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SEMINÁRIO No passado dia 24 de março realizou-se no Museu do 
Oriente, em Lisboa o seminário "Da economia circular 
à digitalização, para onde caminhamos?", organizado 
pela ADIPA. Neste evento foram abordados diversos 
temas de grande atualidade nomeadamente:

   - Ética, Deontologia e Responsabilidade;
   - Modelo de Economia Circular;
   - Comércio Digital.

Os temas abordados foram apresentados por personalidades de reconheci-
do mérito, destacando-se a participação do senhor Secretário de Estado da 
Defesa do Consumidor, Eng.º João Torres, e do senhor Dr. Bagão Félix, antigo 
Ministro do Trabalho e das Finanças.

A sessão de abertura contou com a intervenção do Presidente da Direção da 
ADIPA e da CCP - Eng. João Vieira Lopes, o qual, dirigindo-se aos presentes, 
salientou a preocupação da ADIPA em debater com os representantes das 
empresas associadas os principais temas da atualidade contribuindo de uma 
forma para uma reflexão a profundada sobre as principais tendências da atual-
idade no seio da  atividade comercial.

No II Painel “Economia Circular e Digitalização da Economia” a Dr.ª Marta Teotónio 
Pereira – A.C. Nielsen abordou o tema  “Distribuição Alimentar – Riscos e Oportunidades” 
no qual referiu que os portugueses estão mais confiantes do que nunca e que 54% dos 
portugueses preferem pagar mais por qualquer produto/serviço que os faça poupar 
tempo. Foi mencionado o facto de as vendas no retalho alimentar, Cash& Carry e 
Restauração em 2018 estarem a crescer face a 2017.

Neste âmbito destacou entre outros as seguintes tendências de crescimento: 

   ∙ FMCG (Fast Moving Consumer Goods) 3%;
   ∙ Cash & Carry 4%;
   ∙ Restauração 6%.

Referiu também que os consumidores continuam à procura de mais conveniência, 
produtos saudáveis e que estão dispostos a gastar mais por produtos premium. 

Para ilustrar estas tendências apresentou os seguintes dados, Nielsen, resultantes 
dos estudos do mercado realizados:

   ∙ 37% dos portugueses gostariam de ver produtos que tornassem a sua vida mais fácil;
   ∙ 66% estão disponíveis para pagar mais por produtos que não contenham ingredientes  
      indesejáveis;
   ∙ 88% dos portugueses estão dispostos a pagar um preço Premium por produtos com 
      funções ou desempenhos superiores;
   ∙ 58% estão dispostos a pagar mais por produtos e serviços de empresas comprometidas
      com causas sociais e ambientais.

Comprar online tem de ser uma boa experiência e deve oferecer 
soluções diferentes das lojas físicas.
Seguem os pontos essenciais do online:

   ∙ Sortido alargado com oferta diferenciada e com produtos 
exclusivos e sem ruturas;
   ∙ Tem de ser fácil, simples e rápido;
   ∙ Tem de ter um preço justo;
   ∙ Tem que ter uma entrega/recolha onde e quando conveniente;
   ∙ Tem de ser seguro.

A sessão encerrou com a intervenção de S. Ex.ª  João Torres - Secretário de 
Estado da Defesa do Consumidor, o qual  afirmou que “Hoje é cada vez maior o 
número de consumidores que clama e anseia por respostas neste domínio. Esta 
mudança para o modelo de economia circular que passa por desenvolver um novo 
modelo económico em que os produtos, os materiais e os recursos sejam  utiliza-
dos na economia o máximo tempo possível, procurando minimizar a produção de 
resíduos e o envolvimento de toda a cadeia de valor para esta.

Por fim realizou-se um almoço seguido de um cruzeiro pelo Rio Tejo com os 
participantes e oradores.

Consulte mais informações em: 
https://adipa.pt/seminarios/seminario-ano-2019/

O Dr. Bagão Félix deu início ao I Painel com a 
apresentação do tema “Ética, Deontologia e 
Responsabilidade”, onde cita de Betrand Russell que 
“As pessoas têm uma coisa em comum: são todas 
diferentes” . A propósito dos temas ética e consumo, 
ética dos direitos e da justiça, ética dos cuidados, 
responsabilidades da empresa, graus éticos, 
afirmou que não há atos eticamente indiferentes.

Por fim afirmou que as lojas de proximidade organizada estão a 
crescer. Também foi referido que Portugal tem todas as 
condições para o crescimento do comércio online, pois os 
portugueses aderem rapidamente a novas aplicações. 
Neste âmbito foram apresentadas 3 vantagens que o comércio 
online oferece para conseguir chegar ao consumidor:

   ∙ Permite conhecer melhor os consumidores;
   ∙ Permite conhecer comportamentos e intenções de compra;
   ∙ Permite personalizar.

Na sequência do lançamento do nosso manual “Economia circular é +” o segundo 
tema abordado foi “Poupança Energética nas Empresas – Soluções Alternativas” 
por Niclas Martinsson - Bright Sunday, que apresentou o modelo de negócio da 
empresa com a instalação de “cleantech” como serviço. Este modelo assenta 
numa locação operacional de aluguer a longo prazo onde as empresas a quem é 
prestado o serviço não têm que fazer nenhum investimento inicial. Neste caso, 
trata-se da implementação de novas tecnologias de produção de energia 
limpa/verde. O contrato estabelecido, salvaguarda sempre o pagamento de um 
preço mais baixo (de energia elétrica) do que os preços de mercado.

No âmbito do programa - Comércio Digital - do qual a ADIPA 
é parceiro institucional, foram apresentados pela Dra. Carla 
Pereira – Vice Presidente da ACEPI (Associação do Comércio 
Digital) os principais objetivos do programa bem como das 
principais medidas de apoio. 

Foi  também apresentado o programa de confiança da 
Internet Portuguesa com o selo confio.pt. Neste âmbito foi 
ainda sublinhado que em 2017 mais de 3,5 milhões de portu-
gueses realizaram compras online.
Seguiu-se um momento musical com o quarteto de cordas 
da Orquestra Sinfónica Juvenil.
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