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2.

INTRODUÇÃO

Em cumprimento do estatutariamente previsto vem a Direção apresentar relatório sobre a atividade
associativa ocorrida no ano de 2019, 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 2019 a Direcção da Associação, prosseguiu tenazmente o percurso que vem
percorrendo, tendo sido possível conquistar mais aliados, que se revêem na importância da defesa do
setor e das empresas. Este reconhecimento repercutiu-se no continuar da realização de eventos
realizados em prol das actividades económicas representadas.
A Direção reuniu e oficiou com os diversos representantes do Poder Político e de outras Entidades,
marcando ainda presença activa em numerosos eventos.
O dinamismo da Associação permitiu que no ano 2019, fosse possível, uma vez mais, o setor do
Pescado estar representado em diversas feiras de cariz internacional, apostando em novos mercados e
na promoção da competitividade das nossas empresas.
A estratégia de reforçar relações na Comissão Europeia, com o objetivo de melhor defender o setor, foi
assegurada com projetos em parceria com os países do sul e a continuação de intento na formalização
de uma interprofissional
Os resultados líquidos positivos permitem à Direção encarar com otimismo os anos que se avizinham,
encontrando-se o setor na expectativa das respostas que poderão surgir do novo FEAMP 2021-2027
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3.

RELATÓRIO DA ATIVIDADE

3.1. ASSOCIATIVISMO E FILIAÇÕES
A ALIF terminou o ano de 2019 com o seu número de associados estabilizado, mantendo-se o número
superior a meia centena.
 CT-25 – Comissão Técnica de Produtos da Pesca e Aquicultura
A ALIF continuou durante o ano de 2019 com o estatuto e funções de Organismo de Normalização
Setorial para os produtos da pesca e aquicultura, secretariando a respetiva Comissão Técnica, CT-25.
Foram realizadas reuniões plenárias e dos comités especializados, sobre matérias que transitaram do
exercício anterior, a saber:
- 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 Guia de Boas Práticas para atum enlatado, como trabalho de mestrado de aluno da
Universidade do Algarve.
A CT sofreu no decorrer do ano um significativo dinamismo, tendo reunido com maior regularidade e
conseguido juntar diversas Entidades de interesse para o bom desempenho deste Grupo de Trabalho.
 AIPCE (European Fish Processors Association) – CEP (European Federation of National
Organizations of Importers and Exporters of Fish)
A Associação manteve em 2019 a filiação na respectiva Associação Europeia, AIPCE-CEP,
representação assegurada pelos serviços da ALIF com vista a acompanhar os trabalhos de produção
normativa e não só, 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, incentivando a presença de representantes do Governo
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Português nos diversos Comités, sendo de destacar o estreitamento do relacionamento com a DGAV, á
qual a ALIF tem transmitido os pontos de vista que entende deverem ser defendidos nos diversos
assuntos relevantes, tais como rotulagem, mercúrio e outros.

Na Assembleia Geral anual da AIPCE, realizada no mês de Outubro em Gdansk, na Polónia, estiveram
presentes a maioria dos associados, tendo a nossa Associação sido representada pelo Presidente de
Direção.

