
CONFERÊNCIA “RGPD”

A ADIPA esteve presente no dia 6 de novembro na conferência  “Regulamento Geral de 
Proteção de Dados”, na sede da UACS em Lisboa. Conferência que contou com a presença 
de Ricardo Rodrigues Lopez - advogado da Sociedade Caiado Guerreiro, o Presidente da 
ADIPA e da CCP - João Vieira Lopes e do Vice - Presidente da União de Associações do 
Comércio e Serviços - Paulo Santos. A conferência foi aberta por João Vieira Lopes e Ri-
cardo Rodrigues Lopez o qual deu a conhecer o novo regulamento, os destinatários e a sua 
aplicabilidade. O mesmo deu início à sessão afirmando 

 

PREVENIR \

CONFERÊNCIA “MENOS PLÁSTICO NO CANAL HORECA” 
 
No passado dia 13 de novembro a ADIPA esteve presente na Conferência ”Menos plástico no 
canal Horeca” organizada pela AHRESP em parceria com o Fundo Ambiental do Ministério 
do Ambiente que se realizou no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Nesta conferência foi 
abordado o impacto do plástico no canal HORECA, o que a indústria está a fazer neste sen-
tido, e que ações estão a ser levadas a cabo ao nível de tratamento e recolha do plástico. 

A sessão de abertura contou com a presença do Dr. João Carlos Silva - AHRESP e da Dra. 
Catarina Pinheiro -  Chefe de Gabinete de Gestão de Fundo Ambiental. O Dr. João Carlos 
referiu que o canal horeca é pioneiro de boas práticas, referindo que a campanha “menos 
plástico no canal Horeca” tem como objetivo remover produtos de plástico na hotelaria, a 
redução em hospitais,escolas, prisões, infantários, entre outros, sendo uma campanha 
que já permitiu novas atitudes. Já a Dra. Catarina Pinheiro referiu que o objetivo é acelerar 
o processo de transição de uma economia linear para uma economia circular e que este 
é um objetivo comum a todos. O Dr. Pedro Carvalho da AHRESP, apresentou o balanço da 
campanha e abordou o tema do aumento da taxa dos sacos de plástico previsto para 2019, 
e que por consequência, desencadeou o diálogo acerca do tema do “Movimento Cascais 
sem palhinhas”. Movimento que foi apresentado por Luís Monteiro que tem como objeti-
vo incentivar a acabar com as palhinhas ou procurar alternativas às palhinhas de plástico 
usando por exemplo palhinhas de massa combustível. No entanto também reforçou a ideia 
de que a palhinha é mais um custo para as entidades. Seguiu-se uma mensagem em vídeo 
de  Karmenu Vella - Comissário Europeu para o Ambiente, Assuntos Marítimos e Pescas. O 
painel de debate contou com Ana Isabel Trigo Morais – Sociedade Ponto Verde, José Ma-
nuel Esteves -AHRESP, Jaime Braga – CIP (Confederação Empresarial de Portugal), e Jorge 
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Apresentação do”Regulamento Geral de 
Proteção de Dados” por Ricardo Lopez 

Debate liderado por Pedro Mourinho sobre a 
redução dos plásticos no canal horeca

ADIPA (Associação dos Distribuidores de Produtos Alimentares)

Henriques – FIPA (Federação das Indústrias 
Portuguesas Agro – Alimentares), Nuno Oli-
veira – MAKRO e foi moderado por Pedro 
Mourinho. Neste debate foram apresenta-
das as diversas perspetivas destas orga-
nizações, as quais apresentaram os seus 
principais pontos de vista sobre o tema.Por 
fim Carlos Martins - Secretário de Estado 
do Ambiente encerrou a sessão referindo 
que 30% dos portugueses nada faz a bem 
da reciclagem e que se conquistarmos um 
terço desses cidadãos já poderemos cum-
prir os objetivos nacionais a que nos com-
prometemos.

volume de negócios anual a nível mundial. 
Nalguns casos este montante poderá 

alcançar os 20 milhões de euros ou 4% do 
volume de negócios anual a nível mundial, 
consoante o montante que for mais eleva-
do. Se a entidade por exemplo sofrer um 
furto da base de dados que dispõe terá 72 
horas para comunicar a violação. Dados 
biométricos (face, impressão digital, entre 
outros) são considerados uma categoria 
especial. Por fim realizou-se uma sessão 
de esclarecimento e debate entre os par-
ticipantes. As últimas palavras ficaram a 
cargo do Vice - Presidente da UACS - Paulo 
Santos que encerrou assim a conferência.

