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INTRODUÇÃO



Liderar para transformar

Deixamos neste documento as principais etapas de 3 anos de vida da ACEGE, nos quais tivemos o 

enorme gosto de servir e acompanhar a associação, levando-a a associação até aos seus 67 anos 

de idade.

Um mandato iniciado em outubro de 2015, dando continuidade ao excelente trabalho desen-

volvido pela Direcção liderada pelo António Pinto Leite, marcada pela proposta do “Amor como 

critério de Gestão” que fez um caminho tão impactante junto de tantos líderes empresariais.

Um mandato que contou desde o seu início com o incentivo e a amizade incondicional do Senhor 

Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, convidado no primeiro almoço debate do mandato e do 

ano, numa boa prática que todos os anos fomos mantendo.

Animou-nos a vontade de cumprirmos a Missão da ACEGE de “Inspirar líderes a mobilizar a comuni-

dade para viver o Amor e a Verdade no mundo económico e empresarial e a dar testemunho junto da 

comunidade”, num desejo profundo de tornar a associação uma verdadeira Comunidade de 

líderes empresariais cristãos que procuram, através do seu trabalho, a promoção da dignidade de 

cada pessoa e a construção do Bem Comum, a transformação das suas empresas e da sociedade. 

Uma ACEGE capaz de estar no mundo, sem ser do mundo para transformar o mundo.

Nesse sentido, procurámos como primeiro passo consolidar a relação com os associados, tornando-nos 

mais próximos do seu contexto e necessidades, procurando ser caminho de crescimento pessoal, 

comunitário e empresarial. Quisemos perceber como podíamos criar valor para cada associado.

Ouvimos, pessoal e individualmente, muitos associados (actuais, menos activos e desistentes) 

para conhecer as suas preocupações, e sermos desafiados a melhorar o que temos de essencial 

para oferecer.
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Dessas conversas potenciámos a organização interna da associação, tornan-

do-a mais robusta e consistente, tornando a Direcção mais presente na 

realidade da vida da associação, e definimos a proposta de valor que devía-

mos prosseguir e que estava centrada em três aspectos:

Integrar um Grupo Cristo na Empresa

Integrar um grupo de reflexão e partilha que desafie cada membro a viver 

como gestores à luz dos critérios de Cristo, que seja referência para as suas 

decisões e práticas profissionais. 

Um grupo que debata, partilhe, inspire e se comprometa, onde se desenvol-

vam laços de confiança e amizade que sustentem nas dificuldades e alegrias 

no trabalho.

Ser parte da comunidade ACEGE

Ser parte de uma comunidade constituída por pessoas que querem viver o 

seu trabalho comprometidas com Deus, com os outros e com a sociedade. 

Ser parte de uma comunidade que inspira e desafia cada um a assumir os critéri-

os de Cristo na forma como trabalha, tornando presente a Igreja no mundo.

Ser parte de uma comunidade de formação pessoal e de debate, onde pode-

mos intervir e ajudar a construir propostas para as empresas e para a sociedade.

Influenciar e transformar o futuro

Promover a ética empresarial e a pessoa como centro das empresas, 

propondo o Amor como critério de gestão.

Promover os pagamentos pontuais a fornecedores como compromisso 

ético e como meio para melhorar a competitividade das nossas empresas e 

da economia.

Promover e valorizar a família, com políticas de conciliação família/trabalho 

que dignifiquem os colaboradores e desenvolvam as empresas.

Promover e afirmar, com independência e verdade, valores e temas deter-

minantes para a promoção do Bem Comum e o desenvolvimento do país.

Uma proposta de valor assumida por toda a associação, nos seus 14 núcleos 

regionais, nas suas múltiplas actividades (cerca de 100 por ano), realidades e 

formas de agir.
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Foi um caminho intenso e longo, com muitas acções, muitas histórias e muitas transfor-

mações de vida, que culminou no Congresso Mundial da UNIAPAC nessa experiência tocante 

de, cerca de 500 participantes, de 34 países, palestrantes de 21 países que falaram unidos, 

numa mesma vontade de perceber como podem tornar os negócios numa nobre vocação, 

como podem viver a sua vocação pessoal no mundo empresarial. 

