Projeto BreadBeer
✓A

ALDI Portugal juntou-se à Aldeana para produzir uma
cerveja a partir de sobras de pão das lojas ALDI. Diferenciadora
e mais sustentável, esta cerveja contribui para o combate ao
desperdício alimentar através da substituição de parte dos
maltes habituais pelo pão. Com este projeto, a ALDI Portugal
pretende reforçar a valorização dos alimentos, mostrar as
possibilidades de reutilização dos excedentes alimentares e
inspirar os seus clientes a utilizarem as suas sobras alimentares
de forma criativa.
✓ Resultados: Um contributo para a Economia Circular e para a
redução do desperdício alimentar e das emissões CO2.

Sistemas Reutilizáveis em embalagens secundárias e de transporte
✓ Para o embalamento e o transporte de frutas e legumes a
ALDI Portugal recorre a um sistema de caixas de transporte
reutilizáveis que, circulam entre as lojas ALDI, intermediário e
os fornecedores.
✓Resultados: Com a utilização destas caixas a ALDI Portugal
poupa todos os anos milhares de caixas de cartão e resíduos,
bem como emissões CO2. Esta medida permite ainda minimizar
as quebras e a danificação dos bens durante o transporte,
contribuindo para a redução do desperdício alimentar.

Simbologia de Deposição Seletiva
✓No âmbito da sua estratégia para a redução de embalagens e de
plástico, a ALDI Portugal introduziu no início de 2020 uma Simbologia de
Deposição Seletiva própria. Esta simbologia tem como objetivo apoiar os
clientes ALDI na separação e correta colocação das embalagens nos
ecopontos, contribuindo para o aumento das taxas de reciclagem. A
simbologia criada indica em que ecoponto devem ser depositadas as
várias componentes das embalagens: azul, verde ou amarelo.
✓ Resultados: Com a aplicação desta medida, a ALDI Portugal pretende
contribuir para o aumento das taxas de reciclagem das embalagens.

Redução dos preços de bens alimentares próximos da data limite de validade
✓A ALDI Portugal reduz o preço de bens alimentares próximos
da data limite de validade com uma etiqueta especial. Os
clientes ALDI encontram estes artigos no linear ou nas "Caixas
de Sustentabilidade".
✓Resultados: Com a aplicação desta medida, a ALDI Portugal
consegue evitar o desperdício de toneladas de bens
alimentares.

Doações de excedentes alimentares
✓Eventuais excedentes alimentares são doados sempre que
possível. Todas as lojas ALDI em Portugal contam com
parcerias com instituições de solidariedade social, através das
quais as doações de excedentes alimentares chegam às
populações locais. Os alimentos que já não podem ser
comercializados, mas que ainda estão aptos para consumo são
doados a estas instituições de solidariedade, que depois
encarregam-se da sua distribuição. Atualmente, a ALDI
Portugal colabora com mais de 50 entidades parceiras a nível
local e regional, entre as quais a AMI, o Banco Alimentar do
Algarve, a CASA e a Re-Food e muitas outras.
✓Resultados: Com a aplicação desta medida, a ALDI Portugal tem vindo a doar
toneladas de bens alimentares todos os anos.

Incorporação de plástico reciclado nas embalagens
✓No âmbito do “Compromisso ALDI Reduzir. Reutilizar.
Reciclar.” a ALDI Portugal definiu um conjunto de medidas de
atuação. Iniciou, por exemplo, a incorporação de plástico
reciclado nas embalagens das suas marcas próprias.
✓Resultados: Com esta medida a ALDI Portugal, poupa, por
ano, toneladas de plástico e continua a aumentar a utilização
de plástico reciclado.

