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A ALIF – Associação da Indústria pelo
Frio e Comércio de Produtos
Alimentares foi fundada em 1975.

Representa em Portugal:

• indústria de congelação de 
pescado;

• indústria de hortícolas e alimentos
pré-cozinhados congelados;

• entrepostos frigoríficos;

• comércio de pescado fresco.



A ALIF tem como Missão:

• Definir as linhas gerais de atuação, defesa
e harmonização dos interesses dos
empresários;

• Zelar pelo exercício comum dos
respetivos direitos e obrigações;

• Representar junto do Estado e outras
entidades os interesses dos Associados;

• Proporcionar às empresas associadas
serviços de apoio e incentivo ao respetivo
desenvolvimento;

• Negociar e outorgar, nos termos da Lei, o
respetivo Contrato Coletivo de Trabalho.



A ALIF coopera com diversas entidades para
promover os produtos da fileira alimentar
do mar.

Assim, a ALIF participa na Fileira do Pescado,
juntamente com:

• ADAPI - Associação dos Armadores das
Pescas Industriais;

• AIB - Associação dos Industriais de
Bacalhau;

• ANICP - Associação Nacional dos
Industriais de Conservas de Peixe;

• Docapesca- Portos e Lotas, S.A.;

• Lotaçor, S.A. - Serviço de Lotas do
Açores.



A Fileira do Pescado pretende
promover e valorizar a qualidade e a
sustentabilidade do pescado consumido
em Portugal.

O Projeto “Pescado Controlado”
contempla uma campanha de
comunicação em diferentes meios de
comunicação social, tais como rádios
nacionais e locais, assim como em
diferentes pontos de venda de produtos
da pesca.



Atualmente está em curso um
estudo pioneiro que visa
relacionar os hábitos de consumo
alimentar – em particular, de
peixe – dos portugueses com a
saúde cardiovascular avaliada
pelo indice ómega-3.





• Na década 2009 – 2019, os esforços
concertados de toda a fileira alimentar
do mar, produziram excelentes
resultados com as exportações a
subirem 97% em valor, ou seja,
duplicámos o valor das exportações na
fileira alimentar do mar.

• No mesmo período, o crescimento
das exportações de produtos
congelados da fileira alimentar do mar,
foi de 286%, em valor, ou seja, mais do
que triplicámos o valor das exportações
de congelados.
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Fonte: Estatísticas da pesca INE e DGRM



milhares de euros

EXPORTAÇÕES 2009 2019 2009 vs 2019

Peixes frescos ou refrigerados 92 955 148 880 60%

Peixes congelados 70 119 270 407 286%

Filetes 46 149 72 310 57%

Peixe seco, salgado e fumado 56 677 66 333 17%

Crustáceos 60 302 81 787 36%

Moluscos 55 615 179 147 222%

Preparações e conservas de peixe 116 869 214 255 83%

outros 51 519 53 251 3%

Exportações de produtos da fileira alimentar do mar 550 205 1 086 370 97%

Fonte: Estatísticas da pesca INE e DGRM



O peixe é um alimento muito saudável
e bastante apreciado pelos
portugueses.

Consumo 
(Kg anuais per capita)

América do Norte 22,40
Europa 21,60

Mundo 20,30
Portugal 60,92

Fonte FAO (2017)

Em 2019, foi necessário importar
505.962 toneladas de pescado.



Fonte: Estatísticas da pesca INE e DGRM

Captura e produção de biomassa (pesca e aquacultura) (1000 t)

As capturas em Portugal da pesca têm
vindo a diminuir.



A pandemia e os respetivos
confinamentos criaram uma
disrupção na trajetória crescente
das exportações da fileira
alimentar do mar.



milhares de euros

EXPORTAÇÕES 2019 2020 2019 vs 2020

Peixes frescos ou refrigerados 148 880 128 145 -14%

Peixes congelados 270 407 195 380 -28%

Filetes 72 310 50 604 -30%

Peixe seco, salgado e fumado 66 333 63 391 -4%

Crustáceos 81 787 64 533 -21%

Moluscos 179 147 124 367 -31%

Preparações e conservas de peixe 214 255 243 784 14%

outros 53 251 47 396 -11%

1 086 370 917 600 -16%

Fonte: Estatísticas da pesca INE e DGRM



Na presente década, espera-se que a
população mundial cresça 10%, entre
2020 e 2030, atingindo o valor de
8.543 milhões de pessoas que
necessariamente terão que ser
alimentadas.

A crescente apetencia por produtos da
pesca e aquicultura implicam uma
enorme responsabilidade para o setor
que representamos , desafio que não
enjeitamos e nos propormos vencer.
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