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MÓNICA DUARTE FERREIRA
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Email: monica.mdferreira@gmail.com 
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Morada:  Rua dos Barros, 26, 2415-476 Leiria 
Nacionalidade: Portuguesa 
Data de nascimento: 07 de março de 1983

ACTUAL Coach e Formadora

     PASSADO Account e Project Manager |ROFF 
Marketing Executive e Corporate Responsability Manager |ROFF 
Marketing Assistent | ROFF 
Product Manager| On Spot Marketing 
Project Manager | On Spot Marketing 
Trainee | On Spot Marketing

       FORMAÇÃO Pós-Graduação em Inteligência Emocional | Instituto CRIAP (em conclusão) 
Certificação Internacional em PNL com foco terapêutico | Instituto Ciências Comportamentais e de 
Gestão 
Certificação Internacional em Coaching | Instituto Ciências Comportamentais e de Gestão  
Licenciatura em Gestão | FEUC – UC 
Pós-Graduação Marketing Management | ISEG

Filha mais velha e afilhada de um maestro, aos sete anos fui das primeiras alunas da escola de música e aos onze, 
saxofonista da Filarmónica de Monte Redondo. A música trouxe a criatividade, a capacidade de concentração, a 
responsabilidade, o espírito de equipa, o altruísmo e as relações fortes que se criam e perduram por momentos de 
superação partilhados.  
Gestora de formação, aficionada por escrita e apaixonada por pessoas sempre me envolvi em diversas atividades: 
associativismo, voluntariado e blogging.  
Há poucos anos descobri o gosto pela corrida e tornei-me maratonista. 
Adoro pessoas e o desenvolvimento humano e por isso, em 2018 assumi a minha carreira como Coach e formadora 
profissional, nas áreas de desenvolvimento pessoal, comportamental e emocional.  
Sou fundadora da Audaz um projeto com vista a promover a confiança e empoderamento da mulher. 
Abraço os diversos papéis da minha vida, com entusiasmo, paixão e todos os dias redescubro formas de ser mais e 
melhor.

ROFF 
ACCOUNT E PROJET MANAGER | MARKETING EXECUTIVE | CORPORATE RESPONSABILITY MANAGER 
Sector – Tecnologias de Informação 
Desde setembro 2012 até janeiro 2018 
MISSÃO: RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DE CONTAS E PROJETOS DA ÁREA DE MARKETING DIGITAL. RESPONSÁVEL PELA 
DEFINIÇÃO ESTRATÉGICA DE AÇÕES DE MARKETING INTERNO DA ROFF E GESTÃO DO PROGRAMA DE 
RESPONSABILIDADE SOCIAL. 

RESUMO BIOGRÁFICO

PERCURSO PROFISIONAL

ENTUSIASMO
PAIXÃO
PERSISTÊNCIA
CORAGEM



▪Gestão de contas: 
▪ Sporting Club Portugal; Teixeira Duarte; Ordem dos Notários 
▪ Luz Saúde; Zarrinha e Papéis Vouga; Mapfre 

▪Prospeção de mercado e angariação de novas contas 
▪Gestão de projetos: 

▪ Sporting Club Portugal – site e loja verde  
▪ Teixeira Duarte - sites SMOTORS, Teixeira Duarte Angola, Nissan 

Angola 
▪ Mapfre – campanhas marketing digital para seguros auto, vida e 

animal 
▪Gestão e motivação de equipas de projeto  
▪Report ao cliente 
▪Elaboração do plano de Marketing ROFF em conjunto com administração, RH e 

departamento comercial. Acompanhamento e gestão da equipa de Marketing. 
▪Definição e execução de ações de Markting interno ROFF com o objetivo de motivação 

e retenção de talentos, exemplo: organização de eventos teambuilding, organização 
de eventos lúdicos (comemoração do dia da criança para filhos de colaboradores, 
festas temáticas carnaval, páscoa, natal, batismos de vela e mergulho ), criação do 
grupo ROFF Runners, articulação com RH para ações como médico, nutricionista e 
serviços de estética no escritório. Participação na elaboração novo plano de carreiras. 
▪Gestão do programa de responsabilidade social: ações de melhoria ambiental e 

ergonomia no escritório, gestão de parcerias com instituições de solidariedade social, 
criação e gestão do programa sítio dos livros (biblioteca e programa de leitura para 
crianças desfavorecidas no Douro).  

