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1. A nossa perspetiva 

“Nas nossas ações comerciais diárias assumimos a nossa responsabilidade económica, social e 

ecológica.” 

É este o princípio empresarial que o Lidl Portugal formula relativamente à sua responsabilidade 

para com a humanidade e a natureza. Através da sua política de compras em relação ao peixe, 

mariscos e seus derivados, o Lidl promove uma utilização responsável de produtos do mar, 

zelando pela proteção e preservação dos ecossistemas marinhos a nível mundial. Com o lema 

“A caminho do amanhã”, o Lidl promove princípios de pesca sustentável. assumindo aqui a sua 

posição enquanto mediador entre produtores, fornecedores e clientes. 

 

2. O nosso objetivo 

O nosso objetivo consiste em influenciar ações de pesca e aquicultura sustentáveis. A nossa 

política é transparente relativamente à compra sustentável de peixe, mariscos e seus derivados, 

abrangendo todo o sortido fixo de marcas próprias do Lidl Portugal nas gamas de produtos 

frescos, secos, congelados e conservas. A política de compras do Lidl é pública e está acessível, 

sendo atualizada regularmente. Para tal, trocamos ideias com os nossos fornecedores 

relativamente à implementação da presente posição escrita. 

Esta política de compra sustentável é vinculativa tanto para o Lidl, bem como para os seus 

parceiros contratuais. O Lidl compromete-se ainda, por escrito, a implementar o Código de 

Conduta que se baseia nas normas laborais fundamentais da OIT, com objetivos importantes, 

tais como a proibição do trabalho forçado e do trabalho infantil. A intenção superior consiste na 

proteção das pessoas e dos seus direitos laborais durante a produção de peixe, mariscos e  seus 

derivados. Afastamo-nos dos fornecedores que não respeitam esta política. Damos preferência 

a fornecedores que promovem e nos fornecem produtos de peixe provenientes de pesca e de 

aquicultura sustentáveis. Cabendo aos compradores responsáveis comprar exclusivamente  

produtos de peixe que estejam em conformidade com a presente política, estando os novos 

colaboradores também formados nesse sentido. 

O objetivo consiste em desenvolver continuamente uma política de compras sustentável. 

Iremos, em conjunto com os nossos fornecedores, documentar os progressos, bem como 

desenvolver e definir novas medidas. 

 

3. A nossa posição 

Adiante estão descritas as áreas nas quais estamos a trabalhar ativamente em novas soluções. 

Estruturação responsável do sortido 
O Lidl Portugal tem consciência da sua responsabilidade ecológica enquanto empresa de 

distribuição e pretende oferecer aos seus clientes artigos que sejam sinónimo de 

responsabilidade. Promovemos produtos com certificação MSC e ASC e iremos expandir esta 

área ao longo dos próximos anos. 
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Relativamente ao sortido fixo de marcas próprias, o Lidl Portugal irá: 

 a partir do dia 01.11.2016, comprar exclusivamente produtos com matéria-prima 

certificada MSC no que diz respeito a bacalhau seco e bacalhau demolhado 

ultracongelado,  

 a partir do dia 01.03.2017, aumentar a oferta de produtos com matéria-prima 

certificada MSC no que diz respeito a peixe e mariscos provenientes de pesca em alto 

mar,  

 a partir de 01.03.2018, aumentar a oferta de produtos com matéria-prima certificada 

ASC para peixe e mariscos provenientes de aquicultura,   

Na definição do nosso sortido, temos em consideração que sejam apresentadas espécies de 

peixe e marisco que não estejam em vias de extinção. 

É por esta razão que o Lidl Portugal não procede à comercialização das seguintes espécies de 

peixe e mariscos, se estas não possuírem certificação MSC: enguia europeia (Anguilla anguilla), 

galhudo malhado (Squalus acanthias), olho-de-vidro laranja (Hoplostethus atlanticus), atum 

patudo (Thunnus obesus), tintureira, tubarão anequim (Prionace glauca, Isurus oxyrinchus), 

alabote-do-atlântico (Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepsis, Rheinharditus 

hippoglossoides), crile (Euphausia superba), atum rabilho (Thunnus thynnus), arinca 

(Melanogrammus aeglefinus), luciano (Lutjanus spp.), espadarte (Xiphias gladius), tamboril 

(Lophius proveniente do Mar Mediterrâneo, Atlântico Nordeste, Atlântico Noroeste e Pacífico 

Noroeste), linguado (Solea solea), peixes lobo (Anarhichas lupus), pregado (Psetta maxima) e 

lavagante (Homarus grammarus, Homarus americanus).  