Um Congresso memorável, que marcou a vida da UNIAPAC e de tantas associações que dela 

fazem parte, como referiu o presidente da UNIAPAC “Lisboa - e todo o Portugal – foi o 

princípio de uma longa e impactante viagem que tocou todos os cantos do mundo, e que 

transformou o mundo naquilo que hoje conhecemos. Tenho a expectative que Lisboa e a 

ACEGE ao receber o nosso XXVI World Congress seja também o começo de um caminho 

pessoal para transformarmos o nosso trabalho numa nobre vocação… uma busca que é tão 

desafiante e convincente como muitas das jornadas que começaram aqui ... mas que é muito 

mais urgentes, dados os desafios atuais que estamos enfrentando e o que está diante de nós 

neste século XXI.”

Ao longo destes anos assistimos a testemunhos de líderes que se deixaram transformar, que 

deixaram de se preocupar com o seu ego, optando antes por confiarem na ideia de que valia a 

pena buscar um Bem Maior como propósito de vida. Uma transformação que não é apenas uma 

melhoria do que existe, mas antes uma profunda renovação, um começar de novo, no olhar, 

nos gestos, na atenção aos outros. No raciocínio, na forma como se decide, como se actua. Na 

autenticidade e na busca de novas formas de viver a unidade de vida, a busca da felicidade.

Terminamos o mandato com a noção do muito que ainda havia por fazer, mas com a certeza 

que tudo fizemos para que a ACEGE continue a sua acção essencial de transformar o coração 

dos líderes empresariais, e através deles, transformar as empresas e toda a sociedade. 

Foram mais de 300 iniciativas, em três anos, que envolveram directamente mais de 3 líderes 

empresariais e mais de mil empresas nos diferentes programas, num amplo movimento 

social de líderes empresarias que querem com o seu trabalho construir o Bem e a Verdade, 

que querem tornar Cristo mais presente na realidade do mundo, porque só Ele pode dar a 

felicidade e a verdade que transforma o homem e o  mundo.

Uma nota especial de agradecimento a toda a equipa da ACEGE e VER, liderada pelo Jorge 

Libano Monteiro. E em especial aos que saíram ao longo deste mandato e tão bem nos 

serviram, o Gonçalo Correia de Oliveira, o Eduardo Vieira, o Carlos Pais, a Gabriela Costa, a 

Mária Pombo e o Afonso Vaz Pinto por todo o trabalho e dedicação que deram à ACEGE.

A Direcção Nacional
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PRINCIPAIS
ACONTECIMENTOS



Outubro 

- Início de mandato

Março

- Conclusão proposta de valor ACEGE 

e da Metodologia Grupos Cristo na Empresa

Novembro 

- 1º Encontro Ass. de Profissionais Católicos de Lisboa

Março

- Formação Bispos Angolanos em Liderança – Benguela

- 1º Encontro ACEGE Next – Museu do Oriente

Maio

- Adesão Câmara Municipal de Lisboa e Empresa 

nº 1.000 ao CPP – Herdade Maria da Guarda

Setembro

- Peregrinação ACEGE à Terra Santa

Janeiro

- Renovação Compromisso Pagamentos Pontuais (1.045 )

- Encontro Grupos Cristo na Empresa

Fevereiro

- Seminários “Nova legislação Assédio” EDP e UCP Porto

Março

- Exercícios espirituais com Pe. Miguel Gonçalves Ferreira

Maio

- Conclusão primeira fase grupos trabalho ACEGE Next

Junho

- Curso Manager EfR – Lisboa

Outubro

- Abertura ciclo anual “Liderar para transformar” com 

Vasco de Mello e D. Manuel Clemente

Novembro

- Congresso Mundial da UNIAPAC em Lisboa

Dezembro

- Certificação BRISA - empresa familiarmente responsável

- Início 2º curso ACEGE/CPBS em Vila Real

 

2015

2016

2018

2017
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PRINCIPAIS NÚMEROS
DO MANDATO



COMUNICAÇÃO:

100%

CORRESPONDÊNCIA 
ELECTRÓNICA

+4 
MILHÕES

EMAILS ENVIADOS

+2,7 MIL

EMAILS ENVIADOS
 A ASSOCIADOS

+700 
MIL

VISUALIZAÇÕES

260.000

VISUALIZAÇÕES VER 
(2018)