ON SPOT MARKETING 
PRODUCT AND PROJECT MANAGER 
Sector – Agência de Marketing 
Jan 2007 a setembro 2008 (1 ano e 9 meses) 

MISSÃO: Assegurar o desenvolvimento de novos produtos dentro da agência e gerir projetos de outbound 
marketing. 
▪Gestão de equipas 
▪Planeamento e controlo de todos os projetos na área de Brand Activation.  
▪Contas gerenciadas: 

▪  Sumol+Compal; Lipton; 
▪ Apple; Opel; Veet 
▪ Olá; Benj&Jerry’s 
▪ Uso; Precision oficinas 

▪Desenvolvimento de estratégias para otimizar os resultados de Gestores Operacionais e de Accounts. 
▪Responsável pelo recrutamento, seleção, formação e coordenação de equipas.  
▪Planeamento de projetos, monitorização e reporting de resultados.

ON SPOT MARKETING 
JUNIOR PROJET MANAGER 
Sector – Agência de Marketing 
Setembro a dezembro 2006 (3 meses) 

MISSÃO: Gerir projetos de outbound marketing. 
▪Gestão de equipas 
▪Planeamento e controlo de projetos na área de Brand Activation.  
▪Planeamento de projeto, monitorização e reporting de resultados.

ROFF 
MARKETING ASSISTENT 
Julho 2009 a agosto 2012 ( 3 anos) 

MISSÃO: Apoio direto ao diretor de Marketing nas diversas responsabilidades do departamento: 
▪Elaboração do plano anual de marketing; 
▪Organização e gestão de eventos internos e externos; 
▪Gestão de patrocínios e publicidade; 
▪Gestão de comunicação interna e externa: redação artigos newsletter, elaboração e correção de textos 
para press releases, notícias, apresentações, artigos, informação online; 
▪Elaboração de relatórios de atividades; 
▪Gestão do programa de Responsabilidade Social e Corporativa



NEGATIVAS 
▪ Centralização da tomada de decisão; 
▪ Indefinição quanto aos papéis e 

responsabilidades; 
▪ Falta de apoio nos momentos críticos;  
▪ Ambiente de desconfiança; 
▪ Desalinhamento de valores  e objectivos.

POSITIVAS 
▪ Ter espaço para reflectir sobre a forma como se faz 

e ter voz para propor novas soluções; 
▪ Ambiente de empowerment, com clara autonomia 

para tomar decisões;  
▪ Chefias  e equipa com mente aberta e action-

oriented; 
▪ Gerir a relação com clientes e identificar novas 

oportunidades de negócio; 
▪ Ambiente informal, descontraído e transparente.

VARIÁVEIS QUE INFLUENCIAM A MINHA PERFORMANCE

O MEU LADO B

FAMÍLIA E AMIGOS:  
o melhor aconchego 

ao fim do dia. 

CORRIDA:  
“DON’T BE THE SAME. BE 

BETTER.”

ESCRITA: 
 uma paixão.

Ser livre. E FELIZ. 

IDIOMAS Inglês (Fluente)

COMPETÊNCIAS 
TÉCNICAS

MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, MS Access, Outlook, 

FORMAÇÃO 
COMPLEMENTAR

Licenciatura em Gestão | Faculdade Economia – Universidade Coimbra 
Pós-Graduação Marketing Manager | ISEG  
Curso Coaching nível I e II @Portal do Ser, com componente PNL 
Curso Formação Formadores @CECOA 
Curso iniciação fotografia 
Workshop escrita criativa

OUTRAS COMPETÊNCIAS


