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Mensagem
da Presidente
Para o GRACE, o ano 2020 não fica marcado apenas por ter sido porventura
o ano mais difícil das nossas vidas e da vida dos nossos Associados,
fruto do caos gerado pela crise pandémica causada pela Covid-19.
Este foi, também, o ano em que o GRACE celebrou os seus 20 anos!
20 anos de um percurso em prol da responsabilidade e da sustentabilidade empresarial que muito nos
orgulha, e que assinalámos através uma nova identidade gráfica, de uma alteração profunda dos nossos
estatutos, do fortalecimento do nosso governance e
de uma mudança de nome: agora somos “GRACE –
Empresas Responsáveis”.
E, em ano de celebração, as felicitações são dedicados a todos os que muito se têm empenhado em
elevar a nossa ação e connosco contribuem para
introduzir mudanças sistémicas no ecossistema empresarial – os nossos Associados, os nossos Colaboradores, os nossos Parceiros, e todos os demais
stakeholders que, num trabalho conjunto, permitiram, não apenas que olhemos para os 20 anos que
passaram com um sentimento de missão cumprida,
como, sobretudo, que projetemos com muita confiança no futuro os próximos 20 anos!

Agradecemos profundamente aos tantos que estiveram connosco e que continuam a acreditar que
o GRACE tem um papel fundamental a desempenhar no fortalecimento deste movimento global de
empresas responsáveis, apoiando-as no caminho
que terão de continuar a percorrer, rumo a um futuro social e ambientalmente sustentável.
Quando, em março de 2020 o nosso mundo de
repente mudou, o GRACE mudou também, readaptando o seu plano de ação às novas e súbitas necessidades dos nossos Associados e garantindo que
continuava a cria valor não apenas para as empresas e seus colaboradores, mas também para a Comunidade. Se houve aspeto que os novos tempos
tornaram cada vez mais evidente foi a necessidade
de contribuirmos permanentemente para o cumprimento do ODS 17, através de uma ação colaborativa
entre empresas responsáveis e comprometidas com

Margarida Couto
Presidente do GRACE em representação da Vieira de Almeida & Associados

os princípios da sustentabilidade e da cidadania empresarial ativa.
Acreditamos que o reconhecimento e o empowerment que recebemos dos Associados, repleto
de boas práticas e visões de futuro, fortalecem a esperança na nossa capacidade coletiva de construirmos um mundo mais justo, inclusivo e sustentável.
Estamos, por isso, mais do que nunca, empenhados em definir metas ambiciosas, convictos de que
só cumpriremos a nossa exigente missão se, em
conjunto, formos capazes de build back better!
Obrigada pela vossa confiança!

2020 foi um ano marcado pela celebração de 20 anos
da Associação, mas também pelo fim de um mandato
em que nos foi possível chegar ao destino que tínhamos
traçado. Agradecemos reconhecidamente a dedicação,
a excelência, o compromisso e a confiança de todos os
membros dos orgãos Sociais (Direção, Assembleia Geral,
Conselho Fiscal, Comissão Eleitoral, Conselho Consultivo)
que terminaram o seu mandato no final de 2020.
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Órgãos Sociais
2018-2020

Assembleia Geral

Direção

Presidente

Presidente

Everis Portugal, representada por António Brandão
de Vasconcelos

Vieira de Almeida & Associados, representada
por Margarida Couto

Secretários

Vice-presidentes

Essilor, representada por Filomena Esteves
de Carvalho
Universidade Europeia, representada por Raquel Leal

Fundação BP, representada por Luís Roberto
CUF, representada por Mariana Ribeiro Ferreira

Suplentes
Vodafone, representada por Ana Veríssimo
Trivalor, representada por Fátima Portulez

Conselho Fiscal
Presidente
Secil, representada por Nuno Maia

Vogais
L’Oréal, representada por Ana Martines
Super Bock Group, representada por Orquídea Dias

Suplentes
Microsoft, representada por Vânia Neto
Pfizer, representada por Catarina Marcelino

Vogais
Accenture, representada por Patrícia Faro Antunes
CGD, representada por Paula Viegas
Fundação EDP, representada por Sandro Fonseca
Fundação Manuel António da Mota, representada
por Rui Pedroto
Grupo Sousa, representado por Pedro Frazão
Lipor, representada por Fernando Leite
Omnova, representada por Paula Miranda
Sair da Casca, representada por Nathalie Ballan

Suplentes
Fidelidade, representada por Ana Fontoura
Wunderman Thompson, representada por Graça
Magalhães

Conselho Consultivo
(2018-2020)
Presidido por Conceição Zagalo, o Conselho
Consultivo é constituído por André Leonardo, Bibi
Sattar Marques, Carla Pinto, Charles Buchanan,
Helena Gonçalves, João Afonso, João Pedro Tavares,
João Reis, João Sá Nogueira, Luísa Valle, Maria do
Rosário Zincke dos Reis, Nuno Gama de Oliveira
Pinto, Paula Guimarães, Pedro Calado, Rogério
Roque Amaro e Viriato Soromenho Marques.

