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ALDI Portugal faz 15 anos e  
“Até a natureza canta os parabéns” 

 
”Até a natureza canta os parabéns” é o claim da nova campanha que celebra os 15 anos da ALDI 

em Portugal e que destaca a importância da sustentabilidade para o retalhista alimentar. Para 
comemorar esta data, a ALDI Portugal vai oferecer um automóvel elétrico e 15 prémios de um ano 

de compras grátis. 
 
Lisboa, Portugal, 30/06/2021 – A ALDI Portugal está a celebrar 15 anos desde a sua chegada ao 
mercado português. O discounter, com mais de 100 anos na Alemanha já faz parte do quotidiano de 
milhares de famílias portuguesas, e conta em Portugal, com 93 lojas, cerca de 2500 colaboradores, 
um novo centro logístico, em fase final de construção, na Moita e outra localização a anunciar em 
breve, a Norte.  
 
Com o intuito de assinalar esta data especial, a ALDI Portugal lança, na próxima quinta-feira dia 1 
de julho, uma nova campanha multimeios, com o mote “Até a natureza canta os parabéns”, onde o 
aniversário se liga a um tema muito relevante para a marca: a sustentabilidade.  
 
“Celebrar 15 anos de presença, no mercado português é, para nós, um motivo de orgulho que nos 
inspira a partilhar e comemorar as nossas conquistas com quem contribui, diariamente, para o nosso 
sucesso: os nossos clientes, colaboradores e parceiros”, afirma Wolfgang Graff, CEO da ALDI 
Portugal. “Enquanto retalhista alimentar, temos como missão oferecer produtos de elevada 
qualidade a um preço acessível aos nossos clientes, onde quer que estejam e em qualquer altura, 
de forma rápida e simples, mantendo sempre, em mente, os nossos valores corporativos: Simples, 
Responsável e Fiável”, acrescenta. 
 
Nos últimos anos, o retalhista alimentar tem planeado e implementado várias medidas, em Portugal, 
com vista à proteção de recursos naturais, nas quais se incluem doações dos excedentes 
alimentares em todas as suas lojas, a redução da utilização de plástico nas embalagens para frutas 
e legumes, o aumento da oferta de produtos biológicos e o reconhecimento da sua responsabilidade, 
no que diz respeito à produção mais sustentável dos seus produtos alimentares e não-alimentares. 

 
“No nosso ADN existe um grande sentido de responsabilidade e preocupação com temas como a 
sustentabilidade, o impacto ambiental e social e isso é algo que nos distingue e que tem contribuído 
para fazermos a diferença, ao longo destes 15 anos”, destaca ainda Wolfgang Graff.  
 
No âmbito da nova campanha, o retalhista alimentar vai sortear um automóvel elétrico, - amigo do 
ambiente - e 15 prémios de um ano de compras grátis (150€ por mês, durante 12 meses). Para se 
habilitarem ao sorteio, os clientes ALDI apenas têm de fazer uma compra de valor igual ou superior 
a 20 euros e registar, posteriormente, o talão, em www.aniversarioaldi.com.  
 
2021, para além de ser o ano em que a ALDI Portugal celebra 15 anos, tem sido um ano 
particularmente emocionante para o retalhista alimentar. Para além de estar numa forte fase de 
expansão, prova disso são a recente abertura da primeira loja de proximidade no centro de Lisboa  
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ou a parceria com a Glovo, que assinala a exploração de um novo canal de distribuição, a ALDI 
Portugal prevê ultrapassar as 100 lojas até ao final do ano em território nacional. 
 
“Tem sido um caminho desafiante, mas estamos muito orgulhosos do nosso percurso. Hoje podemos 
dizer que temos um conhecimento sólido do mercado e do consumidor português. Somos cada vez 
mais reconhecidos, estamos a crescer e é o momento certo para continuarmos a trabalhar, a 
expandir, a evoluir e a inovar. Queremos continuar a fazer a diferença, a responder às necessidades 
dos nossos clientes. Estamos apenas a começar”, conclui Wolfgang Graff. 

A campanha multimeios da autoria da Uzina vai ter presença em TV, rádio, canais digitais e em 
todas as lojas ALDI, entre 1 e 31 julho. O planeamento de meios foi da responsabilidade da 
Wavemaker. 
 
Para mais informações, consulte o site www.aldi.pt 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBRE A ALDI 

A ALDI Portugal iniciou a sua atividade em 2006 e conta, atualmente, com 93 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.  
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