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Mensagem da Direcção 2020/2021: Construir a Esperança na Crise
A Direção Nacional da ACEGE tem o maior gosto de apresentar o documento ACEGE 2020/2021 que relata a atividade da Associação em 2020 e, a
orientação e impacto que aspiramos ter em 2021.
2020 foi um ano exigente, diferente e desafiante que obrigou a ACEGE a reposicionar a sua acção; a encontrar novas formas de cumprir a sua
Missão, a adaptar-se aos novos instrumentos para continuar próxima dos associados e a marcar presença e influencia no ecossistema empresarial.
“Construir a esperança” foi o tema que se impôs à ACEGE no início deste ano, num acto de confiança no futuro, num acto de confiança em cada
associado e na sua capacidade de liderar a transformação da sua realidade, da sua organização e daqueles que interagem com ela.
Nesse sentido, procurámos estar próximo de todos os associados, testemunhando o valor da comunidade e de não ficarmos isolados pelo
medo, a importância de vivermos esta crise com sentido de missão, assumindo o desafio de quem está na linha da frente do combate aos
impactos da pandemia. Desafiámos cada um a não desistir de lutar pela empresa e pelos seus colaboradores, a encontrar soluções e parcerias
inovadoras, assumindo em todas as decisões critérios de racionalidade económica, mas também de verdade e justiça porque é pelo Bem que
se pode chegar a um futuro melhor, que se pode construir a Esperança.
Um ano onde o dinamismo da associação nos inspirou: na acção dos 13 Núcleos e dos seus coordenadores; no dinamismo dos Grupos Cristo na
Empresa; nos testemunhos marcantes dos oradores no Ciclo de Conferências, nos quais participaram mais de 1.800 pessoas; no exemplo de
tantos associados com lideranças transformadas e transformadoras. E, não podíamos deixar de referir, no desafio que recebemos da nova geração
ACEGE Next, do seu compromisso, da forma exemplar como assumiram o desafio do Papa de pensar a “Economia de Francisco”.
Este foi também um ano onde consolidámos os nossos desafios às empresas e organizações: Na “liderança ética”; No pagamento a horas, não
perpetuando uma cultura de pagamentos em atraso que causa sofrimento social; Na promoção de uma comunidade de “Empresas Familiarmente
Responsáveis” que alinhem o sucesso empresarial com o “sucesso" dos colaboradores e das suas famílias. Em todos estes programas percebemos
o papel da ACEGE em fazer pontes, em criar uma cultura de encontro tão necessária num momento de crise e indefinição.

Finalmente, este foi o ano em que nos despedimos do Pe. Mário Rui, profundamente agradecidos pela sua presença e acção que marcou a ACEGE, e
recebemos o Pe. José Gil Pinheiro como nosso assistente nacional.
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Em 2021, seremos chamados a dar continuidade a este caminho e estes programas, numa realidade de profunda crise sanitária, económica e social e,
por isso mesmo, numa realidade que continuará a desafiar a ação de cada associado, de cada empresa e da ACEGE.
Uma realidade que nos apela a assumirmos um maior compromisso na luta contra a pobreza, no cuidado daqueles que são mais frágeis, na procura
de instrumentos que ajudem as empresas, e os seus líderes, a assumir a luta contra a pobreza no interior das suas empresas e organizações, reafirmando
que cada empresa é uma comunidade de pessoas, onde todos contam. Este será um dos nossos grandes desafios de 2021.
Procuraremos também, neste último ano do nosso mandato, consolidar os programas em curso e promover a conciliação familia/trabalho, como fator
essencial para o desenvolvimento de cada familia e para o sucesso de cada empresa.
Um caminho onde continuaremos a procurar promover uma “cultura de encontro”, que promova as “comunidades de pessoas”, “comunidades de
empresas” que possam gerar um movimento de transformação individual, organizacional e do ecossistema empresarial onde nos inserimos.
Um caminho que só é possível graças ao apoio essencial dos nossos 13 coordenadores de núcleos, dos 15 patrocinadores conselheiros, dos
nossos 33 parceiros que oferecem o seu saber e capacidade aos diferentes programas, dos mais de 40 oradores que aceitaram partilhar connosco as suas
ideias e vivências de forma tão verdadeira, e dos nossos 1.065 associados que tornam real a ACEGE na sua vida e nas suas decisões. Um
agradecimento também a todos os voluntários e colaboradores que tornam possível a ACEGE acontecer no dia a dia, ao longo deste ano, potenciando
as múltiplas acções realizadas.
Uma nota final de agradecimento pela vida do Nuno Fernandes Thomaz, que serviu a ACEGE com enorme fidelidade, amizade e rigor: na Direcção
Executiva, ao longo de 9 anos; no lançamento e condução do Fundo Bem Comum; na representação exemplar da associação junto da UNIAPAC mundial;
na sua presença amiga e alegre e no seu testemunho pessoal, que nos marcou.
Que a Graça de Deus nos inspire ao longo do ano a fazer e a procurar o Bem, sem protagonismos pessoais ou da associação, não procurando poder ou
notoriedade, e sem outra lógica de intervenção que não seja o desejo profundo de potenciar líderes, empresas e um Portugal melhor.
Carla Rebelo

