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Em cumprimento do estatutariamente previsto vem a Direção apresentar relatório sobre a atividade 

associativa ocorrida no ano de 2015, no decurso do qual procurou estar atenta aos diversos problemas 

que afectaram o setor, intervindo sempre que entendido por necessário em defesa dos legítimos 

interesses dos seus associados. Estes continuaram a dividir-se em diversos segmentos de atividade 

tendo o frio industrial como plataforma comum: transformação, congelação de pescado e sua 

comercialização; transformação e congelação de hortícolas; congelação de alimentos pré-cozinhados; 

entrepostos frigoríficos e fabrico de gelo. 

Durante o ano de 2015 a Direcção da Associação, na sua tenacidade de promover o mesmo, tem vindo 

a conquistar mais aliados, que se revêem na importância da defesa do setor e das empresas. Este 

reconhecimento repercutiu-se num aumento do número de eventos realizados em prol do setor e na 

recuperação de quotização em atraso.    

A Direção reuniu e oficiou com os diversos representantes do Poder Político e de outras Entidades, 

tendo o ano de 2015 terminado com algumas mudanças a nível político, o que se refletiu num novo 

Ministério, do Mar, e num novo Secretário de Estado, das Pescas.  

O dinamismo da Associação permitiu que no ano 2015, fosse possível, uma vez mais, o setor do 

Pescado estar presente na maior feira mundial – Sefood Expo Global, em Bruxelas, com o stand da 

ALIF em representação de Portugal.  

No final de 2013 a ALIF apresentou a candidatura ‘Pescado Controlado III’, no âmbito do programa 

comunitário PROMAR. O projeto teve, no ano de 2014, a realização da maioria das suas ações de 

promoção e divulgação, finalizando em 2015 com a promoção inédita na série televisiva da RTP 1         

“Bem Vindos a Beirais”, com um episódio dedicado exclusivamente ao pescado e aos seus benefícios.  

A ALIF finalizou ainda durante este ano o projeto ‘O Peixe é Fixe II’ e apresentou candidatura e 

realizou o projeto ‘O Peixe é Fixe III’. Estes foram dedicados a promover o consumo de pescado junto 

do público infanto-juvenil, resultantes do êxito obtido com o ‘O Peixe é Fixe I’, pelo que se considerou 

fundamental dar continuidade às ações desenvolvidas aproveitando a oportunidade única concedida 

pelo programa comunitário PROMAR. 

Os resultados líquidos positivos permitem à Direção encarar com otimismo os anos que se avizinham, 

encontrando-se o setor na expectativa das oportunidades que poderão surgir do novo Programa 

Operacional Mar 2020. 

22..  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  
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33..11..  AASSSSOOCCIIAATTIIVVIISSMMOO  ee  FFIILLIIAAÇÇÕÕEESS  

  

A ALIF terminou o ano de 2015 com um ligeiro aumento no número de associados, mantendo-se o 

número superior a meia centena. 

 

 

 CT-25 – Comissão Técnica de Produtos da Pesca e Aquicultura 

A ALIF manteve-se durante o ano de 2015 como Organismo de Normalização Setorial para os produtos 

da pesca e aquicultura, secretariando a respetiva Comissão Técnica, CT-25. 

 

Foram realizadas 2 reuniões plenárias já com Dina Lopes a assumir o cargo de Presidente e Secretária 

da CT-25, em representação da ALIF: 

 - revogação de diversas normas relacionadas com a classificação da frescura do peixe e classificação 

por tamanho de várias espécies de pescado, por não terem utilização prática pelas empresas do setor; 

 - criação de uma nova norma sobre os critérios de aceitação /rejeição de matérias-primas congeladas; 

 - definição de um Manual de Boas Práticas para atum enlatado, como trabalho de mestrado de aluno 

da Universidade do Algarve. 

 

 AIPCE (European Fish Processors Association) – CEP (European Federation of National 

Organisations of Importers and Exporters of Fish) 

A Associação manteve em 2015 a filiação nas respetivas Associações, AIPCE-CEP, representação 

assegurada pelos serviços da ALIF com vista a acompanhar os trabalhos das Associações europeias 

congéneres e defender as posições portuguesas nas principais alterações legislativas do setor dos 

produtos da pesca.  

A regulamentação que é produzida a partir de Bruxelas assume uma relevância bem maior do que a 

legislação proveniente dos nossos órgãos de soberania, havendo que estar particularmente atento e 

interventivo nesse centro de decisão. Os Regulamentos 1169/2011 e 1379/2013, em aplicação a partir 

de dezembro de 2014, continuam a ser a maior fonte de questões por parte das empresas associadas. 

 

 

33..  RREELLAATTÓÓRRIIOO  DDAA  AATTIIVVIIDDAADDEE  
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3.2. INICIATIVAS COM DIVERSAS ENTIDADES 

 

 Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) 

A Direção da ALIF foi recebida também no exercício em causa pelos responsáveis serviços jurídicos da 

ASAE, debatendo-se temas da área de intervenção desta entidade, tendo a ALIF procurado sensibilizar 

o mesmo para diversos problemas, de índole muito variegada, que afetam manifestamente o regular 

funcionamento do mercado. 

