
ADIPA (Associação dos Distribuidores de Produtos Alimentares)
1

COMÉRCIO DE PROXIMIDADE FAZ HISTÓRIA COM PRIMEIRA CONVENÇÃO DIGITAL!

Numa altura em que as videoconferências, as teleconsultas e as aulas à distância estão 
na ordem do dia e em que os eventos corporativos têm que obedecer a apertadas regras 
de higiene e segurança devido à pandemia, o Aqui É Fresco (AEF) deu um salto em frente, 
ao adotar em pleno as novas tecnologias, e realizou a primeira convenção da rede AEF 
totalmente digital e a primeira no retalho alimentar em Portugal.

Isso mesmo sublinhou João Vieira Lopes, presidente da CCP - Confederação do Comér-
cio e Serviços de Portugal, da ADIPA e diretor geral da Unimark, na sessão de abertura ao 
referir que “fomos pioneiros ao fazer uma realização deste tipo”, tendo os associados da 
Unimark e os Cash & Carry “feito um esforço muito grande para se integrarem e darem apoio 
à iniciativa”.

João Vieira Lopes salientou ainda a resposta adequada dada pelo comércio alimentar 
de proximidade às necessidades dos consumidores numa altura em que a pandemia, e o 
consequente confinamento, provocaram problemas de mobilidade e de abastecimento 
das famílias. Só de uma forma criativa, foi possível ao comércio de proximidade encontrar 
meios de prosseguir o negócio e satisfazer os interesses dos consumidores, sendo a Con-
venção Aqui É Fresco - totalmente on-line - prova disso mesmo. 

Carla Esteves, diretora-executiva da rede Aqui É Fresco e da Unimark e membro da 
direção da ADIPA, na sessão de abertura, congratulou-se por estar a lançar a primeira 
convenção totalmente on-line, frisando  a preocupação em replicar para a esfera digital o 
modelo presencial tradicional. Assim  não faltaram os stands, desta feita virtuais, com as 
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A primeira Convenção digital da rede AEF e do comércio alimentar de proximidade

uma ferramenta utilizada nas Convenções 
da rede Aqui É Fresco há já três anos, sendo 
“bastante importante para a fidelização dos 
clientes”. 

Ainda à semelhança das convenções fí-
sicas também não faltaram os tradicionais 

momentos musicais, que estiveram a cargo 
do cantor Toy.

Na sessão de encerramento, Carla Es-
teves salientou que, sendo esta a primeira 
convenção digital do comércio dito tradi-
cional em Portugal, ficará para a história 
do comércio de proximidade, assim como 
para a história da rede Aqui É Fresco. Con-
fessou-se orgulhosa  e agradeceu a todos, 
retalhistas, associados grossistas, forne-
cedores-parceiros, equipa da AEF/Unimark 
que abraçaram o desafio e o tornaram 
realidade.

montras de artigos e as novidades, a possibilidade de conversar e tirar dúvidas com os for-
necedores, fazer reuniões de trabalho, tanto one 2 one como coletivas, fazer encomendas 
e aceder a promoções exclusivas. 

Não faltou também o “passaporte” que, a cada nota de encomenda efetuada, foi automa-
ticamente validado e carimbado, conferindo aos participantes a possibilidade de ganha-
rem vales de desconto que foram sorteados no último dia da convenção. O “passaporte” é 

João Vieira Lopes orgulhoso por o comér-
cio de proximidade estar em condições de 
enfrentar os desafios

Esta é uma Convenção que ficará para a 
história, salientou Carla Esteves
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João Vieira Lopes, por seu lado, mostrou-se igualmente orgulhoso pelo facto do comér-
cio de proximidade estar “em condições de enfrentar todos os desafios”, entre eles os que 
resultam da situação que o país está a viver. De seguida agradeceu de igual modo a todos, 
em especial aos comerciantes da rede AEF, os quais demonstraram “que sabem viver com 
a tecnologia, nestes tempos difíceis, e sabem adaptar-se”.

Para o futuro prometeu novas surpresas. Um futuro onde “continuaremos a dinamizar, a 
ser pioneiros, inventar, criar novos factos e novas maneiras de comercializar”.