João Pedro Tavares
Bernardo Vasconcelos

Cristina Vaz Tomé

Sebastião Beltrão

Pedro Rocha e Melo

Patrícia Liz
Paulo Lopes

Rui Diniz
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Órgãos Sociais ACEGE 2019/2021
Mesa da Assembleia Geral
Salvador de Mello (Presidente)
Maria Cortez Lobão (Vice-Presidente)
David Zamith (secretário)
Teresa M. Crespo Salvador (secretário)
Conselho Fiscal
Jaime Bastos (Presidente)
Nuno Moreira
Sara do Ó
Assistente Nacional
Pe. José Pinheiro

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

Conselho Estratégico
António Pinto Leite (Presidente)
D. Manuel Clemente - convidado
António Monteiro – Fundação MillenniumBcp
Armindo Monteiro – COMPTA
José Roquette – Esporão
João Talone - convidado
Nuno Alves de Sousa – Alves Ribeiro
Maria Cortez Lobão – Herdade Maria da Guarda
Carlos Santos Silva – Credit Suisse
Paulo Macedo – Caixa Geral de Depósitos
Pedro Castro e Almeida – Santander
Raul Galamba - Convidado
Salvador de Mello – José de Mello Saúde
Vasco de Mello – Brisa
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2019/2021: Missão e Visão

Missão

Visão

Inspirar os Líderes a viver o Amor e a Verdade no mundo económico e
empresarial e com isso a transformar a sociedade.

A ACEGE é uma Comunidade de líderes empresariais cristãos que
procuram, através do seu trabalho, a promoção da dignidade de cada
pessoa e a construção do Bem Comum, tornando-se assim coparticipantes
na Criação.
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2019/2021: Eixos Estratégicos do Mandato
Criar Comunidade

Inspirar Lideres

•
•
•
•

Representar institucionalmente a ACEGE (nacional e junto da UNIAPAC)
Promover a ACEGE como uma comunidade que actua em parceria e está presente nas redes de reflexão e inovação;
Reforçar a proximidade com os Núcleos, potenciando-os e integrando na acção nacional.
Ir ao encontro da realidade dos associados com propostas de reconhecido valor promovendo a sua participação activa.

• Sistematizar uma proposta para os Líderes Cristãos:(potenciar e consolidar os Grupos Cristo na Empresa e propor um
caminho de crescimento na Fé (Cristo na Empresa, Exercícios Espirituais, VCET, Peregrinação, …)
• Concretizar a ACEGE Next: Confirmar, potenciar e dar voz a uma nova geração de líderes
• Apoiar a reflexão a partir da Economia de Francisco

Transformar Empresas

• Programa Conciliação Família e Trabalho (Conhecer e estudar o tema, para sensibilizar e influenciar, e promover a efr
• Programa Pagamento Pontual. Do compromisso ao reconhecimento e certificação
• Ética empresarial: tornar visível e prática

Influenciar a Sociedade

•
•
•
•
•

Apoiar a luta pela erradicação da Pobreza
Promover a ACEGE como referência de pensamento sobre temas relevantes para o ecossistema empresarial
Fundo Bem Comum
Contribuir para um mundo mais Inclusivo (deficientes, pobres, …)
Comunicar mais e melhor, com mais impacto - VER / meios comunicação / redes

Sustentar a Acção

•
•
•
•

Melhorar rácio de cobertura quotas / custos fixos
Aumentar receitas: Crescimento associados e do valor percepcionado; Valor serviços
Melhorar excelência Operacional e Controlo (definição de métricas)
Aumentar proposta de valor patrocinadores e associados
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2020/2021: Áreas de Intervenção
13 Núcleos
x
1116
Associados

Criar Comunidade

x

Inspirar Lideres

Transformar Empresas
x

x

Influenciar a Sociedade
x

Sustentar a Acção

x
x
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2020: Principais Constatações e Tendências
Vontade, flexibilidade e a plataforma “zoom”, foram a base que permitiu à ACEGE ultrapassar as condicionantes da pandemia, e
concretizar os principais objectivos e ações definidos para o ano.
Numa visão global identificámos cinco grandes resultados em 2020:

1. O Crescimento da participação dos associados na acção da ACEGE. Ao longo do ano foi visível o crescimento da adesão às diferentes
propostas feitas e podemos dizer com satisfação que mais de 80% dos associados esteve envolvido nalguma das iniciativas realizadas: 40% nos
grupos Cristo na Empresa, 6% como voluntários; no Ciclo de Conferência registámos um aumento de 100% em relação ao pré-covid, com 1.500
participantes e mais de 3.800 visualizações posteriores;
2. O reforço e a vivência da dimensão nacional da ACEGE - o “zoom” derrubou a distância que impossibilitava a ligação entre núcleos e, a
participação nas diferentes iniciativas. Dessa forma permitiu unir o “regional” e o “nacional” numa única dinâmica. Assistimos também a um reforço da
colaboração e apoio entre as direcções de todos os núcleos, potenciando uma união e amizade que potencia a acção.
3. Crescimento da ACEGE Next (23 aos 39 anos) e a afirmação da Economia de Francisco Portugal - Depois de um momento de
arranque a ACEGE Next descobriu o seu caminho, reuniu novos membros e com entusiasmo reforçado organizou-se para responder ao convite do
Papa, preparou a presença dos jovens na Conferência de Assis, com dois curso de preparação e diversas iniciativa. E, finalmente, após a Conferência
o dinamismo continuou e foi dinamizado o início do movimento Economia de Francisco Portugal que vai agregar novas entidades e organizações.

