
ADIPA (Associação dos Distribuidores de Produtos Alimentares)
1

RUI RIO

No passado dia 11 de Setembro a ADIPA esteve presente no almoço/debate que decorreu 
na Fundação AEP no Porto, com um dos principais líderes políticos - o Presidente do Partido 
Social Democrata (PSD) Rui Rio.

Durante a sessão, Rui Rio apresentou algumas ideias chaves referindo nomeada-
mente que:

ALMOÇO-DEBATE COM OS 
PRINCIPAIS LÍDERES POLÍTICOS

A CCP organizou dois almoços-debate 
com os principais líderes políticos, nomea-
damente o Presidente do Partido Social De-
mocrata (PSD) Rui Rio e o Secretário-Ge-
ral do Partido Socialista (PS) António Costa  
(primeiro - ministro).

Estes encontros tiveram como objetivo 
dar a conhecer as prioridades dos respeti-
vos Programas Eleitorais, bem como dar a 
oportunidade para os dirigentes empresa-
riais e associativos apresentarem as suas 
preocupações relativamente aos sectores 
que representam.
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Discurso do Presidente do Partido Social 
Democrata, Rui Rio

Secretário Geral e Presidente da ADIPA com 
o Presidente do PSD

∙ As economias devem ter superavit orçamental quando o crescimento económico é ele-

Na próxima legislatura está previsto para a economia um superavit orçamental de 0,5% 
do PIB e taxa de crescimento acima dos 2% e sendo no último ano 2,7%. Uma das propos-
tas é a redução de 25 % de impostos onde dessa verba 50% para as empresas e 50% para 
particulares, isto é importante para ajudar as empresas a terem melhores condições para 
que possam ser capazes de pagar melhores salários. Portanto é necessário criar condi-
ções para que as empresas invistam mais e exportem mais. Outra das propostas é baixar o 
IRC em 4%( baixar primeiro 2% e depois mais 2%) ao longo da legislatura.

Apresentou também algumas medidas no caso das empresas, ao nível da políticas públicas 
– reduzir custos de contexto, tal como reduzir o IVA no gás e na eletricidade de 23% para 
6%. Já no caso dos custos para as pessoas a proposta é de baixar 1,2 mil milhões de euros, 
mexendo nas taxas intermédias e reduzir as despesas de educação.

No período do debate foram colocadas algumas questões, tendo a ADIPA colocado a se-
guinte questão:

“Tem alguma medida ligada à Distribuição Alimentar?“ Rui Rio respondendo a esta questão 
referiu que o coordenador da área da agricultura Prof. Bento Cunha, tal como Arlindo Costa, 
defende a criação de uma entidade reguladora do setor da Distribuição, porque existe cons-
ciência de que estamos numa situação contrária à de um monopólio, onde quem compra 
impõe o preço. A medida a considerar é a criação de uma entidade reguladora que funcione.

vado, para poderem ter défice quando o crescimento económico é fraco ou negativo. 
Nestes casos é necessário aumentar o défice para ajudar a economia a recuperar. Sendo 
assim na vida pessoal, é assim que o país deve ser - poupar quando há forte crescimento 
para depois ajudar quando houver abrandamento.

∙ Há sempre pressões para aumentar o défice em qualquer fase pelo que é necessário 
saber resistir.
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OPEN DAY CCIP 

A Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa organizou o evento anual Open 
Day CCIP, que decorreu no dia 25 de setembro na sede da organização, e teve como 
objetivo celebrar a rede de Associados no ano em que a organização completou 185 
anos de existência, promovendo a reflexão, partilha de boas-práticas e o debate de 
conhecimentos sobre diferentes temas. Esta sessão permitiu o networking entre os 
empresários presentes e proporcionou uma experiência única de gamification (os 
participantes foram desafiados a jogar através de uma aplicação mobile que permite 
conhecer melhor os serviços da CCIP habilitando-se a ganhar prémios).