A X Convenção Aqui É Fresco, decorreu nos dias 28, 29 e 30 de Setembro, foi subordinada 
ao tema Fidelização, a Chave para o Sucesso e contou com a participação de 72 fornece-
dores distribuídos pelos stands virtuais, numa dinâmica que envolveu cerca de duas mil 
pessoas entre comerciantes aderentes da rede, equipas comerciais dos grossistas, forne-
cedores parceiro do projeto, além de convidados especiais e imprensa.

Até ao momento em que decorreu a sessão de encerramento, já tinha sido alcançado o 
mesmo número de notas de encomenda do ano anterior. Números que demonstram bem 
o sucesso da iniciativa.

A Convenção contou com 72 stands virtuais. Foi possível conversar e tirar dúvidas com os 
fornecedores, assim como efetuar as encomendas.

ALMOÇAR NAS ESCOLAS NO NOVO ANO LETIVO

Depois de um ano letivo completamente atípico, em que as escolas suspenderam as ati-
vidades letivas a 16 de março para não voltarem a abrir portas (com excepção das creches, 
do pré-escolar e dos 11º e 12º anos de escolaridade), passando os alunos a ter aulas à distân-
cia, o novo ano letivo arrancou com aulas presenciais, logo com os alunos nas salas de aula, 
nos recreios e nos refeitórios. Mas, se por um lado o país retoma aos poucos a normalidade, 

por outro, o virus SARS-CoV-2 continua 
bem ativo na comunidade, tanto que de 
dia para dia, não só em Portugal, mas 
um pouco por toda a Europa, os casos 
de contágio continuam a aumentar.

Em algumas escolas os refeitórios viram a sua 
capacidade reduzida em 70%

No último dia foram sorteados vales de de-
sconto entre os participantes que carim-
baram o seu passaporte

Escola Básica 2/3 de Penedono, em Viseu, 
com cerca de 200 alunos, que não abriu por-
tas na segunda-feira seguinte ao início das 
aulas, depois de uma das três cozinheiras 
da cantina ter testado igualmente positivo. 
Ao todo, segundo a Diretora-Geral da Saú-
de, Graça Freitas, estão agora assinaladas 
28 escolas com surtos de Covid-19, fora os 
casos isolados existentes noutros estabe-
lecimentos de ensino. A FENPROF  - Fede-
ração Nacional dos Professores - alega que 
são já mais de 330 as escolas com casos de 
Covid-19. Os casos reportados abrangem 
alunos, professores e funcionários.  

Com esta realidade bem presente e ten-
tando prevenir e minimizar estas situações, 
a Direção Geral da Saúde em parceria com 
a Direção Geral da Educação emitiram 
orientações de organização e funciona-
mento dos estabelecimentos de ensino. A 

Toy foi o artista convidado para animar os 
momentos musicais

Por essa razão, a abertura das escolas 
trouxe riscos acrescidos, confirmados 
pelos casos já conhecidos de novos con-
tágios em estabelecimentos de ensino 
um pouco por todo o país. É exemplo 
disso a Escola Alemã, que abriu portas 
no dia 01 de Setembro e  uma semana 
depois tinha já 70 alunos em quarente-
na preventiva depois de um aluno ter 
testado positivo para a Covid-19. Ou a 
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prioridade foi dada “à prevenção da doença e à minimização do risco de transmissão do novo 
coronavírus, procurando garantir condições de segurança e higiene nos estabelecimentos 
ensino com a adoção de medidas preventivas”, as quais “compreendem essencialmente, 
condições específicas de funcionamento, regras de higiene, etiqueta respiratória e distan-
ciamento físico”.

Dentro das medidas aconselhadas, e entretanto adotadas, estão as que dizem respeito 
ao período das refeições, o que entre os alunos do pré-escolar não tem muito que saber: 
deslocações para a sala de refeições desfasadas ou refeições realizadas na sala de ativi-
dades, lugares marcados e com o máximo de distanciamento físico, adequada limpeza e 
desinfeção das superfícies, entre outras.

