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RELATÓRIO ANUAL ACEGE 2019

Para ser grande, sê inteiro: nada Teu exagera ou exclui.
Sê todo em cada coisa. Põe quanto és. No mínimo que fazes.
Assim em cada lago a lua toda. Brilha, porque alta vive.
Fernando Pessoa
Os obstáculos ao serviço do bem comum surgem sob
diversas formas (…) mas o mais significativo para um líder
empresarial, a nível pessoal, é ter uma vida “dividida”.
A vocação do líder empresarial

INTRODUÇÃO

VIVER COM UNIDADE, PROPÓSITO E SENTIDO DE MISSÃO
A Direcção Nacional da ACEGE - Associação Cristã De Empresários e Gestores, tem o maior gosto de
apresentar o Relatório de Actividades de 2019, o primeiro do seu mandato.
Um ano de importantes e relevantes realizações, mas também de reorganização estratégica e de
profundas alterações no seu funcionamento interno de forma a ser mais ágil e eficaz na prossecução da
sua Missão.
Em 2019 assumimos o tema “Liderar para transformar” como mote do ano, desafiando os nossos
associados a viverem a realidade empresarial com sentido de missão, assumindo Lideranças
transformadoras da sua vida, das empresas e da sociedade. Lideranças competentes e empenhadas,
exercidas com amor e justiça, por líderes com vidas centradas no essencial, vividas com unidade do que
defendem e fazem.
Nesse sentido, a ACEGE continua a ser uma comunidade de pessoas, activa e transformadora, um
espaço de debate e de desafio pessoal para um olhar renovado sobre a empresa e o ecossistema
empresarial onde nos inserimos.
A ACEGE quer ser fermento de Verdade e Justiça, na vida dos seus membros, em cada empresa e nas
lógicas empresariais. Sem protagonismos e não procurando poder, sem tacticismo e sem outras lógicas
de intervenção, que não seja o desejo profundo de anunciar que é através do trabalho de cada um, da
entrega das suas qualidade e recursos a uma missão, à vida daqueles que trabalham numa empresa, que
podemos ser instrumentos da promoção da dignidade de cada pessoa, da construção do Bem Comum.
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Foi um ano intenso e de grande valor, onde voltámos a ser confrontados com o testemunho de líderes
que se deixaram transformar interiormente e que nas suas lideranças iniciaram processos de
transformação nas decisões e nas empresas. Uma transformação que, quando assumida com verdade,
não promove apenas uma melhoria do que existe, mas antes uma profunda renovação, um começar de
novo, na atenção aos outros, na forma de decisão e acção, na forma como se vive toda a vida com
autenticidade e unidade de valores.
Terminámos o ano com a certeza do muito que ainda há por fazer, mas com a certeza que tudo fizemos
para que a ACEGE continue a sua acção essencial de ajudar a transformar o coração dos líderes
empresariais, e através deles, as empresas e toda a sociedade.
Apresentamos o presente relatório, com as diferentes iniciativas e programas, agrupadas em torno dos
três passos de transformação em que acreditamos:
1. uma proposta de transformação pessoal
2. uma proposta de transformação empresarial
3. uma proposta de influência do ecossistema empresarial
Uma nota final de profundo agradecimento e reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pelos
colaboradores que deixaram a ACEGE este ano – Eduardo Vieira, Gabriela Costa e Mária Pombo – e a
todos os colaboradores e voluntários, na sede e em cada núcleo, que tornaram possível concretizar este
caminho e permitem a presença da ACEGE em tantos palcos e locais.
Um agradecimento essencial a todos os associados pela sua participação e apoio ao longo de todas as
iniciativas, e aos nossos parceiros patrocinadores que tornaram possível que a ACEGE pudesse ter os
meios necessários para desenvolver a sua acção.
Em 2020, seremos chamados a dar continuidade a este caminho, numa realidade de profunda crise
sanitária, económica e social e, por isso mesmo, uma realidade que apelará ainda mais à acção de cada
líder, à capacidade de superação de cada um e da ACEGE.
Estamos disponíveis para essa Missão, em conjunto com todos os associados, e com a certeza que a
Graça de Deus nos inspirará a procurar fazer o Bem.

