
APRESENTAÇÃO E PORTFÓLIO



A Sibec existe desde 1989, sendo uma marca registada propriedade de Blue - Consulting, Lda.

Inicialmente, especializou-se na área de fundos comunitários mas, com o evoluir das 
necessidades dos seus clientes e do mercado em geral, tem vindo a alargar o âmbito da sua 
atuação a outras áreas de negócio, quer diretamente, quer através da participação em empresas 
associadas.

A Sibec conta com uma equipa jovem, dinâmica e empreendedora, com qualificações superiores.

• Serviço personalizado orientado para o cliente, 
procurando estabelecer, manter e incrementar uma 
relação de confiança e parceria com o mesmo

• Abertura à diversificação da atividade

• Flexibilidade de atuação

• Espírito de inovação

VALORES



Consultoria “chave-na-mão”:

 Diagnóstico estratégico

 Estudo de viabilidade económica e financeira, 

 Elaboração de candidatura,

 Acompanhamento técnico na análise,

 Assessoria no contrato de concessão de incentivos, 

 Pedidos de pagamento de incentivos, 

 Acompanhamento das verificações físicas, documentais e contabilísticas,

 Encerramento final do projeto.

Desde 1989, a Sibec já realizou mais de mil candidaturas aos vários programas e sistemas de 
incentivos que integravam os I,II, III e IV QCA´s. Atualmente, elabora candidaturas no âmbito 
do Portugal 2020.



 Planos de negócio

 Diagnósticos estratégicos

 Estudos de mercado

 Contabilidade analítica

 Controlo de gestão

 Modelos organizacionais



Através da marca Pontoqual, a Blue Consulting presta três tipos de serviços:

 Projetos de Certificação - conceção, desenvolvimento, implementação e apoio à certificação de 
sistemas de gestão da: Qualidade; Ambiente; Saúde e Segurança; Responsabilidade Social; Eco-
hotel; Produto; Serviço.

 Gestão da Manutenção de sistemas de gestão, "outsourcing" da Direção da Qualidade, 
Auditorias da Qualidade, análises de desempenho e melhoria dos processos, etc.

 Formação.

São, ainda, prestados serviços de apoio à:

 Acreditação de Laboratórios;

 Implementação de sistemas HACCP;

 Organização e engenharia de processos.



A Sibec tem uma vasta experiência na recuperação de empresas, consolidação de passivos, 
estudos de saneamento financeiro, elaboração de candidaturas ao SIREVE (Sistema de 
Recuperação de Empresas por Via Extrajudicial), planos de recuperação no âmbito do PER 
(Processo Especial de Revitalização) e insolvência e montagem de processos no âmbito dos 
demais instrumentos do Programa Revitalizar.



 Reengenharia de processos de informação/decisão;

 Diagnósticos de sistemas de informação;

 Elaboração de projetos para a Internet.



 Procura de parceiros Internacionais;

 Procura de eventuais financiamentos.

A Sibec possui relações privilegiadas nos mercados brasileiro, angolano e chinês.



Serviços prestados: 

 Contabilidade; 

 Fiscalidade; 

 Serviço de gestão de condomínio.



Serviços prestados:

 Candidaturas a fundos comunitários

 Apoio ao processo contabilístico

 Apoio ao processo pedagógico

NOTA: A Sibec não realiza formação, porquanto possui uma 
rede alargada de parceiros com provas dadas em todos os 
domínios da formação, apenas dá suporte ao difícil processo 
burocrático de obtenção de fundos.



A Sibec realiza protocolos de parceria com a banca comercial, banca de investimento e outras 
instituições financeiras que lhe permitem resolver qualquer pedido de financiamento, 
nomeadamente, crédito ao investimento, consolidação de passivos, operações de leasing, 
factoring, fomento à construção, crédito à habitação, crédito pessoal, financiamento de curto 
prazo, linhas de crédito bonificadas, garantias bancárias, etc.



 Kerion - Indústria de Cerâmica Técnica, Lda

 Jetclass – Real Furniture, SA

 Aquatlantis - Produtos para Animais Domésticos, SA

 VAC - Vitaliano Adrião Casinhas, Lda

 Terraços do Mirante - Atividades Hoteleiras, Lda

 Macro-Moldes para Plástico, Lda

 Magnetikturn - Tecnologias Diesel, Lda 

 Molag - Indústria de Molas Técnicas, Lda

 Flama, SA

 Moreno II – Produtos de Saúde, Lda

 PSA Services Portugal

 A Têxtil de Serzedelo, SA

 FTB – Fábrica da Barca, SA

 Hortiparsil, Lda

 Centro Social e Paroquial de São Jorge

 Pulverizadores Rocha, SA

 Dragus Int., Lda


