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SEMINÁRIO OPORTUNIDADES NAÇÕES UNIDAS (LISBOA)

No dia 5 de fevereiro o grupo de Trabalho Multilaterais (AICEP e GPEARI, do Ministério das Finanças) promoveu o “Seminário 
Oportunidades Nações Unidas” que contou com a participação de Yvette Khoury da Divisão de Procurement (Office of Supply 
Chain Management Team Leader, UN Procurement Division), que decorreu no ISEG, em Lisboa. 

Esta sessão teve como objetivo dar a conhecer às empresas, qual a melhor forma de se posicionarem no mercado para ganharem con-
tratos num mercado que representa cerca de 18,6 milhões de dólares por ano, relativamente à aquisição dos mais variados bens e serviços.

De acordo com o sistema centralizado de compras da United Nations Global Marketplace, o referido mercado desenvolve-se das 
áreas dos produtos alimentares, artigos farmacêuticos, dispositivos e equipamentos médicos, engenharia, construção e manutenção, 
equipamentos e sistemas para o setor agrícola e infraestruturas, telecomunicações e tecnologias de informação, transporte, forne-
cimentos para o setor da educação e consultadoria de gestão e projeto.

A sessão iniciou-se com uma breve introdução de Inês Jácome do Grupo de Trabalho das Multilaterais da AICEP, seguindo-se da 
apresentação de Yvette Khoury que abordou a estrutura e funcionamento das Nações Unidas, e os princípios de compras.

Foi projetado um gráfico do sistema das Nações Unidas, sendo os principais órgãos:

Assembleia Geral Conselho de Segurança
Conselho Económico e Social
Secretariado Tribunal Internacional de Justiça
Conselho de Confiança

O objetivo da “UN Procurement Division” é fornecer a melhor relação custo benefício na 
entrega pontual de mercadorias, serviços e capacidade para permitir que executem as suas 
missões e alcancem os seus objetivos com uma parceria comercial justa e transparente.

As Nações Unidas são compostas por uma variedade de organizações, com os seus 
próprios requisitos específicos para bens e serviços:

Fundos e programas (PNUD, UNICEF, PAM, ACNUR)
Agências especializadas (OMS, FAO, UNESCO, Banco Mundial)
Secretariado Sede da ONU, escritórios fora da sede, comissões, tribunais e missões de 
manutenção da paz (UNAMID, UNMISS, MONUSCO, entre outros)

O valor das aquisições pela ONU a fornecedores portugueses em 2018 foi de 5,35 
Milhões de dólares.

A percentagem do total de compras da ONU no país é de 0, 03%, sendo 22 as orga-
nizações das Nações Unidas que adquirem serviços e produtos em Portugal. Existem 
registados na UNGM (United Nations Global Marketplace) 528 fornecedores portugueses.

Foi referido que as atividades de aquisição do sistema da ONU são baseadas nos 
seguintes princípios:

Representante da UN Procurement Division

Competição internacional efetiva
Melhor relação custo / benefício

Objetivos / necessidades da Organização das Nações Unidas
Justiça, integridade e transparência
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Estes princípios abrangem os estágios de compras, desde o fornecimento até a execução 
de um contrato de compras.

O volume de compras do UNPD com fornecedores portugueses em 2014-2018 foi de 
351.220,0 US em milhões.

Foi também apresentado o fluxo de trabalho de compras da ONU:

Foi também apresentada uma visão ge-
ral do processo de concurso para que as 
empresas possam participar nos concur-
sos realizados pelas Nações Unidas, tendo 
sido apresentada a estrutura de políticas e 
procedimentos, os princípios de compras 
da ONU, métodos de solicitação, processo 
de solicitação, documentos de solicita-
ção, avaliação e seleção e instrumentos 
contratuais e resolução de disputas.