A sessão iniciou-se com um business breakfast em que o tema discutido foi marcas 
com propósito por António Casanova - CEO da Unilever FIMA e Gallo WWW, começando 
por referir que a noção de marca é uma noção que acompanha a maior parte das em-
presas de grandes consumidores e nesse sentido as marcas têm de ser vistas pelos 
seus consumidores como contribuindo para algo, contribuindo não só para eles e para 
o bem estar mas contribuindo para a sociedade. Hoje em dia as companhias tal como 
qualquer outra instituição, para sobreviverem têm de ser reconhecidas e aceites pela 
sociedade. A Unilever tem noção que as companhias podem e devem crescer passando 
para metade da pegada ambiental e daqui a 10 anos a mesma pretende que tenha um 
quarto do impacto que tem hoje em dia.

Acredita que isto também faz crescer o grupo, e a companhia foca-se na inovação, 
para fazer isto têm de criar processos e produtos que não existem. A Unilever quer  
transformar o mundo, a indústria, e os seus produtos de modo a que o consumidor possa 
levar uma vida vulgar, sem ter de se preocupar com o impacto negativo que exerce so-
bre o ambiente. É a lógica principal do grupo, tornar a indústria sem impacto no mundo.

Marcas, companhias e pessoas com propósitos crescem, isto permitiu o grupo melho-
rar muito. Nos últimos 10 anos conseguiram poupar um bilião de custos através de lógicas 
que melhoravam a qualidade do ambiente tirando mais plástico, por exemplo.

ANTÓNIO COSTA

No passado dia 19 de Setembro a ADIPA esteve também presente no almoço/debate com 
um dos principais líderes políticos, nomeadamente o Secretário-Geral no Partido Socialista 
(PS) António Costa (atual primeiro ministro), que decorreu no Jardim Botânico da Ajuda .

Durante a sessão foi referido que é necessário mobilizar o conjunto da sociedade no que 
toca ao comércio digital, pois é uma grande oportunidade para o país, tendo em conta que 
temos recursos humanos qualificados, programas lançados para a digitalização, e investi-
mentos que estão a ser feitos nas escolas para que as crianças contribuam para a mobiliza-
ção das famílias para o mundo digital. Existem 5 milhões de portugueses luso descendentes 
e o comércio digital é uma oportunidade imensa para fazer crescer este nosso mercado de 
10 milhões de habitantes no território nacional.

António Costa referiu que a economia tem crescido sem que tenha havido um agravamen-
to da carga fiscal.

As medidas positivas tomadas foram ao nível do IVA onde houve redução do IVA na restau-
ração, nos espetáculos culturais e instrumentos musicais. Já no IRC não houve aumento de 
taxa, foi eliminado o PEC e houve redução da coleta mínima do regime simplificado.

Também referiu que o grande crescimento da receita não tem sido à custa dos impostos, 
mas sim através das contribuições para a Segurança Social (8,5% este ano). Com mais 
350.000 empregos criados e aumento dos salários,identificou-se um forte contributo para a 
sustentabilidade da segurança social. É necessário continuar a crescer sobretudo em valor 
para garantir a sustentabilidade da Segurança Social.

Para investir na modernização e intensidade tecnológica dos diferentes setores é 
necessário acompanhar com muita atenção as negociações do próximo quadro comuni-
tário, tendo em conta o agravamento relacionado com a saída do Reino Unido, que retira 
muito dinheiro ao próximo quadro comunitário.

O que mais tem contribuido para o crescimento da economia tem sido o investimento das 
empresas e o aumento das exportações.

Almoço/ Debate com o Secretário-Geral do 
Partido Socialista (PS) António Costa (atual 
primeiro ministro)

Dois terços da energia total que a  
Unilever utiliza vem de fontes renováveis, 
e têm insistido nos últimos anos que as 
marcas que têm um propósito crescem 
mais depressa do que as marcas que não 
tem nenhum propósito.

Acredita que a grande possibilidade de 
evolução do mundo é através das compa-
nhias e das marcas. Essas é que têm pre-
senças universais e devem conseguir ter 
um contributo positivo para a sociedade. 
Essa é a lógica da Unilever.