+7000

SEGUIDORES 
FACEBOOK E 
INSTAGRAM

COMPROMISSO PAGAMENTO PONTUAL:

1.154

EMPRESAS CPP

+90.000

COLABORADORES

+13 MIL 
MILHÕES

FACTURAÇÃO

35

GRUPOS

352

MEMBROS

210

REUNIÕES/ANO

GRUPOS CnE:

14

EMPRESAS

+15.000

FAMILIAS 
ABRANGIDAS

EMPRESAS FAMILIARMENTE 
RESPONSÁVEIS:

CONGRESSO MUNDIAL UNIAPAC:

490

INSCRITOS

34

NACIONALIDADES 
PARTICIPANTES

8,9/10

AVALIAÇÃO 
CONGRESSISTA

100%

ACREDITA QUE 
NEGÓCIOS SÃO UMA 

NOBRE VOCAÇÃO

ASSOCIADOS:

1044

ASSOCIADOS

315

NOVOS NO MANDATO

17%

SEXO FEMININO

36%

FORA DE LISBOA

35%

MEMBROS GRUPOS CnE

14

NÚCLEOS

GERAIS:

93

INICIATIVAS 
(2018)

+3000

PARTICIPANTES

+60%

PARTICIPANTES 
ACTIVIDADES

CONTAS:

+8.515€

RESULTADO 
2018

+35.000€

RESULTADO 
MANDATO

300.000€

FACTURAÇÃO 
MÉDIA

VOLUNTÁRIOS: COLABORADORES:

3

ACEGE

4

PORTAL VER

122

VOLUNTÁRIOS

8

DIRECÇÃO 
EXECUTIVA

85

DIRECÇÃO NACIONAL 
E NÚCLEOS

10

CONSELHO 
ESTRATÉGICO

19

ACEGE Next
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QUEM SOMOS



ASSEMBLEIA GERAL

 Salvador de Mello (Presidente)�Maria Cortez Lobão (Vice-Presidente)

 David Zamith (secretário)

 Teresa Magalhães Crespo Salvador (secretário)

DIRECÇÃO EXECUTIVA

 João Pedro Tavares (Presidente)

 Pedro Castro e Almeida (Vice-Pres.)

 Pedro Rocha e Melo (Vice-Pres.)

 Alexandra Machado Duarte Neves

 Maria Manuel Seabra Costa

 Armindo Monteiro

 João Ribeiro da Costa

 Luís Lobo Xavier (ACEGE NEXT)

DIRECÇÃO NACIONAL

 Acácio Lopes (núcleo Leiria)

 Adriano Augusto Diegues (núcleo Bragança)

 João Breda (núcleo Aveiro)

 Fátima Amorim (núcleo Braga)

 João Quintela Cavaleiro (núcleo Vila-Real)

 Gonçalo Patrocínio (núcleo Lisboa/Oeste)

 João Anacoreta Correia (núcleo Porto)

 João Coimbra ( núcleo do Ribatejo)

 José Lopes Coelho (núcleo Viseu)

 José Perleques (núcleo de Setúbal)

 Paulo Lopes (núcleo Algarve)

 Ricardo Gouveia (núcleo Funchal)

 Teresa do Lago Azevedo (núcleo Coimbra)

ASSISTENTE NACIONAL (Nomeado pela Conferência Episcopal)

 Pe. Mário Rui Leal Pedras

CONSELHO FISCAL

 Jaime Bastos (Presidente)

 Carla Rebelo

 Filipe Simões de Almeida

CONSELHO ESTRATÉGICO

 António Pinto Leite (Presidente)

 Armindo Monteiro

 Gonçalo Maleitas Corrêa

 Inês Oom de Sousa

 José Roquette

 João Talone

 Manuel Clemente

 Maria Cortez Lobão

 Nuno Brito

 Raul Galamba

 Salvador de Mello

 Vasco de Mello

SECRETARIADO-GERAL

 Jorge Líbano Monteiro (SG)

 Gonçalo Corrêa D’Oliveira

 Catarina Peña

PORTAL VER

 José Holtreman Roquette (Presidente)

 Nuno Brito

 Jorge Líbano Monteiro

 Helena Oliveira 

 Eduardo Vieira

 Gabriela Costa

 Mária Pombo

BEM COMUM

 Manuel Cary (Presidente)

 Pedro Pires

 Jorge Líbano Monteiro

 Carlos Pais (director)

 Pedro Pinto Gonçalves

ACEGE Next

 Luis Lobo Xavier

 Catarina Lory

 Bernardo Vasconcelos

 João Paulo Guedes

1.044 Associados

12 |  RELATÓRIO ANUAL ACEGE 2019 



MISSÃO 

Inspirar líderes a mobilizar a comunidade para viver 

o Amor e a Verdade no mundo económico e 

empresarial e a dar testemunho junto da 

comunidade.

