
SEMINÁRIO “OS DESAFIOS ATUAIS DA INDÚSTRIA ALIMENTAR” 

No âmbito da 16ª edição do curso de Pós – Graduação em Retail Management and Logistics 
do ISEG – Instituto Superior de Economia e Gestão, realizou-se no dia 25 de janeiro no 
anfiteatro 4 do instituto o seminário “Os desafios atuais da Indústria Alimentar”, que teve 
como orador Pedro Queiroz – Diretor-Geral da FIPA (Federação das Indústrias Portuguesas 
Agro-Alimentares).
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Apresentação de Pedro Queiroz 

ADIPA (Associação dos Distribuidores de Produtos Alimentares)

 

          E FUTURO

A apresentação deste tema teve por base 
dois estudos. Um deles elaborado pela con-
sultora Deloitte entrevistando diretamente 
um conjunto de gestores selecionados pela 
mesma. O outro estudo “Análise das Tendên-
cias de Consumo Alimentar”  foi realizado pela 
FIPA em parceria com a Deloitte com base 
em entrevistas junto dos consumidores.

Pedro Queiroz acerca do primeiro estudo 
apresentou os desafios e prioridades da 
Indústria Agroalimentar. 

Destacamos as seguintes dimensões as quais foram consideradas mais prioritárias 
(must do) :

»  reforço da marca e posicionamento da empresa;
»  eficiência da cadeia de abastecimento;
»  desenvolvimento e capacitação dos recursos humanos e inovação.

Na generalidade das empresas considera-se com forte prioridade (should do) endereçar as 
dimensões relacionadas com a gestão da procura, como:

»  novos canais de distribuição e utilização de novas tecnologias;
»  estratégia comercial; 
»  conhecimento de mercados estratégicos;
»  estratégias go-to-market em mercados atuais; 
»  go-to-market em novos mercados;
»  nível de serviço ao cliente.

De acordo com o segundo estudo relativamente ao consumidor, foram determinadas as 
cinco grandes tendências que redefinem os hábitos alimentares dos consumidores portugue-
ses. As tendências são as seguintes:

»  Smart shopping - planeamento da compra recorrendo aos melhores preços para  
  otimização do rendimento com um estilo de compra inteligente;

»  Saúde e bem-estar – compra de produtos que contribuem para a saúde e qualidade  
  de vida, evitando produtos que considere nocivos;

»  Confiança – conhecimento das empresas dos produtos alimentares que consumo e  
  que valorizo a sua responsabilidade social e ambiental;

»  Conveniência – Obtenção e consumo de produtos sem grande esforço pessoal (tal  
  como aquisição perto de casa ou online e consumo rápido como take away) ;

»  Experiência – associação de produtos alimentares a experiências para memórias  
  duradouras.

SESSÃO DE APRESENTAÇÃO DO 
PNEC 2030

Decorreu no dia 28 de janeiro, na Fundação 
Calouste Gulbenkian, a sessão de apresen-
tação do Plano Nacional Energia e Clima 
2030, na qual a ADIPA esteve presente.

A sessão foi aberta com a apresentação 
do Plano Nacional Energia e Clima 2030 por 
Eng. João Bernardo -  Diretor Geral DGEG 
(Direcção-Geral de Energia e Geologia) que 
referiu que o plano constitui um desígnio 
nacional com o objetivo de reduzir as emis-
sões de carbono entre 85% a 90% em 2050 
comparativamente a 1990. Afirmou que 
esse esforço de redução das emissões vai 
ter um grande impacto na década de 2020 e 
2030, e que atingir este objetivo para 2050 
dependerá dos desafios e opções políticas 
durante esta década. O PNEC definiu metas 
ambiciosas para esta década , tais como o 
aumento da produção de energia solar e a 
eletrificação dos transportes, entre outros. 
Entre os anos 2020-2030 e onde se prevê 
uma redução das emissões mais significa-
tivas, sendo que todos os setores possuem 
potencial para reduzir as emissões, sendo 
uma descarbonização mais acentuada na 
produção de eletricidade, transportes e 
edifícios. Estima-se que em 2030, 47% 
do consumo total de energia provenha de 
energias renováveis. Os objetivos energia e 
clima para Portugal no horizonte 2030 são 
os seguintes: descarbonizar a economia 
nacional; dar prioridade à eficiência ener-
gética; reforçar a aposta nas energias re-
nováveis e reduzir a dependência energéti-
ca; garantir a segurança de abastecimento, 
promover a mobilidade sustentável; promo-
ver uma agricultura sustentável e potenciar 
o sequestro de carbono; desenvolver uma 
indústria inovadora e competitiva; garantir 
uma transição justa, democrática e coesa.

Prevê-se investimentos no PNI(Plano 
Nacional de Investimento) 2030 em 
cerca de 21 905 Milhões de euros para 
um total de 72 programas e projetos dos 
quais cerca de 66% concorrem para os 
objetivos do PNEC.

Seguiu-se o Ministro do Ambiente e da 
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Transição Energética - João Pedro Matos Fernandes o qual referiu que a transição ener-
gética e a descarbonização constituem oportunidades de crescimento para a economia 
portuguesa. Também afirmou as metas com ambição e realismo de 45% e 55% de redução 
de emissões de gases com efeito de estufa em relação a 2005 (anterior 30% e 40%); 35% 
de eficiência energética (anterior 30%); 47% de incorporação de renováveis no consumo 
final de energia (anterior 40%).