“No futuro prevê-se 
que os dados pessoais 
sejam mais valiosos que 
o petróleo.”

Neste âmbito, aproveitou para manifestar a sua opin-
ião sobre o regulamento, referindo que o mesmo só foi 
pensado para grandes empresas. Desde 25 de maio de 
2018 que o regulamento está em total execução e todas 
as entidades deviam estar preparadas para o aplicar. 
Foi referido que existem diversas categorias de dados em relação às quais é necessário 
obter o consentimento das pessoas. O regulamento aplica-se quer a todas as pessoas 
singulares  quer às coletivas e tem como princípio um tratamento lícito e transparente. 
A comercialização de direitos com dados recolhidos pela entidade é permitido até que o 
proprietário dos dados informe a entidade do seu desejo contrário. O consentimento deve 
estar desagregado, por exemplo, um contrato com aceitações separadas com uma lingua-
gem simples e concisa. Referiu-se ainda ao princípio do consentimento considerado ilícito, 
dando neste caso como exemplo um caso onde seja necessário ler 400 páginas para aceit-
ação ou não. É necessária a verificação do consentimento a todo o momento e a renovação 
desse mesmo consentimento. Terá de ser fácil revogar o consentimento, de modo a que o 
proprietário dos dados pessoais tenha o direito a ser esquecido numa base de dados. As co-
imas podem ser de valores até 10 milhões de euros no caso de empresas, ou até 2% do seu 
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tram-se contabilizados 108 acidentes mor-
tais e cerca de 234 feridos, alguns dos quais 
com gravidade. Alertou também para a im-
portância do cumprimento da obrigatorie-
dade da existência de seguro de acidentes 
de trabalho, salientando que a não existên-
cia do mesmo pode eventualmente conduz-
ir em situações extremas ao encerramento 
das empresas por estas em caso de sinistro 
não possuírem meios de pagamento das re-
sponsabilidades daí decorrentes.

Salientou que a estratégia de inspeção foi 
muito boa e ajudou a reduzir situações de 
concorrência desleal. Subsequentemente 
foi apresentada pela Dra. Inês Gonçalves 
- Chefe de Equipa do Ministério da Econo-
mia, a projeção da sinistralidade para 2020 
face aos objetivos da Estratégia Nacion-
al para a segurança e Saúde no trabalho 
2015 – 2020. Seguiu-se o painel II “A partil-
ha de responsabilidade na prevenção de 
acidentes de trabalho: boas práticas e ex-
periências”, no qual o moderador foi Manuel 
Maduro Roxo – Inspetor de trabalho na ACT 
, contou com a com a Dra. Ana Fernandes – 
CELPA (Associação da Indústria Papelaria) a 
qual apresentou a medida “cartão de segu-
rança na indústria da pasta e papel” (CSIP), 
um programa de formação em SST desti-
nado a trabalhadores externos às empre-
sas associadas da CELPA tendo como obje-
tivo alertar para os perigos, riscos, aspetos 
organizacionais, temas comportamentais, 
medidas de proteção individual e coletiva, 
nos locais de trabalho nas fábricas de pas-
ta e papel. 

Este debate contou ainda com a pre-
sença do Eng. Nélson Prata do Departa-
mento de Prevenção e Segurança - Grupo 
Casais, referindo que diariamente reservam 
5 minutos de reunião para abordar questões 
de segurança no trabalho. Referiu ainda que 
implementaram no seio da empresa siste-
mas de advertências com o intuito de os 
trabalhadores evitarem repetir os mesmos 
erros, salientando que só boas práticas 
não chegam. Também mencionou o facto 
de em sua opinião ser necessário dispor de 
mão de obra qualificada para garantir que 
a mensagem passa. E por fim o ultimo ex-
emplo de boas práticas foi da Unidade de 
Lesão Ocupacional do Hospital de S. João 
descrito pelo Dr. João Amaro. Terminados 
os trabalhos após um breve período de de-
bate a subdiretora-geral da ACT – Maria 
Fernanda Campos procedeu ao encerra-
mento a sessão.

