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De origem portuguesa, de uma vila de pescadores, Ricardo Diniz tem viajado pelo mundo numa 

roda viva como marinheiro em alto mar e jovem empresário. Aos 22 anos já vivia a sua juventude 

como Comandante nas Caraíbas e empresário, investindo os seus primeiros dinheiros nos seus 

projectos de vela. Aos 24 anos Ricardo já tinha abordado mais de 4000 empresas por todo o mundo.  

O seu dia a dia era ir de porta em porta às grandes empresas e pedir financiamentos para a 

realização dos seus sonhos. A maioria delas disse NÃO! Estas dificuldades destruidoras de sonhos 

revelaram-se essenciais para a definição da sua paixão pela excelência e trabalho de equipa. Mestre 

dos 7 ofícios,podemos encontra-lo a navegar pelos oceanos como Comandante de mega iates no 

Monaco, como engenheiro-chefe, ou como um simples marinheiro solitário repleto de ideias 

inteligentes para projectos únicos. Ricardo também oferece ajuda especializada em termos 

climatéricos e técnicos para escaladores, remadores e marinheiros para as suas expedições. Com 

centenas de pessoas à volta do mundo em busca dos seus concelhos desde start-ups de negócios a 

relações amorosas, tornou-se num verdadeiro “life coach” acidental. 

Durante anos, Ricardo promoveu apaixonadamente Portugal a nível global através da vela e 

projectos criativos educacionais, fazendo dele um dos mais procurados oradores nas escolas, 

universidades e empresas. 

Só este ano já deu palestras para a Liberty Seguros, Tetra Pak, Fresenius Medical Care e Oracle. Ele 

foi um dos três oradores no evento Star Tracker em Lisboa, promovendo o talento Português global. 

Em reconhecimento do seu trabalho e compromisso com os oceanos, Bruxelas nomeou-o 

Embaixador Europeu dos Oceanos. Pouco depois foi finalista como a Pessoa Mais Motivadora de 

Portugal.  

A CNN, BBC, National Geographic e praticamente todos os grandes meios de comunicação em 

Portugal fazem uma cobertura de todos os seus projectos desde 1996. Co-fundador e Presidente da 

Portugal Ocean Race, Ricardo têm como missão criar “... a regata de volta ao mundo líder como a 

melhor forma de se comunicar a incrível potencialidade marítima e de negócios de Portugal para o 

mundo”. Mas ele dir-lhe-á que é apenas “pelas pessoas”, descrevendo o seu trabalho como 

simplesmente “Cultivando o Potencial Humano”. 