Um agradecimento
especial
À Pluridata, pela permanente disponibilidade no
apoio informático prestado durante todo o ano, ao
Associado LCG em matéria de contabilidade, à Grant
Thornton pela Auditoria e Certificação das Contas do
GRACE, à Lift pela assessoria mediática e à VdA pelo
apoio jurídico.
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A Equipa
Melhores Condições / Mais Competências
/ Mais motivação dinâmicas
Iniciámos o ano com sete elementos na Equipa,
sendo um destes em regime de estágio ao abrigo
do IEFP, que passou para regime de contrato de
trabalho, tivemos a saída de um colaborador,
terminando o ano com sete colaboradores. Ao longo
do ano contámos com o apoio de 3 voluntários, 2
deles em voluntariado de competências.
Adaptámo-nos ao teletrabalho. Tendo em conta
o contexto global da pandemia, toda a equipa
trabalhou neste novo regime a partir de março,
tendo cumprindo, com agilidade e excelência, um
programa de atividades totalmente restruturado em
função do novo contexto.
Alterámos os fringe benefits com vista à sua
adaptação às novas realidades e desafios à medida
que estes iam surgindo, tornando o trabalho mais
flexível, mais dinâmico, com manutenção dos níveis

de produtividade e de empenho dos colaboradores.
Consolidámos ainda as competências dos nossos
colaboradores, através de 44 horas de ações
de formação realizadas disponibilizadas pelos
Associados: Accenture, IBM, Stravillia Sustainability
Hub e Wunderman Thompson, aos quais
agradecemos por contribuírem para o crescimento
profissional das nossas pessoas.
E pudemos ainda, com a colaboração de um
Associado, disponibilizar a um dos nossos
colaboradores formação executiva em Responsible
Business na Católica Lisbon Business & Economics.

7 colaboradores		
1 voluntário

57% mulheres

43% homens

Iniciámos também o processo de certificação
do GRACE enquanto Entidade Familiarmente
Responsável (norma 1000-5).
Trata-se de uma iniciativa promovida pela ACEGE
e Fundación Más Familia, que visa fomentar,
reconhecer e acompanhar as organizações na
adoção de uma cultura de responsabilidade para
com os seus colaboradores através da promoção da
conciliação da vida pessoal profissional e familiar.

No início de março, o GRACE enfrentou prontamente
a nova realidade causada pela crise pandémica, tendo
nomeadamente elaborado um plano de contingência que foi partilhado com todos os Associados e com
toda a Equipa Operacional, que passou a um regime
de teletrabalho até ao final do ano.
Uma das primeiras preocupações foi a de reforçar
o apoio aos Associados com a criação de um link
único de acesso simplificado à informação de toda a
atividade e produção de conhecimento, numa lógica
de “3C” – Corporate, Colaboradores e Comunidade.
Além da partilha de recomendações e boas práticas
de entidades nacionais e internacionais, o GRACE
disponibilizou recursos úteis para a saúde e bem-estar dos colaboradores dos nossos Associados.
Corporate Partilha de boas práticas e ferramentas
úteis para desenvolvimento de iniciativas e programas
de Responsabilidade Social na empresa
Colaboradores Acesso a recursos de apoio a colaboradores no âmbito da Responsabilidade Social Interna

Comunidade Acesso a oportunidades de apoio a
organizações da Economia Social e voluntariado à
distância (GIRO 2.0)

• “Proposta de aprovação da Lei-Quadro
do Estatuto de Utilidade Pública”, conduzida
pela Presidência de Conselho de Ministros;

Recentrámos o mapeamento das necessidades das
organizações da Economia Social e estabelecemos
uma parceria com o SUCH, entidade oficial do
Ministério da Saúde no apoio à Linha da Frente.

• “Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030”,
iniciativa do Ministério do Mar;

O GRACE dinamizou 55 iniciativas sobre temas relacionados com Responsabilidade e Sustentabilidade
Corporativa que totalizaram 94 horas e envolveram
quase 1200 colaboradores de empresas Associadas.

Não-financeira” desenvolvido pela CMVM Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

Advocacy links para documentos (Falta)
Dada a importância que a advocacy em temas
de responsabilidade e sustentabilidade adquire na
proposta de valor do GRACE, fizemos ouvir a nossa
voz através da participação em todas as Consultas
Públicas nacionais relacionadas com temáticas
relevantes:

• “Projeto de Modelo de Relatório de Informação

Clusters GRACE
No contexto da pandemia, a interação entre empresas
associadas foi reforçada com recurso aos Clusters
Setoriais e Regionais que constituíram verdadeiras
redes de apoio local e nacional. Além de termos ativados fortemente o Cluster Legal e o Cluster da Saúde
que se revelaram de enorme relevância em ano de
pandemia – em 2020 criámos ainda, conforme estava
previsto, 2 novos clusters: o Cluster Regional de Braga
e o Cluster Setorial de Comunicação.
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Influenciar

•

17 conferências digitais “legislação COVID-19 Conversas com Medida”
Totalizámos 524 inscrições, com a participação
de 54 Associados. Foram abordados os temas:
- Medidas laborais (VdA, CCA,
- Cuatrecasas, FCB, GA_P)
- Medidas ficais e de segurança social
(Miranda, Morais Leitão e GA_P)
- Medidas de Corporate Governance (PLMJ);
- Medidas processuais civis (Sérvulo)
- Medidas de gestão de contratos (CCA)
- Medidas de seguro (FCB)
- Linhas de financiamento (Miranda)
- Contratação online (Sérvulo)
- Medidas relacionadas com privacidade
e cibersegurança (VdA)
- Arrendamento não habitacional (SRS)
- Seguros (FCB)

outros apoios, finanças e segurança social.
•

•

Reuniões com entidades externas, destacando a
Associação de Municípios, a CASES, a SCML e a
Casa do Impacto, o BCSD, entre outras, com o
objetivo de recolha de outputs ou parcerias para o
desenvolvimento dos papers e projetos;

Cluster Saúde
O Cluster Saúde iniciou o ano com foco nos temas
da literacia em Saúde, acesso aos cuidados de Saúde
e bem-estar dos colaboradores. Tendo em conta a
crise pandémica, este Cluster reestruturou toda a
sua atuação no sentido de trabalhar o tema da saúde
mental em tempos de confinamento, destacando as
seguintes iniciativas:
•
•