3.2. INICIATIVAS COM DIVERSAS ENTIDADES
 Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV)
A Direção da ALIF foi recebida no exercício em causa pelo Diretor Geral e Sub-Diretora Geral da
DGAV, debatendo-se temas da área de intervenção desta entidade, tendo a ALIF procurado
sensibilizar o mesmo para diversos problemas, de índole diversa, que afetam manifestamente o regular
funcionamento do mercado.
 Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE)
No seguimento das diversas diligências junto desta Entidade, na tentativa de expor os principais
problemas das empresas associadas, a ALIF participou numa reunião conjunta no âmbito da temática
da água de vidragem nos produtos da pesca.
 Ministério do Mar
A Associação foi convidada a participar em diversas acções no âmbito de intervenção deste Ministério.
 Direção Geral de Recursos Marítimos (DGRM)
A ALIF colabora estreitamente com esta Direção Geral, quer no âmbito das reuniões periódicas
relativas às Denominações Comerciais de Produtos da Pesca, como noutros assuntos relevantes para
o setor.
 IPMA
Durante o ano de 2019 foram diversas as reuniões com esta Entidade, no âmbito da parceria para a
submissão da Candidatura “Pescado Controlado IV”, do qual a ALIF é promotor.
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 Blue Bio Alliance
A ALIF é membro desta associação nacional para os bio-recursos marinhos e biotecnologia azul,
estando presente, sempre que necessário, nas reuniões de acompanhamento.
 Conxemar
De 1 a 3 de outubro a ALIF promoveu o stand conjunto de Portugal na feira Conxemar, em Vigo,
retomando a organização deste evento, estreitando as relações de trabalho com a própria Associação
espanhola e a Assoittica Italia, no reforço dos esforços para a criação de uma interprofissional do setor
no seio da UE, como meio de defender os interesses dos países do sul da Europa.
 Assoittica
A congénere italiana tem sido igualmente um parceiro de excelência, como promotora do projeto
BAPSI, do qual a ALIF faz parte e como interlocutora de problemas comuns do setor.
 CIP
A ALIF participou em diversas iniciativas promovidas pela Confederação, nomeadamente no
Congresso Anual.


Secretaria de Estado da Internacionalização

A Associação foi convidada pelo Senhor Secretário de Estado da Internacionalização a participar em
reunião conjunta com outras Associações do setor, sobre a cadeia de valor da produção e
transformação agroalimentar em Portugal.
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3.3. SERVIÇOS PRESTADOS
3.3.1 CONSULTORIA JURÍDICA
 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 do Consumidor, Secretaria de Estado da Economia e Secretaria de Estado para a
Internacionalização.
 Comissão Permanente para as Denominações Comerciais do Pescado
A Comissão das Denominações Comerciais do Pescado, que integra a DGRM ( Presidente), IPMA,
Docapesca, Acope e ALIF, reuniu 3 vezes no decurso do ano 2019, 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.
Foram introduzidas perto de uma dezena de novas denominações comerciais.
Como habitualmente, a lista encontra-se acessível a todos os associados na página Web da ALIF.
 Apoio Jurídico
No exercício de 2019 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: consultas por email, telefónicas e presenciais, 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 bem menor
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do que em 2018, dado que o ano em apreço foi de carênciaa de mão de obra por parte das empresas,
atingindo a taxa de desemprego níveis muito baixos.
No respeitante a processos de contra-ordenação oriundos da Comissão de Aplicação de Coimas em
Matéria Económica, ASAE, ACT e Segurança Social, designadamente, pode afirmar-se que o seu
número também foi significativo.. É de realçar, contudo, que diminuíram, tal como já havia sucedido em
2018, consideravelmente, os autos levantados pela ASAE.
 Contratação Colectiva de Trabalho
No ano em apreço prosseguiram sem resultado as negociações com os sindicatos outorgantes para
revisão do contrato colectivo subscrito pela ALIF, respeitante à atividade industrial.
Foi apresentada em 2018 à Federação dos Sindicatos da Alimentação ( CGTP) proposta de revisão
global do cct, integrada em processo que poderá concluir pela caducidade da convenção, contudo, as
negociações mantiveram-se, na procura de um acordo..
Por parte do SITESE não tiveram sequência as negociações encetadas no passado, com vista à
revisão do cct administrativos, suspensas na perspectiva da fusão do cct com o do SETAAB.
Com a constituição de um novo sindicato, o SETAAB, e na sequência de rápidas e bem sucedidas
negociações, foi possível chegar a um acordo, tendo o CCT sido publicado no BTE.

3.3.2. CONSULTORIA ALIMENTAR
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 (menções,
denominações comerciais, peso liquido, zonas de captura, água de vidragem, entre outras) e questões
relacionadas com importações e exportações de produtos da pesca.
As questões que envolvem a rotulagem no que respeita 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. A
ALIF foi ainda, durante o ano de 2019, 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.
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3.3.3. FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Ao abrigo do protocolo existente com a ANCIPA, estiveram durante o ano de 2019 presentes diversas
empresas associadas da ALIF nas ações de formação e sessões de esclarecimento organizadas:

