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Caros Colegas,

No âmbito das reuniões havidas até ao presente do Grupo de Acompanhamento e Avaliação da Condi-
ções de Abastecimento de Bens nos Setores Agroalimentar e do Retalho em virtude das Dinâmicas de 
Mercado determinadas pela COVID-19, a ADIPA tem alertado para as dificuldades por que passam as 
empresas grossistas e retalhistas associadas, com base no testemunho que entretanto estas nos têm 
feito chegar ao nosso conhecimento. 

Entre as dificuldades relatadas destacámos as ligas às questões de Financiamento e seguros de cré-
dito por se tratarem de questões de natureza transversal à generalidade das empresas associadas e 
de grande gravidade, razão pela qual solicitámos uma apreciação urgente por parte do governo. Entre-
tanto, pelo feed-back que vamos tendo, os problemas que elencámos   relacionados com os seguros 
de crédito, nomeadamente redução abrupta de coberturas (em muitos caso para metade) persistem e 
mantêm-se inalterados.

Neste sentido e pese embora o facto de mantermos todos os esforços junto do governo no sentido 
de criar condições para que esta situação possa ser mitigada, entendemos ser oportuno lembrar as 
empresas associadas que a ADIPA mantém um protocolo de cooperação com o grupo ATLAS Seguros, 
na base do qual esta empresa disponibiliza uma vasta gama de serviços exclusivos com condições es-
peciais para os associados da ADIPA relativamente à área da sua atividade específica no que concerne 
às apólices de seguros, nomeadamente de património e de acidentes de trabalho e também de crédito 
(cf. circular n.º 24/2013).

Naturalmente que cada caso deverá ser apreciado por parte dos responsáveis do grupo ATLAS Seguros 
por forma a que estes possam apresentar, em função da análise realizada, as melhores condições de 
mercado disponíveis.

Neste sentido, e porque entendemos que a parceria que a ADIPA estabeleceu, teve e continua a ter por 
principal, oferecer as melhores condições existentes no mercado, aconselhamos vivamente as em-
presas associadas a contactarem o grupo ATLAS Seguros, enquanto associadas da ADIPA por forma 
a aferirem da possibilidade de melhorarem as condições que atualmente têm no âmbito concreto dos 
seguros de crédito.

Para o efeito disponibilizamos o contacto direto de um dos responsáveis pelo ATLAS Seguros conforme 
segue: 

Dr. Fernando Costa : TM -  919201367
                                              Mail - fernando.costa@atlas-seguros.com