O tema “Missão empresarial à UN em 
Copenhaga e IPS – International Procu-
rement Seminar” foi apresentado por 
Inês Jácome do Grupo de Trabalho das 
Multilaterais da AICEP, que conta com 
parceiros da Alemanha, Áustria, Bélgica, 
França Estónia, Espanha e Portugal e que 
irá decorrer em novembro de 2020 em Co-
penhaga. Este evento é multissetorial e dá 
oportunidade às empresas para poderem 
contactar diretamente com os responsá-
veis das organizações das Nações Unidas, 
conhecer os seus processos e as neces-
sidades como também a possibilidade 
de networking com empresas de outros 
países. Agências das Nações Unidas  na 
Dinamarca: IOM (International Organiza-
tion for Migration), UNDP (United Nations 
Development Programme), UNEP (United 
Nations Environment Programme), UNFPA 
(United Nations Population Fund), UNHCR 
(United Nations Refugee Agency), UNICEF 
(United Nations Children’s Fund), UNIDO 
(United Nations Industrial Development 
Organization), UNOPS (United Nations 
Office for Project Services), UN Women 
(United Nations Entity for Gender Equality 
and the Empowerment of Women), WFP 
(United Nations World Food Programme), 
WHO (World Health Organization).

Seguiu-se um período de debate para 
abordar questões práticas em que todas 
as empresas tiveram a oportunidade de 
participar.

Por fim as empresas participantes tiveram 
a oportunidade de reunir individualmente 
em encontros bilaterais com a representan-
te das Nações Unidas a fim de procederem 
à sua apresentação e colocarem questões 
específicas.

Debate com os oradores representantes da 
ACEPI e Nações Unidas  

Planeamento de Aquisições Definição de Requisitos

Foi ainda referido que para realizar negócios com a ONU é necessário o registo no 
UNGM (United Nations Global Marketplace) também disponível uma aplicação mobile da 
ONU para compras.

O UNGM é o portal de fornecedores globais da ONU, encontrando-se o registo sendo 
obrigatório para todos os fornecedores comerciais e no qual fornecedores podem apre-
sentar os seus produtos e serviços para muitas organizações, países e regiões da ONU, 
preenchendo apenas um formulário de registo.

O UNGM também permite que os fornecedores se mantenham a par dos próximos avi-
sos de licitação. Ao assinarem o Tender Alert Service, os fornecedores podem receber 
por e-mail diretamente avisos de oportunidades de negócios relevantes. Para se inscre-
ver basta aceder ao site: www.ungm.org e preencher os campos solicitados.

O aplicativo móvel “Compras da ONU” oferece acesso em tempo real e informações 
relacionadas com oportunidades de negócios, programação de seminários de negócios 
e prémios de contratos.

O aplicativo tem os seguintes recursos:

Calendário de eventos, incluindo oportunidades de negócios, seminários, abertura 
de concursos públicos e feriados oficiais 
Dados de pedidos e contratos mensais de compra que podem ser filtrados por mês 
do ano e grupo de mercadorias.
Boletins de Compras, fornecendo atualizações oportunas sobre uma ampla gama de 
tópicos
Dados estatísticos plurianuais.
Outros recursos de compras

Pesquisa de Mercado / Anúncio Seleção de Estratégia de Aquisições

Preparação e Emissão de Documen-
tos de Solicitação

Conferência de Licitantes / Perguntas 
e Respostas

Receção e Abertura de Ofertas Avaliações (Técnicas e Comerciais)

Revisão / aprovação interna Adjudicação de contrato / carta de 
remorso

Consulta
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REINVENTING THE FUTURE: LABOUR RELATIONS FOR THE NEXT 50 YEARS

A Nova School of Business and Economics organizou no dia 11 de fevereiro nas suas instala-
ções em Carcavelos um debate com o tema “Reinventing the future: Labour Relations for the 
next 50 years”.

Com o surgimento das novas tendências como a inteligência artificial, a automação e a 
robótica, assistimos à criação de novas profissões, à eliminação de determinadas profissões 
existentes, e à mudança do atual formato do trabalho.

