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ALDI NORD assina os Women’s Empowerment Principles 
 

Igualdade de género e empoderamento feminino: é sobre estes dois valores que 
assentam os sete Princípios de Empoderamento das Mulheres (Women’s 
Empowerment Principles, no original), promovidos pela ONU Mulheres e pelo United 
Nations Global Compact (UNGD), aos quais o Grupo ALDI Nord aderiu, em 
fevereiro. 

Esta adesão vem atestar e reforçar o compromisso do Grupo ALDI Nord na promoção da igualdade 
entre homens e mulheres no local de trabalho, no mercado e na sociedade. 

O retalhista discount defende que todos os trabalhadores devem ser tratados de forma justa e em 
condições igualitárias. Por esta razão, e tendo em conta a postura e a forma como a ALDI faz 
negócios, o Grupo decidiu assumir o compromisso de garantir a igualdade de género, bem como a 
oferta de salários iguais para o desempenho das mesmas funções, dentro das empresas que fazem 
parte do ALDI Nord e ao longo das cadeias de abastecimento. Através da igualdade de tratamento, 
a marca acredita que consegue não só impulsionar o sucesso do negócio, mas também garantir que 
os colaboradores se sentem mais valorizados e motivados. 

“Mais de metade dos nossos colaboradores são mulheres e o mesmo verifica-se nas nossas cadeias 
de abastecimento. No entanto, é um facto que as mulheres continuam a ser sistematicamente 
prejudicadas. Por isso é que é tão importante que continuemos a trabalhar para acabar com a 
discriminação de género”, adianta Rolf Buyle, Managing Director International Buying, ALDI Einkauf 
SE & Co. oHG. 

Dentro do Grupo ALDI Nord, mais de dois terços dos colaboradores são mulheres. Em Portugal, 
estes valores seguem a mesma tendência já que 67% dos cargos, aos vários níveis da organização, 
são desempenhados por mulheres. 

Para Vera Martinho, Managing Director Human Resources na ALDI Portugal, “a nossa política de 
recursos humanos, baseia-se no princípio da igualdade de género, com oportunidades de 
recrutamento não discriminatórias entre homens e mulheres e políticas de formação, remuneração 
e progressão de carreira transparentes. Desta forma, para a ALDI, a igualdade de género, mais do 
que um objetivo, é acima de tudo, um compromisso”. 

Enquanto um dos maiores retalhistas da Europa, o ALDI acredita que tem um importante papel a 
desempenhar na sensibilização para os Direitos Humanos. Por esta razão, são realizadas com 
frequência, avaliações que pretendem fazer um levantamento sobre o impacto das operações na 
vida dos colaboradores e desta forma, a marca consegue detetar eventuais disparidades e corrigi- 
las. 
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SOBRE A ALDI 
A ALDI Portugal iniciou a sua atividade em 2006 e conta, atualmente, com 87 lojas e mais de 2000 
colaboradores que contribuem, diariamente, para o sucesso do Grupo. Com um posicionamento 
assente na forte oferta de produtos frescos e marcas exclusivas, a ALDI apresenta uma gama 
alargada na área da frescura, produtos biológicos, vegetarianos e vegan, sem glúten e sem lactose, 
de elevada qualidade a preços competitivos. Para corresponder às necessidades do mercado 
português, a ALDI Portugal dá preferência aos produtores nacionais em várias categorias, como nas 
frutas e legumes ou no peixe e carne fresca, onde a maior parte dos produtos são de origem nacional. 

 
O Grupo ALDI Nord é um dos principais retalhistas internacionais. O retalhista discount procura 
concentrar-se no essencial e oferecer aos seus clientes, em nove países europeus, produtos de 
elevada qualidade ao menor preço possível. A chave para o sucesso contínuo do Grupo de 
Empresas ALDI Nord assenta nas suas equipas, que contam com mais de 77 000 colaboradores 
ALDI na Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Luxemburgo, Holanda, Polónia, Portugal e 
Espanha. 

 
Consciente das consequências da sua atividade para o ambiente e para a sociedade, o Grupo ALDI 
Nord define na sua Política de Responsabilidade Empresarial “Simplesmente Responsável”, a sua 
posição em várias áreas de atuação, que vão desde a responsabilidade pelas condições sociais e 
ambientais na cadeia de abastecimento e a implementação de medidas para a conservação de 
recursos, até ao seu compromisso social que se reflete, por exemplo, na oferta de produtos 
produzidos de forma sustentável. 
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