RELATÓRIO E CONTAS

19

RELATÓRIO E CONTAS 2019

01

Introdução

Pág. 2

02

Relatório de Atividade
Pág. 4

2.1 Associativismo e Filiações 5
2.2 Iniciativas com Diversas Entidades 6
2.3 Serviços Prestados 7

03
Análise dos Elementos
Económicos e
Financeiros

04

Parecer do Conselho
Fiscal e Financeiro
Pág. 27

Pág. 14
3.1Rendimentos e Gastos 15
3.2 Resultados líquidos 22
3.3 Balanço e Demonstração de
Resultados 23

05
Agradecimentos
Pág. 28

RELATÓRIO E CONTAS 2019

01INTRODUÇÃO
Nos termos das competências definidas pelos Estatutos que regem a Associação vem a
Direcção da ANCIPA submeter à apreciação da Assembleia Geral o relatório sobre a atividade
associativa desenvolvida no ano de 2019.
A Associação, tal como previsto nos seus Estatutos desde a sua constituição, é composta por
diversos sectores de atividade, com a característica comum de se enquadrarem no amplo
sector alimentar, comércio e indústria, os quais ao longo dos anos têm conhecido algum
incremento, não se podendo afirmar em momento algum estar o elenco fechado.
No decurso do ano transacto vigoraram:
Alimentos pré-cozinhados; Batata frita, aperitivos e similares; Carnes; Confeitaria e frutas
conservadas; Especiarias, condimentos, molhos e temperos; Hortofrutícolas transformados;
Panificação; Pastelaria; Pescado, hortícolas congelados, fabrico de gelo e entrepostos
frigoríficos; Produtos para panificação e pastelaria; Sal alimentar.
Pode-se afirmar com segurança que foram cumpridos os objetivos planeados e propostos para
o ano de 2019, tendo-se revelado apreciável dinamismo nas múltiplas ações desenvolvidas.
O encerramento das pequenas pastelarias com fabrico próprio continua a contrariar o
crescimento do número de associados, embora o evidente esforço adicional na recuperação de
quotas no decorrer do ano.
A Direção oficiou com representantes do Poder Político e de outras Entidades. Desta forma,
tentou colmatar as adversidades da conjuntura, dando pronta resposta aos problemas
sentidos pelas empresas associadas, nomeadamente através da organização de ações de
formação sobre temas atuais.
Ao tomar conhecimento de diversos projetos de legislação com incidência no setor alimentar,
a ANCIPA procurou influir, pronunciando-se em defesa dos interesses dos associados. O
dinamismo da Associação permitiu uma vez mais estar presente em feiras, sendo ainda
parceira em projetos na área alimentar.
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O Plano de Objetivos e Ação delineado para o ano de 2019 foi amplamente alcançável, sendo
nota disso mesmo a renovação da certificação do Sistema de Gestão da Qualidade da ANCIPA
pela ISO9001:2015 – 2ºacompanhamento.
A implementação de ações preventivas e corretivas permitiram melhorar o desempenho dos
serviços prestados pela Associação aos seus associados e partes interessadas, no âmbito da
promoção, comunicação, consultoria e formação.
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02 RELATÓRIO DA ATIVIDADE
2.1. ASSOCIATIVISMO e FILIAÇÕES
Conforme referido a ANCIPA, no final do ano em apreço, registou um decréscimo do número
de associados, nomeadamente nos setores da pastelaria e confeitaria. Foram registados nove
cancelamentos e seis novos associadas durante o ano transacto.
De sublinhar a consciente angariação de novas empresas associadas de maior dimensão,
tendo-se estrategicamente previsto associados com mais de 15 trabalhadores.
Ainda em 2019 foram atualizadas as atividades associativas que serão adequadas aos tempos
que correm e aos próximos anos. Os colaboradores mantêm assim a tendência de dinamismo
e multidisciplinaridade para o desenvolvimento de novos projetos.