•
5 sessões “Hora Pro Bono”
Com a participação de 52 Entidades da Economia
Social, estas sessões tiveram o objetivo de dar a
conhecer as principais medidas legislativas excecionais de apoio ao setor social e solidário, bem como
o esclarecimento de dúvidas sobre a nova “legislação
COVID-19”, nomeadamente em temas relacionados
com laboral, arrendamento, moratória de créditos e

Preparação de 3 papers propondo alterações
ao regime jurídico do sobre temas relevantes em
matéria de responsabilidade e sustentabilidade
- Regime Jurídico do Estatuto
das Empresas Locais
- Lei da quota de integração de Pessoas
com Deficiência (PcD)
- Regime Jurídico de Angariação
de Fundos em situações de emergência

Partilha de boas práticas e do apoio a entidades
de Economia Social;
2 GRACE Talks, promovidas pela Sagies (empresa
do grupo CUF) e CUF, relacionados com “Saúde
mental e bem-estar dos colaboradores”
Constituição de um Grupo de Trabalho para
desenvolver um Toolkit sobre Saúde Mental,
estando previsto o seu lançamento em 2021

Cluster Madeira
O Cluster Madeira focou a sua atuação no apoio à
Economia Social, através da iniciativa “Doces Solidários”,
que consistiu na produção e entrega de doces pelas
empresas associadas participantes aos profissionais do

SESARAM no Funchal, envolvidos no apoio e combate
à COVID-19, bem como à Junta de Freguesia de Porto
Santo, os quais se destinaram a pessoas e famílias
carenciadas da zona.
•

Ocorreu ainda a participação do GRACE, através
deste Cluster, no evento “ODS na Universidade e
na Empresa”, em parceria com a Universidade da
Madeira.

Cluster Braga
A criação deste Cluster ocorreu em fevereiro na
InvestBraga, com o apoio do Associado Lipor e
contando com a presença do Presidente da Câmara
Municipal de Braga, Ricardo Rio, com o objetivo de
criar uma rede articulada com o poder local para
dar resposta a situações de catástrofe, partilhar boas
práticas e agir colaborativamente.
Em 2020, o GRACE participou, através deste Cluster,
no Greenfest Braga, numa intervenção sobre
“Retoma sustentável no pós-pandemia”, com a
colaboração da Lipor.
Cluster Comunicação
Iniciou trabalhos em setembro, tendo definido
como objetivos: a disseminação de boas práticas de
Responsabilidade e Sustentabilidade Corporativas;
criação de awareness no setor da Comunicação,
colaborando em matéria de Responsabilidade e
Sustentabilidade Corporativas para a implementação
dos ODS; o estabelecimento de guidances com
propostas de caminhos nesta área específica da
comunicação. Foram constituídos dois grupos de
trabalho com a missão de:
•
Elaborar um diagnóstico sobre “Comunicação da
Sustentabilidade”
•
Construção de workshops dirigidos aos
Associados e Órgãos de Comunicação Social
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Cluster Legal
Este foi um Cluster cuja atividade foi da maior importância no apoio aos Associados, dada a enorme profusão
de medidas legislativas relacionadas com o apoio às
empresas e outras organizações, adotadas no contexto
da crise pandémica. Num espírito colaborativo digno
de nota, os membros do Cluster Legal uniram esforços
no sentido de auxiliar os mais relevantes stakeholders
do GRACE a compreender as oportunidades e riscos
associados às novas medidas legislativas e outros
temas de grande relevo no âmbito da nova realidade
que todas as organizações tiveram de enfrentar.
São de salientar em 2020:

Parcerias - eventos
•
Fórum GovInt - O GRACE foi recebido no
Palácio de Belém pelo Presidente da República,
para o encerramento oficial do Ano Nacional da
Colaboração;
•
CSR Europe - O GRACE marcou presença na
Public Affaris Meeting que teve lugar em Bruxelas,
em fevereiro. No âmbito desta parceria, participámos ao longo do ano em 10 webinars, dedicados
a temas como: o futuro do trabalho, a integração
de Pessoas com Deficiência no mercado de trabalho, a Economia Circular, no contexto da Covid-19,
entre outros
•
SDG Summit – Moderámos uma mesa redonda
com 5 National Partner Organisations a nível
europeu, dedicada ao futuro do trabalho, bem
como uma mesa redonda a nível nacional dedicada ao Turismo Sustentável, na qual participou o
Associado Grupo Pestana Pousadas de Portugal, a
Presidente da Associação da Hotelaria de Portugal
e 2 convidados - Galo Resort e Marriott Hotels, a
quem agradecemos a disponibilidade de agenda e
os valiosos contributos
•
Virtual Educa Connect - Intervenção como
orador nesta iniciativa sobre inovação em educação da Organização de Estados Americanos que
teve apoio do Governo português
•
European Venture Philanthropy Association
(EVPA) - O GRACE foi orador na Cimeira anual
online
•
Planetiers World Gathering - Fomos parceiros desta
inovadora e muito relevante iniciativa, tendo nomeadamente intervindo no painel “Liderar no Feminino”
no MEO Impact Stage, com Ana Dias Fonseca (do
Associado RTP) e com a Presidente do GRACE

•

B2Talks - A convite do Associado Fidelidade, o
GRACE interveio no painel sobre Diversidade e
Inclusão Corporativa, na iniciativa promovida pela
B2Run
•
VI Semana da Economia Social – Participámos
enquanto oradores no painel dedicado à
Responsabilidade Social das Empresas, no Funchal
•
Prémios Negócios Sustentabilidade 20 | 30 - A
Presidente do GRACE integrou o júri desta importante iniciativa do Jornal de Negócios
•
Greenfest – O GRACE participou ainda na edição
de Carcavelos, numa GRACE TALK sobre as “Novas
tendências na retoma pós-pandemia com foco
na restruturação sustentável”, com a participação
dos Associados Bel Portugal, everis Portugal e
McDonald’s
RSI Cidadania Ativa
•
Campanha digital dirigida aos Associados GRACE
para sensibilização do tema “Consignação de

