
McDonald’s, 
uma escola 
de líderes



Mais de 90% dos gerentes dos restaurantes McDonald’s 
começaram a sua carreira como funcionários nos restau-
rantes. Cerca de 50% dos colaboradores da sede da em-
presa em Portugal começaram nos restaurantes e ocupam 
hoje lugares de destaque em várias áreas da empresa, quer 
em Portugal quer no estrangeiro. Um funcionário da McDo-
nald’s Portugal até já chegou a diretor geral da empresa e 
hoje continua a sua carreira na McDonald’s, nos EUA.
 

Com 6.500 colaboradores em Portugal, a McDonald’s or-
gulha-se de criar oportunidades de primeiro emprego, 
formação, progressão na carreira e diversas ações que 
pretendem promover o orgulho e o sentimento de per-
tença dos colaboradores, ao grupo e à marca. Na Mc-
Donald’s, acreditamos que, mais do que um emprego, 
os nossos colaboradores encontram uma experiência 
para a vida. 

Somos uma das melhores empresas para os jovens 
trabalharem porque proporcionamos boas condições 
de trabalho, flexibilidade de horário, oportunidades de 
crescimento profissional e formação adequada aos di-
ferentes níveis de função. Mais de metade (52%) dos 
seus colaboradores tem menos de 25 anos e 70% está 
abaixo dos 30 anos. Para muitos, trata-se da primeira 
oportunidade de emprego.

O compromisso da McDonald’s é o de proporcionar um 
emprego estável que permita o desenvolvimento con-
tínuo de carreiras, talentos e líderes, contribuindo para 
a qualificação de profissionais em Portugal, tanto a ní-
vel profissional como pessoal. Estas práticas são valo-
rizadas e reconhecidas por quem trabalha connosco, 
fazendo da McDonald’s uma das melhores empresas 
para trabalhar em Portugal.
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