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AGARRAR 

10º COLÓQUIO SOBRE DIREITO DE TRABALHO “TEMPOS DE TRABALHO”
 
No passado dia 17 de outubro a ADIPA esteve presente no 10º Colóquio sobre Direito do 
Trabalho, organizado pelo Supremo Tribunal de Justiça, que decorreu no salão nobre do 
Supremo Tribunal de Justiça em Lisboa, o qual contou com uma vasta assistência. 

A sessão de abertura contou com a intervenção do senhor Presidente do Supremo 
Tribunal de Justiça e a senhora Presidente da Direção da Associação Portuguesa de Di-
reito do Trabalho (APODIT) – Prof. Dra. Maria do Rosário Palma Ramalho. Seguiu-se um 
momento musical  pelo Quarteto de Cordas da Orquestra Sinfónica Juvenil. 

Após a conclusão do momento musical iniciou-se a conferencia com a apresentação 
dos temas – Adaptabilidade, Isenção de Horário de trabalho e trabalho suplementar pelo 
Mestre António Nunes de Carvalho, que referiu que o tempo de trabalho defi ne a vida dos 
familiares e vida das empresas, abordando também temas como a proteção de dados 
dos trabalhadores. O tema chave que se tratou de seguida foi o referente à – Conciliação 
entre a vida profi ssional e familiar – tema apresentado pela prof. Dra. Maria do Rosário
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Desafi os, experiências e perspetivas da economia circular 

SEMINÁRIO “CRIAR VALOR NAS PME: 
COMPETITIVIDADE PELA ECONOMIA 
CIRCULAR”

No passado dia 4 de outubro a ADIPA es-
teve presente no seminário “Criar Valor nas 
PME: Competitividade pela Economia Cir-
cular”, organizado pelo IAPMEI em parceria 
com o LNEG e que decorreu no Campus do 
Lumiar em Lisboa. O seminário teve início 
com a receção dos participantes cabendo 
à Secretária de Estado da Indústria –  Dra. 
Ana Teresa Lehmann dar as boas vindas 
aos presentes, procedendo de imediato à  
abertura de sessão. Sobre o tema deixou 
algumas notas sobre  as alternativas que 
poderão permitir uma redução do des-
perdício e por essa via facilitar a transição 
do modelo de economia linear para a 
economia circular. Para o efeito destacou 
alguns exemplos ilustrativos das diversas 
possibilidades existentes atualmente no 
campo da transição, como por exemplo a 
chegada da impressora 3D que permitirá a 
recuperação de produtos através da pro-
dução de peças que já não se encontram 
no mercado, no próprio dia, aumentando 
assim o seu tempo de vida útil e evitando 
que este acabe no lixo. Nesta sessão esti-
veram igualmente presentes a presidente 
do LNEG – Dra. Teresa Ponce de Leão e o 
presidente do IAPMEI – Dr. Nuno Mangas 
os quais procederam à assinatura do pro-
tocolo IAPMEI-LNEG. De seguida deu-se 
início ao seminário com o tema “Liderar a 
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transição: Plano de ação para a economia circular” com a speaker chave Inês Costa (Ad-
junta no Ministério do Ambiente), a qual realçou a importância da transição da atividade 
empresarial para uma economia circular. Referiu também que devia ser um sistema 
centrado nas pessoas e que se as empresas colaborarem entre si tornam o processo 
possível. Para além disso, mencionou que as barreiras a derrubar são a cultura, o mer-
cado e a legislação. 

A agenda do IAPMEI para a economia circular foi o tema abordado por António Vieira 
do IAPMEI. Desafi os, experiências e perspetivas da economia circular foram apresen-
tadas pelos oradores Célia Soares (Silampos S.A.), Jaime Braga (CIP), Andreia Barbosa 
(Circular Economy Portugal) e Pedro Cilínio (IAPMEI). Destacamos a apresentação da 
empresa portuguesa de louça para cozinhar, a Silampos, que está avançar com a tran-
sição criando um produto que não só permite que o utilizador possa poupar na redução 
de energia através da utilização de um material com espessura reduzida e de elevada 
durabilidade. Este produto é embalado em caixas 100% de cartão e 100% recicláveis, 
e impressas com tinta de água. Também foi referido que os produtos têm de ter mais 
durabilidade e garantia. Andreia Barbosa por sua vez, mencionou que a utilização 
de design intemporal pode evitar a criação de produtos muito descartáveis, e que a 
Portugal Economy Circular está a trabalhar para a existência de bibliotecas de ferramen-
tas onde qualquer pessoa possa utilizar os instrumentos sem ter de os adquirir, evitando 
assim mais desperdícios e promovendo um maior aproveitamento do tempo de vida dos 
produtos. Por fi m foi abordado por Cristina Rocha – LNEG, o tema das ferramentas de 
Economia Circular e Júlia Tomaz – IAPMEI, com o programa de capacitação das PME - 
workshops a decorrerem em Lisboa e Porto e os quais já foram objeto de divulgação aos 
associados da ADIPA.