0,5% do IRS” a Entidades da Economia Social,
realizada em parceria com os Associados Call to
Action, Sair da Casca e Grafe, a quem agradecemos o apoio na construção e dinamização desta
iniciativa.
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Influenciar

• Apoio costumizado
Apoiámos 16 Associados na identificação e desenvolvimento de iniciativas de Responsabilidade e
Sustentabilidade Corporativas
• GIRO 2.0
Um ano após o projeto piloto, cujos resultados haviam
sido muito positivos, o projeto GIRO 2.0 arrancou em
janeiro com foco na continuidade, no impacto, nas
necessidades das entidades e alinhado com a Agenda
2030 das Nações Unidas. O contexto de pandemia
inviabilizou, porém, todas as iniciativas de voluntariado
presencial, agravando as fragilidades e carências das
entidades da Economia Social. Ainda assim, pudemos
redefinir, com o apoio dos nossos imensos parceiros,
o programa de voluntariado corporativo face ao novo
contexto, através do desenvolvimento de um regulamento de segurança, e adaptando o voluntariado
presencial para o formato online e digital.
O balanço final é fonte de orgulho num ano tão difícil
em matéria de voluntariado corporativo: contámos
com 88 voluntários de 33 Associados, correspondendo a 556 horas de voluntariado, com 13 entidades
parceiras envolvidas.
Ainda no âmbito da missão de cidadania ativa do
GIRO 2.0, e perante os desafios sociais e sanitários
impostos pela pandemia Covid-19, ativámos, junto
dos nossos Associados, duas campanhas relacionadas com dois dos ODS mais fortemente impactados
pela crise pandémica. Envolvimento e espírito de
colaboração, permitiram minimizar impactos perante
a situação de emergência vivida.
Em parceria com o SUCH-DGS angariámos 93 camas
elétricas, 49 colchões hospitalares, 7 aparelhos de

refrigeração essenciais à conservação dos primeiros
testes PCR disponibilizados no nosso País, 1.300
litros de álcool gel e 29 aparelhos médicos diversos
Em parceria com o Student Keep e com o Ministério
da Educação angariámos 92kg de material escolar e
90 computadores doados pelos nossos Associados,
que permitiram apoiar 215 alunos, que de outra forma
ficariam privados de acesso à educação durante a
primeira fase da pandemia
• Formação
O nosso agradecimento à AESE, pela disponibilização
de 2 Bolsas de Mérito para a frequência no PDE –
Programa de Direção de Empresas, das quais puderam
beneficiar os Associados do GRACE Lipor e Esegur
- Realizámos 10 ações de Formação
Certificada, promovidas por Academias de
Associados, nas quais contámos com a
presença de 245 participantes
provenientes de 60 Associados.
- SHL Portugal dinamizou 4 sessões
sobre “Competências para
entrevistar” e “Construir perfis
de competência”
- VdA Academia abordou os temas
“Legal english drafting skills”, People
Analytics”, “7 habits of highly effective
people”, “Gestão emocional e resiliência” e
“Novas gerações no local de trabalho”
• 5 sessões de sensibilização dirigidas a colaboradores de Associados, nas seguintes temáticas:
- “Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável”, para a Air Liquide

e El Corte Inglês
- “Voluntariado & Cidadania Digital”,
para a Accenture (duas sessões) e para
a Xerox
• 10 sessões de Capacitação, nas quais participaram
61 Associados, nas seguintes temáticas:
- “Cibersegurança”, promovida pela Quantifor
- “Ferramentas de coaching para gestão
de equipas virtuais” e “Ferramentas para
gestão de stress e da pressão”, com
o apoio da Executive Coaching
- “Bem-estar organizacional e conciliação
entre a vida profissional, familiar
e pessoal”, com a PedraBase
- “Managing global virtual teams”,
com a PwC
- “Eficácia pessoal”, com a LYD
- “Instrumentos financeiros de apoio
às empresas”, com a CGD
- “Atualizações GRI” com a BSD Consulting
- 2ª edição da capacitação “Como investir
na comunidade”, com a Sair da Casca
- 3ª edição do workshop “Avaliação
de impacto”, com a Sair da Casca
• “À Conversa sobre”
Uma iniciativa dirigida a Associados, na qual contámos
com a participação de 30 Associados;
- “Regulamento Gestão de Resíduos,
Limpeza e Higiene Urbana de Lisboa”,
promovido pela VdA
- “Tempos de Reconstrução”
(nomeadamente os mecanismos legais
e económicos de restruturação
empresarial), dinamizado pela CCA
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Apoiar

• GRACE Talks
Esta foi uma iniciativa que desenvolvemos, impulsionada pela pandemia Covid-19, como resposta aos
enormes desafios sentidos pelos nossos Associados,
ao nível de interação, partilha de ideias e experiências,
e inspiração para o desenvolvimento de novos planos
na nova realidade. Nesta iniciativa estiveram envolvidos 75 Associados nos seguintes temas:

•

A parceria com AMP deu origem ao lançamento
de uma publicação sobre “A integração de
pessoas com deficiência no mercado de trabalho: Um Guia para a Inclusão”, que contou com
as intervenções de Eduardo Vítor Rodrigues,
Presidente do Conselho Metropolitano do Porto,
Lino Ferreira da Comissão Executiva e Susana
Castanheira, ambos da AMP, e dos Associados
Lipor e ColorAdd.