Ações de Formação

Nº Formandos

Novas tendências do mercado alimentar

1

Cálculo e Processamento Salarial

2

Rotulagem alimentar para o comércio no mercado
europeu
Gestão da Assiduidade e das ausências
Certificação Alimentar e Food Defense-Food
Fraude

3
1
12

Alterações à legislação laboral e Segurança Social

14

Total

33

3.3.4. CANDIDATURAS
No âmbito da medida “Desenvolvimento de Novos Mercados, Campanhas Promocionais e Outras
Medidas de Comercialização” – Eixo Prioritário 5 – do MAR 2020 – Programa Operacional de Pescas
2014-2020, durante o ano em apreço não foram apresentadas quaisquer candidaturas.
Foi apenas solicitada e autorizada pela Autoridade de Gestão do Mar 2020 a reformulação da
Candidatura existente apresentada em 2018 que incluía as presenças nas Feiras Internacionais de
Seafood Bruxelas 2018 e 2019 e Feira Internacional Alimentária de 2019. Dada à fraca adesão das
empresas associadas relativamente à Feira Alimentaria em comparação com a solicitação para se
realizar a Feira Internacional Conxemar de Vigo, procedemos à mencionada substituição tendo-se
realizado a Feira Internacional Conxemar de 2019.
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3.3.5. FEIRAS
 EUROPEAN SEAFOOD EXPOSITION 2019

A ALIF representou uma vez mais Portugal na 27.ª edição da maior feira internacional de produtos da
pesca – Seafood Expo Global, em Bruxelas.
O stand da ALIF reuniu 18 empresas portuguesas, de 07 a 09 de Maio de 2019, 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 144 países. No total, foram 1700 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 Embaixador de Portugal
na Bélgica, António Machado, 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.
O showcooking da autoria do Chef Helder Diogo, preparado com produtos das empresas expositoras,
fez as delícias dos potenciais clientes e visitantes, que comprovaram in loco a qualidade do “Melhor
Peixe do Mundo”.

 CONXEMAR 2019
A ALIF representou o setor da Fileira do Pescado na 21ª edição da feira acima indicada, no mais
importante encontro de negócios da economia do mar da Península Ibérica, que se realizou de 1 a 3 de
outubro, em Vigo.
O stand conjunto reuniu oito empresas e cinco Associações e Organizações de produtores do setor do
pescado sob o chapéu “Portuguese Fish: The Best Fish in the World”. Um dos momentos altos da
representação portuguesa foi o showcooking de produtos da pesca sob a chancela do Chefe Nuno
Costa.
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 FEIRA: ANUGA 2019
A Associação participou uma vez mais na feira ANUGA, em Colónia, organizada pela Koelmesse, em
Colónia, Alemanha, de 05 a 09 de Outubro.
O stand contou com a participação de dez empresas distribuídas pela gama de frescos, bacalhau,
congelados e conservas. O Pavilhão de Portugal contou ainda com a visita oficial de alguns
representantes do Governo e Entidades Oficiais, tais como: Embaixador de Portugal na Alemanha,
João Mira Gomes; Secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante e Presidente da
AICEP, Luís Castro Henriques.
O showcooking da autoria do Chef David Ferreira, preparado com produtos das empresas expositoras,
fez as delícias dos potenciais clientes e visitantes, que comprovaram in loco a qualidade do “Melhor
Peixe do Mundo”.

 FEIRA: TUTTOFOOD 2019
Esta participação constituiu uma inovação, já que nunca tinha ocorrido uma representação conjunta do
Sector do Pescado português em solo italiano. Assim a Associação e mais 8 empresas estiveram
presentes neste importante certame, em Milão, Itália, organizado pela Fiera Milano S.p entre 06 a 09
de Maio de 2019.
O stand contou com a participação de 8 empresas distribuídas pela gama de frescos, bacalhau,
congelados e conservas. O Pavilhão de Portugal contou ainda com a visita oficial do Embaixador de
Portugal em Itália.
O showcooking da autoria do Chef Helder Diogo, preparado com produtos das empresas expositoras,
fez as delícias dos potenciais clientes e visitantes, que comprovaram in loco a qualidade do “Melhor
Peixe do Mundo”.