A ANCIPA manteve em 2019 as filiações nas Federações em que se encontra filiada:
 FIPA – Federação das Indústrias Portuguesas Agro-Alimentares

A ANCIPA prosseguiu em 2019 a representação e participação ativa e empenhada na Direção
da FIPA, a qual foi assegurada pelo Presidente da Direção, Comendador Manuel Tarré.
Inquestionavelmente tem desempenhado esta federação, organismo de cúpula da agro-indústria,
um muito relevante papel na devesa dos legítimos interesses do setor, alvo de constantes
investidas e constrangimentos oriundos de diversas proveniências e limitadores da
competitividade do setor na Europa e particularmente em Portugal.
Em 2019 foi decisiva a intervenção da FIPA junto dos Grupos Parlamentares da AR para que
não fossem previstos novos impostos especiais de consumo sobre produtos de pastelaria e
bolacharia, e batatas-fritas e snacks.
Presentemente existe o risco de diversos produtos poderem vir a ser taxados, relativamente a
teores de sal, gorduras saturadas e açucares, deparando-se a nível associativo com um
indispensável tour de force para que tal não aconteça.
Os serviços técnicos da Associação continuaram a participar nos grupos de trabalho, que visam
o desenvolvimento de temáticas específicas no âmbito do setor alimentar:
RELATÓRIO E CONTAS 2019

• Regulamentação e Política Alimentar (RPA)
• Comité Técnico de Nutrição
A informação proveniente da FIPA foi ainda periodicamente seleccionada e divulgada pelos
Associados do respetivo núcleo.

 FEDIMA – Federation des Industries de Produits Intermediaires Pour la Bolangerie et
la patisserie

Foram realizadas, durante o ano de 2019, três reuniões entre os secretários nacionais que
representam as várias associações europeias na FEDIMA. A ANCIPA participou em todas as
reuniões, marcando ainda presença na Assembleia Geral que decorreu em Milão.
A Presidência da FEDIMA continua a pertencer a John Sanders, da Dawnfoods, eleito em 2018.
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2.2. INICIATIVAS COM DIVERSAS ENTIDADES
 Fundação Portuguesa de Cardiologia
A Associação manteve, durante 2019, presença assídua nas reuniões cientificas desta
Fundação, tendo participado ativamente nas campanhas de âmbito nacional no que se refere à
sensibilização para uma alimentação saudável e o impacto na saúde.
 Direcção-Geral da Saúde
A ANCIPA celebrou no dia 2 de maio um compromisso sectorial promovido pela DGS, no
âmbito particular da promoção da reformulação dos teores de sal das categorias de batatas
fritas e snacks salgados. Prevê-se que outros compromissos de cariz semelhante se
concretizem com outros setores no âmbito do açucar.


Agência para a Energia

A ANCIPA participou no grupo de trabalho do Projeto CERTAGRI –Rotulagem de Eficiência
Hídrica e Energética dos Setores Produtivos Nacionais para uma Economia Circular – Aplicação
ao Setor Agroalimentar.


Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária

A ANCIPA reuniu com a DGAV com o intuito de esclarecer diversas questões de âmbito técnico,
destacando-se a solicitação de pareceres oficias sobre temas tão diversos como contaminantes
alimentares e rotulagem.


Associação Portuguesa de Nutrição

A Associação foi convidada a participar na Comissão de Honra do Congresso Anual de
Alimentação e Nutrição, no qual enalteceu o trabalho desenvolvido pela APN na
desmistificação do consumo de alguns produtos desta indústria.


Nutrition Awards 2019

A ANCIPA foi mais uma vez parceira nos Nutrition Awards 2019, integrando o Advisory Board
da iniciativa.
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2.3. SERVIÇOS PRESTADOS
2.3.1. CONSULTORIA JURÍDICA

