
 

 

 

 

 

 

 

Assunto: Testagem massiva aos trabalhadores dos serviços essenciais  

• Serviços do comércio por grosso e a retalho – Ramo alimentar 
 

A ADIPA – Associação dos Distribuidores de Produtos Alimentares é uma associação patronal de 

âmbito nacional, constituída em 1975 como representante das empresas do setor da distribuição 

alimentar grossista. Desde 2010 que inclui uma divisão retalhista que representa as PME’s 

independentes. 

No âmbito da atual Pandemia, provocada pela disseminação do vírus Covid 19, os trabalhadores e 

empresas deste sector encontram-se na linha da frente da laboração num setor que garante o 

abastecimento de bens alimentares e outros de primeira necessidade à população. 

Estas empresas e seus trabalhadores têm vindo a exercer a sua atividade ao longo do último ano em 

condições particularmente difíceis e exigentes, nomeadamente pelo facto de terem sido sujeitas a uma 

grande pressão por altura da primeira vaga da pandemia, com o acréscimo desproporcionado da 

procura de bens alimentares e o consequente afluxo anormal de consumidores às lojas. 

Tal situação tem vindo a provocar na generalidade dos trabalhadores do setor níveis elevadíssimos de 

stress e ansiedade, nomeadamente em relação à sua segurança em termos de saúde, apesar da adoção 

dos planos de contingência de resposta à pandemia implementados pelas empresas desde a primeira 

hora.  

O prolongamento da atual situação, nomeadamente através da renovação do estado de emergência 

até, pelo menos, às 23:59 h do próximo dia 1 de março de 2021, continuará a manter estas empresas 

e respetivos trabalhadores sujeitos a uma enorme pressão, a qual seguramente se prolongará muito 

para além daquela data. 

Atendendo a que através da Portaria n.º 25-A/2021, de 29 de Janeiro, o governo estabeleceu os ser-

viços relevantes para efeitos de acolhimento, nos estabelecimentos de ensino, dos filhos ou outros 

dependentes a cargo dos respetivos profissionais e que nos termos da mesma “É prioridade do Go-

verno prevenir a doença, conter a pandemia, salvar vidas e assegurar que as cadeias de abasteci-

mento fundamentais de bens e serviços continuam a ser asseguradas”, e que “ importa continuar 

a assegurar o bom funcionamento das cadeias de abastecimento de bens e de serviços…” e ainda 

que “Durante o período de estado de emergência a prestação de serviços atende à importância e 

imprescindibilidade do funcionamento da sociedade, garantindo a prontidão de todos os serviços 

relevantes para a concretização dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos”. 

Em face do que precede, importa ter em conta que o setor da distribuição alimentar, quer a montante 

– empresas grossistas – quer a jusante – empresas retalhistas – constitui um setor que presta serviços 

relevantes, tal como expressamente resulta da leitura do número 1 do ponto VIII - Serviços de pro-

dução agrícola, pecuária, indústria agroalimentar, comércio e prestação de serviços da Portaria n.º 25-

A/2021. 



 

 

 

 

É intenção desta associação apelar ao governo que assegure condições que garantam   

✓ A segurança e saúde dos trabalhadores das empresas representadas 

Para, 

✓ evitar a existência de constrangimentos e roturas ao longo da cadeia de abasteci-

mento de produtos alimentares,  

Neste sentido e tendo em conta que o governo pondera a necessidade de uma testagem massiva à 

covid-19, não descartando a hipótese da realização de testes gratuitos, e em face do que precede, é da 

mais elementar justiça que o governo considere incluir, à priori, todos os profissionais do setor, na 

implementação da medida de testagem massiva da população ao vírus Covid 19, garantido a sua 

gratuitidade. 

 

Na expetativa do acolhimento da presente proposta, apresentamos, entretanto, os nossos cumprimentos. 

 

 

Pela Direção 

O Secretário Geral 

Luís Brás 