 PEIXE É FIXE PARA CONSUMIDORES DE PALMO E MEIO – ESCOLAS
Este Projeto “Peixe é Fixe para consumidores de palmo e meio” – O Teatro vai à Escola, cuja finalidade
consiste na de promoção do consumo de pescado através de numa peça de teatro junto das crianças
do Pré-Escolar e dos primeiros e segundos anos do 1º Ciclo do Ensino Básico. Durante o ano em
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apreço foram visitados 15 agrupamentos de escolas e realizadas de 15 sessões de sensibilização,
abrangendo 2.360 consumidores de palmo e meio e respectivos educadores, professores e auxiliares.

 PESCADO CONTROLADO IV – Comissão da Fileira do Pescado
Durante o ano em apreço iniciou-se a recolha de sangue junto da população portuguesa, fundamental
para o objectivo do projecto Pescado Controlado IV que visa a realização do Estudo de Diagnóstico
com vista a determinar o índice de Omega 3 na população portuguesa. Relembramos que este
estudo dirigisse exclusivamente a população portuguesa e destina-se a:
1. Determinar o índice de ómega-3 na população residente em Portugal Continental, utilizando
simultaneamente, um inquérito que apura os hábitos alimentares e uma análise ao sangue dos
portugueses que aceitem participar ;
2. Os resultados obtidos por esta via, serão analisados resultando um Diagnóstico da realidade
portuguesa.
3. Este estudo permitirá determinar os DALYs e QALYs (DALYs - anos de vida ajustados com os
níveis de incapacidade e os QALYs - anos de vida ajustados com a qualidade de vida) ou seja
será possível encontrar o número médio de anos de vida (ponderados pela qualidade de vida)
ganhos por cada português que opte por aumentar o seu consumo de produtos da fileira do
pescado;
Após a obtenção desse Estudo Diagnóstico será alicerçada no mesmo uma campanha de
sensibilização, promoção e de divulgação dos benefícios do consumo do pescado que assume um
novo conceito: a comunicação ao consumidor estará alicerçada em dados concretos, demonstrativos
do estado da saúde pública portuguesa!

3.3.6. COMUNICAÇÃO
 Interna
O site da ALIF continua a ser um instrumento de trabalho para as empresas associadas,
nomeadamente no que se refere à consulta de legislação do setor.
A comunicação com os associados foi reforçada no decorrer de 2019 com o envio de comunicações
por email, devidamente registadas, sobre os temas mais atuais, tendo-se registado 139 notas
informativas.
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A revista infoANCIPA faz ainda parte do plano de comunicação da ALIF, chegando aos associados via
CTT.
 Externa
À semelhança de anos anteriores, a ALIF voltou a solicitar junto da RTP a possibilidade de usufruir do
Direito de Antena, tendo sido atribuídos dois minutos e quarenta segundos.
Durante o ano de 2019 a ALIF apostou em comunicar assuntos de interesse para o setor, tendo sido
noticia em meios como o Jornal de Notícias, TSF, Expresso e outros de âmbito nacional. A redução da
taxa de iva nos produtos alimentares foi o tema com mais noticias na comunicação social, sendo
também de notar a presença da Associação e empresas nacionais em eventos de âmbito internacioal.

Relatório e Contas 2019

12

4.