4. Consolidação dos programas ACEGE para as empresas, como desafios concretos e impactantes , e uma comunidade de

“parceiros e empresas envolvidas”, dos quais destacamos:
- A nova dinâmica das Empresas familiarmente responsáveis efr, que terminou 2020 com uma comunidade de debate e um potencial de crescimento

para 2021 que poderá duplicar o número de empresas certificadas;
- O Compromisso Pagamento Pontual, que ultrapassou as 1.400 empresas e que conta agora com a parceria da CGD e da OCC;
- O Fundo Bem Comum, que está a concluir fase de investimento, registando 6 investimentos em carteira.

5. Reforço da Comunicação interna e externa: A nível interno com uma comunicação mais efectiva e dirigida; O reforço da presença nas redes
sociais e o ano recorde no VER com cerca de 282.000 visualizações (um crescimento de 100% em relação a 2019)
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2020: Grandes números

Criar Comunidade

1.065 Associados ACEGE / 90 voluntários
85 iniciativas desenvolvidas ao longo do ano (maioria por zoom)

Inspirar Lideres

3.500 inscrições nas diferentes iniciativas e programas

Transformar Empresas

1.433 Empresas envolvidas em programas promovidos ACEGE 22.000
famílias impactadas em efr

Influenciar a Sociedade

4º país com mais participantes em directo no encontro EoF Assis
282.000 visualizações do VER
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2020: iniciativas mês a mês…
AGO

JAN

SET
JUL

OUT

FEV
JUN

NOV
MAR
MAI

DEZ
ABR
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Notas plano 2021
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2021: Desafios e Objectivos
Criar Comunidade

Inspirar Lideres

Transformar Empresas

Influenciar a Sociedade

Sustentar a Acção
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2021: Desafios

Para cada Associado

Para a sua Empresa

Para a Sociedade

•
•
•
•

Ser parte da Comunidade ACEGE
Participar em Conferências e debates,
propostas espirituais, “Pais e Filhos”…
Receber propostas leitura - VER.PT
Participar Grupos Cristo na Empresa

•
•
•
•

Assumir um Código de Ética
Aderir ao Compromisso Pagamento Pontual
Certificar a sua empresa como efr
Realizar o Semáforo da Pobreza

•
•
•
•
•
•

Gerir com humanidade
Apoiar a economia Social – Fundo Bem Comum
Pensar a economia – Economy of Francesco
Promover a Família
Promover a sustentabilidade da empresa
Combater a Pobreza
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2021: Objectivos por Iniciativa
#
Iniciativas

+60

Comunicação digital

(emails e redes)

# Partici
pantes

1.250

#
Empresas

+1.000

Inspirar Lideres

#
Alcance

Na

4

200

+150

+1.000

350

500

+350

na

667

+10.000

+1.000

+240.000

ODS

Output

. 1.250 associados: 1.000 c/quota paga e reforço ligação
. 14 núcleos com 35% associados
. 80 voluntários nos diferentes programas
. Congresso Nacional
. 125 associados ACEGE Next
. 6 núcleos Next (interligados com direcções regionais)
. 12 grupos CnE Next (12x7 reuniões)
. Encontro Nacional Next
. Presença e debate sobre “Economia Francisco” (podcast)

. 50 grupos activos: +10 grupos
. 500 membros grupos CnE
. 350 reuniões (7 por cada grupo) - 2.450 participações
. 365 Evangelho do dia para 1.250 pessoas
. 252 Company of prayer
. 50 Newsletters temáticas (geral / cne / cpp / efr / eof)
. Redes sociais – aposta linkedin (6.000 FB e 3.000 Link)
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2021: Objectivos por Iniciativa

Transformar Empresas

#
Iniciativas

# Partici
pantes

#
Empresas

#
Alcance

19

+5.000

+1.000

+15.000

. 18 debates
.1 tomada de posição

+30.000

. 44 empresas certificadas: mais 26 e 30.000 famílias
. 20 fóruns efr / webinares / sessões comunidade
. 5 newsletters

+30.000

. 2.000 empresas
. Certificação empresas pagam a horas
. 10 newsletters e 6 webinars / atribuição diplomas

20

16

2.500

2.000

44

2.000

ODS

Output
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Influenciar a Sociedade

2021: Objectivos por Iniciativa
#
Iniciativas

# Partici
pantes

#
Empresas

#
Alcance

45

+5.000

+4.000

+300.000

. 45 newsletters
. 5.000 subscritores
. +300.000 visualizações ano (+18.000)

6

35

6

+8.000

. 6 empresas no portfolio e conclusão investimento
. 8.000 clientes / beneficiários

