo em Portugal, através da sua parceria com a Unilever Jerónimo Martins, 

integrando marcas em posição de liderança nos mercados de azeite, margarinas, ice 

tea, gelados e detergentes para roupa.  

O portefólio do grupo inclui ainda uma área de negócio vocacionada para serviços 

de marketing, representações e restauração, onde se inclui a Jerónimo Martins 

Distribuição de Produtos de Consumo, que representa em Portugal marcas  
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internacionais, algumas delas ocupando posições de liderança na área alimentar de 

grande consumo: a sociedade PGJM (cosmética selectiva e cosmética de grande 

consumo), a cadeia de retalho especializado Hussel (18 lojas para comercialização 

de chocolates e confeitaria), a Caterplus (comercialização e distribuição de produtos 

alimentares específicos para o Food Service) e a Jerónimo Martins Restauração e 

Serviços (inclui a cadeia de quiosques de café Jeronymo, as geladarias Ben & Jerry 

e Olá e as lojas de fast-food Subway). 

 

ENVOLVIMENTO 

No âmbito do programa “Novas Oportunidades”, lançado pelo Governo para 

combater os baixos níveis de qualificação da população portuguesa, o Grupo 

Jerónimo Martins, através de sua Escola de Formação, decidiu lançar internamente 

este projecto, dando-lhe uma designação própria: “Aprender e Evoluir”. O grande 

objectivo desta acção é proporcionar a todos os colaboradores que não possuam o 

9.º e/ou 12.º anos de escolaridade a obtenção destes níveis de qualificação. Para 

tal, o grupo disponibiliza organização, meios e tempo, uma vez que todo o processo 

decorre em horário laboral. 

 

PROJECTO  

No âmbito do projecto “Aprender e Evoluir”, foi assinado um protocolo entre o 

Grupo Jerónimo Martins, a Agência Nacional para a Qualificação (ANQ) e o Instituto 

de Emprego e Formação Profissional (IEFP). Este protocolo pressupõe por parte do 

IEFP e da ANQ a disponibilização dos seus técnicos para a condução do processo de 

formação e certificação dos colaboradores da empresa. O documento assinado 

permite à Escola de Formação Jerónimo Martins contar com uma rede nacional de 

centros “Novas Oportunidades”, tornando possível realizar o processo de 

Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC), sempre muito 

próximo dos locais de trabalho de todos os colaboradores. O grupo contribui, desta 

forma, para o desenvolvimento de competências e para a flexibilização das carreiras 

dos seus colaboradores, facilitando a progressão interna e a empregabilidade. 
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RESULTADOS   

Sendo Jerónimo Martins um dos maiores empregadores em Portugal, esta iniciativa 

pretende contribuir activamente para a formação e o desenvolvimento pessoal e 

profissional dos seus colaboradores, disponibilizando as instalações, as ferramentas 

e o tempo necessário para que todos possam terminar a escolaridade obrigatória 

(9.º ano) ou mesmo dar-lhe continuidade e concluir o 12.º ano.  

Até ao momento a Escola de Formação Jerónimo Martins conta com 3580 inscrições, 

1418 no 9.º ano e 2162 no 12.º ano. Para 2008, o objectivo é a certificação de 

cerca de dois mil colaboradores. Até ao final do projecto, estima-se que sejam 

certificados cerca de 11.500 colaboradores. 

 

Mais informações em: http://www.ensulmeci.com/pt/  

 

http://www.ensulmeci.com/pt/

