
 

    

 

 
Rui Martins Barata é Consultor da Basilaris, 
desde 2011. A sua principal função é 
desenvolver relacionamentos com novos 

clientes, e atividades de Formação e 

Consultoria em Liderança, Vendas e Serviço 

ao Cliente.  
 

Rui licenciou-se em Engenharia Mecânica no 
Instituto Superior Técnico em 1983. 
 

Dois anos na Marinha e nos navios foram 
uma experiência de vida, e de liderança. 

  
A sua carreira profissional começou na TAP, 
na coordenação comercial de serviços de 

manutenção a aviões de clientes. Foi na TAP 
formador de manutenção, e de gestão de 

projetos. 

 
Em 1988 / 89 fez uma pós-graduação em 
Gestão no ISCTE 

 

Em 1990 fundou o escritório da Raychem 
em Portugal (hoje Tyco) onde ficou como 
Diretor até 1994. 
 
Entretanto em 1991 / 93 fez um MBA na 

Universidade Católica com especialização em 
Marketing. 

 
Em 1994 entrou na Alfa Laval como diretor 
comercial e depois em 1996 como diretor 
geral para Portugal e PALOP´s. Tendo 
desenvolvido a equipa comercial e vários 

negócios em áreas como “Olive Oil”, Expo 
98-Climaespaço, Energia, etc. 

Em 1996 e 1997 ministrou “Sales Force 
Management” na European University. 
 

De 1999 a 2001 foi consultor de 

administração ou “ínterim manager” em 

algumas empresas nacionais e internacionais 
de sectores como tecnologias de informação 

ou metalomecânica (Cofina.com, UMM, 
Rigorosa) 
 

De 2001 a 2003 foi administrador executivo 
na ParaRede, participando no processo de 

“turnaround” e recuperação do grupo. 
 
Diretor Comercial da Globe Motors Portugal 

de 2004 a 2007. 
 

Ao longo do seu percurso profissional, 

exerceu ainda atividades de Consultoria e 
Formação em múltiplas Organizações, dos 
mais variados sectores. 

 

Desde 2008 desenvolve projetos de ajuda a 
empresários de média dimensão em matérias 
como Estratégia, Gestão de Pessoas, 
Liderança, Desenvolvimento de Negócio, 
Ganhos de Eficiência, Internacionalização. 

 
É membro certificado pelo IIB Institute for 

Independent Business e consultor de 
negócios na Quantum International. 
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