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PLANO DE AÇÃO ECONOMIA
CIRCULAR | MANUAL

DESCONTO PARA ASSOCIADOS NO GRUPO S. HOTELS COLLECTIONS
A ADIPA estabeleceu recentemente um protocolo de pareceria com o S.Hotels Collections ,
de modo a dar oportunidade aos associados de poderem beneficiar de um desconto de 15%
sobre a tarifa flexível (o desconto não é aplicável a tarifas não reembolsáveis).
O Grupo está presente no Porto e em Troia. No Porto é composto pelos hotéis: Porto
Palácio Congress Hotel & SPA que está vocacionado para o turismo de negócios e de lazer;
o The Artist Porto Hotel & Bistrô apresenta um ambiente contemporâneo, onde cada detalhe nos transporta para a atmosfera criativa e original; o The House Ribeira Porto Hotel
que se encontra instalado num edifício propriedade da associação e onde outrora estiveram
instalados os serviços do Grémio dos Armazenistas de Mercearia naquela cidade, e em anos
recentes funcionou o Balleteatro - a primeira escola de teatro e dança no Porto. Trata-se de
um hotel urbano, atual, moderno, irreverente, ousado, exigente e sofisticado, que procura
combinar a autenticidade com o centro histórico da cidade invicta.

O modelo económico atual, baseado num
modelo de extração até à exaustão de recursos naturais para produção / transformação numa lógica de “usar e deitar fora”
está a atingir os seus limites. A economia
circular apresenta-se como uma alternativa
sustentável, tanto para grandes como pequenos negócios, para organizações, como
para as pessoas individualmente considerada em prol do beneficio comum. É um modelo sustentável que permite recuperar os
materiais de forma a voltarem a entrar no ciclo produtivo pela sua reutilização, recuperação e reciclagem, de forma a promover a
eficiência da utilização dos recursos como
também uma maior sustentabilidade do planeta. O modelo da economia circular é um
modelo em que todos ficamos a ganhar. O
futuro está nas nossas mãos, mas de nada
serve esperar pelos outros para entrar em
ação. Mas antes de entrar em ação é preciso estar bem informado conhecendo as
melhores práticas.
A ADIPA já está a pensar no seu próprio futuro e dos seus associados, e para
tal desenvolveu um manual que se espera vir a contribuir para as empresas procederem à transição para este modelo e
para que assim seja possível compreender
o que trata a economia circular, o que significa, as suas vantagens, como também a
sugestão de pistas que possam ajudar na
transição da economia linear para economia circular. Esperamos apresentar o resultado deste trabalho na Feira da Alimentaria em março de 2019.

Já em Troia são os seguintes: o Aqualuz Suite Hotel Apartamentos e o Troiaresidence e as
suas Ocean Villas inseridas na fantástica península de Troia.
Para mais informações, e para poder beneficiar dos descontos basta enviar um email para
a ADIPA. Para que todos possam beneficiar de descontos em hotéis, a ADIPA está a trabalhar
no sentido de disponibilizar uma ampla oferta de benefícios em todo o território nacional.

Edifício do museu Waterloo Region Museum que foi construído por materiais reciclados com o cuidado de poupar energia,
reciclar água e cuidar do meio ambiente.

Oferta do S.Hotels em Troia

Fotografias dos vários hotéis no Porto

ADIPA (Associação dos Distribuidores de Produtos Alimentares)
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APRESENTAÇÃO DO NOVO EMBAIXADOR DE PORTUGAL NA SUÉCIA
No passado dia 20 de setembro a ADIPA esteve presente na cerimónia de apresentação
do novo Embaixador de Portugal em Estocolmo, Henrique Silveira Borges, organizada pela
AICEP e que decorreu no auditório da organização em Lisboa.
A apresentação teve início com a receção dos participantes, cabendo as palavras de
boas vindas e a abertura de sessão ao Administrador Executivo do C.A. AICEP - o Dr. António Silva. Nesta sessão estiveram igualmente presentes o Dr. Carlos Moura (video call) com
Estocolmo e a Dra. Francisca Lucena delegado e diretora Adjunta da AICEP respetivamente. Na sua apresentação deu a conhecer a situação política e económica da Suécia. O
senhor embaixador salientou que a Suécia é um país da inovação onde muitos dos estabelecimentos comerciais não aceitam pagamentos com dinheiro físico apenas por sistema
de pagamento digital. É um mercado de muita competitividade, e que funciona como um
estimulo para as empresas se modernizarem, desenvolverem e inovarem. Concluindo a
sua apresentação afirmou que o mercado da Suécia é bastante interessante.
Carlos Moura referiu que Portugal é um grande fornecedor de produtos nacionais, nomeadamente no mercado da moda (calçado) e vinhos, entre outros produtos. Muitas empresas na Suécia estão a procurar mais fornecedores de vinhos portugueses, com maior
pendor para os tintos em detrimento dos brancos. Por fim, foi dada a oportunidade às empresas presentes de exporem ao senhor embaixador as situações que mais os preocupam
no desenvolvimento da sua atividade naquele mercado, a par de uma ampla troca de impressões sobre novas oportunidades na Suécia.
Exposição dos produtos d’ A Moreninha,
Lda.

Por fim foi lançada a 3ª geração da Farinha
33 com uma nova embalagem mais moderna e atual e com outras variações de
modo a responder às necessidades das
novas gerações através dos produtos variantes da Farinha 33 - as barritas e bebida
em saquetas (disponíveis brevemente).
Agora já é possível adquirir em www.
farinha33.com os produtos na loja online
da Farinha 33 onde pode encontrar packs
adaptados ao seu gosto e com possibilidade de poder receber os produtos no
conforto da sua casa.

Abertura de sessão com António Silva (Administrador Executivo do C.A.AICEP) e Henrique
Silveira Borges (Embaixador de Portugal em Estocolmo).

EVENTO COMEMORATIVO DOS 80 ANOS DA FARINHA 33 | NOVA GERAÇÃO
NAS PRATELEIRAS
No passado dia 27 de setembro, a Moreninha, Lda., associada desde 1974, realizou nas
suas instalações um vento comemorativo dos 80 anos da Farinha 33. A Moreninha é uma
entidade nacional ativa desde 1936 e tem como foco do seu negócio o setor alimentar. A
ADIPA não poderia deixar de estar presente neste importante evento que teve início com
a receção dos convidados, seguida por uma apresentação da CEO d’A Moreninha, Lda. Patrícia Portugal, que nos falou acerca da história e origem da empresa e da Farinha 33.
A Farinha 33 é um produto nacional que está presente no mercado desde 1937, uma farinha
alimentar, ideal para pequeno almoço, podendo ser consumida em papa ou em bebida.
Surgiu numa época de escassez alimentar, e por essa razão teve um papel fundamental Apresentação da Farinha 33 e lançamento
por ter uma formula prática e económica que respondia às necessidades dos consumidores. da 3ª geração pela CEO Patrícia
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