Este evento teve como objetivo analisar as perspetivas dos trabalhadores das organizações 
e do Estado para discutir o futuro do trabalho em Portugal e no mundo, e quais os desafios e as 
soluções, riscos e as oportunidades, os erros e as aprendizagens que se apresentou.

A sessão abriu com Daniel Traça, Dean da Nova SBE, que referiu que 55% dos colaboradores 
têm medo de perder o seu trabalho por causa de questões relacionadas com a tecnologia, salien-
tando que para os empregados em multinacionais esta preocupação chega a 70%. Outro resulta-
do do estudo diz-nos que 59% tem medo de perder os seus trabalhos porque acha que não vai ter 
as competências necessárias para o futuro, número que aumenta para 63% em multinacionais. 
Já 57% dos trabalhadores tem medo de perder o seu trabalho por questões relacionadas com 
internacionalização das suas companhias.

Cada vez mais há tensões nas relações dentro das organizações, sendo necessário rein-
ventar e repensar a forma como vamos reorganizar a sociedade. É necessário dar às pessoas 
hoje o tipo de competências que vão precisar para serem capazes de viver neste mundo da 
globalização, da tecnologia e da sustentabilidade.

Seguiu-se a discussão do tema “Organizational responses to the changing competitive 
landscape and workforce competencies” moderado por Catarina Barosa, Chief Editor, Líder 
Magazine,que contou com a presença de António Saraiva - Presidente da CIP – Confederação 
Empresarial de Portugal, Pedro Cid – CEO da Auchan Retail Portugal, Ricardo Madeira - Head 
of Digital Banking da Caixa de Crédito Agrícola /moey!, e Vânia Neto - WE Education Product 
Marketing Manager da Microsoft.

Seguiu-se um keynote talk sobre “Discovering new opportunities through education” apresen-
tado por Alex Mogoryan, Junior Software Developer, Deloitte / Alumnus Academia de Código.

O tema “The State and the future of work challenges” foi discutido e contou com a moderação 
de Joana Petiz - Journalist and Deputy Director do Dinheiro Vivo e com as seguintes participa-
ções, Luísa Bastos – Directora do IEFP ( Instituto de Emprego e Formação Profissional), Luís Goes 
Pinheiro - Jurista / Ex- Secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa, Marco 
Espinheira - Head of Future da Câmara Municipal de Cascais e Rui Lourenço - Assistant Professor 
da FEUC - National Digital Competences Iniciative e 2030 – INCoDe.2030 Coordination.

“The development of oficial statistics and 
new research data” foi o tema apresentado 
por Francisco Lima – Presidente do INE – Ins-
tituto Nacional de Estatística.

A discussão sobre “Solution Spotlight: 
Disruptions Positivel Affecting the workfor-
ce”foi o último tema em debate e contou com 
a moderação de Pedro Brinca - Assistant 
Professor da Nova SBE, e com a presença 
de Carlos Soares- Associate Professor da 
FEUP – Faculdade de Engenharia da U.Por-
to e Innovation Lead, Fraunhofer AICOS, 
Cristina Faro – Directora da IEFP – Instituto 
de Emprego e Formação Profissional, João 
Duarte - Assistant Professor da Nova SBE, 
Leid Zejnilovic - Assistant Professor / Co- Di-
rector of Data Science Knowledge Center da 
Nova SBE, Shannon Graybill - Directora da Le 
Wagon Portugal.

O seguinte keynote talk “Reskilling worfor-
ce requires coordination between different 
change makers” foi apresentado por Rita 
Calvão - Engagement Manager da Mckinsey 
& Company.

Lénia Mestrinho - Executive Director da Nova 
SBE Data Science Knowledge Center encerrou 
a sessão afirmando que este evento surge no 
âmbito de um projeto da Nova SBE em parceria 
com o IEFP, que tem como objetivo desenvolver 
um sistema de apoio que ajude a antever e 
a perceber quais os indivíduos em risco de 
ficarem desempregados a longo prazo, a fim 
de ajudar os técnicos do IEFP a determinar 
da melhor forma como personalizar planos de 
desenvolvimento profissional.