20

+2.000

19

+2.000

ODS

Output

. Montar e iniciar projecto.
. 15 empresas com +2.000 questionários / famílias
. 4 intervenções directas em empresas
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Um desafio assumido com o apoio de uma equipa de colaboradores e voluntários…
mas onde cada associado é o protagonista da ACEGE e da transformação que queremos

Isabel de la Peña

Jorge Líbano Monteiro

Sofia Salema Garção

Isabel Nobre Guedes

Diogo Archer

Catarina Alves

Bernardo Figueiredo

Manuel Cary

Pedro Pinto Gonçalves

Philipp Preiswerk

Carmo Vitorino

Helena Oliveira

Pedro Mendonça

Luis Jordão Pereira

Nuno Teiga Vieira

Rita Sacramento Monteiro Ricardo Zózimo
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Parceiros

19

Patrocinadores

20

Programas
2020 / 2021
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Associados e Núcleos
A ACEGE tem 1.065 associados a nível nacional (depois da actualização efectuada em dezembro)
Dos seus associados 10% são ACEGE Next (até aos 39 anos) e 68% estão no núcleo de Lisboa.
Em 2020, entraram 70 novos associados e saíram 95 por falta de pagamento de quotas e 18 por falta de resposta
ao pedido de suspensão.
A nível nacional a ACEGE está presente em 13 núcleos regionais activos.
Neste ano, destacamos o trabalho desenvolvido a nível da organização e relacionamento entre os responsáveis de
núcleo, muito potenciado pela pandemia e a utilização de meios telemáticos, que permitiram iniciar a realização de
reuniões bimestrais que permitiram reforçar a ligação entre os núcleos e de união na estratégia nacional.
A união, sintonia e entre-ajuda na acção entre todos os núcleos é um factor essencial para o futuro da ACEGE.

# Iniciat.

# Particip.

# Emp.

# Alcance

Objectivo 2021

Nd

1.250

nd

Nd

Ano 2020

Nd

1.065

Nd

Nd

ODS

Output

. 1.250 associados: 1.000 c/quota paga e reforço ligação
. 14 núcleos com 35% associados
. 80 voluntários nos diferentes programas
. Congresso Nacional
. 1.065 associados: 702 c/quota paga e reforço ligação
. 13 núcleos com 32% associados

22

Novos Associados 2015 a 2020

Associados e Núcleos

140

121

120
100

Número de Associados 2015 a 2021

80
60

73

71

37

1200

1016

1097

1134

1127
1044

1200
1065

20

-20

799

830

840

54

88

99

600

843

782

52

54

11

9

11

2017

2018

2019

36

13

70

30
28

0

1000
800

67

34

40

1400

69
56

900

2015

2016

Normais
Suspensos

788

Patroc.
Assist.

Next
Total

2020

Assoc. Emp.

400
200

116

105

125

107

0

2015

2016

2017

2018

2019

Normais

Patroc.

Next

Suspensos

Assist.

Total

2020

Obj. 2021

Assoc. Emp.

Associados com quotas atraso 2017-2020
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

370

383

318

327

258
193
208

49

2017

Normais

54

2018

Patrocinadores

49

2019

Juniores

167
26

2020

Totais
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Comunicação
A ACEGE em 2020 reforçou de forma significativa a sua comunicação interna e
externa, procurando fazer-se mais próxima dos seus associados, e ganhando
visibilidade e notoriedade para os seus programas e acções.
Nesse sentido, e colmatando a necessidade sentida de informação específica sobre
as actividades e programas em curso, iniciámos o envio de cinco newsletters
mensais: uma geral sobre a ACEGE e quatro em torno dos programas mais
relevantes (CPP; Cristo na Empresa, efr e EoF), para além da newsletter do VER.
Reforçámos também a presença no Facebook (5.359 seguidores na página da
ACEGE, 12.205 no Compromisso Pagamento Pontual e 4.321 no VER), no Youtube
e no Linkedin e Instagram (ainda em fase de crescimento) com a publicação de
eventos e textos de opinião.
Em 2021 queremos consolidar a comunicação existente e reforçar a presença no
Linkedin, e Instagram, este último para a geração Next.

# Iniciat.

# Particip.

# Emp.

1.250

Objectivo 2021

1.250
nd

667
9.000
1.250

Ano 2020

# Alcance

+300.000
1.250

nd

631
6.200

240.000

ODS

Output
. 365 Evangelho do dia
. 252 Company of prayer
. 50 Newsletters temáticas (geral / cne / cpp / efr / eof)
. Redes sociais – aposta Linkedin (6.000 FB e 3.000 Link)
. 365 Evangelho do dia
. 252 Company of prayer
. 14 Newsletters temáticas (geral / cne / cpp / efr / eof)
. Redes sociais – (5.000 FB e 1.200 Link)
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Tomadas de Posição
A ACEGE, ao longo do último ano tem vindo a emitir um conjunto de tomadas de
posição de acordo com a sua leitura da realidade e no âmbito dos seus
programas, das quais destacamos:
- 20 abril 2020 - “Vamos construir a esperança na crise: desafio aos líderes
empresariais”, na qual reforçamos o papel dos líderes no combate à crise que
se estava a iniciar, deixando um conjunto de critérios para uma liderança
responsável em altura de pandemia.
- dezembro 2019 a 15 novembro 2020– um conjunto de três tomadas de posição
sobre a problemática dos pagamentos pontuais e os prazos de pagamento
do Estado apelando ao cumprimento efectivo dos prazos de pagamento.
- 20 fevereiro 2020 – tomada de posição sobre a eutanásia em conjunto com
outras associações profissionais “A morte não é a resposta”
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Grupos Cristo na Empresa