VISÃO

(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.
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OS NOSSOS
DESAFIOS DO MANDATO



ESTAR PRÓXIMO DOS ASSOCIADOS 
COM UMA PROPOSTA DE  VALOR

INSPIRAR A GESTÃO

- Potenciar e consolidar os Grupos Cristo na Empresa
- Promover a ACEGE como uma comunidade de referência
- Preparar uma nova geração de líderes empresariais – 

ACEGE Next
. Aumentar a ligação à UNIAPAC e a dimensão internacional

INFLUENCIAR E TRANSFORMAR AS EMPRESAS 
E A SOCIEDADE

               . Compromisso Pagamento Pontual a Fornecedores
               . Conciliação Família e Trabalho
               . VER - valores, ética e responsabilidade
               . Fundo Bem Comum

PROMOVER E POTENCIAR A COMUNICAÇÃO – 
INTERNA E EXTERNA

MELHORAR A SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 
DA ACEGE
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“ A ACEGE é uma luz no meu dia-a-dia. 
Uma chamada de atenção para que 
a Palavra de Deus faça parte da 
minha liderança!”
Ana Cláudia Sá - BEL Portugal 

“ A ACEGE é a palavra que nos 
interpela sempre, com coragem, sobre 
o que estamos a fazer como gestores.”
Diogo Alarcão - Mercer

“ No meio empresarial é muito difícil 
ter pessoas com quem reflectir sobre 
as decisões que temos de tomar. Se a 
ACEGE não existisse teria muito mais 
dificuldade em tomar decisões”
Sonia Neves - Areas

“ A ACEGE permite-me centrar 
naquilo que é essencial na minha vida, 
como gestor: centrar nas pessoas e a 
sua dignidade.”
Pedro Rocha e Melo - Brisa

“A ACEGE representa para mim 
unicidade de vida e a Fé no trabalho.”
Alexandra Duarte Neves - Girl Move 

A parte seguramente mais importante da nossa Missão não é quanti-

ficar nem medir resultados, embora sejam ambos os exercícios impor-

tantes, mas perceber, sentir e reconhecer as marcas do trabalho que 

vamos deixando nos diversos ambientes em que nos movemos, 

especialmente em cada uma das organizações onde trabalhamos. 

Na ACEGE acreditamos profundamente que é pela transformação 

pessoal dos líderes, que acontece a transformação das empresas e 

dessa forma a transformação da sociedade. E é nesse sentido que 

procurámos estar próximos dos associados, inspirando e fortalecen-

do-os para que vivam a sua missão individual no mundo e, especifica-

mente na sua empresa.

Nesse sentido deixamos os testemunhos de associados sobre a 

ACEGE, de diferentes empresas, sectores e regiões…

ESTAR PRÓXIMO DOS ASSOCIADOS 
COM UMA PROPOSTA DE VALOR

“A ACEGE ajuda-me a ser una 
na minha vida.”
Joana Castro e Costa - NovaSbe

“ A ACEGE acompanha-me na minha 
peregrinação da vida, como uma comu-
nidade que me inquieta no meu 
dia-a-dia, no meu trabalho.”
Pedro Castro e Almeida - Santander Totta 
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“A ACEGE é importante porque 
nos ajuda a sentir que não 
estamos sozinhos e que nos ajudar 
a lutar por um conjunto de valores 
que temos em comum.”
Tomás Almeida - Brisa 

“ACEGE é muito importante na 
minha vida e tem-me ajudado nesta 
minha relação com Jesus Cristo.”
João Alberto Pinto Basto
Ex-Presidente da ACEGE

