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Apresentação ALDI Portugal
Sobre a ALDI Portugal e o nosso compromisso de sustentabilidade
A ALDI Portugal pertence ao grupo de empresas ALDI Nord que está representado também na Bélgica,
Dinamarca, França, Alemanha, Luxemburgo, Holanda, Polónia e Espanha. Iniciou a sua atividade em 2006
e conta, atualmente, com 93 lojas e mais de 2200 colaboradores. O nosso compromisso de
sustentabilidade assenta em estratégias claras e numa conduta ética e cumpridora. As nossas decisões
diárias têm um impacto em toda a nossa cadeia de valor. Tendo em vista os desafios colocados pelas
alterações climáticas, recursos naturais limitados e uma procura de produtos crescente e em constante
mudança, a liderança empresarial sustentável não é apenas uma opção, mas também uma abordagem
estratégica.
A Missão das Embalagens do grupo ALDI Nord
As nossas principais prioridades são reduzir significativamente as embalagens e aumentar a sua
reciclabilidade. Para conseguir isso, agimos pelo princípio “Reduzir. Reutilizar. Reciclar.” e estabelecemos
metas internacionais claras que se aplicam a todas as empresas do grupo.
A nossa visão: “Contribuímos positivamente para o desenvolvimento de embalagens mais
sustentáveis e para o estabelecimento de uma economia circular funcional.”
As nossas metas internacionais
❖ Reciclabilidade: 100% embalagens de marca própria recicláveis, compostáveis ou reutilizáveis até
final de 2025
❖ Plásticos Reciclados: 30% de material reciclado em embalagens de plástico de marca própria até
2025 (o mais tardar e em média)
❖ Redução de material: -15% de embalagens até ao final de 2025 (ano de referência 2020, em
proporção às vendas)
❖ Redução plástico virgem: -20% material de plástico virgem em embalagens de marca própria até
2025 (o mais tardar, ano de referência 2020 em proporção às vendas)
Outras medidas já implementadas em Portugal
❖ Venda de frutas e legumes a granel: Vendemos 40% de referências de frutas e legumes sem
embalagem e substituímos todas as camadas intermédias de plástico nas caixas reutilizáveis para
frutas e legumes por camadas em cartão.
❖ Sacos F&L reutilizáveis: Introduzimos sacos de rede reutilizáveis para frutas e legumes.
❖ Sacos de Compra reutilizáveis: Oferecemos uma vasta gama de sacos de compra reutilizáveis e
de papel certificado FSC®.
❖ Produtos de plástico de utilização única: No final de 2019, deixámos de vender produtos de
plástico de utilização única, tais como pratos, talheres, copos, palhinhas e cotonetes.

Mais informações disponíveis online.
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