A ASAE participou ainda na Sessão de Esclarecimento organizada na Feira Blueweek sobre ‘O Futuro 

da Pesca’, tendo sido representada pela Drª Maria de Lourdes Gonçalves, Inspetora Técnica Superior, 

com o tema ‘Papel da Atividade Inspetora na Regulação dos Agentes Económicos da Fileira’. 

 

 Direção Geral de Recursos Marítimos (DGRM) 

A DGRM participou na Sessão de Esclarecimento organizada na Feira Blueweek sobre ‘O Futuro da 

Pesca’, tendo sido representada pelo Dr. Miguel Sequeira, Diretor Geral, com o tema ‘O Impacto da 

Fileira do Pescado na Economia Nacional’. 

 

 Secretário de Estado do Mar 

A ALIF reuniu com o Senhor Secretário de Estado do Mar, na Seafood Expo Global 2015, em Bruxelas, 

abordando os temas mais relevantes para a atuação das empresas no Mercado Comum Europeu. 

 

 BlueBio Alliance 

A Conferência Inaugural da BlueBio Alliance - The Portuguese Marine Bioresources Network, decorreu 

no dia 09 de abril, em Cascais, contando com a participação de uma representante da ALIF. 

 

 Centromarca 

A Centromarca organizou o Seminário ‘As PIRC um ano depois: Um olhar sobre as questões das 

práticas comerciais desleais em Portugal e no contexto europeu’, no dia 27 de fevereiro, em Lisboa, 

contando com a participação de um representante da ALIF. 

 

 

 

 

 

 



 6 

 Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) 

A DGAV organizou um Seminário, em que participaram dois representantes da ALIF: 

 Organizado pela Direção de Serviços de Nutrição e Alimentação sobre ‘Alimentos destinados a 

grupos específicos da população - Novas regras’, no dia 07 de dezembro. 

A ALIF reuniu ainda individualmente com a DGAV sobre o Regulamento 1169/2011, no dia 15 de 

março, abordando diversas questões nomeadamente a data de congelação e o peso líquido escorrido. 

 

 Presidência da República 

No âmbito do projeto ‘Pescado Controlado III’, a ALIF foi convidada a organizar um almoço 

comemorativo das Jornadas do Mar da Presidência da República, no dia 14 de julho, no Museu 

Marítimo de Ílhavo. Estiveram presentes diversas individualidades ligadas ao mar e ao Município de 

Ílhavo e contou com a presença do Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva e Primeira-dama, 

Maria Cavaco Silva.  

Foi efetuada uma apresentação pelo Presidente da Direção da ADAPI, Pedro Jorge, sobre a Pesca 

Extrativa, sendo posteriormente apresentada a Economia Nacional do Mar, pelo Presidente da Direção 

da ALIF, Manuel Tarré, ambas preparadas pelos serviços. Foi ainda visualizado um spot da Fileira do 

Pescado, sendo os trabalhos encerrados com a intervenção do Presidente da República. 

33..33..  SSEERRVVIIÇÇOOSS  PPRREESSTTAADDOOSS  

33..33..11..  CCOONNSSUULLTTOORRIIAA  JJUURRÍÍDDIICCAA  

  

 Legislação 

 
A Direcção da ALIF teve oportunidade de abordar com Membros do Governo e Direções-Gerais o teor 

de projetos legislativos com relevância para o setor, tendo reunido com os organismos públicos com os 

quais existe uma maior ligação, atento o perfil das atividades prosseguidas pelas empresas 

associadas, tais como: DGRM, ASAE, Autoridade da Concorrência, Direção-Geral de Veterinária, 

Autoridade Tributária e Aduaneira AICEP, Instituto de Investigação das Pescas e Docapesca. 

Ao nível das Secretarias de Estado destacam-se os contactos com a Secretaria de Estado das Pescas, 

Secretaria de Estado da Indústria Agro-Alimentar e Secretaria de Estado da Economia. 
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Em 2015 foram publicados diplomas importantes para o setor, designadamente o relativo à primeira 

alteração do regime das práticas individuais restritivas de comércio (Decreto-Lei nº 220/2015) e projeto 

de diploma sobre informação ao consumidor no respeitante aos produtos comercializados a granel, 

definição de lote e regime sancionatório relativamente a incumprimentos do Regulamento nº 

1169/2011. 

 

Da ausência de normativos publicados resulta 2015 ter sido um ano de nula produção legislativa a nível 

nacional no que toca à atividade prosseguida pelas empresas associadas, excecionando os diplomas 

sobre restrições á captura de sardinha, com implicações para algumas empresas associadas, além de 

terem visto aprovação alguns diplomas horizontais aplicáveis ao setor agro-alimentar, sendo certo que 

cada vez mais os normativos comunitários vão assumindo uma preponderância determinante, na 

elaboração dos quais a interferência nacional é diminuta (contudo é de destacar que em alguns casos a 

Associação é consultada pelas entidades oficiais nacionais que no âmbito da União Europeia preparam 

os diplomas, tendo-se estreitado neste âmbito o diálogo com DGRM e DGAV). 