A Direcção Nacional
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MOMENTOS QUE MARCARAM 2019
Janeiro
Início do Ciclo de almoços/debate “Liderar para transformar” com
Miguel Maya - CEO Millenniumbcp, em Lisboa, que teve mais 43
sessões em todo país, envolvendo mais de 2.000 participantes

Fevereiro
Renovação do Compromisso Pagamento Pontual (CPP) de 1.043
empresas. Um programa em crescimento e que em 2020 avançará
para a criação de uma certificação.

Março
Sessão de apresentação do Estudo da Nova SBE sobre “Desafios à
Conciliação Família-Trabalho” para a CIP e ACEGE. Entrega dos
certificados efr 2019 às 16 empresas portuguesas.

Abril
Eleição dos novos órgãos sociais para 2019/2021, sendo a Direcção
Nacional liderada por João Pedro Tavares, a Assembleia Geral por
Salvador de Mello e o Conselho Fiscal por Jaime Bastos.

Maio
Peregrinação ACEGE a Fátima, dois dias de caminho a pé em
comunidade e oração, com o Pe. José Pinheiro e rezando por toda
a comunidade associativa.

Junho
Encerramento da 2ª Formação de Executivos ACEGE / Católica
Porto Business School em Vila Real, mostrando a validade desta
parceria para os associados e a região.

Julho
Reforço da equipa efr - empresa familiarmente responsável - para
corresponder ao crescimento do programa e à exigência do tema.

Setembro
Tomada posição da ACEGE Next sobre “Conciliação família e
trabalho nos programas eleitorais”, desenvolvido por quatro
grupos de trabalho, tendo sido apresentada numa conferência
sobre o tema.

Outubro
Reunião de abertura de ano dos Grupos Cristo na Empresa com a
presença de D. Manuel Clemente e com a presença de 125 pessoas

Novembro
Curso "A economia de Francisco", dirigido a 50 gestores até aos 35
anos, em parceria com Nova SBE, AESE e Católica-Lisbon, que
dinamizou um conjunto de reflexão e intervenção sobre o tema.

Dezembro
Tomada de posição ACEGE sobre os “Pagamentos pontuais e ciclos
de governação” apelando ao efectivo cumprimento dos prazos de
pagamento, especialmente da Administração Central.
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2019 EM GRANDES NÚMEROS
# Iniciativas

# Participantes

# Empre- #
sas
Alcance

Comunidade ACEGE

nd

1.127

nd

nd

ACEGE Next - Conciliação
família e trabalho

3

116

nd

2.000

ACEGE Next - A economia
de Francisco

4

56

nd

100.000

Ciclo
“Liderar para
Transformar”

36

1.500

1.200

1.500

Cristo na Empresa

245

368
1.960

218

nd

. 245 reuniões (7 por cada grupo - 35)
. 368 membros grupos CnE
. 1960 participações em reuniões

Comunicação digital
(emails associados)

. 674

. 1.100

nd

1.100

. 365 Evangelho do dia
. 252 Company of prayer
. 57 Newsletters temáticas

Certificação efr –
empresas familiarmente
Responsáveis

15

15

15

16.000

. 15 empresas certificadas
. 16.000 colaboradores

Sensibilização Conciliação
Família e Trabalho

8

450

nd

nd

. 7 Conferências efr
. 1 Fórum efr

Compromisso
Pagamento Pontual

7

3.000

1.247

+90.000

. 1.247 Empresas aderentes com
90.000 trabalhadores
. Tomada de posição
. Parcerias

VER – valores, ética e
responsabilidade

45

>5.000

nd

+200.000

. 45 newsletters
. 5.000 leitores
. +200.000 visualizações ano

Fundo Bem Comum

7

35

7

+8.000

. 7 empresas investimento e PROC.
. 8.000 clientes / beneficiários

UNIAPAC

4

1

na

na

. Participação reuniões Board Europa

Tomadas de posição

1

na

na

+200.000

. Tomada posição “Ciclos de
governação e Pagamento Pontual”

