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1) Breve apresentação
A NORMAAÇORES tem por objeto a consultoria, assessoria e a prestação de serviços nas áreas
de: Estudos e Projetos de Arquitetura e Engenharia; Ambiente; Planeamento, Gestão e
Fiscalização de Projetos e Obras; Apoio à Gestão Empresarial; Formação Profissional; Estudos
Económico-Financeiros; Estudos de Mercado e Sondagens de Opinião.
A NORMAAÇORES, desde 1984, que apoia as empresas regionais, o sector público empresarial
regional e as entidades públicas ao nível da consultadoria estratégica e de gestão. Neste sentido
tem vindo desde então a realizar diagnósticos e estudos económico-financeiros para empresas
dos diferentes setores de atividade, participando também na definição e reorganização
estratégica dos maiores grupos da Região Autónoma dos Açores. Por outro lado, e ao nível do
setor público a NORMAAÇORES tem participado em diversos estudos setoriais.
As principais atividades desenvolvidas pela NORMAAÇORES são: o Planeamento, Coordenação e
Fiscalização de empreitadas; a Consultoria de Gestão, designadamente na área do planeamento
estratégico, reengenharia empresarial, organização e estrutura, finanças, economia, marketing,
sistema e tecnologias de informação, recursos humanos, controlo de gestão e implementação de
sistemas de gestão da qualidade, ambiente, segurança e HACCP e apoio na criação e
desenvolvimento de empresas. Efetua auditorias de gestão e planos de investimento e de
viabilização de empresas e realiza candidaturas a sistemas de incentivos regionais, nacionais e
comunitários. Na área de Estudos de Mercado e Opinião, a NORMAAÇORES tem realizado
estudos sectoriais, estudos de mercado e sondagens de opinião.
Na área da Metrologia, Ensaios e Inspeções, a NORMAAÇORES efetua os seguintes de Inspeções
de diversos equipamentos e reservatórios. Na área da Segurança, Ambiente e Inovação, a
NORMAAÇORES presta serviços de consultadoria e Auditoria em Segurança e Higiene no
Trabalho, bem como no acompanhamento ambiental e auditorias ambientais, acústica e
licenciamento ambiental.
2) Equipa técnica e suas valências
Pedro Miguel Lourenço dos Santos, licenciado em Gestão de Empresas, diretor da Direção de
Estudos e Consultadoria da NORMAAÇORES; TSHST; experiência em projetos desenvolvidos em
autarquias e associações de municípios; em projetos de implementação de sistemas de gestão
com base nas normas ISO e OHSAS; em projetos comunitários; em estudos sectoriais, consultor
em estudos de mercado e inquéritos/sondagens de opinião; coordenador pedagógico da
formação.

Paulo Jorge Pereira Amaral, Licenciado em Organização e Gestão de Empresas e em Economia,
com experiência em estudos económico-financeiros, estudos sectoriais, planos estratégicos,
planos de Marketing, estudos de mercado; em projetos comunitários.
António Luís Gusmão Teixeira, Licenciado em Organização e Gestão de Empresas pela
Universidade dos Açores, Diploma de Especialização do Curso Especializado em Gestão por
Projeto pelo CEGE, com experiência em consultadoria gestão, planeamento estratégico e estudos
sectoriais.
Paulo Joaquim Borges Linhares Dias, Licenciado em Direito, Pós-Graduação em Direito
Administrativo e Regional, Pós-Graduação em Nova Justiça Administrativa, com experiência em
Direito Público, Direito Processual Civil, Direito Penal entre outras matérias do Direito.
Sara Valentim Pires de Almeida, licenciada em Engenharia e Gestão Industrial e TTSHST, com
experiência em consultadoria de sistemas de gestão.
Maria Mónica Duarte Pacheco, licenciada em Engenharia Ambiental e TSHST, com experiência
nas áreas do ambiente e higiene e segurança.
Maria Cristina da Silva Melo Correia, Licenciada em Psicologia, da área de recrutamento e
seleção de pessoal e da formação profissional.
Telma Maria Batista Couto Silva, licenciada em Sociologia, com experiência em estudos sócioeconómicos e sondagens de opinião.
Ana Carolina Gomes Alves, licenciada em Gestão e Mestre em Ciências Económicas e
Empresariais – Especialização em Finanças, com experiência em estudos económico-financeiros,
estudos sectoriais, candidaturas a projetos comunitários.
Mariana Correia Teixeira Bonito, Licenciada em Finanças e Contabilidade, Especialização em
Finanças e Master of Science in Business Administration, Major in Marketing, com experiência em
estudos económico-financeiros, estudos sectoriais, candidaturas a projetos comunitários e
estudos de mercado.
Rui Miguel Medeiros Pimentel, licenciado em Engenharia Alimentar, com experiência em
consultadoria de sistemas de gestão e HACCP.
Tânia Carla Vieira da Silveira Alves, licenciada em Bioinformática, com experiência em
consultadoria de informática, bem como análise e tratamento de dados estatísticos.
3) Disponibilidade horária
Total
Condicionada___________________________________________________________________
4) Disponibilidade para deslocações inter-ilhas
Total
Condicionada ___________________________________________________________________
5) Outras informações
Missão
A NORMAAÇORES tem por missão prestar um serviço de qualidade de acordo com os requisitos
do cliente.
A credibilidade e confiança são valores inestimáveis para a empresa.
Elegemos três vetores essenciais a Ética, a Qualidade e a Eficiência.
A informação disponibilizada é da inteira responsabilidade da entidade consultora.