 

A entrada em aplicação do novo regime de informação ao consumidor constante do Regulamento nº 

1169/2011 e de Regulamento nº 1379/2013 implicou um enorme esforço para as empesas, tendo a 

nossa associação recebido numerosas solicitações para aclaração de dúvidas. 

Em 7 de Dezembro de 2015 foi publicado o Regulamento nº 2265/2015, que fixa os contingentes 

pautais comunitários para importações de matéria-prima com isenção ou redução de direitos, o qual 

desde logo foi objeto de diligências da ALIF junto das instâncias nacionais e comunitárias com vista à 

sua alteração relativamente à pescada para posteamento, a qual não está a ser autorizada. 

A Associação tem também estado empenhada, desde 2015 em dar os seus contributos para a 

legislação em preparação sobre o método de cálculo da água de vidragem, bem como sobre a revisão 

dos limites do mercúrio. 

 

  CCoommiissssããoo  PPeerrmmaanneennttee  ppaarraa  aass  DDeennoommiinnaaççõõeess  CCoommeerrcciiaaiiss  ddoo  PPeessccaaddoo  

  

A Comissão das Denominações Comerciais do Pescado reuniu 2 vezes no decurso do ano 2015, onde 

a ALIF teve oportunidade de se pronunciar sobre diversas propostas para novas inclusões na lista das 

denominações comerciais de pescado em vigor em Portugal.  

Para além disso, os membros da comissão tiveram ainda a possibilidade de participar na revisão da 

Nomenclatura Combinada conjuntamente com os técnicos da divisão de Nomenclatura e Gestão 

Pautal, da Autoridade Tributária.). 

Como habitualmente, a lista encontra-se acessível a todos os associados na página Web da ALIF.  
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 Apoio Jurídico 

 

No exercício de 2014 a solicitação de apoio jurídico por parte de empresas associadas manteve um 

significativo dinamismo. 

O serviço prestado por esta unidade da ALIF continuou a revestir-se de uma grande diversidade, 

destacando-se: redacção de minutas diversas, emissão de pareceres, requerimentos, petições, 

exposições, contratos, protocolos, reclamações, recursos administrativos e outros, bem como o 

reconhecimento de assinaturas e certificação de fotocópias por parte do Advogado. 

O número de despedimentos colectivos e extinções de postos de trabalho, bem como os processos de 

insolvência e de implementações de suspensões temporárias, assumiram relevo, embora menor do 

que em 2014, não escapando este setor ao panorama geral, sinal da conjuntura muito desfavorável. 

No respeitante a processos de contra-ordenação oriundos da Comissão de Aplicação de Coimas em 

Matéria Económica, ASAE, ACT, Autoridade para a Segurança Rodoviária, Ministério do Ambiente, 

Comissão Nacional de Protecção de Dados e Segurança Social, designadamente, pode afirmar-se que 

o seu número também foi significativo, sendo notória a procura sistemática das entidades públicas em 

arrecadarem receitas a todo o custo. É de realçar, contudo, que diminuíram, tal como já havia sucedido 

em 2014, consideravelmente os autos levantados pela ASAE. 

Junto da AT foram peticionadas situações diversas relativas a taxas de IVA. 

 

 Contratação Colectiva de Trabalho 

 

No ano em apreço prosseguiram as negociações com os sindicatos outorgantes para revisão do 

contrato colectivo subscrito pela ALIF, respeitante à atividade industrial. 

 Conforme é do conhecimento geral no decurso de 2015 foi chegar a um acordo final com os sindicatos 

da área da UGT para revisão da convenção, a qual contemplou a alteração e o aditamento de diversas 

cláusulas, sendo visível a melhoria do texto de 2012. 

O CCT ultimamente acordado foi publicado no BTE estando até ao momento a aguardar a publicação  

de Portaria de Extensão. 
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33..33..22..  CCOONNSSUULLTTOORRIIAA  AALLIIMMEENNTTAARR  

Continuaram a prestar-se serviços de consultoria técnica na área da Higiene e Segurança Alimentar, 

com base nas solicitações das empresas associadas, principalmente a nível de rotulagem e questões 

relacionadas com importações e exportações de produtos da pesca. 

 

As questões envolvendo o Regulamento (UE) nº 1169/2011, de 25 de outubro, respeitante à Prestação 

de Informação ao Consumidor sobre os Géneros Alimentícios, e o Regulamento (UE) nº 1379/2013, de 

11 de dezembro, que estabelece a Organização Comum dos Mercados dos Produtos da Pesca e 

Aquicultura, foram o grande enfoque das empresas associadas tendo em conta a entrada em aplicação 

de ambos os diplomas a partir de 13 de dezembro de 2014. A ALIF foi ainda, durante o ano de 2015, 

várias vezes consultada por entidades oficiais, associações congéneres e outros parceiros do setor 

alimentar, sobre a aplicação destes Regulamentos e a posição da indústria quanto à sua 

implementação.  

 

Com vista à melhoria contínua dos serviços prestados e a uma maior proximidade entre a Associação e 

as empresas associadas, foi proposto e aprovado pela Direção a constituição em 2015 de um Comité 

Técnico na ANCIPA onde fossem integrados os principais setores das Associações protocoladas, 

nomeadamente a ALIF e a ACOPE, entre eles o pescado e os hortícolas congelados. Considerou a 

Direção que em representação da ALIF fariam parte do Comité Técnico a Gelpeixe e a Bonduelle. 

