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1) Breve apresentação
A Equipa tem experiência, relevante e multidisciplinar, junto de empresas no sentido da respetiva
reestruturação económico-financeira.
A equipa atua a vários níveis, primando pelo contato de proximidade com o empresário, no
sentido de perceber quais os procedimentos de gestão diários. O conhecimento da situação real
do dia a dia da empresa é fundamental para a leitura dos mapas contabilísticos e para a
identificação da estrutura de custos, estrutura de receitas e respetivo mercado.
Neste sentido, a equipa consegue propor diferentes medidas ao nível da otimização de recursos,
financeiros, humanos e materiais, alteração de práticas de gestão e acompanhamento dos
procedimentos a implementar, nomeadamente, com redução de custos, soluções para aumento
de faturação, gestão da carteira de clientes e créditos respetivos, encaminhamento para soluções
de financiamento adequadas, alterações de horários de trabalho, extinções e/ou reclassificação
de postos de trabalhos, rescisões por acordo, análise de contratos comerciais, entre outras,
sempre com a respetiva orientação e acompanhamento jurídico.

2) Equipa técnica e suas valências
Carla Patrícia Carvalho Bretão Martins, economista, inscrita na Ordem dos Economistas com a
cédula profissional nº 7419, técnica oficial de contas inscrita na respetiva Ordem com o nº 53466,
exercendo, também, a atividade de gestora de empresas;
Francisco Leonel Mendes Simões Ávila, economista, inscrito na Ordem dos Economistas com a
cédula profissional nº 10735, técnico oficial de contas inscrito na respetiva Ordem com o
nº73634, exercendo, também, a atividade de gestor de empresas;
Clélio Ribeiro Parreira Toste de Meneses, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados, com a
cédula profissional nº131-A.
A equipa poderá ter apoio ou assessoria de outros recursos técnicos, nas áreas contabilística ou
jurídica, no caso de tal, pontualmente, ser necessário.

3) Disponibilidade horária
Total
Condicionada - A Equipa manifesta disponibilidade para o desenvolvimento dos trabalhos
inerentes ao projeto, genericamente, a partir das 17.00 horas, durante os dias úteis, e
integralmente aos sábados, sem prejuízo de outros horários que possam ser pontualmente
acordados.

4) Disponibilidade para deslocações inter-ilhas
Total
x Condicionada - A Equipa manifesta disponibilidade para a deslocação inter-ilhas em datas a
combinar conforme disponibilidade de agenda.

5) Outras informações

A informação disponibilizada é da inteira responsabilidade da entidade consultora.