 Apoio Jurídico
Em 2019 a solicitação de apoio jurídico por parte de empresas associadas, aliás a exemplo de
anos anteriores, continuou em ritmo e volume apreciável.
O serviço prestado por esta valência da ANCIPA apresenta bastante diversidade, destacandose: consultas presenciais, por email ou telefónicas, redação de minutas diversas,
designadamente de negócios jurídicos e em particular contratos civis e comerciais emissão de
pareceres e solicitação dos mesmos a entidades públicas competentes, tais como a AT,
requerimentos, petições, exposições, protocolos, reclamações, recursos em processos de
contra-ordenação e outros, bem como o reconhecimento de assinaturas e certificação de
fotocópias por parte do Advogado.
A instauração e instrução de processos disciplinares a trabalhadores é também uma das
competências desenvolvidas pelo gabinete jurídico.
Predominaram as consultas sobre direito laboral, legislação agroalimentar, ambiental, fiscal,
aduaneiro e societário.
As questões relacionadas com o arrendamento comercial mantiveram elevado índice de
intervenções.
Os despedimentos coletivos e extinções de postos de trabalho, bem como os processos de
insolvência e de implementações de suspensões temporárias, continuaram a ser relevantes,
embora o seu número seja bem menor do que em anos anteriores, pois 2019 foi um ano
inclusive de dificuldades de contratação de trabalhadores pelas empresas, sendo a taxa de
desemprego muito reduzida.
Os processos de contra-ordenação oriundos da Comissão de Aplicação de Coimas em Matéria
Económica, ASAE, ACT, Segurança Social e Câmaras Municipais, designadamente, também
chegaram em número variável ao Gabinete Jurídico. No caso concreto de processos da iniciativa
da ASAE tem de realçar-se continuar o decréscimo relativamente a anos anteriores, verificandose que as actuações ocorrem por via de regra por denúncia e não na sequência de acções
dirigidas a temas específicos.
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Já no que se refere á ACT acentuaram-se em 2019 os processos de contra-ordenação,
mormente nasvertente de horários de trabalho, prestação de serviço em viaturas, equipamentos
de proteção e cumprimento das convenções coletivas.

 Contratação Colectiva de Trabalho
Em 2019 prosseguiram as negociações com os sindicatos para revisão dos diversos contratos
colectivos subscritos pela ANCIPA (fabril e administrativos).
Por parte dos sindicatos a recetividade foi uma vez mais praticamente nula para a revisão de
clausulados, embora seja justo reconhecer existirem exceções, a ANCIPA tem mantido
disponibilidade negocial
As últimas alterações dos CCT´s fabris ( e não só) de que a ANCIPA é outorgante datavam já
de 2010, tendo sido possível no ano de 2019 rever o CCT indústria de confeitaria para
trabalhadores administrativos, bem como o CCT indústria de hortofrutícolas.
Com os sindicatos afectos á UGT não se celebraram-se três convenções em 2019, para a
confeitaria, hortofrutícolas e batata-frita.

2.3.2. CONSULTORIA ALIMENTAR
Continuaram a prestar-se serviços de consultoria técnica na área da Qualidade e Segurança
Alimentar, com base nas solicitações das empresas associadas, principalmente a nível de
rotulagem dos produtos alimentares e questões relacionadas com as alegações nutricionais e
de saúde. Uma outra área com alguma solicitação durante o ano de 2019 foi a área relativa à
utilização de aditivos alimentares e sua rotulagem, bem como esclarecimentos ao nível de
contaminantes. De frisar que, devido à entrada em vigor do Regulamento 2018/775, a
informação relativa à origem do ingrediente primário nos géneros alimentícios, também foi
muito solicitada.
As questões envolvendo o Regulamento (UE) nº 1169/2011, de 25 de outubro, respeitante à
Prestação de Informação ao Consumidor sobre os Géneros Alimentícios, bem como do
Regulamento n.º 1379/2013, de 11 de dezembro, que estabelece a organização comum dos
mercados dos produtos da pesca e da aquicultura, continuaram a ser o grande enfoque das
empresas associadas. O Regulamento (UE) 1333/2008 relativo aos aditivos alimentares e, da
mesma forma, o Regulamento (UE) 1924/2006 relativo às alegações nutricionais e de saúde
sobre os alimentos também tiveram algum peso nas solicitações. A ANCIPA foi ainda, durante
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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.
Foram realizadas visitas ao MARL (Mercado Abastecedor da Região de Lisboa) a associados da
ACOPE (associação protocolada) de forma a prestar consultoria de acordo com as necessidades
deste setor em específico.