Este Comité Técnico reuniu duas vezes: a 10 de fevereiro e a 8 de julho, sendo debatidos vários temas 

transversais a todo o setor alimentar. 
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33..33..33..  FFOORRMMAAÇÇÃÃOO  PPRROOFFIISSSSIIOONNAALL  

Ao abrigo do protocolo existente com a ANCIPA, estiveram durante o ano de 2015 presentes diversas 

empresas associadas da ALIF nas ações de formação e sessões de esclarecimento organizadas: 
 

Ações de Formação 

(7) 

 

Empresas Participantes  

(7) 

 

Nº Formandos  

(11) 

Informação ao Consumidor - 

Reg.n.º1169/2011 
1 3 

Da Contratação à Cobrança:  

meios à disposição do credor 1 1 

Como atuar perante uma Inspeção 

Tributária 1 1 

Flexibilidade do tempo de trabalho 1 1 

Novos desafios de segurança, higiene e 

saúde no trabalho 2 3 

Tipos de contrato de trabalho 0 0 

Informação ao Consumidor - 

Reg.n.º1169/2011 1 2 

 
 

Sessões de Esclarecimento 

(2) 

 

Empresas Participantes 

 (7) 

 

Nº Formandos  

(12) 

Blueweek: O Futuro das Pescas 
 

3 4 

Seminário Comemorativo  
dos 40 anos da ANCIPA: 
 Tendências do Mercado Alimentar 

4 8 
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3.3.4. PROJETOS E CANDIDATURAS 

No âmbito da medida “Desenvolvimento de Novos Mercados e Campanhas Promocionais” – Eixo 

Prioritário 3 – do PROMAR – Programa Operacional de Pescas 2007-2014, foram desenvolvidos 

durante o ano de 2015, os projetos relativos às Candidaturas da ALIF: 

 

 PESCADO CONTROLADO III – Comissão da Fileira do Pescado 

Em 2015, o projeto “Pescado Controlado III” que resultou da candidatura elaborada no término de 2012 

e que teve o seu início no final de 2013, contemplando o valor de € 309.563,25 de investimento em 

ações de Promoção/Informação e Divulgação do Setor do Pescado. Os objectivos deste terceiro projeto 

vão ao encontro da pretensão inicial desta Comissão, valorizando ainda uma outra vertente: a 

promoção dos produtos da pesca junto da Hotelaria, desafiando os Chefes Portugueses a elaborarem 

receitas para cativar não apenas os adultos mas as crianças a comerem peixe, pois Pescado é Saúde!  

Este projeto, que se entende como o continuar dos trabalhos iniciados nas anteriores edições:  

Pescado Controlado I e Pescado Controlado II, foram consagradas as vertentes da saúde e da 

sustentabilidade, desenvolveu ainda durante o ano de 2015 algumas das suas ações. 

 

A campanha pretendeu continuar a reforçar os benefícios do consumo do pescado, contando para tal 

com uma imagem renovada, bem como um novo claim “Pescado: O bem que sabe é o bem que faz”.  

 

Neste ano decorreu a distribuição de cartazes da nova campanha em hospitais, centros de saúde, 

alguns organismos públicos e cadeias de supermercado; entrega de prémios do passatempo “O mar a 

meu gosto II”; a emissão do episódio especial “Bem-vindos a Beirais”; a participação na Blue Week 

Lisbon 2015 através da organização da conferência “O futuro da pesca”; participação na 11ª Edição do 

“Desafio do Coração” e publicação de diversos artigos de opinião sobre o pescado. 

O projeto citado tem como promotor a ALIF- Associação da Industria Alimentar pelo Frio, sendo 

parceiros a ACOPE - Associação de Comerciantes de Pescado; a AIB - Associação dos Industriais de 

Bacalhau; a ANICP - Associação Nacional dos Industriais de Conservas de Peixe; a ADAPI - 

Associação dos Armadores das Pescas Industriais e a Docapesca-Portos e Lotas, S.A.. 

 

 FEIRAS: SEAFOOD GLOBAL EXPO; BLUEWEEK; ANUGA e ALIMENTARIA 2015 

A ALIF organizou e participou em 2015, nas Feiras: SEAFOOD GLOBAL EXPO; BLUEWEEK; ANUGA 

e ALIMENTARIA, projetos no valor de €640.739,19 e cuja descrição será detalhada no ponto 3.3.5.  
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 PEIXE É FIXE II!  

O Projeto “Peixe é Fixe II” que se iniciou no final de 2013, a par do projeto anterior, foi em 2015 que foi 

concluído. Foram visitadas 30 Escolas do 1º ciclo do Ensino Básico, atingindo-se um número de 1684 

alunos. O projeto teve como objetivo sensibilizar o público-alvo das crianças dos 7 aos 9 anos para os 

hábitos alimentares e culturais portugueses, bem como alertar para a defesa da sustentabilidade dos 

recursos da pesca. 

 

 PEIXE É FIXE III, para consumidores de palmo e meio!  

O Projeto “Peixe é Fixe III, para consumidores de palmo e meio” iniciou-se e foi concluído em 2015. 

