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1) Breve apresentação
A composição dos elementos que integram a nossa equipa teve como pressupostos a valência
interdisciplinar e o contributo que cada um pode dar no âmbito das intervenções que irão ser
solicitadas pelas empresas e empresários, tendo por base a sua experiência no contacto com as
empresas e o conhecimento da realidade do mercado dos Açores. A experiência ao nível da
banca, da avaliação económica e financeira, o contacto com a realidade da contabilidade,
fiscalidade e auditoria das empresas, a especialização no direito administrativo, fiscal e
recuperação de empresas constituem acima de tudo uma posição de complementaridade dos
elementos que integram o grupo, cujo trabalho será assente numa perspectiva prática,
pragmática e que o resultado do trabalho produzido e da intervenção efectuada signifiquem um
contributo efectivo para resolver os problemas das empresas e dos empresários. Outro aspecto a
ter em conta assenta no facto de os elementos desta equipa, no âmbito da sua actividade
profissional, terem contactos com empresas de várias ilhas dos Açores, e por conseguinte terem
disponibilidade total para se deslocarem, às empresas, sempre que solicitados e se justificar esta
mesma deslocação.

2) Equipa técnica e suas valências
A nossa equipa é constituída por quatro elementos: Luís Guilherme Pacheco, economista e TOC,
profissional liberal, Luís Almeida, economista, pós – graduado em finanças empresariais, com
larga experiência de consultadoria, Mário Dias, economista e TOC, director financeiro de uma
empresa privada, tendo feito a sua carreira sempre ligado ao sector privado, conhecedor da
realidade e das dificuldades das empresas e Rui Cordeiro, advogado sénior, especialista em
direito fiscal e administrativo. Luís Pacheco e Mário Dias, economistas e TOC farão o trabalho
relacionado com as áreas fiscal, contabilística e de auditoria, Luís Almeida, economista, na
vertente de finanças empresariais e Rui Cordeiro, advogado sénior, que representa uma
importante Sociedade de Advogados especializada nas questões do direito administrativo, fiscal,
insolvência e recuperação de empresas.

3) Disponibilidade horária
Total
Condicionada___________________________________________________________________
4) Disponibilidade para deslocações inter-ilhas
Total
Condicionada ________________________________________________________________
5) Outras informações
Existe um princípio fundamental que presidiu à nossa candidatura à Bolsa de Consultores do
PREA: estar sempre do lado das empresas e dos empresários, sendo que estes serão sempre os
últimos a tomarem as suas decisões, tendo para isso que disporem de elementos fidedignos e
que transmitem a realidade do seu projecto empresarial e da sua perspectiva futura. Este é um
princípio fundamental do qual não iremos abdicar, ou seja, fazer tudo por tudo para salvar as
empresas, para a as redimensionar, arranjar parcerias e cinergias empresariais.

A informação disponibilizada é da inteira responsabilidade da entidade consultora.