2.3.3. FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Durante o ano de 2019, a ANCIPA manteve a sua certificação como entidade formadora pela
DGERT, nos seguintes domínios:
•

Desenvolvimento Pessoal;

•

Enquadramento na organização/ empresa;

•

Direito;

•

Indústrias alimentares;

•

Segurança e higiene no trabalho.

Mais se acrescenta que durante no início de 2019, a DGERT certificou novamente a formação
da ANCIPA (auditoria realizada no fim do ano de 2018).

Foram organizadas e realizadas pela ANCIPA dez ações de formação com a participação das
dos respetivos formandos:
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Ações de Formação

Nº Formandos

Novas tendências do mercado alimentar

7

Food Defense e Food Fraude

7

Cálculo e Processamento Salarial

8

Rotulagem alimentar para o comércio no mercado
europeu
Certificação Alimentar: Introdução aos Referenciais
Normativos ISO/FSSC22000, BRC-Food, IFS-Food

8

7

Gestão da Assiduidade e das ausências

6

Certificação Alimentar e Food Defense-Food Fraude

15

Novas Tendências do Mercado Alimentar - 2ª sessão

8

Novas Tendências do Mercado Alimentar - 3ª sessão

4

Alterações à legislação laboral e Segurança Social

14

Total

84
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2.3.4. PROJETOS E CANDIDATURAS
Durante o Ano de 2019 a ANCIPA concluiu o Projeto aprovado no âmbito do Programa MOVE
PME – Tipologia Formação-Acção (2017 e 2019), que tinha iniciado em julho de 2017, em
colaboração com empresa MundiConsulting, através da angariação efetiva de empresas com
interesse na participação. Tinha sido objectivo primário da ANCIPA atingir a meta proposta de
angariar 63 PME sediadas nas Zonas Centro, Norte e Alentejo, com foco no reforço das suas
capacidades nas áreas de gestão e inovação, na melhoria organizacional, no aumento da
capacidade de exportação e na implementação de Sistemas de Gestão da Qualidade, bem
como a angariação de empresários de PME que desejem desenvolver competências em Gestão
Estratégica que lhes permitam implementar soluções inovadoras e de reforço de
competitividade empresarial. Contudo, e apesar do enorme esforço da associação e da
empresa de consultoria na promoção do projeto, a ANCIPA teve de proceder à reformulação
dos seus objetivos diminuindo para 42 o número de empresas participantes e para duas, o
número de áreas de intervenção ( Organização e Gestão e Implementação de Sistemas de
Gestão).
Deste modo, o orçamento inicial de 521.425,13€ foi reafetado passando a ser de 463.425,50€,
com financiamento público de 417.082,95€ e por parte das empresas participantes de
46.342,55€.
A Associação apresentou igualmente nova Candidatura no âmbito Programa MOVE PME –
Tipologia Formação-Acção – para 30 empresas em três áreas de intervenção: Economia Digital,
Implementação de Sistemas de Gestão e Capitalizar. O orçamento apresentado foi de
383.857,06€ que corresponde a um incentivo de 345.471,35€ por parte do Fundo Social
Europeu e uma comparticipação privada (empresas) de 38.385,71€.
No âmbito da prestação de serviço às Associações Protocoladas os colaboradores da Ancipa
marcaram presença em representação da ALIF nos seguintes eventos internacionais :
a) FEIRA INTERNACIONAL ANUGA 2019- COLÓNIA – ALEMANHA
b) FEIRA INTERNACIONAL TUTTOFOOD 2019 – MILÃO – ITÁLIA
c) FEIRA INTERNACIONAL CONXEMAR 2019 – VIGO - ESPANHA
d) FEIRA INTERNACIONAL SEAFOOD - BRUXELAS – BÉLGICA
Igualmente acompanharam e promoveram a nível nacional os projectos de promoção:
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e) PEIXE É FIXE PARA CONSUMIDORES DE PALMO E MEIO – O TEATRO VAI À ESCOLA;
f) PESCADO CONTROLADO IV – FILEIRA DO PESCADO –