Este projeto, com um montante de €59.252,83 de investimento, apresenta-se como a continuidade dos 

anteriores projetos “O Peixe é Fixe I“ e “Peixe é Fixe II”, mantendo-se a finalidade de promoção do 

consumo de pescado nas crianças do Pré-Escolar e dos primeiros e segundos anos do 1º Ciclo do 

Ensino Básico. Para alcançar este objetivo foram definidas sessões de sensibilização em 12 Jardins de 

Infância e Escolas do Ensino Básico, com a presença de 1372 alunos, com duas vertentes principais: a 

saúde e a sustentabilidade. Desta vez foi criada uma peça de teatro, com as personagens já utilizadas 

nos projetos anteriores: Peixoto; Lula e Avô Joaquinzinho e uma nova: a Dona Patanisca. Foram ainda 

distribuídos materiais promocionais do projeto, que incluíram máscaras com formas de produtos da 

pesca, um livro de histórias do Peixe é Fixe e um saco. Estes serviram para informar as crianças, 

professores e auxiliares de educação e indiretamente os próprios encarregados de educação, do valor 

nutricional dos produtos da pesca e do seu destaque na alimentação humana. O projeto continua ainda 

a ter como objetivo sensibilizar este público-alvo para os hábitos alimentares e culturais portugueses, 

bem como alertar para a defesa da sustentabilidade dos recursos da pesca. 

 

33..33..55..  FFEEIIRRAASS  

  EEUURROOPPEEAANN  SSEEAAFFOOOODD  EEXXPPOOSSIITTIIOONN  22001155  

A ALIF representou uma vez mais Portugal na 23.ª edição da maior feira internacional de produtos da 

pesca – Seafood Expo Global, em Bruxelas. 

O stand da ALIF reuniu 18 empresas portuguesas, de 21 a 23 de abril de 2015, no Parque de 

Exposições de Bruxelas, naquele que é o maior e mais reconhecido certame de produtos da pesca, 

atraindo compradores e vendedores de cerca de 140 países. No total, foram 1600 as empresas 

expositoras de toda a gama de produtos do mar, desde pescado fresco, congelado e de aquicultura. 

As empresas portuguesas, distribuídas pela gama de frescos, bacalhau e congelados, esta última em 

maior número, receberam oficialmente a visita ao stand de Portugal do Senhor Secretário de Estado do 
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Mar, bem como dos deputados nacionais ao Parlamento Europeu. O stand foi ainda visitado por 

representantes da AICEP e da REPER em Bruxelas e por uma vasta comitiva de empresários 

portugueses ligados ao setor, que acompanharam a comitiva oficial. 

  BBLLUUEEWWEEEEKK  22001155  

A ALIF representou o setor da Fileira do Pescado na feira Blueweek, que decorreu na FIL do Parque 

das Nações, em Lisboa.   

O stand reuniu 21 empresas, de 4 a 6 de junho de 2015, distribuídas pela gama de frescos, bacalhau, 

congelados, conservas e entrepostos frigoríficos, que receberam oficialmente a visita do Senhor 

Primeiro Ministro, Pedro Passos Coelho, do Senhor Vice-Primeiro Ministro, Paulo Portas e da Senhora 

Ministra da Agricultura e do Mar, Assunção Cristas.  

  AANNUUGGAA  22001155  

A ALIF representou o setor do Pescado na feira ANUGA, sendo a esta primeira participação conjunta 

do Setor do Pescado nesta importante Feira Internacional, organizada pela Koelmesse, em Colónia, 

Alemanha.   

O stand reuniu a participação de 8 empresas contando também com a participação da ACOPE, de 10 a 

14 de outubro de 2015, distribuídas pela gama de frescos, bacalhau e congelados, que receberam 

oficialmente a visita do Senhor Secretário de Estado da Alimentação e Investigação Agroalimentar, 

Nuno Vieira e Brito. 

  AALLIIMMEENNTTAARRIIAA  22001155  

A ALIF esteve uma vez mais representada na feira Alimentaria, que decorreu na FIL do Parque das 

Nações, em Lisboa. 

O stand da ALIF reuniu 7 empresas contando também com a participação da ACOPE, de 22 a 24 de 

novembro de 2015, com a gama de produtos do mar e de aquicultura, desde pescado fresco, 

congelado, bacalhau e conservas. 

O stand foi ainda visitado por representantes do Governo Português e por uma vasta comitiva de 

empresários portugueses e estrangeiros ligados ao setor. 
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33..33..66..  CCOOMMUUNNIICCAAÇÇÃÃOO    

 Interna 

A Comunicação da ALIF tem-se tornado num instrumento cada vez mais prático e eficiente de forma a 

dar resposta às necessidades dos associados.  

Um dos maiores pólos de dinamismo tem sido a constante actualização do site que proporciona aos 

Associados informação prática em questões do dia-a-dia, nomeadamente através de legislação do 

setor e notícias actualizadas diariamente. Durante o ano de 2015, existiram um total de 12.314 visitas 

ao site da ALIF. 