- “Saúde e segurança”, com o apoio
da Sagies do Grupo CUF
- “O impacto da Covid-19 na comunicação
das empresas” com o apoio
da Lift Consulting
- “Comunicação em tempo de pandemia:
a importância da Comunicação Interna”,
com o apoio da Comunicatorium
- “O bem-estar do Colaborador” com
o apoio da CUF
- “Desafios éticos pós-pandemia”, com
o apoio da Católica Porto Business School
“Café com Tema”
•
Em formato de partilha de experiências, contámos com a participação de um especialista e
da Presidente do GRACE, para abordar o tema
da Integração de Pessoas com Deficiência em
Contexto Laboral. Em fevereiro, realizámos uma
edição no Porto, em colaboração com a Área
Metropolitana do Porto (AMP) e outra edição
em Lisboa, no Associado Fundação Altice, com
a participação, como Key Note Speaker, do
Associado da Auchan, tendo estas duas iniciativas
totalizado a presença de 30 Associados.

A INTEGRAÇÃO DE
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
NO MERCADO DE TRABALHO:

UM GUIA PARA A

ERRADICAR
A FOME

SAÚDE
DE QUALIDADE

ENERGIAS
RENOVÁVEIS
E ACESSÍVEIS

TRABALHO
DIGNO
ERRADICAR
E CRESCIMENTO
A POBREZA
ECONÓMICO

INDÚSTRIA,
ERRADICAR
ERRADICAR
INOVAÇÃO
E
AAFOME
POBREZA
INFRAESTRUTURAS

PROTEGER
A
ENERGIAS
VIDARENOVÁVEIS
MARINHA
E ACESSÍVEIS

AÇÃO
CLIMÁTICA

Tivemos a participação mais alta de sempre, com
100 trabalhos submetidos, por 327 alunos de 7
Instituições de Ensino Superior, tendo sido atribuídos
4 prémios:
Grande Prémio - IPAM
Prémio Ideia - ISCSP
Prémio Ação - NOVA FCSH
Prémio Impacto - Universidade de Aveiro.

ERRADICAR
A POBREZA

AÇÃO
CLIMÁTICA

• Projeto Uni.Network
Realizámos a sexta edição da Academia GRACE – um
Concurso de Responsabilidade e de Sustentabilidade
Corporativas dirigido a estudantes universitários – que
neste ano abordou duas temáticas do contexto atual:
o Futuro do Trabalho e as Alterações Climáticas.

PROTEGER
A DIGNO
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Disseminar

Um novo nome
Uma nova identidade
Um novo Brand
Um novo espaço no Now_Beato - Um novo conceito de escritório adaptado à nova realidade. Passámos de 200 m2 para
uma área de 25m2, com espaços partilhados com outras empresas e projetos, permitindo partilhar, colaborar e interagir.
Reforçámos a presença do GRACE nos diversos canais
de comunicação - website, página de Facebook e
LinkedIn. Lançámos o novo website e criámos o microsite 3Cs, focado na divulgação e partilha de legislação
e recomendações oficiais, iniciativas, projetos e boas
práticas de Associados e Parceiros. Este apoio ao setor
empresarial foi reconhecido como boa prática pelo
CSR Europe.
Criámos um filme institucional GRACE, o qual foi
transmitido em horário nobre na RTP3.

A parceria com a Link to Leaders e Portal VER manteve-se ao longo de 2020, com a publicação de 10
artigos de opinião. Marcámos igualmente presença
em vários meios de comunicação - Advocatus, Eco,
HR Portugal, Human, Jornal de Negócios, Jornal
Económico, RH Magazine e Revista CAIS - através de
artigos, entrevistas e notícias.
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Comunicar

Impossibilitados de celebrar os 20 Anos da Associação, no formato tradicional, com a presença física todos
os Associados GRACE, devido à pandemia, festejámos este simbólico marco, num formato híbrido e inovador,
durante a Assembleia Geral em dezembro. Aproveitámos a ocasião para enviar a todos os Associados um pack
comemorativo dos 20 anos, para partilhar um vídeo com testemunhos dos Associados Fundadores e para brindar
ao futuro do GRACE, com a presença de todos os ex-Presidentes da Direção da Associação.

O nosso agradecimento muito especial à DHL
pela entrega dos packs comemorativos, ao Cluster
Madeira pelas broas de mel, à Adega Mayor pelo
vinho Reserva do Comendador, ao Manicómio
pelo rótulo comemorativo personalizado, à Grafe
por toda a parte criativa, aos Ex-Presidentes João
de Sá Nogueira, João Reis, Conceição Zagalo e
Paula Guimarães pela disponibilidade de participar
entusiasticamente na celebração e aos Associados
BP Portugal, FLAD, IBM e Xerox pela partilha de
testemunhos.

Agradecemos também aos Associados Wunderman
Thompson pelo rebranding, à Lift World pela redefinição da assessoria mediática, à Grafe pela paginação,
artes finais de Publicações do GRACE e pelo postal
digital de Natal, e à Laranja Mecânica pela paginação
e artes finais do Relatório de Contas GRACE.
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Celebrar

Conheça aqui e aqui os
testemunhos de alguns
Associados pelos 20 anos
do GRACE!
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O que dizem
os nossos Associados

Os desafios originados pelo inesperado contexto que vivemos em 2020 vieram
provocar restruturações estratégicas, a todos os níveis, às quais o GRACE não foi
imune. Neste sentido, não realizámos algumas atividades que estavam previstas
para o ano 2020, devido a restrições causadas pela pandemia, nomeadamente:
• Capacitação Executive – A Corporate Journey,
em parceria com o ISEG e Sair da Casca
(adiada para 2021);
• Conferência 2020 | Empresas Responsáveis, teria
lugar em outubro 2020, no âmbito da SDG Summit,
do CSR Europe, em Lisboa;
• As conferências anuais em parceria, com a Forética,
Centro Português de Fundações e BCSD;
• O desenvolvimento do Catálogo de formação
GRACE, cujo lançamento foi adiado para 2021.
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Financiamento
Balanço das atividades
não realizadas

