
IX CONVENÇÃO AQUI É FRESCO

O Aqui é Fresco realizou nos passados dias 2 e 3 de junho no Altice Fórum Braga a IX 
Convenção Aqui é Fresco, que se subordinou ao tema “Um Crescimento Sustentado”. 
Um evento que contou com a presença de mais de 1500 participantes/pessoas. Esta 
convenção organizou igualmente um salão de exposição e vendas onde se encontra-
vam reunidos mais de 100 fornecedores/parceiros. Neste evento decorreram vários 
workshops, com especial destaque para o Workshop “Comércio Digital”, organizado 
em parceria com a ADIPA, e o qual contou com a presença do orador António Teixeira 
– coordenador do programa Comércio Digital. Este workshop teve como objetivo sen-
sibilizar as empresas para a presença no mundo digital por forma a poderem usufruir 
das vantagens e oportunidades dai decorrentes.

  A rede Aqui é Fresco já conta com 806 lojas em funcionamento e é apoiada por um to-
tal de 18 grossistas independentes, liderando assim o canal de proximidade em Portugal. 

A ADIPA esteve presente nesta Convenção a convite dos seus organizadores enquanto 
associação representativa do setor económico envolvido – distribuição alimentar – canais 
grossistas e retalhistas.

A Dra. Carla Esteves – diretora-executiva da rede Aqui é Fresco abriu a sessão dando 
as boas vindas a todos os presentes. De seguida apresentou uma breve síntese da rede 
Aqui é Fresco, aproveitando a oportunidade para apresentar as conquistas e os planos 
futuros para a rede. Referiu que em 2019 a rede irá disponibilizar ferramentas tecnológicas 
aos aderentes e consumidores de forma a reforçar o valor associado às lojas. Estas ferra-
mentas serão de gestão e fidelização, com o objetivo de antecipar o futuro na medida em 
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Presidente da ADIPA e Secretáio de Estado 
da Defesa do Consumidor

 Apresentação da Dr. Carla Esteves 

ADIPA (Associação dos Distribuidores de Produtos Alimentares)

do produto que procura. A rede é composta 
por uma área de venda de mais de 110mil 
metros quadrados e responsável por um total 
de 3.750 postos de trabalho. A sessão contou 
também com os oradores o Eng. João Viera 
Lopes – Presidente da CCP – Confederação  
do Comércio e Serviços de Portugal, Presi-
dente da ADIPA e Diretor geral da Unimark , e 
o senhor Secretário de Estado da Defesa do 
Consumidor, João Torres.

Por fim seguiu-se a homenagem do Aqui 
é Fresco ao comendador Casimiro de Almei-
da – Presidente da Lactogal, o qual recebeu 
o Troféu Prestígio. Este troféu destinado 
a distinguir personalidades que se  desta-
quem pelo seu percurso profissional e como 
influenciadores positivos na atividade dos 
comerciantes grossistas e retalhistas inde-
pendentes, de produtos alimentares.

que o presente se encontra em constante 
mudança, por forma a preparar os seus 
associados para este futuro próximo. 

Foi anunciada a introdução de um cartão 
de fidelização que irá permitir a disponibi-
lização de encomendas online para reduzir 
o tempo de espera entre encomendas e 
receção de mercadoria. Também afirmou 
que será ajustado o sortido disponível em 
loja, de forma a responder às necessidades 
dos consumidores, disponibilizando no-
meadamente produtos mais sustentáveis 
como também mais saudáveis (sem glúten,  
lactose ou biológicos). Também referiu que 
será introduzido um kit Aqui é Fresco para 
os aderentes de modo a tornarem-se mais 
apelativos e modernos. 

Referiu a título de exemplo a integração 
da sinalética em loja para que o consumidor 
possa mais facilmente localizar o corredor 
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“CICLO DE CONVERSAS: BUSINESS POWERED BY TECHNOLOGY” - ECO E VDA

A VdA e ECO promoveram no passado dia 26 de Junho a segunda edição do Ciclo de 
Conversas “Business powered by Technology”, subordinado ao tema “A Gestão de Pes-
soas na Era Digital”.

