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COMUNICADO DE IMPRENSA 

QUINTINHA DO LIDL RECEBE CAÇA AOS OVOS SUSTENTÁVEIS 
PARA CELEBRAR UMA PÁSCOA CONSCIENTE  
 

Os ovos e amêndoas de chocolate Favorina, de origem 100% sustentável, foram as 

estrelas do evento de Páscoa Lidl, que reuniu várias famílias numa manhã recheada 

de divertidos jogos pedagógicos, na companhia dos animais da Quintinha do Lidl. 

 

A Quintinha do Lidl, no Jardim Zoológico de Lisboa, juntou inúmeras famílias para celebrar uma Páscoa 

mais consciente. Recuperando uma das tradições e brincadeiras que caracterizam esta época festiva, a 

caça aos ovos, tornou-a sustentável e ofereceu aos mais novos deliciosas recompensas feitas de 

chocolate de cacau produzido de forma responsável, com certificação UTZ e Fairtrade, através da sua 

marca de chocolates Favorina. Existe, assim, mais uma razão para os consumidores visitarem as lojas 

Lidl. 

 

Esta manhã de domingo, que contou com a presença de António Raminhos, Pedro Fernandes, Beatriz 

Jalon, Domingos Freitas do Amaral, Francisco Garcia, Bárbara Elias e respetivas famílias, entre muito 

outros convidados, desafiou novos e graúdos a colecionar o maior número de ovos de chocolate 

possível, acertando nas várias questões relacionadas com os animais e vegetais da quinta.  

 

Ao completar as várias atividades, as crianças ganhavam um ovo de chocolate sustentável e viam 

reforçada a importância da sustentabilidade através da adoção de comportamentos fáceis de integrar 

no dia a dia, como contributo para uma geração mais informada e com um estilo de vida mais saudável 

e responsável. Identificar três vegetais numa horta portuguesa, encontrar o peso certo de comida que 

a vaca tem de consumir para a produção de 1l de leite, ou construir óculos mágicos com caixas de ovos, 

foram exemplos destas brincadeiras.  

 

Todas estas atividades vão ao encontro do compromisso do Lidl Portugal com uma estratégia global de 

sustentabilidade alimentar, que anuncia que a totalidade do seu sortido de chocolates e amêndoas, da 

marca Favorina, utiliza cacau de origem 100% sustentável. Os clientes, ao escolherem uma das opções 
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desta a seleção, adquirem um produto com certificação UTZ ou Fairtrade - garantias de respeito e 

preservação do meio ambiente e do combate à exploração da força de trabalho. A gama Favorina irá 

fazer as delícias de todos nesta Páscoa com produtos de máxima qualidade ao melhor preço, que 

ajudam a criar um mundo mais sustentável e consciente. 

 

 

 

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 mais de 10.000 lojas, mais de 150 centros de distribuição em 28 países e cerca de 

225.000 colaboradores. Há mais de 20 anos em Portugal, o Lidl continua a apostar na remodelação das suas lojas, cumprindo 

a promessa de Mais para Si e fornecendo produtos de máxima qualidade ao melhor preço.  

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. A simplicidade e a orientação de processos 

determinam as operações diárias nas lojas, centros de distribuição regionais e serviços. Para o Lidl a sustentabilidade é cumprir 

a sua promessa de qualidade, todos os dias. A empresa 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. 

O Grupo Schwarz é o maior retalhista alimentar da Europa desde 2014 e gerou um volume de negócios de 90,2 mil milhões de 

euros no ano fiscal de 2016 
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Lidl Portugal: 

Departamento de Comunicação Corporativa | 219 102 124 | comunicacao@lidl.pt 

Cunha Vaz & Associados: 

Sofia Duff Burnay & Patrícia Brito | 210 120 600|  sb@cunhavaz.com / pb@cunhavaz.com  

Site: http://www.lidl.pt  

Facebook: http://www.facebook.com/lidlportugal  

Instagram: http://www.instagram.com/lidlportugal  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lidl-portugal/  

 


