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A ALDI Portugal adere ao Pacto Português para os plásticos  

 
A ALDI Portugal junta-se à Associação Smart Waste Portugal e ao Pacto Português para os 

Plásticos, de modo a reforçar o seu compromisso com a sustentabilidade e a promoção da Economia 

Circular. Por seu turno, o Grupo ALDI Nord publicou hoje o seu Relatório Intercalar de 

Sustentabilidade, onde estão refletidos os progressos feitos pelo Grupo em 2020. O retalhista 

alimentar pretende manter uma relação de transparência sobre os seus esforços em prol da proteção 

ambiental e climática, dos direitos humanos e do consumo responsável.  

 

Lisboa, Portugal, 14/07/2021 – Na semana da publicação do Relatório Intercalar de 

Sustentabilidade do Grupo ALDI Nord, a ALDI Portugal junta-se à Associação Smart Waste Portugal 

e ao Pacto Português para os Plásticos, de modo a reforçar o seu compromisso com a 

sustentabilidade e a promoção da Economia Circular. 

 

“A nossa adesão ao Pacto Português para os Plásticos é um passo importante para trabalhar as 

metas internacionais que o grupo ALDI Nord definiu para as embalagens e do uso de plástico a nível 

nacional. Queremos continuar a contribuir para a mudança, a utilização eficiente de recursos e 

contribuir para a promoção da Economia Circular em Portugal” explica Elke Muranyi, Corporate 

Responsibility Director da ALDI Portugal. 

 

A adesão ao Pacto Português para os Plásticos surge como um passo em direção à concretização 

de quatro objetivos do Grupo que contribuirão para a Economia Circular e para o desenvolvimento 

de embalagens mais sustentáveis até 2025. Os objetivos definidos têm em conta os conceitos de 

reciclabilidade, de redução de material, de aumento de utilização de plásticos reciclados e de 

redução de plástico virgem utilizado nas embalagens das marcas próprias: 

 

• Reciclabilidade: 100% embalagens de marca própria recicláveis, compostáveis ou 

reutilizáveis até final de 2025. 

• Redução de material: -15% de embalagens até ao final de 2025.  

• Plásticos reciclados: 30% de material reciclado em embalagens de plástico de marca 

própria até 2025. 

• Redução plástico virgem: -20% material de plástico virgem em embalagens de marca 

própria até 2025. 

 

“O Pacto Português para os Plásticos congratula-se pela adesão do ALDI como novo membro efetivo 

desta iniciativa. O ALDI junta-se a um número crescente de entidades da cadeia de valor dos 

plásticos nacional, que se uniram em torno de uma visão comum – concretizar uma economia circular 

para os plásticos em Portugal. Os membros que compõe o Pacto Português para os Plásticos 

assumiram um conjunto de metas ambiciosas até 2025. Ao desenvolverem esforços, individuais e 

coletivos, para alcançar estas metas, os membros do Pacto Português para os Plásticos irão 

contribuir para um uso cada vez mais responsável, sustentável e circular dos plásticos em Portugal, 

garantindo a valorização deste material na economia, sem nunca comprometer o ambiente” informa 

Pedro São Simão, coordenador do Pacto Português para os Plásticos. 

 

O Pacto Português para os Plásticos é liderado pela Associação Smart Waste Portugal e faz parte 

da rede global dos Pactos para os Plásticos da Fundação Ellen MacArthur, uma plataforma de 

colaboração que reúne os diferentes atores da cadeia de valor nacional do plástico.  
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Por seu turno, o ALDI Nord divulgou hoje o seu Relatório Intercalar de Sustentabilidade 2020. O 

Grupo está empenhado em continuar a criar valor para as empresas ALDI, nos vários países, para 

a sociedade e para os seus colaboradores e clientes e revela os progressos de sustentabilidade que 

foram feitos, em 2020, nas áreas de direitos humanos, normas laborais, proteção ambiental e 

combate à corrupção.  

 

No âmbito do consumo responsável, a ALDI Portugal duplicou em 2020 a oferta de produtos 

vegetarianos/vegan rotulados com os logótipos V-Label e Vegan Flower, e continuou a aumentar a 

oferta de produtos biológicos com logótipo EU-Bio. Paralelamente, iniciou o processo de aplicação 

do Nutri-Score, um sistema de rotulagem nutricional simplificada que ajuda os clientes a tomar 

decisões alimentares mais conscientes, tendo registado as primeiras marcas no início de 2021. Estas 

medidas vêm no seguimento do objetivo do retalhista discount em promover um estilo de vida 

saudável e mais sustentável, através da disponibilização de bens alimentares produzidos de forma 

responsável e a um preço acessível. 

 

O combate ao desperdício alimentar teve também especial enfoque para o Grupo, que em 2020, 

desenvolveu uma diretriz internacional para a prevenção do desperdício, aplicável a todos os bens 

alimentares vendidos pelo ALDI Nord, e que regulamenta a gestão dos excedentes alimentares. Ao 

nível nacional, a ALDI Portugal aderiu no início de 2021 ao movimento “Unidos Contra o Desperdício” 

e continua a realizar diariamente doações dos excedentes alimentares em todas as suas lojas a mais 

de 40 parceiros nacionais e locais. 

 

Por outro lado, 2020 foi também um ano de progressão no que diz respeito à meta do Grupo de 

utilizar 100% de algodão sustentável para todo o vestuário e têxteis de lar, em todas as empresas 

ALDI até ao final de 2025. Em Portugal, mais de 75% dos têxteis de algodão comercializados são 

produzidos com algodão sustentável certificado. 

 

Em 2020, o retalhista alimentar cessou a venda de produtos de plástico de utilização única (tais como 

pratos, talheres, copos, palhinhas e cotonetes) em todo o Grupo. Além disso, em Portugal, foi 

aumentada a oferta de frutas e legumes vendidos a granel e, complementarmente, foram 

introduzidos os sacos de rede reutilizáveis para frutas e legumes e os sacos de compras de papel 

certificado “FSC® MIX”. 

 

Estas e outras informações podem ser consultadas integralmente no Relatório Intercalar de 

Sustentabilidade 2020 do ALDI Nord que pode ser descarregado aqui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aldi.pt/relatorio-de-sustentabilidade/2020.html
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SOBRE A ALDI 

A ALDI Portugal iniciou a sua atividade em 2006 e conta, atualmente, com 93 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 80 000 

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 mais sustentável. 
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