Iniciativa

ODS

Output

Transformar os líderes
. 1.127 associados
. 72 voluntários
. Conclusões grupo trabalho
. Conferência (apresentações)
. Tomada posição pública
. Curso “Economia Franc.” - 9 sessões
. Sessão com AESE
. 8 - Programa semanal RR
. 10 - Programas semanal Ecclesia
. 36 Conferências/Debate em todo o
país

Transformar as empresas

Transformar ecossistema
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2019: OS NOSSOS RESPONSÁVEIS
Os 1.127 associados

O Assistente Nacional
Pe. Mário Rui Leal Pedras

A Direcção Nacional
João Pedro Tavares (Presidente)*
Pedro Rocha e Melo (Vice-Presidente)*
Acácio Lopes (Leiria)
Anabela Pires (Bragança)
Bernardo Vasconcelos (Acege Next)*
Carla Rebelo*
Cristina Vaz Tomé*
Fátima Amorim (Braga)
Gonçalo Patrocínio (Lisboa/Oeste)
João Anacoreta Correia (Porto)
João Breda (Aveiro)
João Coimbra (Ribatejo)
João Quintela Cavaleiro (Vila Real)
José Lopes Coelho (Viseu)
José Perleques (Setúbal)
Patrícia Liz*
Paulo Lopes (Algarve) *
Paulo Rebelo Barradas (Coimbra)
Ricardo Gouveia (Funchal)
Rui Diniz*
Sebastião Beltrão*
* Direcção Executiva

A Mesa da Assembleia Geral
Salvador de Mello (Presidente)
Maria Cortez Lobão (Vice-Presidente)
David Zamith (Secretário)
Teresa Magalhães Crespo Salvador (Secretário)

Conselho Fiscal
Jaime Bastos (Presidente)
Nuno Moreira
Sara do Ó

O Conselho Estratégico
António Pinto Leite (Presidente)
António Monteiro – Fundação MillenniumBcp
Armindo Monteiro – COMPTA
José Roquette – Esporão
João Talone
D. Manuel Clemente
Maria Cortez Lobão – Herdade Maria da Guarda
Miguel Seabra – Credit Suisse
Paulo Macedo – Caixa Geral de Depósitos
Pedro Castro e Almeida – Santander
Raul Galamba
Salvador de Mello – José de Mello Saúde
Vasco de Mello – Brisa

O Secretariado-Geral
Jorge Líbano Monteiro (SG)
Isabel Nobre Guedes (SG)
Carmo Vitorino (Next)

O VER
José Holtreman Roquette (Presidente)
Nuno Brito
Jorge Líbano Monteiro
Helena Oliveira

O Bem Comum
Manuel Cary (Presidente)
Pedro Pires
Jorge Líbano Monteiro
Pedro Pinto Gonçalves (Director)
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2019: As iniciativas
1. ACEGE: UMA PROPOSTA DE TRANSFORMAÇÃO PESSOAL
A ACEGE é uma associação de pessoas que se sentem desafiadas a viver mais plenamente a sua vida, a
descobrir o sentido e o propósito do seu trabalho, da sua dedicação profissional, a querer “acertar” nas
suas decisões e na sua vida.
Nesse sentido, temos como primeiro objectivo ser uma comunidade de pessoas, um espaço de encontro
e de companhia entre aqueles que fazem o mesmo caminho, criando instrumentos e meios para formar,
desafiar e inspirar a ir mais fundo e mais longe nessa procura.
O real impacto da ACEGE é na vida de cada um dos membros, nas suas decisões e acções enquanto
gestores e empresários. Partilhamos algumas das iniciativas desenvolvidas neste âmbito:

ACEGE Next – inspirar uma nova geração de líderes
A ACEGE Next é um espaço para o encontro e reflexão da nova geração em torno das suas questões
específicas. Em 2019, as suas acções foram definidas tendo por base dois grandes eixos:
- A Conciliação família e trabalho, através de grupos de trabalho que procuraram sistematizar a
realidade da conciliação para a geração 25/35 anos e que medidas e práticas de conciliação deveriam
ser seguidas por cada um, pelas empresas e pelo Estado para potenciar a harmonização entre estas duas
realidades da nossa vida. Uma reflexão que culminou na análise dos programas dos partidos às eleições
legislativas, numa conferência e na Tomada de Posição para uma escolha política familiarmente mais
responsável;
- A “Economia de Francisco”, uma proposta do Papa Francisco aos jovens de todo o mundo para um
debate sobre a economia actual e procura de novos caminhos. Um desafio aceite pela ACEGE Next, que
promoveu um percurso de reflexão e preparação do encontro de Assis através de um Curso com a AESE;
Nova SBE e Católica-Lisbon, coordenado pelo Prof. Ricardo Zózimo que contou com 56 participantes. Um
curso que extravasou o âmbito das aulas, através de diferentes acções complementares e com a
presença na Rádio Renascença e Ecclesia com programas semanais e que irá continuar nas Jornadas
Mundiais da Juventude em 2022.
Em 2020, a ACEGE Next continuará a acompanhar estes temas, procurando alargar a sua acção à
academia e aos diferentes núcleos da ACEGE.

Grupo de participantes no curso "Economia de Francisco" e Responsáveis grupos trabalho "Conciliação Família e Trabalho"
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Ciclo “Liderar para transformar”
Partilhar testemunhos de liderança na primeira pessoa, informação com valor económico e empresarial
e promover o encontro regular entre os associados é uma das iniciativas base de actuação da ACEGE
desde a sua fundação em 1952.
Nesse sentido, através dos 14 núcleos regionais da ACEGE, foram realizadas em todo o país 36 sessões,
que envolveram mais de 1.500 participantes, e que contaram com a intervenção de líderes de
referência, que mostraram como lideram e como pretendem transformar as suas organizações.
Destacamos, a título de exemplo e por cronologia de intervenção, a presença de: Miguel Maya MillenniumBcp, José Theotónio - Grupo Pestana, Alexandra Machado - Girl Move; Fernando Guedes CEO Sogrape; Douglas Gilman - CEO GL, Joana Marques Vidal – ex-Procuradora Geral da República;
Pedro Carvalho - CEO Couro Azul; . José Frazão SJ - Provincial da companhia de Jesus; D. Manuel
Clemente - Patriarca de Lisboa, entre muitos outros.

Miguel Maya; Fernando Guedes; Paul Symington e D. Manuel Clemente em diferentes sessões

Grupos de reflexão “Cristo na Empresa”
Os grupos Cristo na Empresa, iniciados há 10 anos, são grupos de referência que, através da partilha
entre os seus membros, afirmam a vivência do trabalho como elemento essencial da vocação de cada
um; aprofundam valores e critérios de decisão na gestão; influenciam a intervenção de cada um na
empresa e na sociedade.
Um espaço que se impôs à ACEGE e que hoje é reconhecido como de enorme valor por todos os seus
participantes, ao permitir uma reflexão pessoal, sem defesas e entre pares, de diferentes empresas e
sectores, que ajuda a unificar as diferentes facetas da vida de cada um e a ganhar profundidade e
consistência na liderança. Uma experiência que proporciona uma transformação pessoal e profissional
naqueles que fazem este caminho.
No final de 2019, contava com 363 membros, sendo nosso objectivo chegar aos 400 membros em 2020.

Sessão de início ano com D. Manuel Clemente; Primeiro Grupo com 10 anos de existência
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Presença diária nos meios electrónicos e redes sociais
Ao longo do ano mantivemos sempre a presença online junto dos nossos associados:
- diariamente por email com o “Evangelho do dia” e o “Company of prayer”;
- semanalmente com a newsletter VER – valores, ética e responsabilidade,
- sempre que necessário através dos convites e desafios para acções especificas.
- nas redes sociais mantemos uma presença regular e activa: no Facebook (4.020 seguidores), iniciámos
a presença no Linkedin (842 seguidores) e Instagram (660 seguidores).