ANÁLISE DOS ELEMENTOS ECONÓMICOS E
FINANCEIROS

A situação financeira da Associação, no final do Exercício de 2019, exprime continuar de uma política
dinamizadora que se vem revelando fundamentalmente nestas últimas décadas, apresentando no
presente exercício um Resultado Líquido positivo de 14.527,53€ (Catorze mil, quinhentos e vinte e
sete euros e cinquenta e três cêntimos).
Este resultado deveu-se fundamentalmente à comparticipação da ALIF nos gastos realizados com o
desenvolvimento das sessões de promoção e sensibilização da importância para o consumo de
pescado e a defesa ambiental junto da camada mais jovem da população portuguesa – os
consumidores de palmo e meio- com a apresentação da peça de teatro em 15 agrupamentos de
escolas do ensino básico e pré-escolar.
Acresce a reunião realizada em Portugal da Interprofissional ( aliança constituída por Portugal,
Espanha e Itália, para pressionar a União Europeia para obtenção de legislação mais favorável para
as empresas do pescado congelado do sul da europa ) na qual marcaram presença: Asociación
Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca y
Acuicultura (Conxemar/Espanha) e a Assoitica (Itália).
Por outro lado, verificou-se o aumento do valor da comparticipação recebida por parte dos participantes
já que se realizaram mais dois eventos durante o ano em apreço do que em 2018. Conscientes da
importância que toda a promoção /divulgação realizada em prol do setor beneficia as suas empresas,
têm participado nos eventos promovidos pela associação contribuindo para a valorização do setor e
para o seu impacto no PIB da economia nacional. Por outro lado, foi ainda possível recuperar
quotização que se encontrava em dívida.
No termo do exercício de 2019, a ALIF apresenta em Bancos o montante de 342.414,83€, o qual é
composto por um Depósito a Prazo no montante de 100.456.71€ e por um Depósito à Ordem de
241.958,12€ . Em Caixa (Fundo Maneio) apresenta a quantia de 1.038,49€.

Para que os Associados possam mais facilmente entender a formação do resultado liquido
apresentado, realçamos alguns movimentos contabilísticos. Assim:
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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 2019 um saldo de 40.933,57Euros. A diminuição verificada nesta
rubrica é justificada fundamentalmente pela diminuição do valor dos serviços prestados de
sensibilização para a CM de Peniche. Em termos de quotização total o valor manteve-se idêntico ao
verificado em 2018 (38.036,24€).
O gráfico seguinte ilustra a Evolução da Prestação de Serviços ocorrida nos últimos exercícios, através
do qual podemos observar o ligeiro decréscimo ocorrido em 2019 face ao ano de 2018:

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 2019 um saldo de 478.109,82Euros, reflectindo a
comparticipação concedida pelo Programa MAR 2020 relativamente aos Projetos: Feira EUROPEAN
SEAFOOD EXHIBITION 2019, Feira Internacional CONXEMAR 2019, Feira Internacional ANUGA 2019
e Feira Internacional TUTTOFOOD 2019 , Projecto Peixe é Fixe para Consumidores de Palmo e Meio –
O Teatro vai à Escola e ao Projecto Pescado Controlado IV. O valor alcançado em 2019 quando
comparado com o obtido em 2018 apresenta um acréscimo significativo explicado pela execução de
mais três eventos do que os realizados em 2018. Uma vez que em 2018, houve apenas a realização da
Feira EUROPEAN SEAFOOD EXHIBITION 2018 e da Feira Internacional CONXEMAR 2018 ”.
Conta 78 – Outros Rendimentos e Ganhos:
Esta conta apresentava no fim do ano de 2019 um saldo de 488.223,93Euros, reflectindo a
fundamentalmente a comparticipação dos associados no âmbito da participação nas Feiras
EUROPEAN SEAFOOD EXHIBITION 2019, e Feira Internacional CONXEMAR 2019, Feira
Internacional ANUGA 2019 e Feira Internacional TUTTOFOOD 2019, tendo registado em 2019 um
significativo acréscimo face a 2018 em virtude do já anteriormente mencionado, ou seja, a realização
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de mais três eventos do que em 2018, o que implicou a participação de um maior número de empresas
em 2019 do que em 2018.