Damos preferência a peixe e mariscos capturados com recurso a métodos de pesca cuidadosos, 
que reduzem ao mínimo a captura acidental de peixes juvenis e que protegem o meio ambiente. 
Promovemos cada vez mais conservas de atum, com o selo Dolphin Safe. Estando as embalagens 
devidamente identificadas com o referido selo. Damos preferência aos fornecedores de atum 
que trabalham e colaboram com o ISSF (International Seafood Sustainability Foundation), 
apoiando o trabalho na promoção de uma pesca sustentável. 

 

Origem, transparência, rastreabilidade 
Pretendemos saber a origem dos peixes e dos mariscos. Na embalagem indicamos a zona de 

captura (obrigatoriedade legal) e a unidade de produção. Afastamo-nos, por princípio, da pesca 

ilegal, não registada ou não regulada (IUU Fishing = Illegal, Unreported and Unregulated Fishing), 

bem como de métodos de pesca ilegais. Exigimos aos nossos fornecedores a exclusão de 

matéria-prima proveniente de pesca IUU. 

Na pesca apenas é permitida a utilização de barcos que não constem nos assim denominados 

“pavilhões de conveniência”, nem da “lista negra” da UE atualmente em vigor. Também não 

comercializamos peixe e marisco transbordado por barcos de pesca para barcos coletores 

(transshipment) impossíveis de rastrear ou sem que o transbordo seja explicitamente 

autorizado por nós em casos isolados. 

Para que os produtos de peixe da marca própria Lidl sejam adequadamente transparentes, as 

embalagens apresentam um campo amarelo com as seguintes informações: 

- Pesca em alto mar: designação em português, designação em latim, zona de captura, 

subregião de captura (caso disponível), métodos de captura 

- Aquicultura: designação em português, designação em latim, país de origem 
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Damos muita importância ao facto de manter os clientes informados. Pretendemos promover o 

consumo de produtos de peixe sustentável, bem como sensibilizar os nossos clientes para a 

temática. 

 

Zootecnia, criação, alimentação 
O Lidl Portugal colabora preferencialmente com fornecedores que se ocupam com uma pesca e 

uma produção mais sustentável. Neste sentido, obrigamos os nossos fornecedores, por escrito, 

à implementação do “Código de Conduta Lidl”. 

Relativamente aos peixes provenientes de aquicultura, o Lidl segue uma posição de boas 

práticas adequada às espécies. Deve ser excluída a criação com animais geneticamente 

modificados. Os nossos fornecedores devem evitar escapatórias (escapes) das explorações. 

Damos preferência a fornecedores que não recorrem a alimento tratado com hormonas ou 

manipulado geneticamente. Exigimos aos nossos fornecedores a utilização preferencial de 

alimento à base dos subprodutos que resultam da produção de peixe, reduzindo ao máximo o 

teor de alimento  proveniente de pesca industrial, ou seja, de pesca exclusivamente dirigida para 

a produção de óleo de peixe e de farinha de peixe. 

 

Recurso a medicamentos, intervenções no meio ambiente e no animal 
Esperamos dos nossos fornecedores que procedam a um uso responsável de medicamentos e 

na aplicação de métodos de tratamento. Os fornecedores devem proceder à criação de modo a 

evitar doenças ou infestações parasitárias na aquicultura ou nas espécies selvagens nas suas 

imediações. Os nossos fornecedores apenas podem utilizar químicos legalmente autorizados. 

Cabe aos fornecedores evitar a libertação de químicos tóxicos e de difícil decomposição ou que 

se alimentem na própria cadeia alimentar. 

 

Desenvolvimento de normas 
O Lidl Portugal promove organizações reconhecidas, tais como o Marine Stewardship Council 

(MSC), que defende uma pesca mais responsável, com adequados métodos de captura, ou o 

Aquaculture Stewardship Council (ASC), que intervém a favor de uma criação mais responsável 

de peixes e mariscos. 

Relativamente ao sortido fixo de marcas próprias, o Lidl Portugal irá  

 a partir do dia 01.11.2016, comprar exclusivamente produtos com matéria-prima 

certificada MSC no que diz respeito a bacalhau seco e bacalhau demolhado 

ultracongelado,  

 a partir do dia 01.03.2017, aumentar a oferta de produtos com matéria-prima 

certificada MSC no que diz respeito a peixe e mariscos provenientes de pesca em alto 

mar,  

 a partir de 01.03.2018, aumentar a oferta de produtos com matéria-prima certificada 

ASC para peixe e mariscos provenientes de aquicultura,   

O Lidl Portugal irá ainda alargar a sua oferta de produtos de ação, que têm um período de venda 

reduzido, aos produtos com certificação MSC e ASC. 
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Empenhamo-nos no sentido de criar e preservar áreas marinhas protegidas. 

Apoiamos instituições que se empenham a favor de uma pesca e de uma aquicultura mais 

sustentáveis. 

No sentido de exercer uma influência positiva nas condições ecológicas e sociais nos países de 

origem, incentivamos os fornecedores que se empenham nos projetos no local. 

Estamos sempre abertos a um diálogo construtivo. 