Palma Ramalho. De seguida teve a pala-
vra o moderador Juiz Conselheiro António 
Leones Dantas que moderou o debate. 

Da parte da tarde retomou-se o colóquio 
com a discussão dos temas: registo dos 
tempos de trabalho e proteção dos dados 
pessoais, pelo professor Dr. Diogo Pereira 
Duarte; regimes especiais em matéria de 
tempo de trabalho, pela professora Dra. 
Catarina Carvalho; tempos de trabalho na 
jurisprudência pelo juiz desembargador 
Júlio Manuel Vieira Gomes. Mais uma vez 
encerraram-se os temas discutidos com 
um debate com os participantes presentes 
fechando-se assim a sessão.
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SEMINÁRIO DE APRESENTAÇÃO 
DA NOVA EMBAIXADORA DE 
PORTUGAL NA DINAMARCA

No passado dia 17 de outubro teve lugar a 
cerimónia de apresentação da nova Em-
baixadora de Portugal em Copenhaga, 
Rita Laranjinha, sessão organizada pela 
AICEP e que decorreu no auditório da or-
ganização em Lisboa. A apresentação teve 
início com a receção dos participantes, 
cabendo as palavras de boas vindas e a ab-
ertura da sessão ao administrador executi-
vo do AICEP - Dr. António Silva. Nesta ses-
são estiveram igualmente presentes o Dr. 
Carlos Moura (vídeo call)  delegado não res-
idente em Estocolmo e a Dra. Helga Da-
vid delegada residente em Copenhaga  
da AICEP. 

Na sua apresentação, a senhora Em-
baixadora, deu a conhecer a situação políti-
ca e económica da Dinamarca salientando 
o facto de a Dinamarca ser um país com 
escassez de pessoas com formação es-
pecializada, razão pela qual na sua pers-
petiva as empresas portuguesas poder-
em compensar essa escassez. Portugal foi 
considerado o segundo destino preferido 
na Europa pelos turistas dinamarqueses. 
As pessoas vêem de modo positivo Portu-
gal, como sendo um país mais moderno e 
com melhor imagem. Os dinamarqueses 
são consumidores exigentes e procuram 
produtos de qualidade. Procuram muitos 
produtos e serviços nas áreas das tecno-
logias, vinho e calçado. Concluindo a sua 
apresentação afirmou que a vida na Dina-
marca cresce de modo sustentável, sa-
lientando o facto de  no próximo ano serem 
convocadas eleições. 

Últ  

Abertura de sessão com António Silva (Administrador Executivo do C.A.AICEP) e Rita 
Laranjinha (Embaixadora de Portugal em Dinamarca).

O Dr. Carlos Moura, por seu lado referiu que o mercado da Dinamarca ocupa atualmente 
o 19º lugar no ranking de compradores a Portugal. Os dinamarqueses são sérios nos pa-
gamentos mas também clientes muito exigentes.

Na sua intervenção a Dra. Helga David que referiu que áreas que estão a ser mais 
procuradas na Dinamarca para além das áreas tradicionais, são as áreas agroalimentar-
es, as do design e as áreas renováveis.  

Por fim, foi dada a oportunidade às empresas presentes de exporem à senhora em-
baixadora as situações que mais as preocupam no desenvolvimento da sua atividade 
naquele mercado, a par de uma ampla troca de impressões sobre novas oportunidades 
naquele destino. A senhora embaixadora encerrou o debate afirmando que o poder de 
compra naquele país é elevado, focando-se na qualidade. Por último partilhou o seu con-
tacto direto de e-mail com os presentes por forma a que as empresas possam entrar em 
contacto de uma forma mais célere com o intuito não só de expor situações concretas 
como contribuir para novas oportunidades.

AUDIÇÃO CONJUNTA COM AS ENTIDADES RESPRESENTADAS NA PARCA
 

No passado dia 23 de outubro a ADIPA esteve presente na Audição conjunta com as entidades representadas na PARCA 
(Plataforma de Acompanhamento das Relações na Cadeia Alimentar) em representação CCP (Confederação do Comér-
cio e Serviços de Portugal),que decorreu na Assembleia da República a requerimento do PCP, na comissão de agri-
cultura e mar. As entidades que estiveram presentes foram a ADC (Autoridade da Concorrência), APED (Associação  
Portuguesa de Empresas de Distribuição), Centromarca (Associação Portuguesa de Empresas de Produtos de Marca), CIP 
(Confederação Nacional da Agricultura), CNA (Confederação Nacional da Agricultura), Confagri (Confederação Nacional 
das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal, C.C.R.L.), e a FIPA (Federação das Indústrias Portuguesas 
Agro Alimentares). 

Nesta audição foram abordados entre outros os seguintes temas: Análise da repartição do valor ao longo da cadeia 
de abastecimento alimentar; avaliação do trabalho desenvolvido no seio da PARCA e em particular do cumprimento pe-
los diversos subscritores do Código de Boas Práticas comerciais; avaliação das PIRC’s e avaliação do trabalho das es-
truturas públicas de fiscalização e das entidades reguladoras, em particular da ASAE e da Autoridade da Concorrência.