Conta 79 – Juros e Rendimentos Similares Obtidos:
Esta conta no fim do ano de 2019 apresenta um saldo de 203,39€, registando o recebimento de juros
pela ALIF relativamente ao Deposito a prazo que dispõe no montante de 100.456,71€.
Conta 62 - Fornecimentos e Serviços Externos
Esta Conta apresentou no ano em apreço um saldo de 954.008,33Euros, revelando um acréscimo
bastante significativo face aos valores apresentados no ano 2018, para o que contribuiu
fundamentalmente a realização das Feiras EUROPEAN SEAFOOD EXHIBITION 2019, Feira
Internacional CONXEMAR 2019, Feira Internacional TUTTOFOOD 2019 e Feira Internacional ANUGA
2019 , como já mencionamos anteriormente. Para a construção deste valor contribuíram igualmente a
realização de os investimentos relativos aos Projectos Peixe é Fixe para Consumidores de Palmo e
Meio – O teatro vai à Escola e o Projecto Pescado Controlado IV. Por outro lado foi realizada a primeira
reunião do Projecto Internacional BAPSI, que ocorreu em Itália onde a ALIF marcou presença.
Conta 63 - Gastos com Pessoal
Não apresentava no fim do ano em apreço qualquer movimento, uma vez que a ALIF não dispõe de
quadro próprio de colaboradores.
Conta 68 – Outros Gastos e Perdas
Esta Conta apresentou no ano em análise um saldo de 32.915,13Euros. Este montante é composto
pelo valor de quotização paga pela ALIF à entidade em que é filiada ou seja à AIPCE, e da quotização
paga à ANCIPA em troca da utilização dos serviços disponibilizados por esta conforme protocolo
estabelecido entre as duas entidades bem como à BBA-Associação Biorecursos Marinhos. Para a
construção deste valor contribuiu igualmente a correcção do reconhecimento de subsidio a receber do
IFAP considerado a mais face ao efectivamente aprovado relativamente aos projectos: Feiras
Internacionais SEAFOOD +Alimentaria + Ocean Seafood 2016/2017, Feira Internacional Anuga 2017 e
à desistência face ao atraso na sua aprovação por parte da DRAPLVT do Projecto Peixe é Fixe Praias.
Esta correcção ocorreu no ano em apreço uma vez que só se sabe o real valor após o pagamento do
Pedido de Saldo dos Projectos e respectivas auditorias. Inclui também a quota anual de 2018 paga à
BBA dado que não tinham remetido a respectiva fatura no ano anterior.
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Conta 64 – Gastos /Reversões de Depreciação e De Amortização
Esta Conta apresentou no ano em análise um saldo de 5.324,73Euros. Este montante representa o
valor da depreciação de 2019 relativa aos Equipamentos informáticos e equipamentos de Frio
adquiridos em anos anteriores

4.2. RESULTADOS
RESULTADOS

LÍQUIDOS

E

DEMONSTRAÇÃO

DE

Contudo e apesar das crescentes melhorias verificadas no panorama económico e financeiro nacional,
o Ano de 2019 fecha com um resultado positivo depois de Impostos de 14.527,53 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 2019

 ACTIVO:

1

Conta 211 – Clientes - Esta conta apresenta o valor de 95.756,11Euros, 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 50,85Euros

correspondente às retenções na fonte efectuadas sobre rendimentos aplicados pela ALIF relativamente
ao exercício de 2019.
3 Conta 27 – Outras Contas a Receber - Esta conta apresenta a 31/12/2019, o valor de

958.264,79€ o qual resulta da conjugação dos saldos das seguintes Contas:
- Conta 272 – Devedores e Credores por Acréscimos – Apresenta no fim de 2019 o
montante de 182.701,43€ que se encontra no passivo, o qual é relativo a despesas realizadas,
mas ainda não facturadas aos participantes das feiras, aguardando as mesmas aprovação dos
saldos finais dos projectos a que correspondem, sendo facturadas no decorrer de 2020.
- Conta 278 – Outros Devedores e Credores – Apresenta no fim de 2019 o
montante de 955.528,03Euros, o qual é fundamentalmente composto pelo valor total do
subsídio a Fundo Perdido a ser concedido à ALIF no âmbito do MAR 2020 relativo aos projetos
Feira EUROPEAN SEAFOOD EXHIBITION 2019, Feira Internacional TUTTOFOOD 2019, Feira
Internacional ANUGA 2019 , e Feira Internacional CONXEMAR 2019,Projecto Pescado
Controlado IV e Peixe é Fixe para Consumidores de Palmo e meio – O Teatro vai à escola conforme contractos assinados entre a ALIF e esta entidade. Concorre igualmente para a
formação deste valor o subsidio a fundo perdido a receber do Fundo Social Europeu
relativamente ao Projecto Internacional BAPSI.
4

Conta 28 - Diferimentos – Esta conta apresenta o valor de 112.387,20€ que correspondente

aos investimentos ocorridos em 2019 (pagamento de aluguer espaço) mas que dizem respeito à Feira
Internacional SEAFOOD Bruxelas 2020, cujo período de realização é em Abril de 2020.
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5

Contas 12+13 e 11 – Depósitos Bancários e Caixa - O valor apresentado de

343.453,32€ o qual é composto por um Depósito a Prazo no montante de 100.456.71€ e por um
Depósito à Ordem de 241.958,12€ . Em Caixa (Fundo Maneio) apresenta a quantia de 1.038,49€.