Discussão do tema “The State and the future of work challenges”

Discussão do tema “Organizational responses to the changing competitive landscape and 
workforce competencies”

Sessão de encerramento com Lénia Mestrinho 



ADIPA (Associação dos Distribuidores de Produtos Alimentares)
4

mas
not  cias
Últ  

Número 26 /  Março 2020

CONFERÊNCIA ‘RÓTULOS DOS ALIMENTOS. ESCOLHAS INFORMADAS’

Sessão de abertura com Cristina Abreu 
Santos

Apresentação do sistema Nutri-Score pelo 
Prof. Serge Hercberg

ajudar os consumidores a fazer escolhas alimentares mais saudáveis no ponto de compra, 
fornecendo informações nutricionais simples e rápidas, permitindo comparar facilmente a 
qualidade nutricional dos produtos alimentícios,

atuar como incentivo para que os fabricantes reformulem seus produtos para uma compo-
sição mais saudável, que seria materializada no rótulo da FOP.

melhorar a dieta da população e maior transparência para os consumidores

Com base numa pesquisa realizada pela agência de saúde pública francesa com 2000 partici-
pantes os consumidores consideraram o sistema Nutri-Score positivo:

Uma informação rápida - 92%

Fácil de entender - 90%

Útil para orientar as compras - 86%

Fácil de encontrar no packaging - 85%

Confiança nas informações nutricionais fornecidas pelo logotipo - 77%

Seguiu-se uma mesa redonda tendo sido abordado o tema “A importância dos sistemas de 
rotulagem na relação com o consumidor” que contou com Paulo Monteiro - Diretor Programa 

>

>

>

>

>

>
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A DECO PROTESTE organizou a conferência 
“Rótulos dos Alimentos. Escolhas Informadas”, 
que decorreu no dia 13 de fevereiro, no audi-
tório do Instituto Nacional de Saúde Doutor 
Ricardo Jorge (INSA). 

Nesta sessão foi debatido por um painel de 
especialistas, a importância da rotulagem 
dos produtos que contou com a presença 
de Serge Hercberg, investigador e professor 
de Nutrição, na Faculdade de Medicina da 
Universidade Sorbonne Paris Nord.

Abriu a sessão Cristina Abreu Santos 
– Vogal do Conselho Diretivo do INSA (Ins-
tituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo 
Jorge) que referiu que a rotulagem terá um 
impacto muito grande na saúde pública, 
situação que motivou a presente iniciativa 
para discussão os vários aspetos relaciona-
dos com o tema. De seguida a representante 
da Deco Proteste, mencionou que o utente 
deve ser o centro do sistema, e deixou o 
desafio de implementarmos um sistema de 
rotulagem centrado no consumidor, nas suas 
necessidades e dificuldades como também 
nos nossos produtos e centrado nas famílias 
que têm de fazer uma alimentação mais equi-
librada e diversificada. 

O primeiro desafio é dar aos consumidores 
uma ferramenta intuitiva, clara e atenta aos 
casos particulares, o segundo é sustentar 

essa ferramenta com informação credível e 
atualizada, sendo imprescindível adotarmos 
um sistema mais direto na comunicação 
nutricional com os consumidores. A Deco 
aproveitou esta sessão para convidar todos 
os consumidores a assinarem uma petição 
para que o sistema Nutri-Score se torne obri-
gatório na Europa.

