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1) Breve apresentação
O conhecimento e experiência acumulada dos managing partners, nas áreas de gestão,
estratégia, sistemas de informação e administração pública, aliado ao desempenho de diversas
funções em pequenas e médias empresas e multinacionais, criou a necessidade e o desejo de
partilhar as experiências e saber adquiridos em benefício de terceiros.
A equipa integra elementos que participaram como consultores no PREA – Programa de
Recuperação de Empresas Açorianas, promovido pela CCAH entre 2012 e 2013, onde pudemos
ajudar 30 das 50 empresas e empresários participantes, com elevada taxa de sucesso.
A nossa missão passa por desenvolver metodologias de gestão ao alcance de qualquer
empresário assentes em ferramentas de diagnóstico, que permitam maximizar os recursos
disponíveis.
A nossa estrutura é formada por consultores licenciados com elevados padrões de ética,
responsabilidade e capacidade técnica, e por parceiros empresariais de reconhecido valor, que
permitem o desenvolvimento e implementação de soluções de valor acrescentado para o cliente.
2) Equipa técnica e suas valências

3) Disponibilidade horária
Total
Condicionada___________________________________________________________________
4) Disponibilidade para deslocações inter-ilhas
Total
Condicionada ___________________________________________________________________
5) Outras informações
A nossa proposta de valor assenta sempre no desenvolvimento e aplicação de soluções
inteiramente adaptadas à realidade de cada empresa e do mercado regional,
independentemente da sua dimensão.
Sentimos que desta forma, podemos ajudar as empresas no alcance dos seus objetivos e na
criação de ideias e medidas de ação para a resolução dos seus problemas, como podemos
demonstrar através das estatísticas da intervenção no PREA da CCAH:

Medidas sugeridas no PREA
Melhoria
processos; 2
Negociação com
terceiros; 7

Só diagnóstico; 9

Acompanhamento
trimestral; 2

Planos Negócio; 2

PER/Insolvência; 4

SIREVE; 4

A informação disponibilizada é da inteira responsabilidade da entidade consultora.

