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ALDI Portugal convida ilustradores portugueses para decorar sacos 
reutilizáveis  

 
Com o intuito de sensibilizar os clientes para a importância da diminuição do uso 

de plástico de utilização única, o retalhista alimentar desafiou três ilustradores 

portugueses a assinar três sacos reutilizáveis que já estão disponíveis nas lojas 

ALDI. 

 

 
 

Lisboa, Portugal, 08/10/2021 – Carolina Maria, Sofia Morais e Tiago Albuquerque são os três 

ilustradores portugueses cujo trabalho ocupa os novos sacos reutilizáveis da ALDI Portugal.  Para 

tal, cada ilustrador foi desafiado a desenvolver uma criatividade que refletisse um dos pilares de 

atuação do retalhista alimentar: com recurso à técnica da gravura, Sofia Morais foi a responsável 

pela criatividade do saco alusivo à Pesca Sustentável; Carolina Maria, através da ilustração digital, 

assinou o saco dos Frescos Nacionais e, finalmente, Tiago Albuquerque ilustrou o tema dos Produtos 

Biológicos, com recurso à técnica de ilustração digital vetorial. 

 

Ao todo, serão 6 os sacos que representam o melhor que a ALDI tem para oferecer às famílias 

portuguesas e que serão disponibilizados em duas vagas. Para além dos três sacos que já estão 

disponíveis nas lojas ALDI, para o segundo lançamento, previsto para 2022, os portugueses vão 

poder encontrar outros três sacos alusivos ao Comércio Justo, à Oferta Vegetariana e ao Bem-estar 

Animal. 

 

A iniciativa surge como forma de reforçar o compromisso desde há muito assumido, com o meio 

ambiente e os seus recursos naturais e pretende chamar a atenção dos consumidores para a 

importância das suas ações no dia-a-dia.  
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Para Ricardo Santos, Managing Director Marketing & Communication da ALDI Portugal, “ao 

desafiarmos estes ilustradores a colaborarem connosco, estamos também a descobrir uma nova 

forma de promover o seu talento e o seu trabalho e dá-lo a conhecer aos portugueses. É, também, 

uma forma de apoiarmos e contribuirmos para a produção do talento nacional”. Ao disponibilizarmos 

alternativas mais sustentáveis aos nossos clientes, a ALDI pretende estimular o recurso aos sacos 

reutilizáveis, como forma de reduzir o consumo de plásticos de utilização única.”. 

 

Os novos sacos reutilizáveis, são feitos de polipropileno 100% reciclado, têm um custo de 0,99€ e 

podem ser encontrados nas lojas ALDI de norte a sul do país já a partir do próximo dia 11 de outubro. 

 

Para saber mais sobre a coleção de sacos reutilizáveis aceda ao site: https://www.aldi.pt/servico-ao-

cliente/sacos-colecionaveis-edicao-limitada.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOBRE A ALDI 
A ALDI Portugal iniciou a sua atividade em 2006 e conta, atualmente, com 98 lojas e cerca de 2500 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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