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ALDI Portugal patrocina série de combate à obesidade infantil 

 
No Dia Mundial da Alimentação (16 de outubro) é lançada a série de animação Heróis da 

Fruta criada pela Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil (APCOI), com o 

patrocínio oficial da ALDI. 

Lisboa, Portugal, 15/10/2021 – No próximo sábado, dia 16 de outubro, será lançada com o 

patrocínio ALDI a série de animação Heróis da Fruta, uma adaptação da iniciativa implementada 

pela APCOI nas escolas desde 2011, para prevenir a obesidade infantil, incentivar o consumo diário 

de frutas e legumes e, ao mesmo tempo, promover a inclusão social de alunos mais carenciados. 

A parceria entre o retalhista alimentar e a APCOI remonta a 2018 e resulta na comercialização, em 

exclusivo nas lojas ALDI, dos produtos Heróis da Fruta®, sob a marca própria All Seasons®. Destes, 

destacam-se as mini-maçãs e as mini-pêras. Mais recentemente, juntaram-se ao sortido as mini-

cenouras da All seasons® e as mini-águas da Milfontes®, que também contam com o selo “Sou 

Português”, como incentivo ao consumo de produtos de origem nacional. 

Parte dos lucros das vendas dos produtos Heróis da Fruta® revertem para o apoio alimentar dos 

alunos, através da “Missão 1 Quilo de Ajuda”, que faz uma distribuição semanal gratuita de fruta nas 

escolas e que melhorou, até hoje, os hábitos alimentares de cerca de 500 mil crianças e promove a 

inclusão social dos alunos mais carenciados. 

Para Daniel da Silva, Managing Director Category Management da ALDI Portugal: “Quando em 2018 

abraçámos este projeto, sabíamos que iria ser uma parceria a longo prazo, não só pelos objetivos 

que a APCOI defende, mas também por estar diretamente alinhada com a nossa missão enquanto 

retalhista. Esta parceria iniciou-se com duas referências, as mini-maçãs e as mini-pêras Heróis da 

Fruta®, que em 2021 passaram a estar sob a alçada da nossa marca All Seasons® e, recentemente, 

ampliámos a nossa gama de produtos especialmente pensados para as crianças com as mini-

cenouras e as mini-águas Heróis da Fruta® – estas últimas sob a marca Milfontes®. Todas estas 

referências são de origem nacional pelo que assim, para além de reforçarmos a importância de uma 

alimentação equilibrada junto dos mais novos, continuamos a apoiar o que é feito e produzido em 

Portugal; aspeto que temos vindo a trabalhar ao longo dos últimos anos e no qual vamos continuar 

a investir.” 

A nova série Heróis da Fruta vai contar com 26 episódios de um minuto e acompanha as aventuras 

de um grupo de super-heróis, que viajam pelo país à procura de frutas e legumes de origem nacional 

para ganharem superpoderes. A dar voz aos personagens principais estarão a atriz Jéssica Athayde 

e o ator Diogo Amaral. 

Além da série, será lançado, no mesmo dia, o livro de colorir solidário inspirado no programa, que 

complementará a gama de produtos Heróis da Fruta e que também pode ser adquirido, em exclusivo, 

nas lojas ALDI por 2.99€. 
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A partir do próximo sábado, as aventuras dos Heróis da Fruta podem ser acompanhas diariamente 

na RTP2, e ainda no Canal Panda, RTP Madeira, Porto Canal, Local Visão TV e MEO Kids. 

Para mais informações, consulte o site https://www.aldi.pt/produtos/herois-da-fruta.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 na 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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