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INTRODUÇÃO

0
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A ALFA - Associação Livre de Fotógrafos do Algarve – Entidade sem
fins lucrativos, apresenta aos seus associados, para cumprimento dos
dispositivos legais e estatutários o seu relatório e contas respeitante
ao ano económico de 2020.
A atividade da Associação centrou-se nas áreas nucleares, de acordo
com a sua identidade associativa: formação, exposições e a
realização de passeios fotográficos.
A dinâmica da associação foi afetada pela situação de pandemia
Covid – 19 em que se viveu no país e no mundo, traduzindo-se numa
redução do número de iniciativas culturais inicialmente previstas.
No capítulo da formação, a ALFA promoveu a realização de cursos de
curta duração, tendo-se focado na formação em fotografia em vários
níveis e na edição de imagem. Todas as ações de formação foram
lecionadas por formadores acreditados pelo IEFP, fotógrafos
profissionais nossos associados.
A sala da ALFA na Galeria ARCO registou em 2020 um total de 420
espectadores / participantes, um número mais baixo que os
inicialmente 900 previstos.
Procurámos sensibilizar, através do diálogo com as associações
vizinhas Ar Quente e ATAF a necessidade de cooperação para a
realização de obras de conservação e manutenção do espaço exterior
da Galeria Arco bem como a introdução de melhorias da imagem na
entrada. Por livre iniciativa realizámos e suportámos os custos de
renovação da área ajardinada.
Desde 2008, data de arranque da nossa atividade, temos apostado
nas parcerias, na valorização e qualificação dos associados /
formação, sempre de modo sustentável.
Nas páginas seguintes apresentam-se as atividades desenvolvidas,
detalhes da comunicação e os documentos de prestação de contas.
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ÓRGÃOS SOCIAIS
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Os dirigentes associativos em regime de voluntariado, por órgão
social, são os seguintes:
Assembleia Geral
Presidente: Vítor Azevedo, sócio nº 43, reformado, fotógrafo de
natureza
Vice-Presidente: Joaquim Pedro Santos, sócio nº 96, engenheiro
civil
Secretário: Mauro Rodrigues, sócio nº 67, gestor TIC, youtuber
Suplente: Saúl Jorge Lopes, sócio nº442, médico pediatra
Direção
Presidente: Carlos Gama Cruz, sócio nº 31, profissional de
comunicação
Vice-Presidente: Vico Reis Ughetto, sócio nº 642, licenciado em
marketing, profissional de vídeo e fotografia
Tesoureiro: Raúl Coelho, sócio nº 40, licenciado em ciências da
comunicação, técnico
de back office
Vogal: Sérgio Inácio, sócio nº 430, funcionário público
Conselho Fiscal
Presidente: Dina Pereira, sócia nº 616, funcionária pública
Vice-presidente: Elsa Nascimento, sócia nº 631, contabilista
certificada, fotógrafa de
viagens
Secretário: José Simões, sócio n.º 55, empresário de reabilitação
urbana, fotógrafo de natureza
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ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS
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Formação | Cursos
No capítulo da formação realizámos na nossa sede na Galeria Arco
cinco cursos de fotografia, de curta duração (15 horas), dirigido a
diferentes faixas etárias, sempre com um número muito reduzido de
participantes, em segurança e com respeito das regras da DGS.

Exposições | Mostras fotográficas
Dinamizámos duas exposições no interior da nossa sala e em ambas
garantimos a abertura da porta e o acesso livre ao público.
A primeira exposição “Our Nature” esteve patente em março. Um
projeto de empreendedorismo social que reuniu Joana Martins,
maquilhadora, Margarida Pereira, cabeleireira, Fabiana Saboya e
Jeniffer Xavier, fotógrafas e Demi Goede, modelo. Em paralelo
decorreram workshops e master classes gratuitos.
A segunda exposição fotográfica “Quartervois” da autoria de Carolina
Sousa, uma jovem promissora fotógrafa farense esteve patente desde
19 de agosto, Dia Mundial da Fotografia, até ao final de setembro.
Devido às muitas restrições no acesso a lugares fechados e à
situação pandémica submetemos um pedido de apoio pontual à
Câmara Municipal de Faro para a aquisição de estruturas expositivas
para ser possível realizar nos próximos dois anos exposições ao ar
livre de grande escala.

Terraço da Galeria Arco
No espaço comum do terraço da Galeria Arco acolhemos uma peça do
consagrado artista plástico Pedro Cabrita Reis, uma iniciativa
dinamizada pela Câmara Municipal de Faro, entre 7 de setembro e 15
de novembro. Não dispomos de dados sobre o número de
espetadores / visitantes.
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Passeios fotográficos |Viagens acompanhadas
Passeio fotográfico ao Festival Internacional de Fotografia da
Andaluzia| Huelva , 22 de fevereiro
Passeio ao jardim Eco-Botânico de Querença / Loulé, 5 de outubro.

COMUNICAÇÃO
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Logotipo
Procedemos à renovação do logotipo. Criámos um logo de leitura
mais fácil e uma imagem mais moderna, apelativa e contemporânea.

