
 

    

 

 
Carlos Vasconcelos foi o fundador da 
Basilaris em 1998, e, desde 2010 é 
consultor da Basilaris. A sua principal função 

é desenvolver atividades de Formação e 

Consultoria em Liderança, Vendas e Serviço 

ao Cliente.  
 

Carlos frequentou o Curso de Direito na 
Universidade de Coimbra, entre 1966 e 
1969. 

 
A sua carreira profissional começou, em 

1973, como vendedor da Xerox, passando, 
em 1978, a ser o Responsável de Formação 
& Treino, desta organização, em Portugal.  

 
Em finais de 1981, desvincula-se da Xerox 

para se iniciar na atividade de Consultoria de 

Formação & Treino e, é já nesse 
enquadramento que tem a oportunidade de 
continuar ao serviço da XEROX Portugal, 

para a formação e treino de vendas dos 

colaboradores daquela organização. 
 
Começa, então a conceber, ministrar e 
acompanhar programas de treino em 
Liderança, em Vendas e em Serviço ao 

Cliente, em Organizações como ATLAS-
COPCO, COSEC.    

 
No último quadrimestre de 1982, e como 
Consultor externo, trabalhou na Índia a 
convite da XEROX Singapura. 
 

Neste projeto, teve a missão de treinar a 
Força de Vendas e formar o Formador de 
Vendas da GRAPHICS INDIA – a então recém-

criada “joint venture” da XEROX nesse país. 

 

Entre 1983 e 1991, desenvolveu, 
implementou e acompanhou em Portugal, 

programas e sistemas de formação e 
consultoria em várias organizações 
nacionais e multinacionais. 

 
Em 1992, começou a colaborar com a 

LEARNING INTERNATIONAL, posteriormente 
designada ACHIEVEGLOBAL para a promoção e 
implementação dos seus programas e 

sistemas de Formação e Consultoria, em 
Portugal. 

 

Em 2000, começa a colaboração com a 
GAZING PERFORMANCE, sendo certificado em 
programas de Liderança e de Vendas.  

 

Em 2004, integra a Equipa Basilaris que 
inicia Operações em Angola onde, desde 
então, tem vindo a colaborar em projetos de 
Consultoria e Formação em várias 
organizações públicas e privadas.  

 
É autor do Sistema de Desenvolvimento de 

Aptidões Profissionais de Vendas – APV I e 
II, e de vários outros Programas de 
Formação & Treino em Liderança e Serviço 
ao Cliente. 
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