
√ Um Coach que gera resultados
Durante o seu percurso profissional assumiu sempre como sua função a implementação das melhores prá-
ticas que aumentassem a eficiência. Acredita que ao invés de esperar pela ideia milagrosa que pode nunca 
chegar, é preferível implementar várias ideias que trazem um sem número de pequenas melhorias – este é 
o milagre. Com o sistema da ActionCOACH e as centenas de métodos para controlar o negócio, aumen-
tar as vendas, melhorar a eficiência, construir uma equipa e crescer em geral, tem todas as ferramentas 
necessárias para apoiar os donos de pequenas e médias empresas a ter mais tempo, ganhar mais dinheiro 
e concretizar os seus sonhos.

√ Um Empreeendor bem-sucedido
Após um percurso académico de sucesso – sendo o melhor do seu curso – Carlos Gil abdicou de uma car-
reira académica na Universidade de Coimbra optando por se iniciar numa carreira profissional no grupo 
Martifer, e sabe que o conhecimento é apenas um dos pilares do sucesso.
Nos primeiros anos, como responsável pelo Departamento de Investigação e Desenvolvimento da Martifer, 
desempenhou funções em vários departamentos, acompanhando a implementação de novos produtos, 
serviços ou processos.
Após a conclusão do MBA (2002-2004) pela Universidade Católica Portuguesa foi convidado para lançar 
as operações da Martifer na Roménia, onde durante 2 anos liderou uma equipa que iniciou os projetos de 
Agricultura e Biodiesel.
Regressou a Portugal para iniciar a Prio, com o acompanhamento da construção do parque de tanques de 
Aveiro e a rede de postos de abastecimento.
Como administrador da Martifer Inovação e Gestão, iniciou a avaliação de projetos da indústria mineira, 
tendo posteriormente desempenhado funções de Diretor da Lavaria Industrial na Almina (antiga Pirites 
Alentejanas), durante o projeto de reconversão para a produção de concentrado de cobre.
Após este período regressou à Martifer como responsável pela Inovação e Melhores práticas, tendo acumu-
lado funções no Departamento da Qualidade e nos Sistemas de Informação.
Atualmente criou a sua empresa de Business Coach da ActionCOACH com o objetivo de apoiar donos 
de PME’s a crescer e a trabalharem “O” negócio, ao invés de trabalharem no negócio.

Carlos Gil
Uma parte importante de sabermos que estamos 
entre os melhores, passa por também saber que ainda 
temos muito para aprender.
Um Business Coach ajuda os donos de PMEs a uti-
lizarem as ferramentas ideais, diretamente aplicáveis 
ao seu negócio e a ultrapassar os seus limites para as 
conseguir implementar, aproveitando todas as peque-
nas oportunidades que juntas levam à verdadeira 
mudança.
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√ Um profissional em busca de crescimento
Licenciado em Engenharia Civil pela Universidade de Coimbra, desde cedo se interessou por outros 
temas, mesmo quando o setor da construção ainda estava em crescimento.
Aprofundou conhecimentos na área da melhoria contínua, gestão do conhecimento, data science, progra-
mação, concluindo um MBA na Universidade Católica Portuguesa em 2004.
Nos últimos anos acompanhou o desenvolvimento da ActionCOACH em Portugal, assim como do 
Master & Business Coach Ken Gielen (seu colega no MBA), e por convite deste participa no Business 
Excellence Forum onde contatou com empresários premiados pelo crescimento das vendas, pelo impato 
na comunidade e por maior inovação.
Cada vez mais consciente do impato que a ActionCOACH tem tido no sucesso de dezenas de empresá-
rios quis, de igual forma, pôr os seus conhecimentos e a sua experiência diversificada a contribuir para a 
Missão da ActionCOACH: “Abundância mundial através da re-educação empresarial.” 
O passo seguinte foi o de realizar a certificação como Business Coach com os melhores Coaches do 
mundo na sede internacional da ActionCOACH, em Las Vegas.

√ Curioso e empenhado, um amigo disponível 
Nascido em Viseu, em 1975, a sua vida profissional já o levou a passar vários anos no estrangeiro e em 
outras zonas de Portugal. Mas é em Viseu que Carlos Gil reside com a sua família e é na Região Centro 
que quer deixar o seu contributo para a comunidade.
Equilibra o dinamismo como Business Coach da ActionCOACH, com os desafios e alegrias da família e 
com a concentração e disciplina do Karaté.
Tem como valores a integridade – dizer sempre a verdade –,  a lealdade – retribuir o apoio dos amigos e 
família –, e a procura do conhecimento e evolução pessoal.
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