2.3.5. COMUNICAÇÃO
 Interna
No decorrer do ano de 2019 a Comunicação da ANCIPA com os seus Associados e partes
interessadas foi amplamente reforçada com o envio de Comunicações, registando mais de 140
notas informativas sobre os mais diversos temas de interesse.
No meio digital foi reforçada a comunicação via site, tendo o mesmo registado 33.425
visualizações, quase mais 3.000 comparativamente com o ano de 2018, o que para tal
contribuiu a inserção de algumas publicidades.
A revista infoANCIPA, que aborda as principais temáticas do setor alimentar, contou com três
edições durante o ano de 2019, sendo enviada, via CTT, a todas as empresas associadas e
Entidades Públicas.

 Externa
 Assinatura de compromisso sectorial com a DGS
Na sequência da assinatura do compromisso público para redução do sal e gorduras trans no
setor da batata frita foram várias as notícias veiculadas pela comunicação social, em meios
como o Jornal de Notícias, Hipersuper, Diário de Notícias e Revista Tecnoalimentar;
 Redução da taxa de IVA nos produtos alimentares
A interventiva mensagem do Presidente da Associação sobre a disparidade das taxas de IVA
aplicadas nos diferentes produtos alimentares foi notícia em publicações como o Jornal de
Notícias, Expresso, Visão, TSF e outros;

 Formação ANCIPA
Foram algumas as ações de formação da ANCIPA que mereceram destaque na Tecnoalimentar,
revista especializada para o setor.
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 Tempo de Antena

À semelhança de anos anteriores, a ANCIPA voltou a solicitar junto da RTP a possibilidade de
usufruir do Direito de Antena, tendo esta atribuído dois minutos e quarenta segundos. Foi
gravado um novo vídeo com a intervenção do Vice-Presidente da Direção.

2.3.6. PARCERIAS e PROTOCOLOS
 Associações Protocoladas (residentes)
Mantêm-se como Associações residentes a ALIF – Associação da Indústria Alimentar pelo Frio e
a ACOPE – Associação dos Comerciantes de Pescado, Associações com personalidade jurídica e
Corpos Sociais próprios, mas para as quais os colaboradores da ANCIPA prestam serviços e são
responsáveis pelo bom funcionamento e desenvolvimento. Neste sentido, foi formalmente
reconhecida pelas respectivas Direções a qualidade dos serviços prestados durante o ano de
2019.

 Empresas Parceiras
No seguimento da sua política de melhorar os serviços prestados aos associados, a ANCIPA
reforçou em 2019 a sua rede de parcerias, estabelecendo três novos contratos de serviços com
empresas/Entidades, no âmbito da formação e consultoria, equipamento e utensílios para a
Indústria e eficiência energética.