Membros Grupos Cristo na Empresa
500

550
450

Os grupos Cristo na Empresa nasceram da necessidade sentida por um conjunto de
gestores de aprofundar os valores e critérios propostos pela Doutrina Social da Igreja no
contexto da sua vida profissional.
Os grupos “Cristo na Empresa” são grupos que, através da partilha entre os seus
membros:
• Confirmam a vivência do trabalho como elemento essencial da vocação de cada um;
• Aprofundam critérios cristãos de decisão na gestão;
• Influenciam a vida das organizações dos seus membros;
• Potenciam o desenvolvimento pessoal e a intervenção na empresa e na sociedade.

305

350
250

332

352

362

2017

2018

2019

416

199

150
2015

2016

2020

2021

No final de 2020, fazem parte destes grupos 416 participantes, 41% dos associados da
ACEGE, e 39 padres. Existem 34 grupos seniores e 6 da ACEGE Next. Os grupos estão
presentes em 8 núcleos da ACEGE, do algarve a vila real, demonstrando que esta é uma
proposta de carácter nacional.
Pelo impacto que tem na vida de cada um dos participantes sabemos que a margem de
crescimento é grande…
# Iniciat.

# Particip.

# Emp.

# Alcance

Objectivo 2021

350

500

Nd

Nd

Ano 2020

280

416

Nd

Nd

ODS

Output

. 50 grupos activos: +10 grupos
. 500 membros grupos CnE
. 350 reuniões (7 por cada grupo) - 2.450 participações
. 40 grupos activos
. 416 membros grupos CnE
. 280 reuniões (7 por cada grupo)
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ACEGE Next
A ACEGE Next, é uma das grandes apostas deste mandato e 2020 representou um ano de
consolidação e afirmação do trabalho realizado nos anos anteriores. Foi um ano de franco
crescimento a nível nacional com: mais associados; novos núcleos Next em Braga, Porto e
Coimbra iniciando uma dinâmica nacional; celebrações nacionais, como a Missa de advento;
5 novos grupos CnE Next (dois em Lisboa, e um no Porto, Braga e Coimbra) envolvendo mais
de 50 jovens profissionais; e um trabalho de fundo em torno do desafio do Papa para os mais
jovens, “A Economia de Francisco”.
Um desafio assumido, numa primeira fase, com a realização do Curso “A Economia de
Francisco” com a NovaSbe, AESE e UCP, onde 50 jovens profissionais puderam aprender e
reflectir sobre esta economia. Depois, numa segunda fase, agregando jovens inscritos para o
encontro de Assis, com sessões moderadas pelos próprios jovens e apoiados pelos professores.
Para numa terceira fase, com a alteração do encontro de Assis para um formato on-line,
promover o acompanhamento da conferência num hub português que reuniu mais de 100
pessoas e teve continuidade na formação da rede “A Economia de Francisco Portugal”.
Todo este trabalho foi acompanhado com uma forte presença nas redes sociais e pelos media,
com destaque para a Rádio Renascença e Ecclesia, onde desenvolveram programas específicos.
# Iniciat.

# Particip.

# Emp.

# Alcance

Objectivo 2021

4

200

nd

+1.000

Ano 2020

20

250

nd

+1.000

ODS

Output

. 125 associados ACEGE Next (mais 18 que 2020)
. 6 núcleos Next (interligados com direcções regionais)
. 12 grupos CnE Next (mais 6 do que 2020)
. Encontro Nacional Next
. Presença e debate sobre “Economia Francisco” (podcast)
. 107 associados ACEGE Next
. 4 núcleos Next
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. 6 grupos CnE Next (12x7 reuniões)
. Reflexão e promoção da “Economia Francisco”

Economia de Francisco Portugal
Numa carta dirigida especialmente aos jovens, em Maio de 2019, o Papa Francisco desafiou
todos a participarem num evento com o propósito de repensar uma “economia diferente, que faz
viver e não mata, inclui e não exclui, humaniza e não desumaniza, cuida da criação e não a
devasta.”
Assim nasce a Economia de Francisco – um movimento mundial, encabeçado pelas gerações
mais jovens, mas que quer chegar a todos, com o objetivo de promover uma nova forma de olhar
os problemas complexos dos dias de hoje, desafiando a economia.

Em Portugal, com o incentivo e apoio da ACEGE Next desde o primeiro momento, nasceu a rede
da Economia de Francisco Portugal, com um primeiro objectivo de promover a participação no
Encontro em Assis, e que depois, animada pelo espírito de Assis, assumiu a missão de ser uma
rede que constrói pontes, desafia, reflete e comunica uma nova economia que parte de Cristo, da
ecologia integral para alcançar o Bem Comum.
A Rede EoF é um movimento que graças ao crescimento obtido e à abrangência da sua acção,
está a fazer o seu caminho, de forma independente, com uma estrutura autónoma, reunindo
várias organizações interessadas em viver este tema.

