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Contactos
E-mail

Andre_Leonardo@iscte-iul.pt

Currículo

Empreendedor, viajante, autor &amp; orador e professor convidado no ISCTE-IUL, André Leonardo foi eleito em 2016
como um dos “sete jovens que estão a transformar o Mundo” pela PANGEA (Madrid, Espanha).
Nasceu em Angra do Heroísmo, Açores. Sempre muito irrequieto, demonstrou desde muito cedo a sua atitude e
capacidade de iniciativa, tendo criado o seu primeiro negócio logo aos 6 anos com a venda de flores porta-a porta. Aos 24
anos, vendeu o que tinha, recolheu patrocínios e partiu sozinho para uma expedição à Volta do Mundo que passaria por
23 países. O seu objetivo era simples: conhecer e dar a conhecer empreendedores que fazem acontecer tanto nos
negócios como na vida, que procuram vencer diferentes adversidades, encarando o presente e o futuro com otimismo e
com capacidade para acreditar nos seus sonhos.
Mestre em Gestão pelo ISCTE-IUL, é especializado em empreendedorismo e no desenvolvimento de competências
transversais. Certificado em PNL, André Leonardo é fundador da “Faz Acontecer” que se dedica a desenvolver projetos que
pretendem inspirar e capacitar a fazer acontecer. Já visitou mais de 40 países, organizou eventos internacionais para
centenas de pessoas, palestrou para +38mil pessoas em 9 países diferentes, gerou milhares de euros para propósitos
sociais, ajudou centenas de pessoas a ir atrás dos seus sonhos e projetos e falou com +300 CEO´s de topo e empresários
de sucesso nas suas expedições.
Autor de diversos artigos para blogs e jornais nacionais e internacionais como Under30CEO ou UPGLOBAL. Lançou em
2015 o seu primeiro livro “Faz Acontecer” em Portugal, em 2016 foi coautor em Espanha do livro “Pangea: Siete Jovens
Siete jóvenes que están transformando el mundo” e em 2017 lançou, escreveu e apresenta o programa de televisão, “Faz
Acontecer”, onde percorre o país a recolher histórias de pessoas que fazem acontecer em Portugal.
André Leonardo lançou recentemente o Mid-Atlantic Hostel, hostel boutique em Angra do Heroísmo com abertura prevista
para o primeiro semestre de 2020.
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Áreas de Investigação
Empreendedorismo
Estratégia
Empreendedorismo em ilhas e locais remotes / rurais

Qualificações Académicas
Universidade/Instituição

Tipo

Curso

Período

Think Young - Entrepreneurship
School

Outro tipo de
qualificação

Programa Intensivo de
Empreendedorismo Social

2017

ISCTE Business School

Mestrado Integrado

Gestão de Empresas

2012

ISCTE-Instituto Universitario de
Lisboa - Audax

Curso de
Especialização Técnica

Programa de Especialização em
Empreendedorismo e Empresas
Familiares

2011

ISCTE Business School

Licenciatura

Gestão de Empresas

2010

Atividades Letivas
Ano Letivo

Sem.

Nome da Unidade Curricular

Curso(s)

Coord
.

2021/2022

1º

Gestão de Recursos Humanos e de
Equipas

Informática e Gestão de Empresas;
Informática e Gestão de Empresas
(PL);

Não

2021/2022

2º

Gestão de Recursos Humanos

Gestão; Gestão Industrial e Logística;
Gestão de Marketing; Finanças e
Contabilidade;

Não

2020/2021

1º

Gestão de Recursos Humanos e de
Equipas

Informática e Gestão de Empresas
(PL); Informática e Gestão de
Empresas;

Não

2020/2021

2º

Gestão de Recursos Humanos

Gestão; Gestão de Marketing; Gestão
Industrial e Logística; Finanças e
Contabilidade;

Não

2019/2020

1º

Empreendedorismo I - Introdução ao
Empreendedorismo e
Oportunidades de Negócio

Competências Transversais;

Não

2019/2020

2º

Empreendedorismo I - Introdução ao
Empreendedorismo e
Oportunidades de Negócio

Competências Transversais;

Não

2019/2020

2º

Empreendedorismo II - o Processo
Empreendedor: Inovação na Prática

Competências Transversais;

Não
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