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ANTÓNIO RIBEIRO 

Business e Executive Coach com resulta-
dos comprovados e vários reconhecimen-
tos internacionais, reflete a sua prática e 
dedicação profissional através de um obje-
tivo claro: “Treino de Empresários e 
Empresas que querem ter resultados e 
vendas excecionais.”  

A vasta experiência adquirida no seu per-
curso profissional, nomeadamente ligado 
à Gestão Empresarial, tornou-o num 
‘expert’ em pensamento estratégico e 
liderança bem como no desenvolvimento 
dos sócios e donos de PMEs. 

 

1. Um Coach que gera resultados 

Com mais de 30 anos ligado à Gestão de Empresas, Vendas, Gestão de Pessoas e 
Marketing, utiliza um sistema e práticas comprovadas em dezenas de milhares de 
empresas em todo o mundo e com mais de 24 anos de existência. Nos últimos anos 
tornou-se especialista no crescimento de negócios. A sua paixão e 100% do seu tem-
po são para levar diariamente os empresários a chegar mais rapidamente aos seus 
objetivos, com menos esforço, menos desculpas, mais focados e mais confiantes. 
Tornou-se um ‘expert’ em pensamento estratégico e liderança e desenvolvimento 
dos sócios e donos em PMEs. Aumento de margens e lucros, aumento de vendas, 
coaching de diretores, marketing, micromarketing e vendas, e desenvolvimento 
pessoal são as suas áreas de excelência. 

 

 

 



 

 

 

 

2. Um Empreendedor em busca de crescimento  

Desde 2006 que o seu negócio de Business Coaching cresce constantemente. Em 
2014 tornou-se Master Franchise para Portugal da ActionCOACH, rede de escritórios 
e franchisados, que cresceu 50% desde então. 

 

3. Reconhecimento pessoal fruto do empenho profissional 

Prof. Convidado da FEUP, Mestre e Doutor em Engª. Mecânica e Presidente do XVIII 
PDE da AESE, foi reconhecido em 2013, através da ActionCOACH entre o “Top Ten 
Business COACH in Latin Ibero America Zone”, sendo reconhecido de forma regular 
nesta categoria. Também em 2013 foi reconhecido no “Top 93 world wide 
ActionCOACH” entre 1.000 coaches à escala mundial. Em 2015 foi reconhecido entre 
o “Top 73 World Business Coach”, também com a ActionCOACH e em 2016 foi con-
siderado Coach do Ano em Portugal, entre uma série de outros prémios e reconhe-
cimentos a nível nacional, Europeu, Médio Oriente e África. Desde 2014, é Master 
Franchise da marca em Portugal.  

 

4. O “treinador”, treinado para competir! 

Um homem de família, casado e pai de 5 filhos, aprendeu a lidar desde cedo com 
valores como a dedicação, empenho e esforço com vista aos resultados. É Prof. 
Convidado da FEUP, Mestre e Doutor em Engª. Mecânica, é Presidente do XVIII PDE 
da AESE. Competiu em várias categorias federadas como Andebol, Windsurf e 
Automobilismo tendo vencido várias provas e campeonatos.  