No ano de 2020 registámos a saída de 18 Associados e a adesão de 23
novos Associados, o que representou no movimento associativo uma taxa
de crescimento homóloga de 3%. No final do ano, o GRACE – Empresas
Responsáveis integrava 181 Associados, sendo a organização empresarial de
maior dimensão nesta área de atuação.
Os 23 novos Associados em 2020:
ANO

Nº ASSOCIADOS

TAXA CRESIMENTO

2018

165

3%

2019

175

6%

2020

181

3%

GR ACE REL ATÓRIO DE GES TÃO 2020

Movimento
Associativo 2020
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Resultados financeiros
Análise Ecónomica e Financeira
Os resultados obtidos pela Associação em 2020 foram positivos em 4.977 €,
refletindo assim um aumento em relação ao ano anterior, resultante em parte
das variações das seguintes rubricas: Gastos com o pessoal, Outros Gastos
e Subsídios à exploração.
Em relação aos subsídios à exploração, existe um
aumento pois em 2019 não se registou qualquer
subsídio, o que veio a acontecer em 2020 com os
subsídios da SCML e IEFP. Relativamente às rubricas
Outros Gastos e FSE verificou-se uma diminuição
justificada pela contenção de gastos devido à situação de pandemia atravessada no decorrer do ano de
2020.

No que respeita os Gastos com o Pessoal estes
sofreram uma variação negativa relacionada com
o aumento do número médio de colaboradores
comparativamente com o ano de 2019. De salientar
que último quadrimestre de 2019 foi contratado um
colaborador com a categoria de Técnico Superior,
o que em 2020 resultou num impacto maior nos
valores anuais de remunerações comparativamente
ao ano anterior. Este encargo adicional é atenuado
pelo subsídio atribuído pelo IEFP relacionado com
um estágio.

RESULTADOS A 31-12 - 2020

2019

2020

D 2020/2019

Prestação de Serviços

285.548

283.216

(2.332)

Subsídios à Exploração

-

23.700

23.700

Fornecimentos e Serviços Externos

(106.644)

(98.762)

7.882

Gastos com o Pessoal

(172.142)

(197.410)

(25.268)

Imparidades de dividas a receber

(500)

-

Outros Rendimentos

280

Outros Gastos

(11.546)

(5.788)

5.758

RESULTADOS OPERACIONAIS

(5.004)

4.956

9.960

Juros e Rendimentos similares

11

21

10

4.977

9.978

Juros e gastos similares

(8)

RESULTADOS LÍQUIDOS DO PERIODO

(5.001)

500
(280)

8

Rendimentos
Os rendimentos da Associação repartem-se em
proveitos operacionais (Quotas, Donativos e subsídios) no valor total de 306.916 €, representando um
aumento de 7% relativamente a 2019.

Estrutura de Rendimentos - 2020

Estrutura de Gastos - 2020
Quotas

Fornecimentos

Projecto Giro

e Serviços Externos

Donativos

Gastos com Pessoal

Workshops

Outros Gastos

RENDIMENTOS

2019

2020

Rendimentos

285.548

283.216

Quotas

260.933

268.700

Projecto Giro

7.701

4.323

Donativos

14.000

6.000

Workshops

2.915

1610

Guia Grace AMP

-

2.583

Outros Subsídios

-

23.700

ESTRUTURA DE GASTOS

2020

SCML - Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

-

17.500

Fornecimentos e Serviços Externos

98.762

IEFP

-

6.200

Gastos com pessoal

197.410

TOTAL

285.548

306.916

Outros Gastos

5.788

Gastos
A estrutura de gastos do GRACE é constituída fundamentalmente por fornecimentos e serviços externos
e gastos com pessoal, conforme o mapa abaixo.
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Resultados financeiros
Análise Ecónomica e Financeira

Balanço
O ativo líquido total no final do período de 2020
atingiu os 93.180 €. Este valor corresponde, na sua
maioria, a disponibilidades, constantes na rubrica de
ativos correntes.

Dívidas ao Estado e à Segurança Social
A Associação não tem quaisquer dívidas à
Administração Fiscal nem à Segurança Social, nem
a quaisquer outras entidades públicas.
Resultados

O passivo regista um total de 46.370 €, representado em exclusivo pela rubrica de passivo corrente,
nomeadamente, pela rubrica de dívida a fornecedores (11.012 €) ainda não vencida e outros passivos
correntes (incluindo, maioritariamente, acréscimos
de gastos no montante de 27.405 €).
A situação líquida de 46.370 € reflete os resultados gerados no período de 2020 e nos períodos
anteriores.

O resultado líquido do período cifrou-se em 4.977
€ positivos.
Proposta de Aplicação de Resultados
A Direção propõe que o Resultado Líquido do
Período positivo, no valor de 4.977 € (quatro mil
novecentos e setenta e sete euros), seja transferido
para resultados transitados.

euros
ATIVO

2019

2020

 2020/2019

Ativo não corrente

1.112

1.769

657

Outros créditos e ativos não correntes

1.112

1.769

657

Ativo corrente

70.365

91.411

21.046

Associados

11.796

7.254

(4.542)

Estado e outros entes publicos

68

78

10

Diferimentos

7.461

-

(7.461)

Outros ativos correntes

1.724

7.234

5.510

Caixa e depósitos bancários

49.316

76.845

27.529

Total do Ativo

71.477

93.180

21.703

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

2019

2020

 2020/2019

Resultados Transitados

46.834

41.833

(5.001)

Resultado líquido do periodo

(5.00!)