Apresentação de António Casanova - CEO  
da Unilever FIMA e Gallo WWW
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Juliana Paes Garcia sócia e diretora da Saviv, uma empresa de Coaching, Treinos 
Corporativos e Cursos Online, apresentou um conjunto de sugestões para que os parti-
cipantes pudessem potenciar o networking.

Iniciou-se uma conversa com António Maçanita dono da WineMaker, FitaPreta, Wine 
ID, Maçanita Vinhos e da Sexy Wines. A conversa foi conduzida por Isabel Martins dire-
tora da revista Vida Rural. Durante esta conversa foi feita uma apresentação de todo o 
caminho percorrido por António Maçanita, relatando factos importantes como a recu-
peração de castas abandonadas como é o caso da Negra Mole do Algarve e Terrantez 
do Pico nos Açores esta empresa produz vinhos em 5 regiões diferentes.

O tema “Como é que os Recursos Humanos aportam valor para o negócio?” foi apresen-
tado por Marta Rocha - Diretora de Recursos Humanos da Makro, apresentando a evolução 
dos recursos humanos, a qual passou de uma direção de pessoal, altamente burocrática, 
onde existia grande necessidade de controlo e uma estrutura muito hierárquica. Hoje o 
papel dos recursos humanos nas empresas, é crítico, é um parceiro de negócios, é um 
promotor do well being, é um agente de mudança, tem de ser ágil e estratégico.

Como é que os recursos humanos pode aportar valor ao negócio? A própria equipa 
de recursos humanos tem de assegurar a estrutura da equipa para que as pessoas da 
equipa tenham as competências certas para poder efetivamente aportar valor.

O negócio da Makro é criar sucesso aos seus clientes, e para isso é preciso ter uma 
equipa interna que também esteja feliz e que tenha claro quais são as suas funções, e o 
que é esperado deles,quando o objetivo final satisfazer o cliente. Os recursos humanos 
têm de estar focados no cliente interno e externo.

Assegurar que os trabalhadores têm as competências necessárias para apurarem 
os resultados e para tornarem o negocio mais sustentável é algo que tem de estar em 
mente nos recursos humanos.

É também importante sentir o pulso, que exige um trabalho invisível dos recursos 
humanos - observar ouvir e conversar, chamar para ter follow up das equipas de traba-
lhadores. Outro dos papeis importantes dos recursos humanos é ser um influenciador 
do negócio, tem de ser pro-ativo. 

Referiu ainda que a Makro tem 10 lojas a nível nacional, onde decorrem roadshows 
para fomentar proximidade e para comunicar com os colaboradores, por vezes os re-
cursos humanos também colocam as mãos no trabalho dos colaboradores não só para 
perceber o trabalho dos trabalhadores mas também para perceber como se podem 
tornar certos processos mais eficazes.

Antecipar necessidades tais como de formação de certas competências, fez com 
que este ano fosse lançado o projeto Makropédia - centro de partilha de conhecimento 
para colaboradores, para clientes e parceiros de negócios, desde formação funcional 
(por exemplo melhor forma de cortar determinada carne) formação de liderança, pas-
sando por uma demonstração de determinado produto para que pessoas que o vendem 
possam ter melhores elementos de venda, até convidar os clientes que por vezes têm 
muitas dificuldades em recrutar e dizer como é que os recursos humanos da Makro os 
podem ajudar com técnicas de recrutamento para terem sucesso no seu negócio.

Neste momento só existe a Makropédia na Makro de Alfragide mas ainda este ano 
será inaugurada uma Makropédia em Matosinhos.

Depois duas empresas associadas da CCIP, apresentaram o seu negócio dentro do 
seguinte tema “Como captar inovação nas empresas (interna e externa)” por Soraya Gadit 
- Fundadora e CEO da Inocrowd e Carlos Mendes – Co-Fundador da InnovationCast.

Inocrowd é uma plataforma que liga organizações (Seekers) que tenham problemas/
desafios, e pessoas (Solvers) com uma solução. A comunidade desta plataforma en-
contra-se em todo o mundo e tem ajudado seekers a encontrarem soluções inovadoras  
com uma taxa de sucesso de mais de 95% entre 30 a 60 dias, através da parceria com o 
Linkedin é possível chegar a 450 milhões de solvers.