Site - www.acege.pt; instagram e facebook acege

Quem são os membros que fazem a ACEGE
No final de 2019 a ACEGE soma 1.127 membros, presentes em 14 núcleos regionais activos.
Durante o ano entraram 83 novos membros e, para 2020, queremos crescer para 1.230, um aumento
líquido de 103 associados (nota para o facto de em 2018 ter sido efectuada uma “actualização” de
associados que levou à saída de cerca de 200 membros).
Números dos actuais associados
- 18% são mulheres;
- 10% têm menos de 40 anos e fazem parte da ACEGE Next
- 37% são de zonas fora de Lisboa;
- Ao nível da participação nas iniciativas
. 31% são membros dos grupos “Cristo na empresa”;
. mais de 50% participaram presencialmente nas actividades realizadas.
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2019: AS INICIATIVAS
2. UMA PROPOSTA DE TRANSFORMAÇÃO EMPRESARIAL
A ACEGE sabe que líderes e gestores transformados são a base essencial para qualquer mudança nas
organizações, porque as verdadeiras revoluções começam na decisão livre de cada um em seguir um
determinado caminho, em tornar melhor a sua realidade.
Nesse sentido, a ACEGE continuou a apostar no envolvimento dos seus associados e outros líderes de
empresas e organizações, em projectos-bandeira que, ao mesmo tempo que combatem problemas
estruturantes da nossa economia e sociedade, sinalizam o caminho de verdade e justiça que
defendemos para o mundo empresarial, para todas as empresas de todos os sectores, e em todas as
fases da realidade económica. Dessas iniciativas destacamos:

Conciliação Família e Trabalho / certificação efr
A ACEGE fez uma forte aposta no tema da Conciliação Família e Trabalho, por considerá-lo central para a
dignificação dos colaboradores na empresa, serem olhados como pessoas, e porque a vida familiar de
cada um é essencial para o seu bem-estar e para o desenvolvimento da nossa sociedade. Nesse sentido,
ao longo do ano:
- Sensibilizámos mais de 3.000 associados e comunidade empresarial sobre o tema da
conciliação família e trabalho, através de conferências e de sessões debate;
- Procurámos aprofundar o conhecimento prático sobre o tema, através da promoção do
estudo sobre “Conciliação família e trabalho”, realizado pela NovaSBE – Prof. Miguel Pina e
Cunha com a CIP, apresentado em Março na NovaSBE e que fez a identificação dos principais
estudos a nível mundial;
- Dinamizámos a certificação efr – entidades familiarmente responsáveis, como instrumento
para tornar presente as questões familiares na gestão e nas decisões e políticas das empresas,
assumindo internamente a preocupação com a vida de cada trabalhador, e afirmando que o
sucesso da empresa tem de ir a par com o “sucesso” pessoal e familiar dos trabalhadores.
- Realizámos o Fórum efr, que reuniu mais de 80 empresas, no Santander em Dezembro, onde
foi assinalado o interesse das empresas para esta certificação e para a procura de medidas efr.
No final de 2019 estavam certificadas 15 empresas de referência no mercado com mais de
16.000 trabalhadores: ACEGE, Aveleda, BEL, Bio-rumo, Brisa, EDP, DPM, Fidelidade Assistance,
Nippon Gases, Morais Leitão, Santander, Sol dos pequeninos, VER, XZ).

Empresas portuguesas no dia da recepção do certificado efr
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Pagamentos a horas aos fornecedores
A ACEGE, em parceria com a CIP, IAPMEI e a APIFARMA, estão
fortemente empenhadas no programa “Compromisso Pagamento
Pontual” (www.pagamentospontuais.org), que promove o pagamento
a horas a fornecedores, combatendo uma cultura de permissividade e
de irresponsabilidade que afecta o desenvolvimento das empresas e a
competitividade da economia Portuguesa.
No final de 2019 o Compromisso Pagamento Pontual tinha 1.247 empresas aderentes (representativas
de todos os sectores, regiões e dimensão de empresas) totalizando mais de 100.000 trabalhadores e
mais de 14 milhões de euros de facturação. Ao longo do ano o programa desenvolveu um conjunto de
iniciativas de sensibilização e apoio a empresas, bem como intervenções públicas que procuraram
colocar o tema na agenda mediática e política.
Em Dezembro, foi elaborado um estudo sobre “Os ciclos políticos de governação e os pagamentos
pontuais – Desafio ao Governo e aos Líderes empresariais” onde foram apresentadas as medidas e os
resultados dos três últimos executivos nesta área e formulando desafios concreto para o novo ciclo
governativo.
Em 2020 queremos atingir as 1.500 empresas aderentes ao CPP, iniciar um processo de certificação de
empresas que pagam no prazo definido, dando assim mais um passo na consolidação e impacto deste
programa.