Painel I Balanço da campanha para 2020 

A ACT – Autoridade para as Condições de Trabalho promoveu no dia 22 de novembro no 
auditório da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN 
) no Porto a sessão de encerramento da campanha Ibérica “Prevenção de acidentes de 
trabalho”, uma iniciativa que contou com o apoio e participação da AICCOPN, e na qual a 
ADIPA é parceira e onde marcou presença. Esta campanha foi promovida em 2016 pela 
ACT, pelo Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social e pelo Instituto 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, em colaboração com parceiros e que teve como objetivo 
a concretização de atividades que contribuíssem para a redução da sinistralidade laboral 
divulgada na Estratégia Nacional para a Segurança e Saúde no Trabalho 2015/2020 e na 
Estratégia Espanhola de Segurança e Saúde no Trabalho. O início da sessão contou com 
a presença do Presidente da direção da AICCOPN - Manuel Reis Camposo o qual referiu 
que a campanha é um palco privilegiado e um ponto de encontro para todos aqueles que 
se afirmam e que se pretendem afirmar no mercado global, sendo um exemplo real de um 
instrumento fundamental para a promoção da cooperação empresarial. Assegura o acesso 
a oportunidades de negócios e o afastamento da concorrência desleal privilegiando as 
empresas que pagam os seus impostos, que são titulares de alvarás, que cumprem requisitos 
técnicos, financeiros e de idoneidade. Esta é uma realidade do sector que evidencia a 
importância da cooperação Portugal e Espanha designadamente na área de segurança 
e prevenção dos acidentes de trabalho. Seguindo-se Irene Marín Luengo – Subdiretora 
General do Organismo Estatal da Inspección de Trabajo e Seguridad Social (OEITSS) tendo 
referido que hoje em dia existem novos ritmos de prestação de serviços, novas plataformas 
tecnológicas salientando que Portugal e Espanha passaram por realidades similares. A 
Dra. Maria Fernanda Campos Subdiretora-Geral da ACT referiu que a campanha ibérica teve 
grande sucesso na promoção e sensibilização para causas de acidentes de trabalho, custos 
e consequências das ocorrências nas empresas. Também  salientou que ser uma empresa 
com boas práticas é um benefício.

No primeiro painel foi apresentado o Balanço de Campanha Ibérica de Prevenção de Aci-
dentes de Trabalho e Projeção da Sinistralidade para 2020 em Espanha e Portugal, tendo a 
Dra. Luísa Carvalho – Dirigente do centro local do grande Porto, sido a moderadora do mes-
mo. Este painel contou com a presença de Irene Marín Luengo a qual deu nota que no âm-
bito das atividades desenvolvidas em Espanha foram realizadas quinhentas mil ações cen-
tradas em pequenas e médias empresas com a finalidade da prevenção de acidentes de 
trabalho, tendo, entre outros, como objetivos a realização de análises de dados sobre aci-
dentes de trabalho e também a divulgação da mesma. Neste âmbito referiu que a maioria 
dos acidentes de trabalho em Espanha são provocados pela queda em altura e também por 
esmagamento. Esteve também presente Mercedes Tejedor Aibar – Diretora das Relações 
Internacionais – INSST, a qual afirmou que se verifica que o número de acidentes no tra-
balho está aumentar em serviços de entregas ao domicílio refletindo a realidade espanhola. 

O balanço da campanha em Portugal foi apresentado por Carlos Montemor – Coordenador 
da Campanha ACT que referiu que o objetivo da campanha é reduzir em 30% os acidentes 
de trabalho até 2020, salientando que até ao momento apenas se reduziu cerca 0,4%. No 
setor do comércio os acidentes aumentaram 5,6%. De seguida apresentou os números ref-
erentes aos acidentes de trabalho ocorridos em Portugal, concluindo-se que em 2017 o 
número de acidentes mortais ainda foi elevadíssimo (119), tendo-se verificado igualmente 
um aumento do número de trabalhadores feridos. No corrente ano e até outubro encon-