A Inocrowd está disponível para os seguintes setores de atividade: Setor da Energia,  
Setor da Tecnologia, Comunicação Social e Telecomunicações, Setor da Alimentação e 
Distribuição, Setor da Saúde, Setor Público e Turismo, Setor dos Transportes e Indústria.

InnovationCast foi apresentado como um software colaborativo de gestão de inovação 
que ajuda as empresas a envolver as pessoas para co-criar ideias e coloca-las em prática.

O tema “Estratégias de Recrutamento fora da Caixa” foi apresentado pelo orador 
principal Alexandre Vaz – CEO da Hub Digital da Mercedes em Portugal. 

Nesta apresentação foram demonstra-
das algumas estratégias de recrutamen-
to, uma delas foi adaptada ao halloween 
onde o espaço se encontrava decorado 
e o entrevistador se vestia a rigor. Nesta 
entrevista, os entrevistados eram colo-
cados numa situação de desconforto e 
assustadora onde o halloween invade o 
escritório, não como forma de decoração 
mas realista onde o objetivo é ver como 
os entrevistados reagem numa situação 
fora do comum e da zona de conforto.

Seguiu-se o primeiro painel “Apostamos 
na competitividade das empresas I” onde 
foi abordado o tema “Optimizar os pro-
cessos de pagamento internacional” por 
Duarte Líbano Monteiro – Diretor Geral da 
Ebury Portugal que apresentou a empre-
sa Ebury que oferece soluções de câmbio 
à medida das empresas, quer para câm-
bio de moeda, gestão de risco cambial e 
transações internacionais.

No segundo painel “Apostamos na com-
petitividade das empresas II” foi apresen-
tado o tema “Desafios da transformação 
digital nas PME” por Abel Aguiar – Diretor 
Executivo e Membro do Conselho, Par-
ceiros e PME’s Corporate da Microsoft 
Portugal que apresentou o que é a trans-
formação digital na Microsoft e os maio-
res desafios que têm sido verificados 
nas PME’s. Começou por referir que quer 
queiramos quer não todas as empresas 
se vão tornar em empresas tecnológicas 
qualquer que seja o setor.

Apresentou que 91% dos líderes afirmam 
que transformação digital é a maneira de 
provocar a inovação e gerar eficiência, e 
68% dizem que contribui para aumentar 
os lucros.

Apresentação de Marta Rocha -Diretora de 
Recursos Humanos da Makro
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Decorreu o discurso de Bruno Bobone - 
Presidente da CCIP, que referiu que foi um 
dia muito importante para a CCIP e que a 
mesma só existe para servir as empresas, 
saudando também Paulo Portas pelo con-
tributo muito importante que teve para o 
crescimento da CCIP ao longo dos anos.

A sessão foi encerrada por Paulo Portas  
Vice-Presidente da CCIP acerca dos merca-
dos estratégicos para 2020, onde apre-
sentou a sua perspetiva relativamente 
ao que acontecerá no que toca à inter-
nacionalização. 

Referiu que o ideal será as empresas 
apostarem em mercados consolidados, e 
que as zonas de crescimento económico 
da zona euro são fracas.

BUSINESS FÓRUM FLORESTAS PARA TODOS PARA SEMPRE “OPÇÕES 
SUSTENTÁVEIS PARA AS EMBALAGENS DO PRESENTE E DO FUTURO”

A FSC Portugal - Forest Stewardship Council organizou de forma a comemorar os seus 25 
anos de existência o Business Fórum Florestas para Todos para Sempre “Opções susten-
táveis para as embalagens do presente e do futuro”, que decorreu no dia 27 de setembro 
no O Clube – Monsanto Secret Spot, numa área certificada FSC® no Parque Florestal de 
Monsanto. Esta sessão teve como objetivo dedicar o dia à reflexão sobre a importância da 
gestão florestal responsável e demonstrar o papel da FSC® neste âmbito.

