Hugo Monteiro
“O principal objectivo como coach é ajudar, treinar e
guiar empresários a gastar menos tempo trabalhando
‘No’ seu negócio e mais tempo trabalhando ‘O’ seu
negócio. No final, estarão a gastar menos tempo de
trabalho e a gerar mais dinheiro. Focar para ganhar.”

√ Um Coach que gera resultados

Em 2011, depois de ter experienciado um processo de Coaching, decidiu combinar o Know-How adquirido a nível empresarial com a sua verdadeira paixão por resolução de problemas – “A Engenharia”. Desde
então dedicou-se inteiramente a este novo sonho: guiar e ajudar os empresários e investidores, prestando
todo o apoio para aumentar os seus lucros. Tornou-se clara qual era a sua visão pessoal e profissional, e
em 2012 surge a oportunidade de entrar para ActionCOACH. Teve o privilégio de realizar a certificação
como Business Coach da ActionCOACH no México, Monterrey, com os melhores Coachs do mundo.
Hoje tem como Missão, fazer com que os empresários e investidores gerem mais dinheiro para as suas
empresas, tenham mais tempo, e desenvolvam valências a nível de liderança e gestão empresarial bem
como empreendedorismo adaptada à realidade.

√ Um Empreeendor bem-sucedido

Foi convidado para trabalhar como investigador associado no INESC-ID, tendo como objetivo realizar
uma spin-off do laboratório criando uma empresa, a qual hoje opera em pleno. Ao longo deste processo
uma empresa Espanhola no sector das Telecomunicações lançou um novo desafio: abrir uma sucursal da
mesma em Portugal. Abraçou este projeto, onde em 6 meses, sendo o único colaborador, conseguiu realizar o retorno de todo o investimento da empresa em Portugal. Em 2009, os indicadores apontavam para
uma potencial conjuntura económica a nível mundial, o que o levou a criar uma outra empresa no sector
do Marketing Digital, tendo-se especializado em diversas áreas tais como Marketing e Gestão de Projetos.

√ Um profissional em busca de crescimento

Foi um enorme desafio ser director de duas empresas em simultâneo, e foi nesse momento que teve o
seu primeiro contacto com a ActionCOACH. Entendeu a necessidade de ter um treinador de negócios e
contratou um Coach. Foi uma experiência enriquecedora onde foram tomadas decisões de grande importância na sua vida profissional, e pessoal, tendo um crescimento amplo em ambas as empresas. Foram
criados planos a curto e a longo prazo, atingíveis e hoje realizados.

√ Sonhador, perseverante, um desafiador nato

Nasceu em 1979, na Venezuela, e passados 10 anos, emigrou para Portugal. Atualmente, vive em Azeitão
com a sua mulher e filho. Entrou na faculdade de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores no
Instituto Superior Técnico. Durante o percurso Universitário, em 2000, existiu um momento crítico, e
inesperado, que marcou profundamente a sua vida. Sofreu um acidente de viação do qual demorou 2 anos
a recuperar. Hoje em dia olha para este momento, extremamente difícil, como um grande desafio ultrapassado e uma conquista pessoal que lhe demonstrou como a auto-confianca, perseverança e a capacidade
de sonhar permite ultrapassar o impensável, não deixa de partilhar esta história porque retirou uma das
maiores aprendizagens que já viveu- “Não conhecemos os nossos limites”.
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