4.977

9.978

Total de Fundos Patrimoniais

41.833

46.810

4.977

Passivo não corrente

-

-

-

Passivo corrente

29.644

46.370

16.726

Fornecedores

2.593

11.012

8.419

Estados e outros entes públicos

3.876

4.453

577

Diferimentos

-

3.500

3.500

Outros passivos correntes

23.175

27.405

4.230

Total do Passivo

29.644

46.370

16.726

Total dos Fundos Patrimoniais
e do Passivo

71.477

93.180

21.703
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Resultados financeiros
Análise Ecónomica e Financeira

A Direção informa que
não ocorreram factos
relevantes, após o termo
do período.

GR ACE REL ATÓRIO DE GES TÃO 2020

Factos relevantes ocorridos
após o termo do período

25

58

340

+ 9 Mil

+ 70

1044

+ 10 Mil

+ 40

+ 30

23

70

projetos desenvolvidos

Audiências e Iniciativas com Entidades
Governamentais e Autarquias

22

6

Publicações (Guias, Toolkits
e Fichas)

Voluntários envolvidos
em iniciativas GRACE

Horas de Voluntariado
em iniciativas GRACE

Grupos de Trabalho e CLUSTERS

Conferências sobre temas de
Responsabilidade e Sustentabilidade

Sessões de Sensibilização
Intra-Empresa

Parceiros Nacionais e Internacionais

Edições da Academia Grace

Candidaturas
à Academia GRACE

Alunos participantes
na Academia GRACE

Participações no Estrangeiro
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Flash GRACE 20 anos

Neste relatório apresentámos os nossos resultados do ano 2020, fruto das iniciativas desenvolvidas
pelo GRACE – Empresas Responsáveis, nos seus três eixos de atuação.
Depois de um ano tão diferente, 2021 marca o início de uma nova década para o GRACE. É nosso objetivo consolidar
e reforçar este ecossistema de empresas comprometidas com uma cidadania empresarial ativa. É nossa missão inspirar
à ação, não apenas por meio da partilha de boas práticas, mas também pelo compromisso com a Agenda 2030
que nos propõe as Nações Unidas.
Pretendemos, juntos, contribuir para a construção de um mundo mais justo, mais inclusivo e mais sustentável.
Queremos sensibilizar as empresas para a importância dos critérios ESG na sua gestão e estratégia, para os temas
das Finanças Sustentáveis e da Economia Circular, para o desafio da Neutralidade Carbónica e para a criação
de impactos positivos duradouros na sociedade. É nossa ambição mostrar o papel fundamental da colaboração,
da partilha de conhecimento, da inovação, do desenvolvimento das pessoas e que ninguém, mas mesmo ninguém,
seja deixado para trás.
Assumimos o leme deste movimento de Empresas Responsáveis, de organizações com propósito e comprometidas
com os princípios da sustentabilidade nas suas diversas dimensões.
Contem connosco!
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Uma nova década
Preparar o Futuro

Assembleia Geral
Presidente
Fundação Manuel António da Mota,
representada por Rui Pedroto
Secretários
Ensilis Universidade Europeia, representada por
Diogo Santos
Trivalor, representada por Luís Carreira Garcia
Suplentes
HUF Portuguesa, representada por Jon
Velasco
Vodafone, representada por Ana Veríssimo

Conselho Fiscal
Presidente
AON Portugal, representada por Pedro Penalva
Vogais
L’Oréal, representada por Ana Martines
Moneris, representada por Rui Almeida

Suplentes
Pfizer, representada por Catarina Marcelino
Tabaqueira, representada por Rosalina
Tanganho

Direção
Presidente
Vieira de Almeida & Associados (VdA),
representada por Margarida Couto
Vice-presidentes
CUF, representada por Mariana Ribeiro Ferreira
Danone, representada por Ludovic Reysset
Tesoureiro
Omnova Solutions, representada por Paula
Miranda
Vogais
Accenture, representada por Patrícia Faro
Antunes
BEL Portugal, representada por Emília Roseiro
BP Portugal, representada por Anabela Silva

CGD, representada por Filipa Carmona
EDP, representada por Rita Monteiro
Grupo Pestana, representada por Marta
Castelão Costa
Grupo Sousa, representado por Pedro Frazão
INCM, representada por Bárbara Vasconcelos
Informa D&B, representada por Teresa Cardoso
Menezes
Lipor, representada por Fernando Leite
Sair da Casca, representada por Nathalie Ballan
Suplentes
Fidelidade, representada por Ana Fontoura
Lift Consulting, representada por Suzana
Rocha Pereira
MNCM – M de Manicómio, representado por
Sandro Resende
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Quem somos 2021-2023
Órgãos Sociais do GRACE
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Associados 2020
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Relatório Gestão
2020

31 de Dezembro de 2020

Balanço Individual
Demonstração dos resultados por naturezas
Demonstração das alterações nos fundos patrimoniais
Demonstração dos fluxos de caixa
Anexo às demonstrações financeiras
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Introdução
Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras
Principais políticas contabilísticas
Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros
Ativos fixos tangíveis
Outros créditos e ativos não correntes
Associados
Estado e outros entes públicos
Outros ativos correntes
Diferimentos
Caixa e Depósitos bancários
Resultados Transitados
Fornecedores
Outros passivos correntes
Vendas e prestações de serviços
Subsídios à exploração
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com pessoal
Outros rendimentos
Outros gastos
Gastos e rendimentos financeiros
Imposto do período
Compromissos
Eventos subsequentes
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Demonstrações Financeiras

31 de Dezembro de 2020
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Demonstrações Financeiras

Agradecimentos
LCG;
Grant Thornton;
Conselho Fiscal do GRACE;
Direção do GRACE.
Artes Finais
Laranja Mecânica
Illustrações
Pedro Rocha e Mello
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Ficha Técnica



criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de
demonstrações financeiras isentas de distorções materiais devido a fraude ou a erro;

