
FITNESS      PELO MUNDO

A All United Sports apoia desde 2014 marcas 
nacionais e internacionais nos seus processos de 
recrutamento. Tendo começado com o apoio aos 
profissionais do Fitness portugueses que queriam 
abraçar novos projectos no estrangeiro, hoje em dia 
recruta profissionais dos 5 continentes para diversas 
cadeias internacionais espalhadas por todo o mundo. 
Quer esteja a recrutar ou à procura de um novo 
desafio profissional, estamos sempre disponíveis para 
o ajudar: recrutamento@allunitedsports.com

32 anos, Docente na EPM,  
Personal Trainer
Licenciado em Ciências do Desporto e Mestre 
em ensino de educação física pela Faculdade de 
Desporto da Universidade do Porto.

37 anos, Area Operations Manager
Licenciado em Gestão do Desporto pela FMH, 
Mestrado em Recursos Humanos pelo INDEG-ISCTE 
e Master Business Administration pela Warwick 
Business School 38 anos, Personal Trainer

Personal Trainel Internacional Nível 3

39 anos, Coordenador de Fitness e Personal Trainer 
Licenciado em Desporto e Saúde pela Escola Superior 
de Desporto de Rio Maior (ESDRM) e Diplomado em 
Osteopatia pelo Instituto de Técnicas de Saúde (ITS) 

40 anos, Personal Trainer 
Licenciada em Aptidão Física e Saúde da ULHT

26 Anos, Candidato de PhD, Professor (tutor) 
académico, Tradutor de um aplicativo móvel
Licenciado em Ciências do Desporto pela Faculdade 
de Motricidade Humana, Intercâmbio durante a 
licenciatura ao abrigo do programa ERASMUS na 
Universidade de Greenwich (Reino Unido), Mestrado 
em Biologia da Actividade Física (Finlândia), 
Doutorando na Edith Cowan University (Austrália).

ANDRÉ HENRIQUES
ÁSIA · DUBAI

ANTERO RIBEIRO
ÁFRICA · MOÇAMBIQUE

JOÃO CAROLINO
EUROPA · SUÍÇA

MARINA VENTURA
ÁSIA · DUBAI

PAULA GUERREIRO
ÁSIA · QATAR

RICARDO MESQUITA
AUSTRÁLIA
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37 anos, Area Operations Manager

O que procurou lá fora? 
Remuneração financeira, progressão 
profissional e curiosidade em trabalhar num 
novo contexto profissional

O que encontrou de diferente: 
Uma diversidade cultural incrível. Só na 
minha equipa, 10 nacionalidades diferentes, 
4 continentes distintos e diferentes religiões. 

O que mais gosta na vida de emigrante: 
Perceber o quão extraordinário é o mundo à 
nossa volta, e a imensidão de oportunidades 
que existem.

A não perder! 
Burj Khalifa no Dubai (o prédio mais alto 
do mundo), Grand Sheikh Zayed Grand 
Mosque em Abu Dhabi, Dubai Mall e as 
Water Fountains no Dubai, Old Souks no 
Dubai, etc.

Aceitação profissional: 
Não podia ser melhor. 

Experiências diferentes: 
A questão financeira que é significativamente 
superior à de Portugal em quase todas as 
posições, julgo que a questão de progressão 
profissional é também mais facilitada no 
mercado onde trabalho atualmente. 

Hobbies: 
Passar tempo com a minha família para 
conhecer o Médio Oriente e a Ásia.

Prática desportiva em todos os escalões e 
estratos sociais? 
Muitos dos países do Médio Oriente estão 
nos lugares cimeiros da Obesidade Mundial 
e a taxa de penetração em termos de 
ginásios está abaixo dos 3%. 
O mercado do Fitness está a progredir 
bastante, e mesmo numa altura onde 
o fulgor económico nesta parte do mundo 
já não é o mesmo que era há 5 anos, 
hoje em dia temos vários emiratis e 
empresários internacionais a abrirem 
ginásios e conceitos boutique nos Emirados 
Árabes Unidos.

39 anos, Coordenador de Fitness  
e Personal Trainer
 
O que procurou lá fora? 
Condições financeiras e perspetivas 
de futuro.

O que encontrou de diferente:  
Contrato de trabalho e todos os 
benefícios sociais que dai advêm. 

O que mais gosta na vida de emigrante: 
Gosto de tudo. Ser emigrante não alterou 
grande coisa na minha vida, a não ser o 
facto de trabalhar a 2000kms de Lisboa 
de onde sou natural. Graças aos bons 
preços das companhias aéreas low cost 
passo dois fins de semana por mês em 
Portugal. 

A não perder! 
No Inverno ir às montanhas fazer Ski, 
Snowboard ou simplesmente caminhar 
em altitude. 
No Verão, não pode perder a 
oportunidade de fazer um “dia de praia” 
no Lago Léman.

Aceitação profissional: 
Somos tidos como muito trabalhadores e 
profissionais fiáveis. 

Hobbies: 
Fazer caminhadas na montanha, andar 
de bicicleta, nadar, viajar, etc.

Outra informação que considere 
relevante: 
O clima de Moçambique permite a prática 
desportiva ao ar livre durante todo o ano. 
Esta é uma realidade bem presente nas 
primeiras e nas últimas horas do dia, 
em que os espaços usados para o efeito 
se enchem de praticantes, em prática 
informal, em aulas de grupo, ou em 
sessões de PT.

