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1) Breve apresentação
A C.G.E., S.A. foi constituída em 2001 por profissionais com vasta experiência em serviços de
consultoria empresarial e de negócios. Possui escritório em Ponta Delgada e tem clientes com
estabelecimentos em oito ilhas dos Açores, ilha da Madeira e continente. O seu quadro técnico
atual é constituído por profissionais altamente qualificados e experientes em várias áreas, o que
nos torna especialistas em: Processos de reestruturação empresarial de grupos empresariais;
Planos de recuperação de empresas dentro e fora do âmbito do PER; Processos de expansão
empresarial, Processos de proteção e de eliminação de riscos de exposição das empresas;
Avaliação de empresas em processos de aquisição, fusão e cisão; Planos de Negócios e de
Marketing; Candidaturas a fundos comunitários; Serviços de contabilidade assessoria fiscal e
auditoria. Privilegiamos a prestação de serviços de forma muito personalizada e próxima, com
uma forte componente de acompanhamento nas instalações dos próprios clientes, no sentido de
percepcionarmos a realidade do negócio, para além da análise económica e financeira dos
números, garantido uma forte componente pedagógica de práticas de boa gestão in loco. Esta
proximidade de acompanhamento justifica-se plenamente, pela falta de apoio técnico
especializado nas áreas da gestão, financeira e fiscal, que as micro, pequenas e médias empresas
enfrentam. Connosco os empresário sentem-se verdadeiramente protegidos e acompanhados.
2) Equipa técnica e suas valências
Dr. Célio Jorge Chaves Medeiros Teves, 39 anos, economista, pós-graduado em finanças
empresarias, consultor sénior certificado, TOC . Responsável pela coordenação das equipas de
consultoria e consultor principal nos processos do PREA; Dr. João Manuel Trigo de Morais, 63
anos, economista, pós-graduado em finanças, consultor sénior, ROC, TOC. Dr. Artur Bettencurt
Vieira, 32 anos, gestor de empresas, consultor sénior certificado e TOC; Dr. Tiago André de
Castro Lopes do Vale, 38 anos, auditor sénior, ROC (Revisor Oficial Contas); Dra. Mavíldia Maria
Chaves Medeiros Teves, 35 anos, socióloga, especialista em gestão de recursos humanos. Dr. Rui
Trigo de Morais, economista, mestre em gestão (MBA), consultor; Dr. Nuno Rodrigues
Bettencourt Raposo, 41 anos, advogado, Pós-graduação em Estudos Europeus, consultor jurídico;
Dra. Micaela Florença, 23 anos, gestora de empresas, pós-graduação em finanças, TOC.

3) Disponibilidade horária
Total
Condicionada___________________________________________________________________
4) Disponibilidade para deslocações inter-ilhas
Total
Condicionada ___________________________________________________________________
5) Outras informações
Carteira de clientes: Grupo WOP e empresas associadas; Grupo Gemturi, SGPS e empresas
associadas; Grupo Euromotas; Centrumaçor, S.A.; Civil Açores Edificações Urbanas, Lda; Fábrica
de Chá da Gorreana, Lda; Fabrica de Tabaco Micaelense, S.A; Restaurante Tonys Lda; Disrego,
Lda; Almapar - Mininercados, Lda.; FLV - Investimentos Turísticos Lda (Furnas Lake Villas); EGAEmpresa Gráfica Açoriana, Lda; Agroleico Açores Lda; Picos de Aventura, Lda; Fundação PAULETA;
Cooperativa Agrícola da Costa Norte, CRL; Pescas de Amaral e Sousa, Lda; José Cymbron, Lda;
Furmatec - Furtado Materiais de Construção, Lda, etc.
A informação disponibilizada é da inteira responsabilidade da entidade consultora.