Adesão da Câmara municipal da Chamusca e empresas locais ao compromisso

Comunidade ACEGE de partilha de conhecimento e desafios
A ACEGE é uma comunidade aberta de reflexão e partilha de ideias. Uma comunidade dinâmica que
marca a sua presença nas Empresas e na Sociedade onde os nossos associados estão presentes
Uma comunidade que suporta, acompanha e
desafia cada um dos seus associados e toda a
comunidade empresarial a um novo olhar sobre
a realidade, sobre práticas de gestão, sobre as
pessoas. Uma comunidade que quer desafiar
cada um a ser o instrumento mais poderoso de
transformação
e
enriquecimento
das
organizações onde está inserido.
Em 2019 foram realizadas 92 ações em todo o
país, inseridas nos diversos programas e
iniciativas que a ACEGE dinamiza
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2019: AS INICIATIVAS
3. UMA PROPOSTA DE TRANSFORMAÇÃO DO ECOSSISTEMA
Na ACEGE acreditamos que lideres e gestores transformados modificam as empresas, aqueles que
consigo trabalham e o ecossistema onde estão inseridos. É cada vez mais consensual que todos estamos
interligados e nos influenciamos mutuamente, que cada um tem uma responsabilidade pessoal pelo
cuidar da Casa Comum, como nos desafia o Papa Francisco, mas é também essencial que possam existir
medidas que enquadrem e sustentem a acção de cada um.
Nesse sentido, a ACEGE continua a apostar no desenvolvimento de programas de difusão da mensagem
de apoio a empreendedores sociais e de colaboração com diferentes entidades da sociedade civil.
Dessas iniciativas destacamos:

VER – Valores ética e responsabilidade
Um dos Orgãos de Difusão de Informação da ACEGE, que semanalmente continua a oferecer conteúdos
de grande qualidade, apresenta novos prismas de análise e reflexão sobre temas actuais, dá voz aos
especialistas e à academia, numa síntese única no panorama jornalístico português. O VER tem cerca de
5.000 leitores registados e, em 2019 contou com um número de visualizações superior a 200 mil.
No primeiro semestre do ano o VER fez uma profunda remodelação e reorganização interna.

Fundo Bem Comum
Tendo em consideração a pobreza de novos desempregados com mais de 40 anos e os múltiplos
problemas sociais existentes em Portugal, a ACEGE promoveu a constituição do Bem Comum SCR e o
Fundo Bem Comum, aos quais aderiram prontamente um conjunto de empresas e instituições sob a
forma de accionistas, investidores e parceiros. O Bem Comum propõe-se utilizar o Private Equity numa
função social de criação de empresas, economicamente sustentáveis e com elevado impacto social.
Um projecto inovador em Portugal, possível graças a promotores de enorme competência, coragem e
sentido social.
Dos projectos investidos destacamos três - Book in loop, Academia de Código e Speak - com
características muito diferentes, mas alinhados no mesmo sentido de apoio e impacto social.

UNIAPAC
A ACEGE após o sucesso do Encontro Mundial realizado em Lisboa em 2018, manteve uma forte
participação na UNIAPAC com a eleição do João Pedro Tavares para o Board Europeu e liderança de uma
task-force para a definição estratégica da UNIAPAC.
Nota também para a eleição do associado da ACEGE Bruno Bobone para Presidente do Board Mundial,
e da Presidente da associação cabo-verdiana para Presidente da UNIAPAC África, duas eleições que
aumentam a responsabilidade das associações lusófonas no futuro da federação.
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Outras iniciativas
Ao longo do ano de 2019 a ACEGE foi convidada a estar presente em conferências e mesas redondas, a
ministrar aulas, seminários e cursos de universidades, empresas e instituições. Um conjunto de
iniciativas a que procurámos sempre responder afirmativamente de forma a partilharmos a nossa visão
e o nosso entendimento da realidade em que vivemos.
Destacamos:
- A divulgação activa em torno da conferência mundial “A Economia de Francisco”, nomeadamente: A
presença na Rádio Renascença e na Agência Ecclesia assumidos pela ACEGE Next, como um espaço de
afirmação de uma nova geração, de novos intervenientes no debate público