“Graças às iniciativas da ACEGE, todas elas 
tão importantes, eu hoje tomo decisões de forma 
seguramente diferente e encaro os problemas de 
uma forma distinta daquelas que tomava antes 
de ser membro da ACEGE.”
Henrique Trocado - Abreu Advogados 

“Conheci a ACEGE há 8 anos no contexto de 
um convite para me juntar a um Grupo Cristo 
na Empresa. Não sabia ao que ia, mas nestes 
anos resultou-me muitíssimo importante para a 
minha vida, para as minhas decisões a partir de 
pequenas evoluções.”
Raul Galamba de Oliveira - Mckinsey 

“Tem sido um grande espaço de partilha e 
tem-me inspirado no meu dia-a-dia enquanto 
gestor a pensar de uma forma mais espiritual 
e menos fria e racional sobre muitos dos 
problemas que nós, no nosso dia-a-dia enfrenta-
mos na nossa vida profissional.”
José Galamba de Oliveira - SPS

“A ACEGE permite-me viver em comu-
nidade no mundo dos negócios orientada 
pela Fé.”
Maria Manuel Seabra da Costa 
- Consultora

INSPIRAR A GESTÃO

“ A ACEGE é muito importante 
para a minha vida profissional 
e sobretudo para a minha 
vida cristã.”
Gonçalo Patrocínio
J.A. Patrocínio Lda. 

“A ACEGE é um desafio e uma luz 
que me ajuda a tomar decisões 
difíceis, tendo sempre como pano de 
fundo a pessoa e a sua dignidade”
João Quintela Cavaleiro 
- Cavaleiro & Associados 
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1044

ASSOCIADOS

315

NOVOS ASSOCIADOS

17%

SEXO FEMININO

36%

FORA DE LISBOA

35%

MEMBROS GRUPOS CnE

14

NÚCLEOS
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INSPIRAR A GESTÃO



Os grupos Cristo na Empresa nasceram da necessidade sentida por 

um conjunto de gestores de aprofundar e concretizar os valores e 

critérios propostos pela Doutrina Social da Igreja no contexto da sua 

vida profissional.

Estes grupos procuram reflectir, debater e partilhar este desafio de 

ser cristão no mundo empresarial e como esta realidade que nos 

define se pode pôr em prática em cada dia.

Uma experiência que se tem afirmado dentro da ACEGE como algo 

essencial e estruturante, uma proposta que transforma pessoal e 

profissionalmente aqueles que fazem este caminho.

INSPIRAR A GESTÃO
Potenciar e consolidar os Grupos CnE
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INSPIRAR A GESTÃO
Potenciar e consolidar os Grupos CnE
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A ACEGE é uma comunidade dinâmica e actuante, em crescimento e rejuvenescimento que marca a sua presença nas Empresas e 

na sociedade onde os nossos associados trabalham e nas acções que realiza (93 em 2018).

Uma comunidade que suporta e desafia cada um dos seus associados e toda a comunidade empresarial a um novo olhar sobre os 

problemas, sobre as práticas de gestão, sobre as pessoas. Que desafia cada um a ser o instrumento mais poderoso de transfor-

mação e de enriquecimento das organizações onde trabalha.

INSPIRAR A GESTÃO
Promover a ACEGE como uma comunidade de referência

.
0
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93
ACÇÕES REALIZADAS
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INSPIRAR A GESTÃO



INSPIRAR A GESTÃO
ACEGE NEXT

Em 2018 realçamos a criação dos grupos de 

trabalho ACEGE NexT para aprofundar o 

tema da conciliação família e trabalho, 

analisando e desenvolvendo propostas 

concretas que possam refletir a posição e 

necessidades das novas gerações 

trabalhadoras. 

Nestes grupos estão envolvidas cerca de 

vinte pessoas, divididas em três temas: 

Estado, Empresas, Pessoas, e como conse-

quência do trabalho realizado foram identifi-

cados novos programas de acção em 2019.