Neste evento foram debatidas experiências e desafios das empresas na era digital, 
nomeadamente no que toca ao valor Humano e de que forma as novas tecnologias 
podem contribuir para o sucesso da gestão de recursos humanos. Fernando Resina da 
Silva – Sócio da VdA abriu a sessão referindo que agora as empresas na era da revolução 
industrial 4.0 têm de lidar com 4 novas áreas da tecnologia: “Robotics”, “Machine Lear-
ning”, “Block Chain” e “Artificial Intelligence”. Estes novos recursos tecnológicos colocam 
em causa os modelos de operação das empresas, mas por outro lado também permitem 
que as mesmas possam tornar-se mais inovadoras, eficientes e competitivas. Também 
referiu que esta transformação digital irá ter impacto e interferência das tarefas que hoje 
são realizadas por pessoas e que passarão a ser realizadas por máquinas, de forma mais 
rápida e com melhor qualidade. Também passará a ser possível tratar de informação de 
uma forma que até agora não era possível, como é o exemplo da previsão dos comporta-
mentos e das tendências dos consumidores. O surgimento de outros tipos de trabalhos, 
é uma das consequências que está a acontecer, como é o caso dos data scientists. No 
entanto, vem também tornar obsoletas outras profissões e tarefas.

Estas alterações trazem prós e contras para o valor Humano e para as empresas.

O QUE PODERÁ SER POSITIVO:

∙ Trabalhar a partir de casa
∙ Fazer vídeochamadas
∙ Libertar-nos de tarefas repetitivas
∙ Produzir ininterruptamente
∙ Aumentar produtividade
∙ Criar novos empregos / novas profissões

O QUE PODERÁ SER NEGATIVO:

∙ Substituição da pessoa pela máquina - despedimentos
∙ Redução de trabalho / remuneração – tecnologia / automação / outsourcing
∙ Dificuldade dos atuais colaboradores face às novas tecnologias
∙ Maior monitorização da produção – privacidade em risco
∙ Encontrar tempo para a família / amigos /lazer
∙ Perda de força da representação coletiva – Sindicatos

A evolução da tecnologia e das empresas é mais rápida que a legislação e isso acar-
reta vários desafios legais. É importante que a legislação tente acompanhar a evolução 
tecnológica dentro do possível.

APENAS ALGUNS DOS DESAFIOS LEGAIS (E NÃO SÓ):

∙ Enquadramento legal da nova relação laboral
∙ Discriminação via algoritmo na contratação
∙ Novos modelos de renumeração
∙ Monitorização do trabalho e privacidade
∙ Retenção de colaboradores qualificados
∙ Horários e organização do trabalho
∙ A requalificação dos colaboradores
∙ Regulação das novas profissões
∙ Equilíbrio trabalho / vida pessoal  
∙ Gap geracional
∙ O papel dos sindicatos
∙ O despedimento por inadaptação
∙ A reforma e a subsistência – a Segurança Social

Painel de debate com representantes da TAP, 
Randstad, Vda e EDP.

Fernando Resina da Silva – Sócio da VdA

Seguiu-se o painel que contou com a mod-
eração de Mariana de Araújo Barbosa, Dire-
tora Executiva da Pessoas by ECO, e com a 
presença de Gonçalo Vilhena – CIO, Rands-
tad, Pedro Ramos - Group Human Resources 
Director, TAP, Paula Carneiro - Corporate HR 
Director, EDP, Susana Almeida Lopes - Dire-
tora de Desenvolvimento Organizacional da 
VdA. Neste debate foram colocadas algumas 
questões tais como “Até que ponto a gestão 
de recursos humanos é tecnológica?”. A 
EDP referiu que, em breve, 50% dos tra-
balhadores serão millenials e que no entanto 
através da faculdade EDP tem sido possível 
adicionar as competências necessárias para 
os trabalhadores. 

No caso da VdA referiram que já integraram 
nos escritórios data scientists para ligarem 
a psicologia à tecnologia e à engenharia. 
Foi referido ainda que estes data scientists  
estão a programar algoritmos que possam 
gerar elementos e previsões de suporte à 
decisão para a contratação de trabalhadores.

A sessão encerrou com questões e respos-
tas da audiência.