Tal como havia acontecido com o projeto “Peixe é Fixe I” e “Peixe é Fixe II”, a plataforma online da 

Associação integrou o novo projeto “Peixe é Fixe III”, ao abrigo do co-financiamento da Candidatura ao 

PROMAR. 

 

 Externa 

À semelhança de anos anteriores, a ALIF voltou a solicitou junto da RTP a possibilidade de usufruir do 

Direito de Antena, tendo esta atribuído dois minutos e trinta segundos. O filme utilizado para o efeito foi 

transmitido no dia 3 de dezembro, com 1m e 30s. 

Foram ainda divulgadas diversas notícias nos meios do setor relativamente à participação da ALIF na 

European Seafood Exposition, em Bruxelas. 

Enquanto Membro promotor do projeto “Pescado Controlado III”, a imagem da ALIF foi amplamente 

divulgada no decorrer de 2015, nomeadamente em programas de televisão (generalista e por cabo), 

anúncios de rádio e imprensa escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

 

 

 

 

A situação financeira da Associação, no final do Exercício de 2015, exprime o resultado de uma política 

dinamizadora que se vem revelando fundamentalmente nesta última década, apresentando no 

presente exercício um Resultado Líquido positivo de 47.265,29€ (Quarenta e sete mil, duzentos e 

sessenta e cinco euros e vinte e nove cêntimos). 

O valor do Resultado Líquido obtido de 47.265,29€ mais expressivo do que em 2014, acabou por 

traduzir a débil recuperação da economia que se verificou durante o ano 2015.  

Este resultado deveu-se fundamentalmente à comparticipação da ALIF nos gastos realizados com o 

desenvolvimento das ações inerentes à Fileira do Pescado - Projeto PESCADO CONTROLADO III e às 

realizadas pelos Projetos dedicados à população infantil, designados respetivamente por PEIXE É FIXE 

II e PEIXE É FIXE III. Atenuando esses investimentos, verificou-se o aumento do valor da 

comparticipação recebida por parte dos participantes nos vários eventos que conscientes da 

importância que toda a promoção /divulgação realizada em prol do setor beneficia as suas empresas, 

têm participado nos eventos promovidos pela associação ajudando a elevar o Setor do Pescado ao 

lugar que é dele por mérito, fazendo deste um dos mais importantes contribuintes na formação do PIB 

nacional. Por outro lado e com muito esforço foi possível recuperar quotização que se encontrava em 

dívida. 

Para que os Associados possam mais facilmente entender a formação do resultado liquido 

apresentado, realçamos alguns movimentos contabilísticos. Assim:  

 

 

 

 

 

 

 

 

44..  AANNÁÁLLIISSEE  DDOOSS  EELLEEMMEENNTTOOSS  EECCOONNÓÓMMIICCOOSS  EE  
FFIINNAANNCCEEIIRROOSS  
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4.1. RENDIMENTOS E GASTOS 
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Conta 72 – Vendas e Serviços Prestados: 
 
Esta conta apresenta no final de 2015 um saldo de 26.540,38Euros. Em comparação com os 

rendimentos obtidos em 2014 verificamos que regista-se em 2015 um decréscimo de cerca de 40% 

para o que contribuiu fundamentalmente não se ter facturado serviços prestados a associados e o 

cancelamento por parte da associação por falta de pagamento de empresas associadas. De realçar 

que mesmo assim foi possível a recuperação de quotização em dívida pela persistência dos serviços e 

graças á débil recuperação económica sentida em 2015, atenuando ligeiramente o cenário de 

dificuldades sentidas pelas empresas, fazendo com que algumas destas liquidassem as dívidas tidas 

para com a sua associação.  

 

 

O gráfico seguinte ilustra a Evolução da Prestação de Serviços ocorrida nos últimos exercícios, 

através do qual podemos observar o decréscimo ocorrido em 2015 face ao ano de 2014: 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Evolução da Prestação de Serviços 
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Gráfico 2 – Composição da prestação de serviços 

 

 
 
 
Conta 75 – Subsídios à Exploração: 
 
Esta conta apresentava no fim do ano de 2015 um saldo de 482.008,27Euros, reflectindo a 

comparticipação concedida pelo Programa PROMAR relativamente aos Projetos: Feira EUROPEAN 

SEAFOOD EXHIBITION 2015, Pescado Controlado III - Fileira do Pescado, “PEIXE É FIXE II; PEIXE É 

FIXE III!, FEIRA INTERNACIONAL ANUGA, BLUEWEEK E FEIRA ALIMENTARIA ”. O valor alcançado 

em 2015 quando comparado com o obtido em 2014 apresenta um acréscimo de cerca 27%, explicado 

pela realização da Feira ALIMENTARIA LISBOA (evento que se realiza apenas de 2 em 2 anos, tendo 

última edição ocorrido no ano de 2013), da primeira representação do Setor do Pescado na Feira 

Internacional ANUGA – Colónia , da participação pela primeira vez na Feira BlueWeek – Lisboa,  e a 

execução do  Projeto PEIXE É FIXE III!. 