A ACEGE Next, reúne profissionais dos 25 aos 35 anos, que querem fortalecer o 

seu entendimento sobre a forma de viver a empresa e de preparar o seu futuro.
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Voluntá rios



INSPIRAR A GESTÃO
Formação
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INSPIRAR A GESTÃO
Estar no mundo: Aumentar o envolvimento 
internacional com a UNIAPAC
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INSPIRAR A GESTÃO
Estar no mundo: Aumentar o envolvimento 
internacional com a UNIAPAC

O 26º Congresso mundial da UNIAPAC, que se realizou em Lisboa de 

22 a 24 de Novembro, foi um sucesso, um momento especial e único 

para todos os que o viveram.

 

450 líderes de 34 países reuniram-se, em três preenchidos dias, com 

uma agenda pesada e milimetricamente cumprida por quase quatro 

dezenas de oradores, de 21 países, que estiveram reunidos no 

Congresso Mundial da UNIAPAC, na Universidade Católica em Lisboa.

Foram muitas as provas dadas, por pensadores e fazedores, que 

atestam que o mundo empresarial pode cumprir os três novos KPIs da 

gestão: performance, propósito e pessoas. Basta que se tenha a 

coragem para ultrapassar o medo e perceber que é possível fazer 

algo que seja útil E ganhar dinheiro ao invés de se fazer alguma coisa 

só PARA ganhar dinheiro.

Sob o mote “business as a noble vocation”, aquilo que “não foi um 

congresso, mas sim uma experiência transformacional”, como afirmou 

João Pedro Tavares, foi também um exercício de reflexão, de síntese, de 

partilha, de motivação e, sobretudo, de convicção de que é comprova-

damente possível humanizar as culturas organizacionais e trabalhar para 

o bem comum, dois dos grandes temas que estiveram em discussão.

                                                                     

Um momento marcante para a ACEGE e, para o dinamismo mundial 

da UNIAPAC.
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490

INSCRITOS

34

NACIONALIDADES 
PARTICIPANTES

8,9/10

AVALIAÇÃO 
CONGRESSISTA

100%

ACREDITA QUE NEGÓCIOS 
SÃO UMA NOBRE VOCAÇÃO



INFLUENCIAR E TRANSFORMAR A SOCIEDADE
Compromisso Pagamentos Pontuais
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1.154

EMPRESAS CPP



INFLUENCIAR E TRANSFORMAR A SOCIEDADE
Compromisso Pagamentos Pontuais 91.700

COLABORADORES

13.500 
MILHÕES

FACTURAÇÃO
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INFLUENCIAR E TRANSFORMAR A SOCIEDADE
Promover a Conciliação Família e Trabalho

A ACEGE e a Fundação Másfamilia trabalham conjuntamente no desenvolvimento 

em Portugal da Iniciativa efr e o seu posicionamento estratégico nas empresas 

portuguesas, comprometidas com o bem-estar dos seus colaboradores, com vista a 

fomentar uma nova cultura de trabalho.

Um programa que ganhou novo impulso em 2018 e que se e4spera possa ganhar 

uma dimensão significativamente maior em 2019.
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INFLUENCIAR E TRANSFORMAR A SOCIEDADE
Promover a Conciliação Família e Trabalho

1000-1

1000-2

1000-3

14

EMPRESAS CERTIFICADAS

+15.000

FAMILIAS ABRANGIDAS

+650

EMPRESAS EfR

APOSTA 
ACEGE

1º SEMESTRE 2019
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INFLUENCIAR E TRANSFORMAR A SOCIEDADE
Portal Ver
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VISUALIZAÇÕES VER 
(2018)

MÉDIA 
VISUALIZAÇÕES/DIA

(2018)

NEWSLETTERS

260.000 700 454 +5000

SUBSCRITORES

Eduardo Vieira (design) e Helena Oliveira 
(coordenação editorial) VER



INFLUENCIAR E TRANSFORMAR A SOCIEDADE
Fundo Bem Comum
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COMUNICAÇÃO



INFLUENCIAR E TRANSFORMAR A SOCIEDADE
Comunicação
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Apoio: Pjump



CONTAS



INFLUENCIAR E TRANSFORMAR A SOCIEDADE
Contas Mandato
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Receitas 2016-2019

Custos 2016-2019
Cobertura quotas/pessoal e despesas base

39% em 2015 para 64% em 2019



OBRIGADO AOS NOSSOS
 PATROCINADORES



Alameda Fernão Lopes nº 12 - 7º - 1495-139 Algés

acege@acege.pt    Phone: +351 217941323

www.acege.pt