2.3.7. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
A ANCIPA cumpriu os objetivos propostos no seu Sistema de Gestão da Qualidade para 2019,
tendo obtido a renovação da certificação pela NP EN ISO 9001:2015, durante a última
auditoria. A Entidade Certificadora - APCER, identificou quatro oportunidades de melhoria,
sem registo de áreas sensíveis e não conformidades. Foi dado seguimento a estas
oportunidades de melhoria para inclusão no Sistema e nova certificação no ano de 2020.
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03 ANÁLISE DOS ELEMENTOS
ECONÓMICOS E FINANCEIROS
A situação financeira da Associação no final do Exercício de 2019, resulta da constante
tenacidade e dinamismo dos membros da sua Direcção que se vem revelando nos últimos
anos, apesar da frágil recuperação da situação económico-financeira que o tecido empresarial
português nos mais diferentes subsetores alimentares apresentou durante o ano transacto.
Assim, traduziu-se num Resultado Líquido positivo de 40.756,69€ (Quarenta mil, setecentos e
cinquenta e seis euros e sessenta e nove cêntimos), tendo para tal contribuído o controlo nas
Despesas que a Direcção da ANCIPA tem vindo a concretizar, paralelamente a um fomento na
prestação serviços a entidades protocoladas bem como a maximização dos seus recursos
imobiliários.
O Resultado Líquido obtido de 40.756,69€ resulta fundamentalmente do aumento do valor da
prestação de serviços a entidades protocolas, já que durante o ano em apreço ocorreram mais
duas feiras em contraposição com as três realizadas em 2018.
De realçar que o resultado obtido não é mais expressivo devido à tentativa de redução de
custos de muitas empresas, face à situação económica, o que originou alguns pedidos de
cancelamento de associado ou processos de insolvência.
Por outro lado, dada a sua condição de Entidade Certificada âmbito do Sistema de Gestão da
Qualidade segundo os requisitos da NP EN ISO 9001, teve de incorrer em custos com as
auditorias realizadas para a renovação dessa certificação.
No termo do exercício de 2019, a ANCIPA apresenta em Bancos o montante de 506.487,10€, o
qual é composto por Depósitos a Prazo no montante de 322.423,20€ e por um Depósito à
Ordem de 182.260,50€. Em Caixa (Fundo Maneio) apresenta a quantia de 1.803,40€.
Para que os Associados possam mais facilmente entender a constituição do resultado liquido
apresentado, realçamos alguns movimentos contabilísticos. Assim:
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3.1. RENDIMENTOS E GASTOS

Unidade Monetária: Euro

Conta 72 – Vendas e Serviços Prestados:
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Esta rubrica apresenta no final de 2019, o montante de 201.491,51€, que comparado com
2018, revela um acréscimo de cerca 16%, tendo para tal facto contribuído fundamentalmente
o aumento do valor da prestação de serviços a entidades protocoladas, já que durante o ano
em apreço apenas ocorreram mais duas feiras em contraposição com as três realizadas em
2018. Acresce ainda a realização de um maior número de sessões do projecto Peixe é Fixe para
Consumidores de Palmo e Meio – O teatro vai à Escola.
Os gráficos seguintes ilustram a Evolução da Prestação de Serviços ocorrida na última década,
bem como a Composição da Prestação de Serviços, através dos quais podemos observar o
acréscimo 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

Pela análise do gráfico anterior, destacamos as rubricas que constituem a Conta Prestação de
Serviços:

•

Quotização – apresenta no fim do ano em apreço, um saldo de 81.418,00€, o qual
contribuiu em cerca de 40% para o valor total desta rubrica. Salienta-se que
comparativamente com o ano de 2018, esta conta registou um decréscimo de cerca de 9%,
traduzido fundamentalmente no cancelamento pelas empresas do vinculo com a
associação e pelo encerramento e/ou insolvência de outras.

•

Serviços Prestados Pelos Diversos Departamentos da Associação - apresenta no fim do ano
em apreço, um saldo de 99.800,63€, o qual contribuiu em cerca de 50% para o valor total
apurado nesta Rubrica, tendo o seu valor quando comparado com 2018 apresentado um
acréscimo bastante significativo.

•

Quotas Suplementares - apresenta no fim do ano de 2019, um saldo de 20.272,80€, o qual
contribuiu em cerca de 10% para o valor total da rubrica Prestação de Serviços.
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No gráfico abaixo podemos verificar quais os Setores representados na Associação e a sua
importância relativa em termos de Receitas de Quotização.

Gráfico 3 – Comparticipação do valor da quotização de cada setor

Conta 78 – Outros Rendimentos e Ganhos:

Apresenta no ano em apreço um saldo de 112.772,88€. Como se pode verificar pela análise do
gráfico seguinte, esta rubrica regista no final de 2019 um acréscimo de cerca 29% face ao
obtido em 2018, registando esta conta no pretérito exercício fundamentalmente o valor
recebido de Rendas das fracções alugadas, acrescido do valor da comparticipação das
empresas participantes no Projecto Formação Acção.
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Gráfico 4 – Evolução da Rubrica Outros Rendimentos e Ganhos

Em termos de composição desta rubrica podemos pelo gráfico abaixo verificar que esta é
quase na sua totalidade composta pelo valor das rendas obtidas pela ANCIPA do aluguer das
fracções que dispõe para o efeito.