Grant Thornton



adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e

Edifício Amadeo Souza Cardoso
Alameda António Sérgio, 22, 11.º
1495-132 Algés
T: + 351 214 123 520
E-mail: gt.lisboa@pt.gt.com



avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as
matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

Avenida Arriaga, 30 – 1.º B
9000-064 Funchal
T: + 351 291 200 540
E-mail: gt.funchal@pt.gt.com

Relatório de Auditoria

Avenida da Boavista, 1180, 4.º
4100-113 Porto
T: + 351 220 996 083
E-mail: gt.porto@pt.gt.com

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Opinião
Auditámos as demonstrações financeiras anexas do GRACE – Empresas Responsáveis – Associação (a
Entidade), que compreendem o balanço em 31 de dezembro de 2020 (que evidencia um total de 93.180
euros e um total de fundos patrimoniais de 46.810 euros, incluindo um resultado líquido de 4.977 euros), a
demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração das alterações nos fundos patrimoniais e a
demonstração dos fluxos de caixa relativas ao ano findo naquela data, e as notas anexas às demonstrações
financeiras que incluem um resumo das políticas contabilísticas significativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas estão preparadas, em todos os aspetos materiais,
de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo adotada
em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística.

Bases para a opinião
A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e
orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos
termos dessas normas estão descritas na secção “Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações financeiras” abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os
demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

preparação de demonstrações financeiras de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro
para Entidades do Setor Não Lucrativo adotada em Portugal através do Sistema de Normalização
Contabilística;



elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;

Grant Thornton & Associados – SROC, Lda.

Member firm of Grant Thornton International Ltd
Capital Social: 31.400 Euros . Contribuinte / Matricula n.º 502 286 784 . Inscrita na C.R.C. Cascais
Inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 67, na C.M.V.M. sob o n.º 20161403

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Sobre o relatório de gestão

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras
como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou a erro, e emitir um relatório onde
conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança, mas não é uma garantia
de que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando
exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou
conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores
tomadas com base nessas demonstrações financeiras.

Em nossa opinião, o relatório de gestão foi preparado de acordo com os requisitos legais e
regulamentares aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as demonstrações
financeiras auditadas, não tendo sido identificadas incorreções materiais.

14 de junho de 2021

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos
ceticismo profissional durante a auditoria e também:


identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude
ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e
obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa
opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não
detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação,
omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;

____________________________________
Grant Thornton & Associados – SROC, Lda.
Representada por Pedro Lisboa Nunes



obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber
procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma
opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;



avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas
contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão de acordo com a Norma Contabilística
e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo adotada em Portugal através do Sistema
de Normalização Contabilística;



concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com
base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos
ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar
continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a
atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou,
caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são
baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições
futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;



avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as
divulgações, nos termos da Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não
Lucrativo adotada em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística; e

Responsabilidades do órgão de gestão e do órgão de fiscalização pelas demonstrações
financeiras


comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário
planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência
significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do relatório
de gestão com as demonstrações financeiras.

O órgão de fiscalização é responsável pela supervisão do processo de preparação e divulgação da
informação financeira da Entidade.

Estamos convictos que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma
base para a nossa opinião.

O órgão de gestão é responsável pela:
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Relatório e Parecer do Conselho Fiscal

Senhores Associados,

Introdução
Nos termos do mandato que nos foi conferido e em cumprimento dos preceitos legais e do
disposto nos Estatutos da Associação, cumpre‐nos apresentar o nosso relatório sobre a
atividade fiscalizadora e o parecer à data sobre o Relatório e Contas apresentado pela Direção
do GRACE – Empresas Responsáveis relativamente ao exercício findo em 31 de Dezembro de
2020.

O Conselho Fiscal

__________________________________________
AON Portugal, representada por Pedro Penalva - Presidente
Digitally signed by MARTINES

Relatório
Através de contactos estabelecidos entre este Conselho Fiscal, o Revisor Oficial de Contas e a
Direção do GRACE, informámo‐nos acerca da sua atividade, principais acontecimentos e da
gestão desenvolvida no período.
Foi para tal avaliada a informação financeira respeitante ao exercício de 2020 fornecida pela
Direção, efetuando as análises julgadas convenientes e adequadas. Comprovamos a adequação
das politicas contabilísticas, assim como a observância dos Estatutos do GRACE.
O resultado de 2020 cifrou‐se num lucro de 4.997 Euros. A evolução positiva da rúbrica de
subsídios à exploração, bem como a redução de outros gastos, mais que atenuou o incremento
de custos de pessoal e possibilitou a inversão do resultado líquido negativo que se tinha
verificado em 2019, algo que registamos com apreço.
Após o encerramento das contas apreciámos o Relatório da Direção, o Balanço, a Demonstração
de Resultados, a Demonstração de Resultados de Fundos Patrimoniais, a Demonstração de
Fluxos de caixa do período findo naquela data e o correspondente anexo, que, para além de
satisfazerem os preceitos legais e estatutários, evidenciam com suficiente detalhe a atividade
da Associação durante o exercício de 2020 e mostram claramente a situação patrimonial e
financeira da Associação em 31 de Dezembro de 2020.

Parecer
Em face do que antecede, somos de parecer que merecem aprovação:
‐ O Relatório de Gestão da Direção e as Demonstrações Financeiras do Exercício de 2020
‐ A proposta apresentada pela Direção, de aplicação do Resultado Líquido de 2020

Lisboa, 11 de Junho 2021

MARTINES Ana Ana
Date: 2021.06.24 10:57:18 +01'00'
__________________________________________

L’Oréal Portugal, representada por Ana Martines - Vogal

__________________________________________
Moneris, SGPS, representada por Rui Almeida - Vogal

