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1) Breve apresentação
A CRIAS é uma empresa de consultoria de gestão e psicologia, que reuniu uma equipa de
consultores multidisciplinar habilitada e preparada para desenvolver serviço nas duas vertentes
da Revitalização, ou seja, preparada tanto para a Liquidação de empresas, como também para a
Recuperação das mesmas, com abrangência geográfica a membros fora de São Miguel.
Esta equipa conta para além de especialidades nas áreas da economia/gestão, da contabilidade e
jurídica, com especialistas na área da qualidade, essencial para a reengenharia fundamental à
recuperação das empresas, da solicitadoria, fundamental quer na recuperação das empresas no
que diz respeito aos esforços de recuperação de créditos em atraso, quer nos trabalhos de
liquidação de empresas, e da psicologia, muito importante para as questões relacionadas com a
gestão dos recursos humanos, conflitos, motivação e produtividade.
Também tivemos em atenção a experiência prática dos membros da equipa, essencial para
arranjar as mais variadas soluções fruto do know-how acumulado ao longo das variadas
experiências profissionais de cada membro da equipa.

2) Equipa técnica e suas valências
Economia/Gestão:

TOC:

Simão Neves
Sandra Andrade

Ana Sofia Miranda (São Miguel)
Julia Espínola ( Terceira)

Paula Canto
Qualidade:
José Carlos Dâmaso
Advogado:
Nuno Couto

Solicitadores:
Simão Lemos (São Miguel)
Paulo Cabral de Sousa (Terceira)
Psicóloga:
Alexandra Moreira

3) Disponibilidade horária
 Total
Condicionada___________________________________________________________________
4) Disponibilidade para deslocações inter-ilhas
 Total
Condicionada ___________________________________________________________________
5) Outras informações
Todo o apoio administrativo será assegurado pelo staff administrativo das empresas
representadas na equipa, ou seja CRIAS- Gestão, Inovação e Saúde, Lda, SABERCONTAR, Lda e
Caminho Crítico, Lda, cujos recursos técnicos também estarão ao dispor da equipa.
O facto da equipa ser constituída por técnicos que trabalham por sua conta própria e que em
alguns casos optaram por este caminho após terem sido confrontados com a situação de
desemprego é uma mais valia, pois para além de assegurar a total disponibilidade para o projeto,
quer em termos de horário, quer em termos de deslocação, garante-nos a experiência prática do
que deve ou não deve ser feito e do saber dar a volta fazendo diariamente muito do pouco.

A informação disponibilizada é da inteira responsabilidade da entidade consultora.