Esta petição encontra-se disponível em: 
“https://eci.ec.europa.eu/009/public/#/
initiative”. O tema principal “Nutri-Score: a 
summary, graded, colours-coded Front-o-
f-Pack nutrition label, simple, consumer-
s-friendly and understandable by all, and 
supported by a strong scientific background” 
foi apresentado por Serge Hercberg, Profes-
sor de Nutrição, na Faculdade de Medicina, 
Universidade Sorbonne Paris Nord, e Membro 
da equipa de Pesquisa em Epidemiologia 
Nutricional no Inserm / INRA/ Cnam / UP13, 
que fez uma síntese do que é o Nutri-Score e 
quais os seus objetivos. Referiu ser um siste-
ma gráfico intuitivo, que classifica os alimen-
tos numa escala de A a E, sendo cada letra 
associada a uma cor, do verde ao vermelho. A 
classificação é considerada em cada alimen-
to: os ingredientes a privilegiar, como fibras, 
proteínas, frutas e legumes e os que devem 
estar limitados numa alimentação saudável: 
gorduras saturadas, açúcares e sal. 

Os objetivos do sistema Nutri-Score são:
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Mesa redonda sobre o tema “A importância dos sistemas de rotulagem na relação com o 
consumidor”

Vida Saudável da Auchan,Pedro Neves - Head of Regulatory & Security Iberia Danone, Gonçalo 
Granado - Diretor de Comunicação da Nestlé, Ondina Afonso - Diretora de Qualidade e R&D da 
Sonae MC. A Auchan referiu que já é possível encontrar este sistema em alguns produtos de 
marca própria e a Danone e Nestlé afirmaram que também já iniciaram o processo de introdução 
deste sistema nos rótulos dos seus produtos.

O tema “As vantagens da uniformização dos sistemas de rotulagem nutricional” foi debatido 
na mesa institucional por Isabel Castanheira - Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge 
(INSA), Marta Borges - Divisão de Alimentação Humana da Direção Geral de Alimentação e 
Veterinária (DGAV), Alexandra Bento - Bastonária da Ordem dos Nutricionistas, Dulce Ricardo - 
Coordenadora da área alimentar da DECO PROTESTE.

Mesa redonda sobre o tema “As vantagens da uniformização dos sistemas de rotulagem 
nutricional “

A Diretora do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável da Direção-Geral 
da Saúde, Maria João Gregório, também participou nesta iniciativa, referindo que alguns dos 
operadores económicos já tomaram iniciativa, mas que ainda não existe uma recomendação e 
orientação para a legislação de um modelo especifico. 

A sessão de encerramento contou com a presença de Fernando Almeida – Presidente do 
INSA e do senhor Secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, João 
Torres, que procedeu ao encerramento da sessão referindo que numa discussão como esta 
sobre rótulos dos alimentos não há lados certos nem errados pois a progressão da alimentação 
saudável é um denominador comum que nos une a todos, e existem várias estratégias para 
abraçar este desafio.

Esta é uma discussão à qual não é possível virar as costas, e independentemente da ado-
ção de rótulos de alimentos, sejam eles de que natureza for, nada, em circunstancia alguma, 
substituirá o papel fundamental da literacia alimentar do nosso País. Os consumidores estão 
cada vez mais conscientes e mais despertos  e querem mais informação sobre aquilo que con-
somem do ponto visto alimentar. 

Este movimento já começou em outros Estados membros da União Europeia como é o exem-
plo da França e Bélgica que já adotaram como referência este sistema. Hoje em Portugal há 
também produtos de várias empresas que já utilizam estes sistemas de informação, e nas ini-

Sessão de encerramento com o Secretáio 
de Estado da Defesa do Consumidor

Sessão de encerramento com o Presidente 
do INSA

ciativas múltiplas que o setor da distribuição 
tem desenvolvido em Portugal neste domínio 
já são várias as insígnias do retalho do nosso 
País que têm inovado no que diz respeito à 
forma como comunicam a informação nutri-
cional dos produtos que vendem. Nenhum 
mecanismo deverá tornar-se imediatamente 
obrigatório uma vez que ainda não existem 
regras nesse sentido na União Europeia. 

Concluiu afirmando que é fundamental con-
tinuar a apostar na literacia alimentar.