Objectivo 2021

Ano 2020

# Iniciat.

# Particip.

# Emp.

# Alcance

Ad

Ad

Ad

Ad

2

+100

Na

+2.000

ODS

Output

Ad
- Ponte de ligação entre diferentes projectos e iniciativas EoF; Criação
de uma rede nacional
- Iniciativas estudo e reflexão sobre EoF; Concretização da EoF
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Construir a Esperança na Crise
Acompanhando o momento de preocupação e desespero de tantos líderes empresariais,
assumiu como missão ajudar a “Construir a esperança na crise” consciente que os
empresários e gestores estão na linha da frente do combate à crise económica e social e
são por definição construtores de esperança, pela sua capacidade de inovar, resistir, sofrer
e ser ousados na criação de valor, na construção do nosso futuro.
Por isso, em abril a ACEGE tornou pública uma tomada de posição onde sugeriu critérios
orientadores para as decisões, e lançou um ciclo de debates sobre o mesmo tema e que
contou com a presença de um conjunto de decisores de referência que partilharam a sua
experiência e decisões perante a crise.

Foram 18 debates realizados, que envolveram todos os núcleos da ACEGE e tiveram
diferentes temáticas, e que registaram mais 3.475 inscrições. Estes debates permitiram
também chegar a todo o país, e a participação de várias gesrações de associados,
potenciando assim fortemente a comunidade ACEGE.
Em 2021 vamos dar continuidade a este Ciclo com conferencias mensais e debates
realizados a partir dos diferentes núcleos regionais. Em complemento poderão ser
desenvolvidos sessões de promoção de boas-práticas de gestão.
# Iniciat.

# Particip.

# Emp.

# Alcance

Objectivo 2021

19

>5.000

na

+15.000

Ano 2020

18
1

3.475

na

+9.000

Objectivo 2020

37

+2.550

1.700

+5.000

ODS

Output

. 18 debates
.1 tomada de posição
. 18 debates
. 1 tomada de posição
. 12 conferências e 25 debates.
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Organizações aderentes

Compromisso Pagamento Pontual
A inexistência de uma cultura nacional de “pagamento no prazo acordado aos fornecedores”
constitui um real estrangulamento para o desenvolvimento das empresas e, consequentemente,
para o crescimento da economia, que tem de ser alterado.

179
2016

1087

1247

1.417

2000

825
2017

2018

2019

2020

2021

É este o desafio que reúne a ACEGE, a CIP, o IAPME, a OCC, a Caixa Geral de Depósitos e a
Informa D&B num programa de sensibilização para a necessidade de criar uma nova cultura de
pagamentos.
Um programa com 1.417 organizações aderentes e que perante a crise em que vivemos assume
ainda uma maior importância. Em termos estratégicos estão a ser realizadas as seguintes acções:
. Trabalho de comunicação e advocacia junto da comunidade empresarial e do Governo,
através do Observatório Prazos de Pagamentos com divulgação trimestral
. Estudo da certificação de empresas que pagam a horas com a CERTIF, a Ordem dos
Contabilistas Certificados e a Informa D&B.
. Reforço da comunicação do programa procurando dar maior visibilidade e notoriedade no
ecossistema empresarial, mas também reforçando a pertença de todos os que aderiram.
. Realização de sessões de divulgação e adesão de novas empresas em estilo webinars
nacionais ou sectoriais
# Iniciat.

# Particip.

# Emp.

# Alcance

ODS

Output

Objectivo 2021

16

2.000

2.000

+100.000

. 2.000 empresas aderentes com 100.000 trabalhadores
. Certificação empresas pagam a horas
. 10 newsletters e 6 webinars / atribuição diplomas

Ano 2020

6

Na

1.417

+80.000

. 1.417 empresas aderentes

Objectivo 2020

6

+3.000

1.500

+80.000

. 1.500 empresas aderentes com 80.000 trabalhadores
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Empresas Familiarmente Responsáveis
A ACEGE acreditando na importância da familia e do seu impacto na sociedade, na vida
de cada trabalhador e no desempenho das empresas, está fortemente empenhada na
promoção da conciliação nas empresas portuguesas.
Nesse sentido, tem promovido e acompanhado a certificação efr – empresa
familiarmente responsável um instrumento de gestão de pessoas que potencia a
definição e seguimento de politicas de certificação e desenvolvimento dos colaboradores.
Em Portugal, no final deste ano, estavam certificadas 16 empresas, e cerca de 30 em
processo de decisão ou certificação.
Nota muito especial para a criação ao longo do ano de uma “comunidade efr”, que
nasceu como resposta à imprevisibilidade da situação criada pelo primeiro confinamento.
Através de fóruns mensais foram partilhadas preocupações, politicas e decisões, numa
base de confiança e de colaboração exemplar, num espaço de real utilidade e apoio.
Estes fóruns deram origem em 2021 a um conjunto de dinâmicas entre as empresas efr.
Destaque neste ano para a atribuição do selo efr excelência ao Santander.
# Iniciat.