 
 
Conta 78 – Outros Rendimentos e Ganhos: 
 
Esta conta apresentava no fim do ano de 2014 um saldo de 316.401,19Euros, reflectindo a 

fundamentalmente a comparticipação dos associados no âmbito da participação na EUROPEAN 

SEAFOOD EXHIBITION 2015, FEIRA INTERNACIONAL ANUGA, BLUEWEEK E FEIRA 

ALIMENTARIA 2015, tendo registado em 2015 um acréscimo de cerca 96% face a 2014 em virtude do 

já anteriormente mencionado, ou seja, a realização de mais 3 eventos do que em 2014, o que implicou 

a participação de mais empresas em 2015 do que em 2014.  
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Conta 62 - Fornecimentos e Serviços Externos 
 
Esta Conta apresentou no ano em apreço um saldo de 752.852,53Euros, revelando um acréscimo de 

cerca 32% face aos valores apresentados no ano 2014, para o que contribuiu fundamentalmente a 

realização das Feira Alimentaria, Blueweek, Anuga e o Projeto Peixe é Fixe III, como já mencionamos 

anteriormente. Situação esta que aumentou o valor dos investimentos realizados na presente rubrica 

quando comparados com o ano de 2014, apresentando um diferencial de mais 184.304,04€ revelando 

assim um ano de intenso trabalho em prol do Setor do Pescado! 

 

Conta 63 - Gastos com Pessoal 
 
Não apresentava no fim do ano em apreço qualquer movimento. 

 
Conta 68 – Outros Gastos e Perdas  
 
Esta Conta apresentou no ano em análise um saldo de 17.892,46Euros. Este montante representa 

fundamentalmente o valor de quotização paga pela ALIF à entidade em que é filiada ou seja à AIPCE, 

a correcções efetuadas relativas a exercícios anteriores e o reconhecimento de dívida incobrável por 

insolvência de empresa. 

 

Conta 64 – Gastos /Reversões de Depreciação e De Amortização 
 
  
Esta Conta apresentou no ano em análise um saldo de 5.112,62Euros. Este montante representa o 

valor da depreciação de 2015 relativa ao equipamento informático adquirido em anos anteriores, 

acrescido do valor anual de depreciação relativa à aquisição de 20 Arcas Congeladoras. 
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4.2. RESULTADOS LÍQUIDOS E DEMONSTRAÇÃO DE 

RESULTADOS 

 

Contudo e apesar das dificuldades que se verificaram, o Ano de 2015 fecha com um resultado 

positivo depois de Impostos de 47.265,29 Euros, tendo contribuído para a sua obtenção todos os 

aspectos atrás referidos.  

 

 

 

           

Gráfico 3 – Evolução dos Resultados Líquidos 

 

 

 

Seguidamente apresentamos a Demonstração de Resultados, que espelha o que atrás foi 

explicitado: 
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4.3. BALANÇO  
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Notas Explicativas ao Balanço em 31 de Dezembro de 2015 
 

 

  ACTIVO:  

1   Conta 211 –  Clientes  - Esta conta apresenta o valor de 61.175,05Euros, o qual resulta  de 

dívidas de  associados mas ainda em cobrança à data do Fecho das Contas do Exercício. 

2  Conta 24 –  Estado e Outros Entes Públicos  - Apresenta o montante de 18,18Euros  

correspondente às retenções na fonte efetuadas sobre rendimentos aplicados pela ALIF relativamente 

ao exercício de 2015. 

3  Conta 27 –  Outras Contas a Receber  -   Esta conta apresenta a 31/12/2015, o  valor de  

874.098,40€ o qual resulta da conjugação dos saldos das seguintes Contas: 

-  Conta 272 –  Devedores e Credores  por Acréscimos – Apresenta no fim de 2015 o 

montante de 310.008,84€, o qual é composto pelo montante de 9.610€ relativo a recuperação 

de quotização, acrescido do montante de  300.398,84€ relativo á compartição dos Associados 

participantes na Feira Internacional SEAFOOD 2015, Feira ALIMENTARIA 2015, FEIRA 

BLUEWEEK 2015 e Feira Internacional ANUGA 2015.  

-  Conta 278 –  Outros Devedores e Credores  – Apresenta no fim de 2015 o 

montante de 564.089,56Euros, o qual é fundamentalmente composto pelo valor total do 

subsídio a Fundo Perdido a ser concedido à ALIF no âmbito do Promar relativo aos projetos 

“Pescado Controlado III”, “Peixe é Fixe II” , “Peixe é Fixe III”, Feira Internacional SEAFOOD 

2015, “Feira Internacional ALIMENTARIA 2015”, “Feira Blueweek” e Feira Internacional 

ANUGA 2015, conforme contractos  assinados  entre a ALIF e esta entidade . 

4  Conta 28 - Difer imentos –  Esta conta apresenta o valor de 102.400€ que 

correspondente aos invest imentos ocorr idos em 201 5 (pagamento de aluguer 

espaço) mas que dizem respeito à Fei ra Internaciona l SEAFOOD Bruxe las 201 6,  

cujo per íodo de rea l ização é em Abri l  de  2016. 
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5  Contas 12+13 e 11 –  Depósitos Bancários e Caixa  - O valor apresentado de 

59.314,84€ composto por Depósitos à Ordem no montante de 59.260,30Euros e em Fundo de Maneio 

de caixa temos o montante de 54,54Euros. 