Website: a principal ferramenta
Em termos de comunicação privilegiámos a divulgação da
programação permanentemente disponível no nosso site em
https://www.alfa.pt/site/, as redes sociais (You Tube, Facebook e
Instagram), a newsletter digital e a publicação regular de artigos de
opinião no suplemento temático “Cultura a Sul” no Postal do Algarve.
O website da ALFA registou em 2020 um decréscimo do número de
visitantes face aos meses homólogos do ano anterior. Dispomos de
um perfil no Facebook e Instagram onde divulgamos regularmente as
atividades e eventos.
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BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS 0
5
Balanço em 31.12.2020

(valores em euros)

Rúbricas

31.
12.2020

ACTIVO
Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis

31.
12.2019

3.759,03

4.424,20

31.209,28

12.791,17

34.968,31

17.215,37

17.215,37

13.772,40

17.752,94
34.968,31

3.442,97
17.215,37

Ativos intangíveis
Investimentos financeiros
Acionistas / sócios
Ativo corrente
Inventários
Clientes
Estado e outros entes públicos
Diferimentos
Outros ativos correntes
Caixa e depósitos bancários
Total do Ativo
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
PASSIVO
Capital Próprio
Capital realizado
Outros instrumentos de capital próprio
Reservas
Resultados transitados
Outras variações no capital próprio
Resultado líquido do período
Total do capital próprio
Passivo
Passivo não corrente
Provisões
Financiamentos obtidos
Outras contas a pagar
Passivo corrente
Fornecedores
Estado e outros entes públicos
Diferimentos
Outros Passivos correntes
Total do passivo
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Total do capital próprio e do passivo

34.968,31

O Tesoureiro,

17.215,37

A Direção,

Demonstração dos Resultados por Naturezas
Período findo em 31.12.2020
(valores em euros)

Rúbricas

3
1.12.2020

RENDIMENTOS E GANHOS
Vendas e serviços prestados
Subsídios à exploração
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das
matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal
Imparidades (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas
Resultados antes depreciações, gastos
de financiamento e impostos
Gastos / reversões de depreciação e de
amortização
Resultado operacional (antes de gastos
de financiamento e impostos)

31
.12.2019

2.337,00
22.500,00

2.989,00
7.400,00

6.082,16

6.584,45

436,00

884,24
77,55

19.190,84

4.611,29

1.437,90

1.168,32

17.752,94

3.442,97

17.752,94

3.442,97

17.752,94

3.442,97

Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período
Resultado líquido do período

O Tesoureiro,

A Direção,

NOTAS AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADOS
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Notas ao Balanço:
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- Ativos fixos tangíveis – o valor apresentado resulta entre o
somatório do valor do equipamento básico de 2.009,36 € com o valor
de equipamento administrativo de 5.876,93 €, deduzido das
respetivas depreciações acumuladas no valor 4.127,26 €;
- Caixa e depósitos bancários – o valor de 31.209,28 €, resulta do
saldo bancário existente à data de 31 de dezembro de 2020;
- Resultados transitados – o valor apresentado de 17.215,37 €
resulta do somatório de todos os resultados líquidos apurados dos
exercícios de atividade da ALFA, até 31 de dezembro de 2019;
- Resultado líquido do período – o valor apresentado de 17.752,94
€ refere-se ao apuramento do resultado líquido de 2020, valor o qual
provêm da Demonstração de Resultados.

Notas à Demonstração de Resultados:
- Vendas e serviços prestados – o valor apresentado resulta do
total das receitas resultantes da organização de cursos de formação e
de passeios fotográficos;
- Subsídios à exploração – o valor apresentado resulta do subsídio
entregue pelo Município de Faro, no âmbito do “Apoio ao
Associativismo 2020” e do “Protocolo de Colaboração com a ALFA”;
- Fornecimentos e serviços externos – o valor apresentado resulta
do somatório das rúbricas: Serviços especializados – 3.198,73 €;
Materiais – 1.743,75 €; Energia e Fluidos – 408,11 €; Deslocações,
Estadas e Transportes – 634,90 €; Serviços Diversos – 96,67 €;
- Outros rendimentos e ganhos – o valor apresentado refere-se ao
somatório entre as quotas recebidas no valor de 420,00 € e o valor de
16,00 €, referente a donativos;
- Gastos/reversões de depreciação e de amortização – o valor
apresentado refere-se às amortizações do exercício, as quais são as
seguintes:
Equipamento
básico
–
90,98€
e
Equipamento
administrativo – 1 346,92€.

RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL

0
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RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL

Relatório e Contas 2020

10

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Devido à pandemia não foi possível realizar a maioria dos passeios
fotográficos planeados nem tertúlias e acabámos por adiar o projeto
“Plataforma de reservas para promover o Algarve como destino de
Fotografia”.
Apesar da redução do número de atividades mantivémos uma
programação regular ao longo de todo o ano, introduzimos
ajustamentos e acrescentámos tarefas não previstas.
A Direção da ALFA quer aproveitar para felicitar e agradecer a todos
quantos participaram e colaboraram na vida da Associação neste
último ano, e que tornaram possíveis os vários momentos vividos.

Faro, 14 de março de 2021

A Direção
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ALFA - Associação Livre de Fotógrafos do Algarve
Espaço ALFA - Rua António Maria Labóia, 1 - Cidade Velha
8000-098 FARO, ALGARVE – PORTUGAL
www.alfa.pt
www.facebook.com/alfaphoto
Reservas Galeria ARCO: telm. 91 7560 960

Contribuinte nº 508 500 850
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