Gráfico 5 – Composição de Outros Rendimentos e Ganhos
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Conta 79 – Juros e Rendimentos Similares Obtidos:

Apresenta no ano em apreço um saldo de 297,83€. Esta rubrica face ao verificado em 2018,
regista um decréscimo de 51%. Para tal contribuiu a diminuição das taxas de juro atribuídas a
este tipo de investimento (Depósitos a Prazo).

Conta 62 - Fornecimentos e Serviços Externos:

Esta Conta apresentou no ano em análise um saldo de 390.869,29Euros, revelando um
acréscimo bastante significativo face aos valores apresentados no ano 2018. Na formação
deste valor concorreu fundamentalmente, os saldos das seguintes contas:
•

Trabalhos Especializados que apresenta o acréscimo mais elevado face ao ocorrido no ano
de 2018, expressando fundamentalmente os serviços de consultoria prestados pela
Mundiconsulting no âmbito do Projecto Formação Acção uma vez que em 2019 terminou
o projecto e com isso o aumento do custo dos serviços prestados por esta entidade.
Acresce ainda os custos com avença da Contabilidade, com os serviços de assistência
informática, com o alojamento do Website e sua restruturação e com os custos com as
auditorias realizadas no âmbito da Renovação da Certificação da ANCIPA no âmbito do
Sistema de Gestão da Qualidade segundo os requisitos da NP EN ISO 9001:2015;

•

Publicidade e Propaganda que apresenta um acréscimo significativo face ao ano de 2018,
fundamentalmente devido ao custo com a edição da revista INFOANCIPA, aos custos com
a participação dos técnicos da ANCIPA em eventos da Fedima, bem como a presença na
Feira ALIMENTARIA de Lisboa e ainda a edição do Vídeo apresentado no Direito da Antena
RTP;

•

Honorários apresenta um acréscimo significativo face ao ano de 2018, reflectindo os
custos com os formadores contratados para as acções de formação realizadas, os custos
com a Assistência informática e serviços jurídicos. De realçar que este aumento face a
2018, também se deve à mudança de empresa de informática sendo que a actual empresa
passa documentos que se enquadram na presente rubrica de custos;

•

Conservação e Reparação que apresenta um decréscimo de cerca 3% face ao ano de 2018,
expressando apenas o aumento verificado nas avenças de manutenção de Elevador, de
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aparelhos de Ar Condicionado e de Fotocopiadora, não tendo existido necessidade de
proceder a nenhuma outra despesa;
•

Livros e Documentação Técnica que apresenta um acréscimo de 50% face ao ano de 2018
revelando o custo apenas da renovação da assinatura com o IPQ – Instituto Português da
Qualidade - para acesso a Normas, bem como a aquisição da Agenda Jurídica e a
Renovação da assinatura da Base Jurídica;

•

Material de Escritório que apresenta um acréscimo face ao ano de 2018, apesar da
constante preocupação da ANCIPA na reciclagem e aproveitamento de material, se
necessitar de adquirir pastas para os projectos;

•

Deslocações e Estadas, realizadas pelos colaboradores em visita aos associados e na
realização de tarefas diversas no âmbito da prestação de serviços realizados em nome das
entidades protocoladas que apresenta um decréscimo de cerca de 57% face ao ano de
2018,

•

Comunicação que apresenta um decréscimo de cerca de 16% face ao ano de 2018
expressando a fundamentalmente a diminuição na utilização de serviços de correio bem
como a negociação realizada com o operador das comunicações móveis e fixas que
resultou numa diminuição do valor a pagar mensalmente.