Objectivo 2021
Ano 2020
Objectivo 2020

20

9
na

# Particip.

# Emp.

# Alcance

44
500
10.000
16
160
25

44

+30.000

16

+20.000

25

+16.000

ODS

Output

. 44 empresas certificadas: mais 28 e 30.000 famílias
. 20 fóruns efr / webinares / sessões comunidade
. 5 newsletters
. 16 empresas certificadas: e 22.000 famílias
. 9 fóruns efr / webinares / sessões comunidade
. 25 empresas com 16.000 familias
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Portal VER
O VER é um portal de noticias sobre a vivência de valores, ética e responsabilidade no ecossistema
empresarial português.
Com 12 anos de existência e 506 newsletters publicadas (semanalmente), tem uma comunidade de
subscritores de cerca de 5.600 leitores. Em 2020 o VER registou o seu melhor ano desde o
início, com 282.635 visualizações, numa média de 768 leitores por dia. na sua maioria pessoas
com habilitações, e acima dos 40 anos.
O VER tem o reconhecimento público de grande qualidade e credibilidade dos seus conteúdos e
artigos únicos, sendo um projecto editorial único na sua área com parcerias estabelecidas com
diversas instituições e media.
Nos últimos anos o VER foi restruturado, agilizando a sua estrutura e reforçando as parcerias e
colunistas em 2019. E em 2020 viu a sua plataforma ser renovada e actualizada para poder
melhorar a qualidade de leitura dos seus leitores. Referência também para o reforço da ligação da
plataforma com o Facebook e Linkedin que permitiu reforçar a sua visibilidade.
Para 2021 os objectivos são: manter a qualidade dos conteúdos e atingir as 300.000 visualizações
anuais; reforçar as parecerias com outros órgãos sociais e reforçar a sustentabilidade financeira
# Iniciat.

# Particip.

# Emp.

# Alcance

Objectivo 2021

45

>5.000

Nd

+300.000

Ano 2020

45

>5.000

Nd

+282.000

ODS

Output

. 45 newsletters
5.000 subscritores
. 300.000 visualizações
. 45 newsletters
5.000 subscritores
. 282.000 visualizações
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Fundo Bem Comum
O Fundo de Capital de Risco Bem Comum foi o primeiro Fundo
Empreendedorismo social constituído em Portugal. Inicialmente pensado para
apoiar projetos de desempregados com mais de 40 anos, em 2019 viu
alargado o seu âmbito de investimento a empresas com impacto social.
O Fundo já investiu nos seguintes projectos (por ordem cronológica):
•

Mesaboard games – jogos de tabuleiro / vendido

•

Nozomi – vendido

•

Punpkin ocean – agricultura biológico

•

Bookinloop – economia circular nos livros escolares / vendido

•

Academia de Código – formação código / vendido

•

Speak – integração de refugiados e migrantes

•

Loop Circular – reutilização produtos

•

My Eyes – sistema de alerta para invisuais

•

Color Add – introdução de código para daltónicos

•

Ubbo – plataforma para formação em código nas escolas
# Iniciat.

# Particip.

# Emp.

# Alcance

Objectivo 2021

Na

.200

6

+25.000

Ano 2020

Na

.150

5

+15.000

ODS

Output

. 6 investimentos em curso
. 200 trabalhadores
. Alcance e impacto social de cada projecto
. 5 investimentos concluídos
. 150 trabalhadores
. Alcance e impacto social de cada projecto
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Semáforo da Pobreza Combater a pobreza com as empresas
A taxa de risco de pobreza*, antes das transferências sociais afecta mais de 44% da população, quase metade da
população portuguesa. Uma realidade preocupante, que tende a agravar-se nos próximos meses, e perante a qual a
ACEGE não quer ficar indiferente. Nesse sentido constatando que:
1. Uma parte significativa desta pobreza envolve indivíduos empregados, existe dentro das empresas, muitas
vezes de forma invisível;
2. Mais do que uma questão económica, a Pobreza é multidimensional e afecta cada família de forma diferente,
sendo o resultado de um conjunto de questões pessoais e sociais;
3. As empresas podem ter um papel determinante na percepção, acompanhamento e “combate” a estas
situações de pobreza, assumindo-se como instrumentos efectivos de combate à pobreza.
Nesse sentido, a ACEGE pretende dar o seu contributo para alterar o paradigma da pobreza em Portugal, promovendo
uma nova “frente” no combate à pobreza, através da sensibilização e activação dos líderes empresariais e das
empresas para esta causa.
Uma abordagem centrada na intervenção dentro das empresas e através das empresas, mas que necessitará de
Nesse sentido, propomo-nos desenvolver a nossa acção em 3 fases:
1ª FASE TORNAR VISÍVEL O INVISÍVEL, realizando o inquérito em diferentes organizações;
2ª FASE TORNAR POSSÍVEL O IMPOSSÍVEL desenvolvendo um programa de intervenção em colaboração com
organizações que já estão no terreno com programas de redução da pobreza;

3ª FASE TORNAR O (IM)POSSÍVEL ACESSÍVEL na qual procuraremos sistematizar e alargá-lo a todo o país.
# Iniciat.

