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1) Breve apresentação
A CVCR é uma empresa de consultoria especialmente vocacionada para a prestação de serviços
de apoio à reestruturação organizacional e saneamento financeiro de sociedades e particulares. A
esse nível importa salientar que a CVCR, bem como os seus colaboradores e parceiros, são
devidamente experimentados no acompanhamento de processos de insolvência, processos
especiais de revitalização, processos extrajudiciais de conciliação, bem como na elaboração dos
respectivos planos de recuperação.
Para tanto muito contribuiu a variada experiência acumulada da CVCR, em resultado da
prestação de serviços de acompanhamento de processos de insolvência e revitalização, que,
desde a sua constituição, a Empresa vem prestando com carácter regular e ininterrupto aos
Administradores Judiciais Amadeu José Maia Monteiro de Magalhães e Domingos Lopes de
Miranda.
Não obstante, as valências da CVCR não se esgotam nos sobreditos serviços, estando a CVCR e os
seus parceiros aptos para proceder à prestação de serviços de elaboração e acompanhamento de
projectos de investimento e financiamento, avaliação de empresas/negócios e bens, auditorias,
diagnósticos económico-financeiros, bem como para proceder aos mais diversos apoios e
cooperação nas áreas administrativa, financeira, contabilística e jurídica.
2) Equipa técnica e suas valências
Consultores internos:


Bruno José da Costa Rodrigues - Gestão, Estratégia, Marketing, Contabilidade, Fiscalidade
e Finanças (G.E.M.C.F.F.)



Carlos Manuel Prieto Machado Correia Pinto - G.E.M.C.F.F.



Henrique Alexandre Borges de Azevedo Costa – Direito



Marco Paulo Barbosa Sambento - G.E.M.C.F.F.



Pedro Miguel da Costa Matos Oliveira - G.E.M.C.F.F.



Sandrine da Silva Cruz - G.E.M.C.F.F.

Consultores externos:


António Joaquim Cunha - G.E.M.C.F.F. e Seguros



António Miguel da Costa Araújo – Direito



Jorge Manuel Rocha da Costa Marques - G.E.M.C.F.F., Seguros e Avaliação de Activos



Pedro Miguel Sousa Gomes Moreira – Direito



Reina Carolina Ferreira Vilaça - G.E.M.C.F.F.



Rui Mota Dutra – Engenharia Civil e Avaliação de Activos

3) Disponibilidade horária
Total
Condicionada___________________________________________________________________
4) Disponibilidade para deslocações inter-ilhas
Total
Condicionada ___________________________________________________________________
5) Outras informações
Entre as diversas parcerias da CVCR merecem destaque as duas seguintes:


Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), no âmbito da Rede Nacional de
Consultores.



Núcleo de Apoio ao Investidor e Viabilização de Empresas (NAIVE), sob a tutela do
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I.P., no âmbito do Protocolo de
Cooperação para Efeitos de Viabilização Empresarial.
A informação disponibilizada é da inteira responsabilidade da entidade consultora.

