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ALDI introduz rótulo Nutri-Score em marcas próprias 
 

A ALDI Portugal iniciou o processo de aplicação do Nutri-Score nas suas marcas 
próprias. Este sistema de rotulagem nutricional simplificada pretende ajudar os 
consumidores a tomar decisões alimentares mais conscientes.   

 

Lisboa, Portugal, 19/04/2021 – A ALDI Portugal deu inicío à implementação do Nutri-Score, um 
esquema de rotulagem nutricional simplificada. Numa primeira fase, o rótulo Nutri-Score vai ser 
introduzido nos produtos das marcas próprias ALDI: All Seasons, Alfacinha, Golden Bridge, King’s 
Crown e Rio d’Oro. A aplicação do Nutri-Score, na frente das embalagens, pretende ajudar os 
consumidores a avaliar a composição nutricional global dos produtos alimentares de forma rápida e 
intuitiva promovendo, assim, uma alimentação mais equilibrada. 

 

Através de uma escala de classificação que se baseia em cinco letras e cores, que vai do verde-
escuro (A) ao vermelho-escuro (E), o Nutri-Score avalia o perfil nutricional global de um alimento. 
Desta forma, o consumidor pode facilmente perceber que os alimentos incluídos na categoria A 
(associados ao verde escuro) apresentam uma composição nutricional mais equilibrada quando 
comparados com os produtos alimentares classificados com um E (vermelho) que, devido a um 
elevado teor de açúcar, sal ou gorduras, devem ser consumidos de forma mais moderada. 

 

Para Daniel da Silva, Managing Director Category Management na ALDI Portugal, "o Nutri-Score é 
um sistema gráfico simples e intuitivo, que visa facilitar aos nossos clientes a comparação de 
produtos dentro de mesma categoria e contribuir na tomada de decisões alimentares mais 
conscientes e saudáveis. No ALDI, estamos continuamente a adaptar as receitas dos nossos 
produtos de marca própria para atendermos às mudanças nas necessidades dos clientes, bem como 
de novos requisitos regulamentares, mantendo sempre a qualidade do produto”, conclui. 

 

Este sistema, já implementado em vários países europeus, incluindo outros países do Grupo ALDI 
Nord, e que agora também é adotado pela ALDI Portugal, foi desenvolvido para informar os 
consumidores de forma rápida, fácil e transparente sobre a composição nutricional de cada alimento. 
Este rótulo nutricional é largamente reconhecido pelas autoridades de saúde, publicações científicas 
e associações de consumidores. 

Em Portugal, a introdução do Nutri-Score vai ser gradual e terá início em marcas próprias de 
categorias relevantes. 

 

Para mais informações, consulte o site www.aldi.pt. 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

http://www.aldi.pt/


Press Release 
ALDI INTRODUZ RÓTULO NUTRI-SCORE EM MARCAS PRÓPRIAS 

 
 

 
 
 
 
SOBRE A ALDI 
 

A ALDI Portugal iniciou a sua atividade em 2006 e conta, atualmente, com 90 lojas e mais de 2000 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.  

 

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. 

 

CONTACTOS 
Departamento de MarCom                press@aldi.pt 
ALDI Portugal                 www.aldi.pt 

Lisboa, 19 de abril de 2021 

Publicado por: ALDI Portugal – Supermercados, Lda. 

 

http://www.aldi.pt/