Objectivo 2021

20

# Particip.

# Emp.

+2.000

15
4

# Alcance

+2.000

ODS

Output

. Montar e iniciar projecto.
. 15 empresas com +2.000 questionários / famílias
. 4 intervenções directas em empresas
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Realidade Financeira
• Desenvolve a sua acção numa base anual;

A ACEGE tem uma realidade
financeira frágil

mas em equilíbrio

Houve um reforço claro da
sustentabilidade financeira
Houve um reforço dos níveis
de controlo interno

• Tem custos de estrutura, sem projectos, de cerca de 140m€ e quotas recebidas de associados

individuais de 82m€ (a diferença é assegurada por patrocinadores e serviços);
• Não tem fundos próprios

• Ao longo dos últimos anos a ACEGE apresentou sempre resultados positivos cumprindo os

projectos assumidos pela Direcção e o compromisso de pagamentos pontuais

• A cobertura das despesas de estrutura sem projectos (gerais e pessoal) pelas quotas aumentou

de 30% em 2016 para 59% em 2020

• Existem procedimentos de controlo e aprovação das contas claros.
• As contas agora apresentadas foram auditadas, não tendo existido qualquer reserva ou enfases,

e foram aprovadas pelo Conselho Fiscal.
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Notas Contas 2020

Resultado positivo em 2020

• Em 2020 a ACEGE teve um resultado positivo de 21 211,03€.
• Um resultado só possível com um permanente controlo de custos e graças à generosidade de

parceiros e voluntários, que assumiram funções com enorme fidelidade e competência. Sem o seu
apoio o resultado teria sido apenas tangencialmente positivo.
• Ao longo do ano a ACEGE cumpriu os prazos de pagamento aos seus fornecedores.

• Os patrocinadores da ACEGE representam cerca de 110m€
• Referência para a capacidade de neste ano de pandemia, se ter mantido e reforçado o envolvimento

Patrocinadores

Colaboradores e
voluntários

Reforço da sustentabilidade
financeira

dos actuais patrocinadores, e em alguns casos um reforço da ligação na empresa através de
programas específicos.

• A ACEGE ao longo do ano contou com 16 colaboradores, prestadores de serviço e voluntários:
• 2 a tempo inteiro: um em comissão de serviço e outro resultante da integração do VER
• 6 colaboradores afectos a projectos em regime de avença e recibos verdes;
• 8 voluntários com funções de coordenação e apoio a programas ou actividades específicas.

• Em 2020 a ACEGE conseguiu um rácio de 59% (quotas / custos estrutura sem projetos e pessoal)

com custos base de cerca de 140m€ e quotas de associados inidviduais recebidas de 82m€ . Uma
realidade muito positiva e que nos permite apostar mais recursos para os projectos.
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Notas Orçamento 2021

Proposta para o ano de
2021

Colaboradores

Contributo dos Programas

Reforço da sustentabilidade
financeira

Para 2021 é proposto um orçamento de continuidade, positivo em 3.484€, mantendo os custos base
(sede, pessoal e avenças) e acompanhando a dinâmica dos diferentes programas;
• O orçamento foi construindo sem assumir a apoio de voluntários e parceiros, mas valorizando todos
os custos da acção realizada;
• Dos patrocínios e apoios apresentados, existem 30m não garantido
• Não está incluído no orçamento a realização do Congresso Nacional, mas o objectivo é que as suas
receitas assegurem os custos.
• O orçamento inclui a contratação de mais três colaboradores: Um gestor de programas para o

Secretariado Geral; um Gestor para o Cristo na Empresa; um Apoio técnico no programa “Empresas
sem pobreza”.

Em 2021 é projectada uma realidade melhor para quase todos os programas que se encontram em
fase de consolidação, nota apenas para os programas:
• Empresas sem pobreza, devido a estar numa fase de investimento e afirmação;
• EFR, onde se espera um forte crescimento com a entrada de mais de 20 empresas
• Em relação ao VER é estimado um investimento de 34m

• Para 2021 propomos uma cobertura de despesas base / quotas de 55%

38

Contas exercícios 2020 / 2021*
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Exercícios 2020 / 2021*
Origem Receitas

Aplicação Fundos

52%

40%

39%

19%
PATROCINADORES
GERAL

SERVIÇOS
PROJECTOS

34%

34%

32%

28%

QUOTAS

49%

46%

20% 17%
GERAL CORRENTE

PESSOAL

PROJECTOS

Rácio autonomia
(quotas/custos gerais e pessoal)
100%
80%
60%
40%
20%
0%

59%

55%
40

Contributo dos Programas

15 000

15 000

7 860
1 150

1 000

. ACEGE Next . Conciliação . Pagamentos . Bem Comum . Cristos na
Familia e
pontuais
empresa
-6 400
Trabalho

. VER

. As empresas . Actividades
-1 200
e a pobreza
núcleos
-7 500

. UNIAPAC

. Formações

5 000

-5 000

-6 000

-15 000
-17 100

-25 000

-34 691

-35 000

-45 000

2020

2021
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Demonstrações Financeiras 2020
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Parecer Auditor Contas ACEGE 2020
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Parecer
Conselho Fiscal
Contas 2020
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