Conta 63 – Custos com Pessoal

Esta Conta apresentou no ano em análise um saldo de 135.209,44 Euros, revelando um
acréscimo de cerca 4% face aos valores apresentados no ano 2018, para o que concorreu
fundamentalmente, deriva fundamentalmente do pagamento de ajudas de custos aos
colaboradores que estiveram presentes nas feiras internacionais ( tendo no ano em apreço se
realizado mais 2 feiras face a 2018) bem como no projecto internacional (Bapsi) e em
Assembleias e reuniões internacionais. De realçar que como tem vindo uma pratica, pela sexta
vez a Direcção concedeu aos colaboradores um prémio de produtividade.

Conta 64 – Gastos/Reversões de Depreciação e de Amortização –
Esta Conta apresentou no ano em análise um saldo de 7.294,29 Euros, revelando um
decréscimo de cerca 30% face aos valores apresentados no ano 2018. Este valor expressa a
depreciação relativa aos equipamentos informáticos adquiridos em anos anteriores e ao
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edifício da Associação. O valor foi inferior face a 2018 dado a que existiram equipamentos cuja
amortização total ocorreu em 2018.

Conta 68 – Outros Gastos e Perdas
Esta Conta apresentou no ano em análise um saldo de 26.366,38Euros, revelando um
acréscimo de cerca 7% face aos valores apresentados no ano 2018, para o que concorreu o
reconhecimento como custos do exercício em apreço, o valor de quotização de associados
que por encerramento/falência das suas empresas, ou porque se quiseram desvincular da
ANCIPA, não liquidaram os valores que tinham em divida para com a Associação pese o
enorme esforço realizado pelos serviços na tentativa de reaver essas importâncias. Concorre
igualmente para este saldo os custos relativos à filiação da ANCIPA em Federações Nacionais
(nomeadamente a FIPA) e Internacionais (nomeadamente a FEDIMA). Acresce ainda na
composição deste saldo o valor do imposto IMI e ainda o acerto de saldo relativo ao projecto
E-fishnet.

3.2. RESULTADOS LÍQUIDOS
Tal como referimos o Ano de 2019 apresentou um Resultado Líquido depois de Impostos de
40.756,69 Euros, positivos, tendo contribuído para tal todos os aspectos atrás referidos.

Gráfico 6 – Evolução dos Resultados Líquidos
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3.3. BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
Seguidamente é apresentado o Balanço e a Demonstração de Resultados que espelham o que
atrás foi explicitado.
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Finalmente, a Direcção propõe aos seus Associados que o Resultado Líquido de 40.756,69Euros
(positivo), evidenciado pelas Demonstrações Financeiras do Exercício de 2019, seja transferido
para a conta de Resultados Transitados.
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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.

A DIREÇÃO

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

VICE-PRESIDENTE: FÁBRICA DE ALIMENTOS GUADIANA, LDA
Representada por: FRANCISCO LOPES MENDES

VICE-PRESIDENTE: REALBOLO, LDA
Representada por: MÁRIO GONÇALVES

TESOUREIRO: MATUTANO – SOCIEDADE DE PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.
Representada por: ANA TERESA RODRIGUES

VOGAL: CSM IBERIA, S.A.
Representada por: RUI MATOS

VOGAL: CONFEITARIA ELVINA, LDA.
Representada por: LUÍS MATIAS

VOGAL: BETAFRI – INDUSTRIA DE PRÉ-COZINHADOS
Representada por: NORBERTO ROSA

RELATÓRIO E CONTAS 2019

04 PARECER DO CONSELHO FISCAL
No âmbito das competências que lhe estão fixadas pelos estatutos, o Conselho Fiscal da
Associação reuniu no dia 26 de junho de 2020, na sede da ANCIPA, 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 40.756,69Euros, seja acrescido ao Fundo Associativo.
O Conselho Fiscal aprovou ainda um voto de agradecimento à Direção 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: Orcape, Org. Com. e Alimentação, Lda
Representada por: : João Filipe Pedro

Secretário: Dailidoce – Produtos Alimentares,Lda
Representada por: Ângelo Filipe Pereira

Vogal: Pastelaria Faruque, Lda.
Representada por: José António Rosado Coelho
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05 AGRADECIMENTOS
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 ANCIPA.
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