Já para os alunos dos ensinos básico e secundário, além das regras acima, as escolas 
tiveram também que equacionar a possibilidade de fornecerem as refeições em regime de 
take-away. Para muitas escolas é mesmo a única possibilidade de garantir o fornecimento 
de refeições, uma vez que foi necessário reduzir a lotação dos refeitórios, em alguns casos, 
em cerca de 70%, de maneira a assegurar o distanciamento social, e nem todas as escolas 
têm espaços capazes de serem convertidos em sala de refeições. Deste modo a alternativa 
é servir as refeições para os alunos comerem fora: ou dentro da própria escola em espaços 
definidos para o efeito (interiores ou exteriores) ou em casa, quando não têm aulas da parte 
da tarde.

Uma solução que poderia parecer simples, tem trazido alguns problemas. Desde logo 

feição de casa têm que a levar  num “termo” 
ou tomam a refeição fria. 

Em relação aos alunos que compram a 
refeição take-away é ainda preciso “respon-
sabilizar os pais para que se certifiquem de 
que os filhos chegam a casa com a embala-
gem de comida e a consomem”. 

Quanto aos docentes, para colmatar de 
algum modo o encerramento do bar, foi co-
locada uma maquina de venda automática 
com snacks na sala dos professores. Para 
poderem almoçar, ou vão aos cafés/restau-
rantes da proximidade ou levam também a 
refeição num “termo” e comem na sala pró-
pria para o efeito e que viu, de igual modo, 
a sua lotação reduzida, desta feita de dez 
para quatro lugares.

Preocupada com esta nova realidade 
prevista para as escolas, a Ordem dos Nu-
tricionistas emitiu também um guia orien-

tador no contexto da alimentação escolar 
no âmbito da pandemia, sublinhando a 
necessidade de se assegurarem refeições 
completas mesmo em regime de take-a-
way, incluindo “sopa, conduto, guarnição, 
hortícolas, pão e fruta”.

Ainda assim, há escolas que não optaram 
pelo regime de take-away, seja porque os 
alunos têm uma elevada carga horária com 
aulas o dia todo, seja porque foi possível 
transformar o pavilhão polivalente em re-
feitório. Há também escolas onde continua 
a ser possível o uso do micro-ondas.

Não há dúvida de que muito se tem feito 
para tentar prevenir que o vírus se propa-
gue com a abertura do ano letivo, algumas 
vezes com sucesso, outras nem tanto. Mas 
há ainda um longo caminho a percorrer e 
muitas agulhas a afinar, sendo certo que a 
tentativa de adaptação a este “novo normal” 
por todos os “atores” do meio escolar, me-
rece o nosso vivo aplauso e apoio. 

Distribuir mesas pelo recinto escolar foi uma das soluções encontradas para fazer face à 
redução dos lugares disponíveis nos refeitórios
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Os alunos que levam o almoço de casa podem não 
ter acesso ao micro-ondas para aquecerem a comi-
da. A solução é o uso do “termo”.

Muitas escolas passaram a servir refeições 
em regime de take-away

as filas para ir buscar o take-away, 
onde muitas vezes é difícil manter 
o distanciamento. Há ainda alunos 
que após terem a comida embalada 
consigo, optam por ficar a comer no 
recinto escolar, mesmo que a regra 
seja comer fora da escola. 

Mas os problemas não ficam por 
aqui. Falámos com uma professora 
de uma escola do concelho de Cas-
cais que nos contou que naquele 
estabelecimento de ensino a capa-
cidade do refeitório foi reduzida para 
metade, enquanto o bar dos alunos e 
o bar dos professores foi encerrado. 

Se o refeitório servia 300 refeições por dia, agora serve apenas 150, mais 50 em regime de 
take-away. Para que os alunos possam almoçar no refeitório em condições de segurança, 
foram retiradas mesas e os lugares foram espaçados. Para que possam comer a refeição 
servida em take-away, foram dispostas mesas no recreio ao ar livre, o que coloca o problema 
da aproximação da chuva e do tempo frio. 

Além disso, deixou de ser possível usar o micro-ondas, pelo que os alunos que levam a re-