Seguiu-se a mesa redonda “Perspetivas e desafios para o setor elétrico no contexto da 
descarbonização” no qual o moderador foi Dr. Nuno Lacasta – presidente da APA (Agência 
Portuguesa do Ambiente), contanto com a presença de Dr. Pedro Verdelho – Diretor da Dire-
ção de Tarifas e Preços da ERSE (Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos), o Prof. Dr. 
João Peças Lopes – FEUP – INESC TEC (Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 
- Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência) e Prof.ª Dra. 
Teresa Barros - Instituto Superior Técnico.

E por fim, a última mesa redonda “Desafios e oportunidades de um sistema energético 
digital” na qual a moderadora foi a Dra. Teresa Ponce Leão – Presidente do Conselho Dire-
tivo do LNEG (Laboratório Nacional de Energia e Geologia) e que contou com a presença de  
Dr. António Vidigal – Presidente da EDP Inovação (Energias Portugal), Dr. João Conceição – 

Encerramento da sessão com o 
Sr.Secretário de Estado do Emprego

Encerramento com  o Secretário de Estado 
da Energia João Galamba

Mesa Redonda “Perspetivas e desafios para o setor elétrico no contexto da descarbonização”

COO da REN (Redes Energéticas Nacionais), 
Dr. Nuno Brito Jorge – Coopérnico.

A sessão encerrou com João Galamba 
- Secretário de Estado da Energia que 
como últimas palavras referiu que pre-
tende atingir uma incorporação de 47% 
de fontes renováveis no consumo final 
de energia. Trata-se de um compromisso 
ambicioso, mas Portugal por importar 
todo o petróleo, gás e carvão que con-
some tem obrigação de ser ambicioso na 
descarbonização da economia. 

APRESENTAÇÃO DO ESTUDO SOBRE “A ECONOMIA DIGITAL E A 
NEGOCIAÇÃO COLETIVA”

O CRL (Centro de Relações Laborais) promoveu a apresentação pública do estudo 
acerca da Economia Digital e a Contratação Coletiva, que decorreu no dia 31 de janeiro de 
2019 no Auditório do IEFP. Este estudo tem como objetivo analisar o impacto da econo-
mia digital na contratação coletiva, um estudo feito pela Prof.ª Dra. Rosário Palma Ra-
malho – professora catedrática de Direito do Trabalho da Faculdade Direito de Lisboa 
e membro da Comissão Científica do CRL. O seminário foi aberto  pelo Senhor Ministro 
do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Dr. José António Vieira da Silva, que 
referiu que este não é um momento só de mudança tecnológica, aquilo que vivemos 
hoje são mudanças em todas as áreas. Também afirmou que hoje em dia temos mais 
poder na ponta dos dedos do que na sociedade há muitos anos.

Desta maneira foi apresentado o estudo, moderado por António Valadas da Silva – Pre-
sidente do CRL, que contou com a presença de Dra. Rosário Ramalho e de Paula Agapito 
- Equipa técnica do CRL. Um estudo que tem como objetivo responder a três perguntas:

Quais as mudanças que as empresas portuguesas têm introduzido, em função das 
tecnologias digitais?

Se, e, até que ponto a introdução destas mudanças tem tido a participação dos tra-
balhadores da empresa?

Se, e, até que ponto estas matérias têm merecido a atenção da contratação coletiva 
e quais as perspetivas neste domínio?

Com o objetivo de compreender os impactos da Economia Digital no contexto empre-
sarial português  foi realizado um questionário junto de 59 pessoas, desde empregadores 
e representantes de empresas, quer estruturas de representação coletiva na empresa, 
comissões de trabalhadores e membros das comissões sindicais, entre outras entidades.

Foi referido que para 46% dos respondentes a digitalização tem um impacto elevado 
na  mobilidade dos trabalhadores. O estudo encontra-se disponível para consulta em 
https://www.crlaborais.pt/inicio.

Depois da apresentação do estudo seguiu-se a mesa redonda com os parceiros 
sociais: a digitalização da economia e as oportunidades da contratação coletiva. 

Esta mesa foi moderada por Dr. Daniel 
Bessa - membro da Comissão Científica 
do CRL e contou com a presença dos 
representantes das confederações de 
empregadores: Dr. Costa Cabral – CIP 
(Confederação Empresarial de Portugal); 
Dra. Cristina Nagy Morais – CAP (Confede-
ração dos Agricultores de Portugal);  Dra. 
Isabel Francisco – CCP (Confederação 
do Comércio e Serviços de Portugal); 
Dr. Nuno Bernardo – CTP (Confederação 
do Turismo Português). Também contou 
com a presença de representantes das 
confederações sindicais, como José Cor-
deiro – UGT (União Geral de Trabalhado-
res)  e João Torres – CGTP (Confederação 
Geral dos Trabalhadores Portugueses 
— Intersindical Nacional).

Couberam as palavras de encerramen-
to da sessão ao Senhor Secretário de 
Estado do Emprego, Dr. Miguel Cabrita.