ANDRÉ 
HENRIQUES 
ÁSIA · Dubai

32 anos, Docente na EPM,  
Personal Trainer 

O que procurou lá fora? 
Condições materiais e financeiras 
oferecidas pela Escola Portuguesa de 
Moçambique e ligações familiares e 
emocionais.

O que encontrou de diferente: 
Encontrei condições laborais que 
superam tudo o que conheci em Portugal, 
permitindo-me uma prática letiva de 
superior qualidade. Como Personal Trainer, 
encontrei um mercado por explorar e com 
pouca oferta qualificada.

O que mais gosta na vida de emigrante: 
As condições oferecidas, que permitem 
uma qualidade de vida superior.

A não perder! 
Moçambique destaca-se pela simpatia das 
suas gentes, a alimentação (sobretudo o 
marisco) e claro, o clima e as suas praias 
paradisíacas e pouco exploradas.
 
Moçambique não é ainda um destino 
turístico em destaque, e por isso é possível 
usufruir de tudo o que tem de bom, sem 
temer as multidões.

Aceitação profissional: 
O profissional português é bem recebido 
e visto como uma mais valia. Deve, 
contudo, estar consciente que na área 
do fitness irá trabalhar com um nicho 
pequeno de mercado, pois a generalidade 
dos moçambicanos não suporta os valores 
propostos por um profissional emigrado 
no país.

Hobbies: 
Escrita (5 obras publicadas); Leitura; 
Mergulho; Viajar

Prática desportiva em todos os escalões e 
estratos sociais? 
A atividade desportiva está bem distribuída 
pelos escalões e estratos sociais. Contudo, 
esta prática é sobretudo informal, 
rudimentar e mal orientada. 

ANTERO RIBEIRO 
ÁFRICA · Moçambique

JOÃO DANIEL
CAROLINO 
EUROPA · Suíça
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26 Anos, Candidato de PhD, Professor 
(tutor) académico, Tradutor de um 
aplicativo móvel

O que procurou lá fora?  
Expertise na minha área de interesse, 
condições de remuneração e condições 
de investigação. Foi-me oferecida uma 
bolsa de doutoramento no Canadá e na 
Austrália. Acabei por decidir agarrar a 
oportunidade na Edith Cowan University, 
na Austrália.

O que encontrou de diferente: 
Ambiente multicultural de investigação, 
maior independência nos vários processos 
de investigação, muitas oportunidades 
de colaboração em projetos entre 
investigadores, supervisão na minha área 
de interesse, equipamento especializado, 
boas condições de remuneração, 
oportunidades de lecionar durante o 
PhD, bom apoio financeiro para custos 
de investigação e apresentação em 
congressos. Mas menos oportunidades 
para comer pastéis de nata.

40 anos, Personal Trainer

O que procurou lá fora? 
Conhecer outras culturas.

O que encontrou de diferente: 
Um Fitness & Welness que não estava 
desenvolvido. Os hábitos diários com 

O que mais gosta na vida de emigrante: 
Poder agarrar as oportunidades científicas 
que sempre quis.

A não perder! 
Uma visita à Rottnest Island. Uma ilha 
com praias paradisíacas onde os quokkas 
moram. Marsupiais pequenos bastante 
sorridentes.
Aceitação profissional: 
Absoluta. Senti-me sempre bem-vindo.

Hobbies: 
Bodyboard, concertos e uma bela cerveja 
artesanal com amigos. 

Prática desportiva em todos os escalões e 
estratos sociais? 
Sim. O desporto rei é o futebol 
australiano. No entanto, de acordo com 
o último questionário em 2017 (Health 
and Wellbeing of Children in Western 
Australia), aproximadamente duas em 
cinco crianças entre os 5 e os 15 anos de 
idade (39.4%) realizam níveis suficientes 
de atividade física.

Outra informação que considere relevante: 
A Austrália não é tão perigosa como as 
pessoas pintam. Não, nunca tive um 
crocodilo a vir nadar na minha piscina.

38 anos, Personal Trainer

O que procurou lá fora? 
Desafio, poder económico e novas 
conquistas

O que encontrou de diferente: 
Mais oportunidades e salário acima da 
média

O que mais gosta na vida de emigrante: 
Novas culturas, novas aprendizagens e o 
facto de todos os dias serem desafiantes.

A não perder! 
Burj Khalifa, as praias, o Dubai Miracle 
Garden e fazer um safari no deserto.

Hobbies: 
Fazer caminhadas em parques e na praia 
e ir ao cinema.

MARINA 
VENTURA 
ÁSIA · Dubai

PAULA
GUERREIRO 
ÁSIA · Qatar

RICARDO
MESQUITA 
Austrália

o exercício físico e a alimentação 
equilibrada não faziam parte da rotina 
diária. Muitos profissionais do exercício 
sem formação.

O que mais gosta na vida de emigrante: 
Das pessoas, da comida, dos cheiros, dos 
ensinamentos, das partilhas...

A não perder! 
Museum of Islamic Art, National Museum 
of Qatar, Souq Waqif, The Pearl, Desert 
Safari, Dhow Boat ride, Aspire Park, 
Qatari Restaurants 

Hobbies: 
Ler um bom livro, ir ao ginásio, beber um 
bom café, descansar, estar com amigos 

Outra informação que considere 
relevante:
O estar longe da família e o que custa 
mais, mas isso acaba por se superar com 
pensamento positivo!
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