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1) Breve apresentação
O KeyGroup conta com uma equipa jovem e dinâmica com qualificações técnicas nos mais
diversos domínios, possibilitando um apoio multidisciplinar assente em padrões de rigor e
compromisso.
Somos dotados de iniciativa, gosto pelo trabalho em conjunto, organização e comunicação, o que
nos confere, estamos certos, não só a capacidade para a resolução dos mais diversos problemas no
âmbito das nossas especialidades, mas também o conveniente poder de adaptação às diversas
circunstâncias que se nos possam deparar.
O que nos distingue de forma inequívoca é a atitude focada e empenhada na obtenção de
resultados com valor acrescentado para as empresas. Diferenciamo-nos por um relacionamento
personalizado e um aconselhamento totalmente independente. Faz parte do nosso ADN!
Os nossos parceiros reconhecerão a procura constante de soluções criativas, o conhecimento da
realidade regional e o sentido prático de cada recomendação. O leque de serviços disponibilizados
fornecerá as ferramentas essenciais para fomentar o crescimento, permitindo que as organizações
se destaquem pela sua elevada performance.
"Não podemos prever o futuro, mas podemos criá-lo."
(Paul Pilzer)
2) Equipa técnica e suas valências
Rui Reis

Mestrando em Finanças

- Análise de demonstrações financeiras
- Fusões, aquisições e restruturação de empresas
- Controlo de gestão
Paula Silva
- Gestão de Operações
- Gestão da Distribuição
- Técnicas de Previsão

- Planeamento e financiamento da empresa
- Projetos de investimento

Pós-Graduação em Engenharia Industrial
- Gestão de Inventários
- Otimização da cadeia de abastecimento

Mariana Guedes

Mestre em Jurídico-Forenses

- Elaboração de Planos de Revitalização com propostas de reestruturação do passivo de empresas
- Negociação com credores com vista na satisfação dos seus direitos de crédito
- Apoio jurídico na elaboração de projetos de demonstrada valia económica de reestruturação
empresarial, associação em participação ou outras formas de parcerias industriais e comerciais
- Apoio jurídico nas operações de concentração de empresas
Frederico Cardoso

Licenciado em Gestão

- Gestão Comercial
- Gestão da Operações
- Marketing
Patrícia Botelho

- Gestão de Inventários
- Restruturação de créditos bancários

Técnica Oficial de Contas

- Análise de demonstrações financeiras
- Gestão de incentivos
- Contabilidade

- Estudos de viabilidade
- Controlo de gestão

3) Disponibilidade horária
Total
 Condicionada _A acordar com a entidade
4) Disponibilidade para deslocações inter-ilhas
Total
 Condicionada _A acordar com a entidade
5) Outras informações
Para uma exposição mais detalhada da equipa anexamos uma apresentação em formato Prezi,
que se encontra no seguinte link:
http://prezi.com/ivcujlbzdeme/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

A informação disponibilizada é da inteira responsabilidade da entidade consultora.