6  Activo Não Corrente –  Esta conta apresenta o valor de 28.663,12€ 

correspondente ao valor por depreciar  durante o ano em apreço relat ivo ao 

equipamento informát ico adquir ido  em anos anteriores  e as 20 arcas congeladoras 

adquir idas no ano em apreço.  

 

  CAPITAL PRÓPRIO:  

7  Conta 511 –  Fundo Associativo - Apresenta o valor de 6.775,64Euros referente a jóias 

pagas pelos Associados à ALIF aquando da sua inscrição na Associação. 

8  Conta 56 –  Resultados Transitados  – Esta conta apresenta a 31/12/2015 o valor de 

208.806,18Euros. 

 

  PASSIVO: 

9  Conta 22 –  Fornecedores Conta Corrente  - O saldo apresentado de 8.585,30Euros, 

corresponde aos compromissos assumidos pela ALIF, nomeadamente com  Antunes & Coutinho, NIS 

Imobiliária, ANCIPA, ORIENTAL os quais serão liquidados durante o ano de 2016. 

10  Conta 218 –  Adiantamento de Clientes  - Esta conta apresenta a 31/12/2015 o valor de 

747.896,38Euros, corresponde aos adiantamentos efetuados pelos participantes, nos eventos 

SEAFOOD 2015, SEAFOOD 2016, ALIMENTARIA 2015, ANUGA 2015 e BLUEWEEK. 

11  Conta 24 –  Estado e Outros Entes Públicos  - Apresenta o montante de 38.169,22€  

correspondente ao valor de IVA a pagar no montante de  36.269,62€ acrescido do valor de 1.899,60€ 

de IRC do exercício de 2015 a entregar ao estado pela ALIF. 

12  Conta 282 –  Rendimentos a Reconhecer  - O saldo apresentado a 31/12/2015 é de 

7.500€,  relativos a Donativos a reconhecer concedidos no âmbito da participação na Fileira do 

Pescado. 
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13  Conta 27 –  Outras Contas a Pagar  - O saldo apresentado a 31/12/2015 é de 60.671,58€ 

é constituído pelos valores não realizados (diferença entre o montante dos investimentos 

contratualizados entre a ALIF e o PROMAR e os montantes dos investimentos efectivamente 

realizados) durante o ano de 2015 relativos aos projetos executados no ano em apreço no âmbito deste 

programa. 

 

Finalmente, a Direcção propõe aos seus Associados que o Resultado Líquido de 47.265,29Euros 

positivo), evidenciado pelas Demonstrações Financeiras do Exercício de 2015, seja transferido para a 

conta de Resultados Transitados. 

 

Resta-nos agradecer a todos os Associados a confiança que têm depositado nesta Associação, assim 

como a todos os colaboradores que, com esforço e dedicação, têm desempenhado as suas tarefas. 

 

Lisboa, 16 de Março de 2016 

 

A DIREÇÃO 
 
 

PRESIDENTE: GELPEIXE – ALIMENTOS CONGELADOS, S.A. 
Representada por: MANUEL FULGÊNCIO TARRÉ FERNANDES 

 
 
 

VOGAL: NIGEL – CONGELADORA JOSÉ NICOLAU, LDA 
Representada por: JOSÉ AUGUSTO NICOLAU 
 
 
 
VOGAL: NOVAGEL,LDA. 
Representada por: EDUARDO JOAQUIM FERREIRA LOPES 
 
 
 
VOGAL: BONDUELLE PORTUGAL, AGRO-INDUSTRIA, S.A. 
Representada por: ANTÓNIO MANSO  
 
 
VOGAL: FRISSUL, S.A.                    
Representada por: AFONSO ALMEIDA  
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No âmbito das competências que lhe estão fixadas pelos estatutos, o Conselho Fiscal da Associação 

reuniu no dia 6 de Março de 2016, na sede da ALIF, tendo analisado as Contas do Ano de 2015 que 

considerou em ordem, não se lhe oferecendo dúvidas sobre a forma como foram elaboradas. 

Face ao resultado obtido foi decidido, por unanimidade, dar o parecer seguinte: 

1º Que as Contas sejam aprovadas pela Assembleia Geral 

2º Que o Saldo positivo do exercício de 47.265,29Euros, seja acrescido ao Fundo Associativo. 

 

O Conselho Fiscal aprovou ainda um voto de agradecimento à Direcção pelo trabalho desenvolvido 

durante o ano a favor da classe, criando cada vez melhores condições que permitam a subsistência da 

Associação conjuntamente com a prestação de mais e melhores serviços aos associados. 

  

  

  
  

  

55..  PPAARREECCEERR  DDOO  CCOONNSSEELLHHOO  FFIISSCCAALL  
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Terminamos este Relatório com uma palavra de agradecimento a todos os Organismos e interlocutores 

externos à Associação que prontamente responderam às nossas solicitações, aos nossos Associados 

que têm a sua quotização regularizada e que se disponibilizaram para colaborar connosco sempre que 

necessário e também a todos os Colaboradores que, empenhadamente, se envolveram na melhoria 

dos nossos serviços, contribuindo assim para a dinamização da ALIF.  

66..  AAGGRRAADDEECCIIMMEENNTTOOSS  


