
√ Um Coach que gera resultados
A opção por ser um Business Coach foi um processo bastante natural. Toda a sua vida profissional foi 
dedicada a fazer com que os negócios das empresas crescessem, fosse através da formação para reforçar 
a qualificação dos recursos humanos, fosse na implementação de sistemas de informação. A partilha de 
conhecimento, o reforço das qualificações, o fortalecimento da aprendizagem contínua são alguns dos 
pilares com que foi construindo o seu percurso profissional.

√ Um Empreeendor bem-sucedido
Adora desafios e quer conquistar os seus sonhos. Criou a sua própria empresa, que se dedica à divulgação, 
promoção e comercialização dos melhores produtos gastronómicos e artesanais produzidos, exclusiva-
mente, em Portugal. A marca PORTUGAL TREASURES já chegou a 12 países através do principal core 
business da empresa: o comércio eletrónico.

√ Um profissional em busca de crescimento
Acredita que, como nas grandes equipas desportivas, todas as empresas que pretendem ser de excelência 
nas suas áreas, têm de ter um treinador para alavancar os seus negócios e ajudá-las a atingir os objetivos. 
Luís tem como objetivo tornar-se um Coach de sucesso, ajudando dezenas de empresários a alcançar os 
seus objetivos pessoais e profissionais. Ajudou a materializar a Visão da ActionCOACH Lisboa promo-
vendo a rápida integração de novos Coaches, que foram reforçando a equipa do escritório de Lisboa. 
Como Business Coach, cada um dos seus clientes, vai ter a oportunidade de trabalhar “o” negócio e não 
“no” negócio.

√ Um pai dedicado à família 
Casado e pai de dois filhos, dedica o seu tempo livre a viajar, estar com a família e amigos, ler e ir ao 
cinema. Caminhadas, andar de bicicleta, jogar futebol e correr são algumas das atividades que faz, para 
concretiza a célebre citação Romana e manter a “Mens sana in corpore sano”.

Luís Charneca
Tem um lema pessoal: “Ter desafios é o que faz a 
vida interessante, superá-los é o que faz a vida ter 
sentido”, daí adorar todo os desafios que o levem 
a crescer fazendo os outros crescerem também. Ser 
Business Coach é o mesmo que ser o treinador de 
uma grande equipa desportiva - para esta ser de exce-
lência, necessita de quem a ajude a potenciar e atingir 
os seus objetivos ao mesmo tempo que seja uma força 
de alavancagem para os seus negócios.
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