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LIDL É DISTINGUIDO COMO MAIOR COMPRADOR NACIONAL 

DE MAÇÃ ALCOBAÇA IGP E ANUNCIA EXPORTAÇÃO PARA 

ESPANHA 
 

Com mais de 20 mil toneladas vendidas em Portugal ao longo de 10 anos de 

parceria com a APMA (Associação de Produtores de Maçã de Alcobaça), o Lidl 

anuncia um investimento ainda maior no setor ao potenciar a exportação para 

Espanha. 
 

Esta manhã, no decorrer do encontro Maçã de Alcobaça IGP – Sabor, Qualidade e Inovação, no 

Mosteiro de Alcobaça, que contou com a presença de especialistas do setor e onde se debateu a 

importância desta fruta no setor hortofrutícola nacional, o Lidl foi distinguido com os prémios “Melhor 

Comprador”, “Individualidade” e reconhecido pela sua parceria de 10 anos com a Associação de 

Produtores de Maçã de Alcobaça (APMA).  

 

O Lidl Portugal foi a cadeia de distribuição que apresentou maiores valores de compra e venda de Maçã 

de Alcobaça (Indicação Geográfica Protegida) no decorrer da última campanha de comercialização 

2017/2018. No total foram vendidas quase 5 mil toneladas desta maçã, equivalente a 40 milhões de 

maçãs, nas mais de 250 lojas da cadeia, representando um crescimento de 40% face à campanha 

anterior.  A maçã de Alcobaça, em termos de quantidades, representa mais de 75% das vendas totais 

de maçãs efetuadas pelo Lidl.  

 

Estes resultados, que reforçam a aposta do Lidl nas frutas e legumes nacionais, e na Portugalidade do 

sortido, levaram a que a Associação de Produtores de Maçã de Alcobaça (APMA) tenha distinguido a 

cadeia com o prémio de “Maior Comprador”, durante o Encontro Maçã de Alcobaça IGP – Qualidade, 

Inovação e Sabor. O Diretor de Frutas e Legumes do Lidl Portugal, Jorge Silva, foi igualmente 

reconhecido com o prémio “Individualidade”, pelo seu contributo para o sucesso da fileira nos últimos 

10 anos, bem como para o setor hortofrutícola nacional. O responsável adianta que “Esta distinção 

vem, uma vez mais, reconhecer o trabalho e a aposta que o Lidl tem desenvolvido junto dos 
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fornecedores portugueses, garantindo a qualidade e frescura e assumindo um papel preponderante no 

estímulo à produção nacional”. 

 

Cultivando um espírito de parceria e inovação com os seus parceiros comerciais, onde se destacam as 

linhas de produtos específicas, como a da Maçã de Alcobaça em formato mini, o Lidl Portugal anunciou 

durante o evento que irá iniciar também a exportação da Maçã de Alcobaça, sendo Espanha o primeiro 

mercado internacional escolhido. Esta é mais uma oportunidade de dar a conhecer um produto 

genuinamente português aos consumidores do país vizinho. 

 

A parceria entre o Lidl e a Associação de Produtores de Maçã de Alcobaça iniciou-se em 2007/2008, 

com as variedades Gala e Golden, vendendo a atualmente a cadeia as variedades Gala, Fuji, Reineta e 

Granny Smith.  Em 10 anos o Lidl Portugal já vendeu mais de 20 mil toneladas de Maçã de Alcobaça, 

150 milhões de maçãs certificadas, tendo ao longo dos últimos sete anos mantido a posição de maior 

comprador desta maçã. 

Jorge Soares, presidente da APMA refere que “ a parceria de uma década entre a Maçã de Alcobaça 

IGP e o LIDL é extremamente importante, uma vez que assinala e regista uma relação de grande 

compromisso e partilha. Trata-se de uma prova viva e prática de que a produção e a distribuição podem 

ser verdadeiros parceiros e desenvolver objetivos comuns, como servir bem o consumidor, fazendo 

frente aos desafios constantes. 

Este encontro veio permitir reconhecer, confraternizar e festejar uma relação saudável e muito 

positiva, entre produtores, embaladores,  organizações fornecedoras de produtores e o retalho, com 

a presença de diferentes profissionais da cadeia LIDL, que em trabalho conjunto e complexo, fazem 

chegar a casa dos consumidores portuguesas os lotes de maçã mais saborosas, mais seguras e mais 

saudáveis que ao longo de cada ano se produzem na Região, com os mais inteligentes e racionais 

processos de produção, processamento e distribuição”.  
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Sobre o Lidl  

O Lidl, empresa de retalho pertencente ao grupo alemão Schwarz, é um dos líderes de mercado a nível europeu. Tem 

representação em 30 países e conta com cerca de 10.500 lojas e mais de 150 centros de distribuição em 29 países. Há mais 

de 20 anos em Portugal, o Lidl tem atualmente mais de 250 lojas no país, e continua a apostar na remodelação das suas lojas, 

cumprindo a promessa de Mais para Si.  

O Lidl aposta no fornecimento produtos de máxima qualidade ao melhor preço.  A simplicidade e a orientação de processos 

determinam as operações diárias nas lojas, centros de distribuição regionais e serviços. A sede do Lidl, localizada na cidade 

alemã de Neckarsulm, é responsável pela conceção e estrutura de todos os processos standardizados. 

O Lidl conta atualmente com cerca de 260.000 colaboradores em todo o mundo. O dinamismo no trabalho do quotidiano, a 

força como um resultado e o respeito mútuo com colaboradores e parceiros caracterizam o trabalho da empresa em todos 

os países onde está presente. 

No quotidiano, a empresa assume a responsabilidade pelas pessoas, sociedade e ambiente. Para o Lidl a sustentabilidade é 

cumprir a sua promessa de qualidade, todos os dias. Assim, foca-se onde as suas próprias ações têm efeitos reais e por isso 

centra-se em cinco áreas de atuação: Sortido, Colaboradores, Ambiente, Parceiros de Negócios e Sociedade. 

 

De acordo com a LZ Retailytics, o Grupo Schwarz é o maior retalhista alimentar da Europa, tendo gerado vendas de 96.9 mil 

milhões de euros no ano fiscal de 2017. 

 


