Projeto: new life, new voice, new power

ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO
definição da oportunidade
• a gestão profissional não tem uma representação orgânica natural, porque os
gestores podem ter a mais diversa formação de base e percurso académico e
profissional
• mas a gestão profissional pode ser caracterizada e definida e os gestores
profissionais têm interesse em ver os seus direitos e deveres claramente
enunciados e as suas posições transmitidas à sociedade portuguesa, às
autoridades com poder legislativo e aos accionistas das empresas que os
contratam
• a falha de representação orgânica combinada com a pertinência de uma
representação socialmente relevante e politicamente ativa cria uma
oportunidade de afirmação do FAE neste território da gestão profissional, como
voz dos gestores e bandeira dos valores de competência, probidade e
independência na gestão de empresas
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QUADRO DE AÇÃO E CONDIÇÕES DE SUCESSO
para uma representação bem sucedida
• a AÇÃO REPRESENTATIVA do FAE tem de ser pertinente:
• fazer sentido para os representados
• ser compreendida pelos poderes
• aceite pela sociedade
• o POSICIONAMENTO REPRESENTATIVO do FAE tem de ser relevante: é preciso
dar dimensão nacional e importância de primeiro plano às questões levantadas e
aos eventos realizados para propagar as mensagens
• a PRETENSÃO REPRESENTATIVA do FAE tem de ser legitimada com:
• conjugação de importantes parcerias estratégicas
• recrutamento de figuras emblemáticas
• dinamização de núcleos distritais/regionais
• realização de evento fundacional – CONGRESSO DOS GESTORES
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PROCESSO DE AFIRMAÇÃO E LEGITIMAÇÃO
validar temas fundacionais, lançar o congresso
• Comissão Organizadora lança workshops de discussão de teses do Congresso
em diferentes localidades, com grupos até 20 gestores
• Em cada workshop apresentam-se os seguintes documentos:
• deveres da gestão profissional
• direitos da gestão profissional
• modelo de autoregulação profissional
• afiliação internacional da gestão profissional portuguesa
• visão para a economia portuguesa pós 2020
• Os resultados de cada workshop são introduzidos como melhorias nos
documentos-base e seguem para a workshop seguinte qualificados por uma
aprovação consensual
• Os documentos finais apurados com o contributos de algumas dezenas de
gestores profissionais – entre os quais nomes conhecidos da opinião pública –
serão discutidos e votados no Congresso dos Gestores Profissionais Portugueses
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CONGRESSO DOS GESTORES PROFISSIONAIS
epílogo do processo e novo ponto de partida
• Momento de compromisso dos gestores profissionais com a economia
portuguesa e com o modelo social solidário
• Afirmação de uma visão de futuro para as empresas portuguesas, baseada na
ambição e meritocracia, centrada no crescimento justo e sustentável
• Exigência de respeito profissional e consideração social por todos quantos se
dedicam a criar valor nas empresas, fazendo crescer o País e gerando a
distribuição sustentada de rendimento aos colaboradores
• Aprovação dos documentos fundamentais da gestão profissional – carta de
deveres, carta de direitos, código de ética, sistema de auto-regulação, propostas
para o futuro das empresas
• Homenagem aos gestores portugueses:
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CONGRESSO DOS GESTORES PROFISSIONAIS
parceiros, convidados, associados
• todas as escolas de negócios

• todas as consultoras principais
• todos os bancos
• todas as seguradoras
• todas as associações nacionais e setoriais
• centrais sindicais
• parceiros internacionais
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