- O Curso de formação em Liderança dirigido à Diocese de Leiria, com o apoio da Fundação Gaudium
Magnum, desenvolvido em três fases: uma reflexão estratégica da Diocese: Cursos de Liderança para os
sacerdotes e finalmente as sessões para os responsáveis dos movimentos e obras da Diocese.

Curso de formação permanente do Clero Leiria e direcção do núcleo de Coimbra da ACEGE
- A iniciativa “Diálogo Social na Igreja” que reúne associações católicas de trabalhadores e gestores,
como a Caritas e a Comissão Nacional Justiça e Paz, e que pretende fomentar o diálogo, o
conhecimento, a reflexão e a procura de soluções conjuntas para as empresas.
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2019: A SITUAÇÃO FINANCEIRA…
As Contas da ACEGE em 2019 apresentaram um resultado líquido, depois de impostos, positivo de
16.011€ (depois da consolidação com o VER) e em linha com o orçamento do ano (conforme gráficos
próxima página).
As contas receberam o parecer positivo do Conselho Fiscal e foram certificadas, sem qualquer nota, pela
sociedade G. Castro, R. Silva, A. Dias e F. Amorim, SROC.
O resultado alcançado este ano só foi possível, graças a uma lógica de contenção de custos, à
generosidade de mais de 90 voluntários envolvidos nas diferentes iniciativas, e aos nossos parceiros e
patrocinadores que com o seu apoio e confiança possibilitaram atingir este nível de acção e impacto.
Sobre as contas de 2019, deixamos cinco notas:
- A ACEGE tem uma estrutura financeira frágil, não tendo fundos próprios e assegurando o seu
funcionamento anual pelas quotas anuais dos associados, empresas patrocinadoras e receitas de
projetos desenvolvidos. Nesse sentido, destacamos como muito positivo o aumento da cobertura das
despesas base (gerais e pessoal) pelas quotas dos associados, de 39% em 2016 para 63% em 2019, e de
75% contando com as receitas dos serviços prestados. Um rácio relevante que queremos continuar a
melhorar para assegurarmos a sustentabilidade futura da ACEGE;
- O cumprimento do “Compromisso Pagamento Pontual a fornecedores” que a ACEGE promove e ao
qual aderiu, terminado o ano com um valor em divida a fornecedores, mas dentro do prazo, de cerca de
2.000€,
- A profunda remodelação e reorganização interna do VER, promovida pela Direcção, com a saída por
mútuo acordo de três elementos e a passagem para os quadros da ACEGE da Editora, que permitiu uma
diminuição substancial do esforço da ACEGE e que levará, em 2020, à suspensão da actividade da
sociedade VER. Esta remodelação foi essencial para garantir a continuidade do projecto, e todo o serviço
de inquestionável valor que representa, agora como um programa da associação.
- Ao nível das receitas destacamos: o valor mais elevado na história da ACEGE de quotas pagas pelos
associados, mais de 84.000€, fruto de um trabalho sistemático junto dos associados; a confirmação de
todos os patrocinadores orçamentados para o ano, a maior proximidade conseguida e a procura de
garantir a criação de valor específico para cada apoio dado. Um processo a melhorar nos próximos anos.
- No final do ano a estrutura profissional era constituída por 2 elementos a tempo inteiro, e 5
prestadores de serviços / voluntários. A actual estrutura resulta da decisão estratégica da Direcção,
concretizada durante o primeiro semestre do ano, em trono de dois objectivos:
. Tornar a estrutura da ACEGE mais leve e flexível para fazer face a contingências futuras;
. Aumentar o saber específico e a capacidade para o desenvolvimento de cada programa em curso.
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2019: Patrocinadores

MUITO OBRIGADO
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019: Anexos…
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