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CARLOS COSTA 

Foco principal como Coach é ajudar profissionalmente os empresários a passar 

menos tempo a trabalhar e ainda assim conseguirem mais rendimento nos seus 

negócios! Promove a melhoria dos processos e o funcionamento disciplinado em 

equipa, para que o negócio funcione melhor, mesmo sem a presença permanente 

do empresário, garantindo-lhe alegria e qualidade de vida pessoal e profissional.  

 

1. Um Coach que gera resultados 

Em 2006 após um ano MBA decidiu ser um treinador de empresários, certo que essa seria 

a melhor forma de potenciar o seu conhecimento e experiência, dedicando os seus 

próximos anos a apoiar mais que um empresário de cada vez e alargando as 

possibilidades de crescimento a mais projectos e mais pessoas.  

Em 2007, num ambiente exigente e de profunda renovação obteve em Las Vegas a sua 

certificação como Business Coach da ActionCOACH. Com colegas de todos os cantos do 

mundo (EUA; Canadá; Austrália; Nova Zelândia; Indonésia e de vários países europeus), 

confirmou a universalidade dos desafios dos empresários e as chaves que lhes garantem 

o sucesso. O conhecimento dos sistemas e ferramentas da ActionCOACH tem-lhe 

permitido apoiar com êxito vários empresários. Neste momento é o mais antigo Coach da 

ActionCOACH em atividade em Portugal (com experiência de mais de 10 anos), o que 

permitiu confirmar a resiliência, persistência e a perseverança associadas à disciplina e ao 

foco na implementação do planeado, como caraterísticas essenciais para o crescimento 

dos resultados dos negócios. 

 

2. Um Empreendedor bem-sucedido  

Trabalhou em pequenas e médias empresas durante 8 anos ao que se seguiu uma 

passagem pela Banca como Director Administrativo e Financeiro numa Instituição 

Financeira durante 7 anos. Neste projeto conseguiu níveis de crescimento médio anual 

próximos dos 40%, o que lhe permitiu compreender a importância do desenvolvimento 

das equipas no atingir do sucesso dos projectos empresariais. Segue uma máxima que 

utiliza e lhe faz cada vez mais sentido: “Se queres ir rápido vai sozinho; se queres ir longe 

vai em equipa”. Membro de diversas associações, tem colaborado e crescido no vencer os 

desafios diversificados que surgem a quem os lidera.  



 

 

 

3. Um profissional em busca de crescimento 

O business coach Carlos Costa, decide em 2005, com 40 anos de idade, frequentar um 

MBA na Faculdade de Economia do Porto onde já tinha concluído a licenciatura em 

Economia. Desafiou-se em terminar com louvor, com nota ‘Muito Bom’. O foco no 

resultado fez toda a diferença neste percurso que lhe permitiu suportar de forma 

científica muitas das boas práticas de gestão, resultantes de mais de 15 anos de 

experiência em diversos projectos empresariais. 

Dez anos mais tarde, já com 50 anos, volta a desafiar-se, desta vez no retomar uma 

actividade física mais regular e disciplinada, com o objetivo de participar nas provas S. 

Silvestre do Porto. Em Novembro de 2016 conclui a Maratona do Porto com um tempo 

abaixo das 3h45, confirmando que os limites se superam com disciplina e foco, 

acreditando sempre mais nas nossas capacidades. 

 

4. Acredita nas pessoas e na reeducação, motivador e um animador nato   

Carlos Costa tem o objetivo de contribuir para a criação de um pólo empresarial formado 

por empresários empreendedores que agarram as oportunidades e as concretizam em 

negócios, dinamizando o nosso país, para que este seja um modelo de referência no 

empreendedorismo empresarial. Será um ponto de encontro de empresários, 

reconhecido pela partilha de experiências de sucesso, oferecendo educação e 

aprendizagem para que saibam aceitar desafios e focar em conseguir superá-los, os 

empresários irão crescer em conjunto e ajudar a comunidade a prosperar. 


