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Como Business Coach, o que o move é
orientar empresários e empresas a alcançarem
as suas metas e estruturarem melhor os seus
objetivos num caminho produtivo e positivo! Na
sua atuação como ‘treinador’ aplica a fórmula
SER x FAZER = TER.
A paixão pelo desenvolvimento empresarial
nacional e local fê-lo mover-se para sul com o
objetivo de proporcionar às empresas algarvias
a possibilidade de conhecerem as metodologias
e os sistemas de trabalho da ActionCOACH!

1. Um Business Coach que gera resultados
A paixão que Hélder Gonçalves tem em trabalhar Pessoas e Negócios, fez com que
em 2010 abraçasse o projeto ActionCOACH. Refere que a simplicidade e facilidade
da aplicação desta metodologia, gera resultados muito interessantes nos
empresários e empresas que trabalham estas ferramentas! O crescimento tanto a
nível profissional como pessoal através de um Programa de Coaching é a maior
recompensa pelo investimento realizado por parte do empresário.

2. Um Empreeendor bem-sucedido
O Business Coach Hélder Gonçalves foi convidado em 2003 a assumir a vicepresidência de duas associações empresariais orientadas para as PME’s. Teve a
responsabilidade de dirigir a nível estratégico as áreas de Marketing e Comunicação
Institucional destas associações. ‘Treinador’ por convicção dá formação a
empresários há mais de 15 anos, em temáticas como vendas, marketing, gestão e
comunicação empresarial. Convicto do sucesso e metodologia do ‘business

coaching’ abriu o 1º escritório da ActionCOACH no Algarve em 2010 e, como forma
de apoiar ainda mais este negócio, criou um conjunto bem organizado de
networking profissional entre instituições locais.

3. Um profissional em busca de crescimento
Trabalhando quase sempre em ambientes multinacionais, o Business Coach Hélder
Gonçalves nunca parou de evoluir nos conhecimentos e práticas adquiridas! Tem
gosto e curiosidade pelo mundo que o rodeia e refere frequentemente que procura
o Kaizen (a busca contínua para a Excelência). O encontro com a ActionCOACH
surgiu na sequência natural deste processo, permitindo que hoje tenha o
franchising da marca na região algarvia. A sua paixão na construção de um mundo
empresarial mais sustentável, levou-o a aceitar este desafio, onde diariamente sente
uma evolução tanto a nível profissional como pessoal!

4. Determinado, persistente, positivo e comunicativo
Nasceu em 1970 em Santiago do Cacém onde residiu até concluir o 11º ano. Ruma a
Lisboa, onde finalizou o Secundário e ingressa no Instituto Superior de Novas
Profissões licenciando-se em Relações Públicas e Publicidade. Especializou-se em
Gestão de Marketing. Na busca de novos desafios e crescimento pessoal e
profissional vai mais além na sua formação e em Las Vegas recebe a sua Certificação
Internacional como Business Coach. É um apaixonado por desportos náuticos e
amante da natureza, razão pela qual escolheu Alvor como sua residência atual. A
frase que Gandhi proferiu “Sê a mudança que queres ver no mundo”, é o seu lema.

