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ALDI Portugal publica nova Política Nacional de Compra de Pescado 

 
Depois de participar na iniciativa “Semana Mar para Sempre” do Marine Stewardship Council 

(MSC), a ALDI publica a sua nova Política Nacional de Compra de Pescado que define a forma 

como o discounter contribui para a proteção dos oceanos, com o objetivo de manter os recursos 

marinhos a longo prazo. 

Lisboa, Portugal, 20/12/2021 – Com a nova Política Nacional de Compra de Pescado, a ALDI 

anuncia a implementação de medidas que fomentam a proteção das populações marinhas e 

ecossistemas dos oceanos, a promoção do bem-estar animal e a melhoria das condições laborais 

na indústria das pescas. Entre outros, o documento que já se encontra disponível para consulta aqui, 

define os objetivos gerais, onde se destacam: 

• O aumento da percentagem de produtos de pescado sustentável; 

• Proteção das espécies ameaçadas; 

• O cumprimento de normas sociais; 

• Rastreabilidade e transparência. 

Para Elke Muranyi, Corporate Responsibility Director da ALDI Portugal, "a utilização cautelosa e 
sustentável dos recursos naturais é parte integrante da Política de Responsabilidade Empresarial 
ALDI. Com a publicação desta nova Política Nacional de Compra de Pescado, renovamos o nosso 
compromisso de continuar a implementar medidas e requisitos que contribuem para a proteção das 
populações marinhas e ecossistemas dos oceanos. Sabemos que os nossos clientes procuram cada 
vez mais produtos certificados em termos de qualidade e sustentabilidade. Por isso, definimos na 
nossa política, entre outros, o objetivo de aumentar a percentagem de produtos de pescado 
sustentável. Atualmente, mais de 50% dos artigos de pescado da ALDI Portugal já se encontram 
certificados, entre os quais todo o bacalhau de marca própria que apresenta o selo azul do Marine 
Stewardship Council (MSC).” 

A ALDI Portugal está ciente do facto de uma transição sólida ser apenas possível se este projeto for 
abraçado de forma progressiva. Por este motivo, também os fornecedores do retalhista alimentar 
serão sensibilizados e envolvidos neste projeto, com o intuito de contribuir para a preservação dos 
recursos marinhos. 
 

Para mais informações, consulte o site: Política de compra sustentável de pescado (aldi.pt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aldi.pt/content/dam/aldi/portugal/responsabilidade/docs/ALDI_Portugal_Politica_Compra_Pescado_PT_V._2.0.pdf.res/1639580486325/ALDI_Portugal_Politica_Compra_Pescado_PT_V._2.0.pdf
https://www.aldi.pt/empresa/responsabilidade/cadeia-de-abastecimento-food/compra-de-pescado.html
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SOBRE A ALDI 
A ALDI Portugal iniciou a sua atividade em 2006 e conta, atualmente, com 104 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. 

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 sustentável. 
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