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O ALDI associa-se ao projeto Ecoética da AMI 
 
O ALDI associa-se ao projeto Ecoética da AMI e parte do lucro de artigos 
certificados FSC® reverte para a ação de reflorestação do Pinhal de Leiria. 
 
Em 2017 e 2018 as florestas portuguesas foram gravemente afetadas pela ocorrência de incêndios. 

Para fazer face à necessidade de recuperação e reabilitação destes terrenos, a AMI redirecionou o 

projeto Ecoética, existente desde 2011, para a reflorestação de terrenos deflagrados pelos incêndios. 

Com a ação “Vamos Todos Ser Dinis”, a AMI pretende reflorestar o Pinhal de Leiria e plantar 10.000 

árvores de espécies autóctones.  

No âmbito da sua política de responsabilidade corporativa o ALDI patrocina o projeto: parte do lucro 

de venda de artigos escolares selecionados e certificados FSC® à venda no ALDI a partir de sábado, 

22 de agosto, reverterá para esta causa. 

Mais informações sobre o trabalho desenvolvido no âmbito de sustentabilidade e proteção ambiental 

pela ALDI Portugal encontra em aldi.pt/responsabilidade, sobre o projeto Ecoética da AMI em 

https://ami.org.pt/missao/ecoetica. 

SOBRE A ALDI 

A cadeia ALDI conta, atualmente, com 80 lojas em Portugal e assume ter um plano de expansão 

ambicioso, admitindo que pretende inaugurar um número considerável de novas lojas e chegar a 

cidades onde ainda não está presente.  

Com um posicionamento assente na oferta de produtos de marcas exclusivas, de elevada qualidade 

e preços competitivos, o ALDI apresenta uma gama alargada de produtos frescos, biológicos, 

vegetarianos e vegan, sem glúten e sem lactose. Para corresponder às necessidades do mercado 

português, é dada preferência aos produtores nacionais em várias categorias, como na fruta e 

legumes ou na carne fresca que, neste caso, é de origem 100% nacional.  

Como empresa internacional de retalho o grupo empresarial ALDI Nord tem consciência das 

consequências da sua atividade empresarial para o ambiente e para a sociedade. Na sua Política 

de Responsabilidade Empresarial "Simplesmente responsável" o grupo, ao qual a ALDI Portugal 

pertence, define o seu posicionamento em vários 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 e que 

se refletem, por exemplo, na oferta de produtos produzidos de forma sustentável. 
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