6 Conta 43- Activo Não Corrente – Esta conta apresenta o valor de 19.664,20€
correspondente ao valor por depreciar durante o ano em apreço relativo ao equipamento informático e
ao equipamento de frio (20 arcas congeladoras e 4 equipamentos de pescado fresco) adquiridos em
anos anteriores.

 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 31/12/2019 o valor de

299.040,72Euros.

 PASSIVO:

9 Conta 22 – Fornecedores Conta Corrente - O saldo apresentado de 109.573,55Euros,
corresponde aos compromissos assumidos pela ALIF, nomeadamente com Antunes & Coutinho,
ANCIPA, Diversified Communications ,IDG – Imagem Digital, LOOP Audiovisual, os quais serão
liquidados durante o ano de 2020.

10 Conta 218 – Adiantamento de Clientes - Esta conta apresenta a 31/12/2019 o valor de
787.202,47Euros, corresponde aos adiantamentos efetuados pelos participantes, nos eventos Feira
EUROPEAN SEAFOOD EXHIBITION 2019, Feira Internacional ANUGA 2019, Feira Internacional
TUTTOFOOD 2019 e Feira Internacional CONXEMAR 2019.
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11 Conta 24 – Estado e Outros Entes Públicos - Apresenta o montante de 25.774,43€
correspondente ao valor de IVA a pagar no montante de 25.028,59€ acrescido do valor de 694.99€ de
IRC do exercício de 2019 e do valor de 50.85€ de IRS retido, a entregar ao estado pela ALIF.

12 + 15 Contas 25 – Financiamentos obtidos - O saldo apresentado a 31/12/2019 é de
100.554,88€ expressando:
 o valor de 554,88 relativo das despesas pagas através do cartão de crédito da Alif que serão
pagas em Janeiro de 2020;
 o valor de 100.000€ referente aos empréstimos a titulo de contrato mútuo mercantil realizados
pelos membros da Fileira do Pescado à ALIF

13 Conta 282 – Rendimentos a Reconhecer - O saldo apresentado a 31/12/2019 de 689,06€
correspondente a quotas pagas pelos associados em 2019 mas relativas ao exercício de 2020.

14 Conta 27 – Outras Contas a Pagar - O saldo apresentado a 31/12/2019 é de 185.438,19€
é constituído fundamentalmente pelos valores não realizados (diferença entre o montante dos
investimentos contratualizados entre a ALIF e o MAR 2020 e os montantes dos investimentos
efectivamente realizados) durante o ano de 2019 relativos aos projetos executados no ano em apreço
no âmbito deste programa.
Finalmente, a Direcção propõe aos seus Associados que o Resultado Líquido de 14.527,53Euros
positivo), evidenciado pelas Demonstrações Financeiras do Exercício de 2019, 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, 9 de Julho de 2020
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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: MAR IBÉRICA – SOC. PROD. ALIMENTARES, S.A.
Representada por: JOSÉ AVELINO

VOGAL: BONDUELLE PORTUGAL, AGRO-INDUSTRIA, S.A.
Representada por: ANTÓNIO MANSO

VOGAL: FRISSUL– ENTREPOSTOS FRIGORIFICOS, S.A.
Representada por: AFONSO ALMEIDA
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5.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

No âmbito das competências que lhe estão fixadas pelos estatutos, o Conselho Fiscal da Associação
reuniu no dia 29 de Junho de 2020, na sede da ALIF, tendo analisado as Contas do Ano de 2019 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 14.527,53Euros, 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.

O CONSELHO FISCAL
Presidente: MANUEL DE SOUSA BAROSA, Lda.
Representada por: Luiz Barosa

Vogal: COELHO & DIAS, Lda
Representada por: Fernanda Oliveira

Vogal: FILMAR – COMERCIO DE PRODUTOS CONGELADOS, Lda
Representada por: Nuno Garcia
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