A abertura da sessão foi realizada por Anabela Isidoro – Diretora Regional dos Recursos 
Florestais da Região Autónoma dos Açores e por Inês Costa Luz – Vice-Presidente da 
FSC Portugal.

Iniciou-se o primeiro painel com Joana Faria – Diretora executiva da FSC Portugal que fez 
uma breve apresentação da FSC , dos seus 25 anos como organização internacional e do seu 
futuro. Desde 2008 que acontece a FSC Friday e todos os escritórios a nível mundial come-
moram com o intuito de celebrar a importância da floresta e o papel que a FSC tem na gestão 
florestal responsável alertando os consumidores e a sociedade civil para esta importância.

O tema abordado neste primeiro painel foi “Soluções sustentáveis ao nível das fileiras 
florestais” , apresentado por João Rui Ferreira – APCOR (Associação Portuguesa da Cortiça), 
José Coelho – APIGRAF (Associação Portuguesa das Indústrias Gráficas e Transformado-
ras do Papel), Vítor Poças - AIMMP (Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de 
Portugal) / EMBAR (Associação Nacional de Recuperação e Reciclagem de Embalagens e 
Resíduos de Madeira) e moderado pela Eng.ª Joana dos Guimarães Sá – APCER (Associação 
Portuguesa de Certificação), para concluir as apresentações seguiu-se um debate com 
os oradores e participantes da sessão. João Rui Ferreira referiu que a fileira da cortiça é o 
paradigma da sustentabilidade, visto que do sobreiro é possível extrair de 9 em 9 anos e se 
todo o processo for feito de forma adequada, por muitas décadas é possível extrair a cortiça. 
Só em Portugal são produzidas 40 milhões de rolhas por dia.

O seguinte tema abordado foi “Inovação e Desenvolvimento para embalagens: novas apli-
cações de materiais de origem florestal” por Ana Cristina Cardoso - Cork Supply Portugal, 
Luís Barros Mendes – EMBA (Comércio e Indústria de Embalagem), Sandra Borges - Seda 
Ibérica Embalagens com a mesma moderação do tema anterior e concluindo com um de-
bate entre oradores e presentes. Ana Cristina Cardoso referiu que no setor da cortiça já 
existem tecnologias que por exemplo retiram o cheiro da cortiça tornando a mesma neutra 

Discurso do Paulo Portas Vice-Presidente 
da CCIP

Discurso do Bruno Bobone - Presidente da 
CCIP

de forma a não alterar as propriedades dos 
produtos, e reforçou que a cortiça é um 
produto sustentável sem qualquer dúvida.

Luís Mendes afirmou que quando é 
produzida uma embalagem não se deve 
pensar apenas se é sustentável mas qual 
o seu ciclo de vida e qual o destino dessa 
embalagem.

Sandra Gomes - IPAM (The Marketing 
School), apresentou o tema “A sustenta-
bilidade e o marketing empresarial” men-
cionando que o perfil do consumidor está 
a mudar, e que estamos a passar de uma 
era de materialismo para uma era de pós 
materialismo em que o consumidor preo-
cupa-se mais com o que a marca significa 
para ele, não só com “o ter por ter” , sendo 
que hoje em dia já vamos assistindo a algu-
mas manifestações cívicas inclusivamente 
em Portugal. Com base num estudo a nível 
mundial 29% dos consumidores recusam-
-se a comprar produtos por causa das suas 
preocupações éticas e ambientais e este 
número tem vindo a aumentar,  cerca de 
42% dos consumidores procura os logos 
quando fazem compras de bebidas em ter-
mos ambientais.

A embalagem é uma ferramenta forte de 
marketing, é aquela que está no ponto de 
venda e em Portugal existem 37 eco labels 
diferentes. Segundo estudos a informação 
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nas embalagens tem de ser percetível e rápida, alguns consumidores acreditam que a 
informação sobre sustentabilidade é difícil de ler e perceber (layout, tamanho de rotulo, 
vocabulário) e cerca de 64% dos portugueses nunca repararam no rótulo ecológico do 
produto que sempre compram imprimindo.

