
Proteção  do  Conhecimento  e  da
Informação  Sensível  no  Setor  da
Distribuição  Alimentar  -  O  nosso
Seminário em Breves Apontamentos

Realizou-se no passado mês de junho um
evento dedicado à análise da proteção do
conhecimento e da informação sensível.

Nesse evento, contámos com a prestimosa
colaboração  do  Serviço  de  Informações
de Segurança que procurou sensibilizar a
plateia de empresários ali presentes para a
necessidade  de  estes  protegerem  o
conhecimento e a informação sensível das
suas empresas.

Tratou-se de um momento ímpar no seio
do  movimento  associativo  com  impacto
direto na sustentabilidade da atividade.

A Nielsen abordou as principais tendências
e  perspetivas  da  cadeia  de  abastecimento
alimentar permitindo ter-se uma visão mais
abrangente  sobre  a  realidade  presente  e
principais tendências de evolução.
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Tivemos ainda o privilégio de contar com a
ilustre presença da senhora Professora Dr.ª
Manuela  Ferreira  Leite,  que  gentilmente
acedeu  ao  nosso  convite  para  participar
neste evento,  deixando-nos umas singelas
notas sobre as perspetivas de evolução da
economia  nacional,  enquadrada  pela
situação atual da Europa.

Coube  ao  Senhor  Secretário  de  Estado
Adjunto  e  do  Comércio,  Dr.  Paulo
Alexandre  Ferreira,  presidir  ao
encerramento dos trabalhos, o que muito
nos honrou.

O almoço convívio que a ADIPA organizou
constitui  já  uma  marca  que  assinalamos
com  satisfação  por  promover  uma  sã
confraternização  entre  todos  os
participantes.

Na  ocasião  procedeu-se  à  assinatura
formal do acordo de revisão da CCT para
o setor grossista de produtos alimentares
celebrado com os sindicatos outorgantes.
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Destacamos  ainda  a  presença  da  ADIPA
num  stand  autónomo  que  se  situou  no
Pavilhão 1 da feira Alimentária & Horexpo
Lisboa  de  forma  a  dar  a  conhecer  a
associação  às  empresas  que  operam  no
nosso ramo de atividade.

Apresentamos a seguir alguns dados breves sobre a participação no evento:

Empresas associadas presentes no seminário   40

Representantes das empresas associadas 125

Representantes de entidades e outros convidados   26
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