Segundo um estudo da Nielsen de 2018, 80% dos respondentes acham muito importante 
que as empresas implementem programas para melhorar o ambiente.

Terminou sugerindo que os rótulos ecológicos deviam ser comparáveis como muitos 
estudos referem do qual o rótulo energético é bom exemplo.

Seguiu-se a apresentação do tema “A certificação como ferramenta de valorização da 
floresta” moderado por Marta Souto Barreiros – Celpa (Associação da Indústria Papeleira)  
e apresentado por Jorge Ferreira - IKEA Industry, José Oliveira - DS Smith Packaging Por-
tugal, Paulo Américo - Amorim Florestal, fechando este tema com um breve debate.

José Oliveira apresentou a DS Smith Packaging, uma empresa de produção de papel e 
de packaging, que recentemente desenvolveu um produto out of the box, uma palete de 
cartão desenvolvida em conjunto com o IKEA.

Por fim, “Opções sustentáveis para as embalagens do presente e do futuro” foi o último 
tema abordado foi em mesa redonda e moderado por Luís Ribeiro - Revista Visão, con-
tando com a presença de Ana Rita Cruz - Auchan Portugal, Elke Muranyi - ALDI Portugal, 
Fernando Ventura - Jerónimo Martins, Ingrid Falcão - Tetra Pak, Nuno Raimundo - Delta 
Cafés, e Pedro Martins - Sonae MC.

Elke Muranyi referiu que o ALDI com-
promete-se até 2020, converter todas as 
embalagens para certificação sustentável 
ou de matérias primas recicláveis. Este 
compromisso de sustentabilidade não é só 
apenas para as lojas mas também para os 
escritórios, mas para isso será necessária 
a cooperação de todos, das industrias e 
dos fornecedores.

A visão do grupo Auchan para 2025 é 
“Auchan muda a vida”.

O grupo encontra-se a utilizar uma estra-
tégia de 6 R’s :

Mesa redonda moderada por um representante da Revista Visão e contando com a partici-
pação da Auchan Portugal, ALDI Portugal, Jerónimo Martins, Tetra Pak, Delta Cafés e Sonae MC 

Mesa redonda com IPAM, IKEA Industry, DS Smith Packaging Portugal, Amorim Florestal 

∙ Recusar: alguns plásticos que podem 
não ser utilizados, como as palhinhas;

∙ Reduzir: que é simplificar embalagens 
de fácil reciclagem;

∙ Reutilização: promover junto do consu-
midor a reutilização das embalagens, 
como por exemplo o saco das frutas e 
verduras;

∙ Reciclagem: integração de materiais  
nas embalagens que sejam recicláveis;

∙ Recomendação: promover o uso res-
ponsável dos materiais;

∙ Repensar: alteração de materiais (alte-
rar plástico para uso de papel) como 
por exemplo a alteração dos cotone-
tes de plástico para papel de origem 
certificada.

A Sonae MC considera que há oportu-
nidade para o papel mas que ela é curta e 
muito mínima e por isso estão a optar por 
embalagens reutilizáveis para que o clien-
te possa trazer de casa e possa reutilizar 
inumeras vezes nomeadamente os sacos 
da fruta os sacos das compras

Fernando Ventura referiu que a Jeróni-
mo Martins está com 6 estratégias de eco 
design e com 21 critérios que estão distri-
buídos pelo ciclo de vida das embalagens 
desde a produção dos componentes ao 
fim de vida, e referiu que o grande desafio 
está no design para a reciclagem.

A Delta Cafés pretende até ao final do 
ano lançar uma cápsula no mercado feita 
totalmente por componentes naturais e  
100% bio degradável, esta cápsula terá uma 
validade com um máximo de 90 dias.

A sessão encerrou com a entrega de 
certificados FSC e com um breve discur-
so de Eugénio Sequeira - Presidente da 
Direção do FSC Portugal, afirmando que 
a sustentabilidade ambiental, económica 
e social só poderá acontecer se todas 
forem sustentáveis.


