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Editorial
A hora do investimento empresarial
Desde o colapso financeiro internacional de 2008, o
investimento trilha em Portugal uma trajetória
absolutamente preocupante. Segundo dados do INE, a
Formação Bruta de Capital Fixo caiu no nosso país 8,6% em
2009, 3,1% em 2010, 10,5% em 2011, 14,4% em 2012 e
6,6% em 2013 (dados encadeados em volume). As quebras
fizeram-se sentir mais vincadamente nos equipamentos de
transporte e na construção, mas não deixaram de se
repercutir também nas máquinas e equipamentos, onde o
investimento regrediu 9,9% em 2009, 6,3% em 2010, 8,0%
em 2011 e 6,6% em 2012. Em 2013, o investimento em
máquinas e equipamentos inverteu finalmente a tendência,
iniciando um processo tímido de recuperação, que se
manteve em 2014.
2015 será, tudo indica, o ano da consolidação do
crescimento do investimento empresarial em Portugal, facto
que permitirá assegurar o início efetivo da renovação do
stock de capital nas nossas empresas.
Por um lado, as perspetivas para o crescimento mundial e
europeu são positivas, dada a redução do preço dos
combustíveis fósseis e das principais matérias-primas e a
pujança norte-americana e asiática.
Por outro lado, as perspetivas para o crescimento em
Portugal também são positivas: as mais recentes projeções
do Banco de Portugal apontam para a continuação do
movimento de recuperação da atividade económica,
prevendo-se um aumento do PIB de 1,7% em 2015, seguido
de crescimentos de 1,9% em 2016 e 2% em 2017.
Por último, o Portugal 2020 está finalmente aí para apoiar
em força a iniciativa empresarial das empresas e dos
empreendedores.
Hermano Rodrigues
Administrador
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Projetos Sigma
Estudo sobre Vitivinicultura e Enoturismo no Eixo Urbano
do Douro
A SIGMA acabou de encerrar um estudo para a associação de municípios
DOURO ALLIANCE sobre Vitivinicultura e Enoturismo no Eixo Urbano do
Douro, considerando os três concelhos que o formam: Vila Real, Lamego e
Peso da Régua. Neste estudo procedeu-se a uma caracterização exaustiva
da oferta e da procura de enoturismo nos três concelhos em apreço, bem
como um diagnóstico ao posicionamento competitivo atual deste território
no domínio em apreço. O estudo realizado apresenta ainda um conjunto
alargado de recomendações e de ações para o futuro com vista a dinamizar
o tecido económico da região com oferta enoturística e elevar o seu
reconhecimento a nível nacional e internacional.

Consultoria estratégica à DUNE BLEUE
A SIGMA iniciou recentemente um processo de assessoria estratégia à
DUNE BLEUE, uma empresa de capitais maioritariamente franceses,
sedeada em Vila Nova de Famalicão, que se dedica ao desenvolvimento
e comercialização de peúgas técnicas, assegurando também a
coordenação de toda a cadeia e produção e de distribuição que lhe está
associada. A DUNE BLEUE nasceu virada para o mercado francês, onde
realiza hoje mais de 90% das suas vendas. A assessoria contratada visa
a preparação de um plano de internacionalização da empresa tendo em
vista a diversificação de mercados, bem como a preparação de uma
candidatura ao sistema de incentivos do Portugal 2020 para consecução
de apoios que lhe permitam potenciar as ações de internacionalização a
implementar no período 2015-2017.

Guia BICS sobre apoios ao investimento empresarial no
Portugal 2020
A BICS – Associação de Centros de Empresa e Inovação Portugueses,
contratou à SIGMA a preparação de um Guia de Síntese sobre os Sistemas de
Incentivos e Instrumentos Financeiros de Apoio ao Investimento Empresarial
no Portugal 2020. A BICS pretende que este guia seja uma ferramenta auxiliar
do dia-a-dia no apoio da rede nacional de Business Innovation Centres (BIC)
às PME numa dimensão que se revela fundamental para o seu crescimento,
que se prende com o financiamento e a alavancagem financeira. Os BIC são
instituições de apoio aos empreendedores inovadores e às pequenas e médias
empresas, reconhecidos pela Comissão Europeia e coordenados pela EBN European Business Centre Network.
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Projetos Sigma
Estudo sobre o Aeroporto Municipal de Bragança e o IP2 entre
Bragança e a fronteira com Puebla de Sanabria
A SIGMA integra uma equipa liderada pela GNG.APB – Arquitetura e
Planeamento Lda, com vista a proceder a um estudo sobre o Aeroporto
Municipal de Bragança e o IP2 entre Bragança e a fronteira com Puebla
de Sanabria, encomendado pela CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA. Entre
outros aspetos, pretende-se analisar a relevância destas infraestruturas
para o desenvolvimento do Nordeste Transmontano, ao nível da atração e
expansão de atividades económicas e do incremento dos fluxos turísticos.
Os trabalhos envolveram a auscultação de agentes políticos e económicos
não apenas em Trás-os-Montes mas também nas províncias espanholas
de Orense, Zamora e Salamanca.

Análise dos resultados e impactos e avaliação do posicionamento
estratégico do BIC Minho
A SIGMA foi selecionada pela Oficina da Inovação – Empreendedorismo e
Inovação Empresarial SA (BICMINHO) para realizar a análise dos resultados
e impactos da atividade deste Business and Innovation Centre ao longo dos
últimos anos, trabalho que implicou a realização de um inquérito às
empresas apoiadas pelo BICMINHO. O estudo centra-se na quantificação
dos resultados e impactos mas pretende igualmente contribuir para a
avaliação do posicionamento estratégico desta agência de promoção do
empreendedorismo e da inovação sedeada em Braga e com atividade em
toda a região do Minho.

Estudo de Viabilidade Económica e Financeira para a CM Valongo
de suporte a encerramento de projeto apoiado pelo POVT
A SIGMA realizou em tempo recorde um Estudo de Viabilidade Económica
e Financeira (EVEF) relativo ao encerramento do Projeto de Construção do
Reservatório de Abastecimento de Água Flor da Serra, candidatado ao
POVT pelo Município de Valongo. A taxa de “funding gap” apurada sugere
que a comparticipação atualmente contratada com o FEDER não fica
minimamente comprometida. No presente momento, são vários os
projetos encabeçados por municípios que se encontram em fase de
encerramento. O EVEF assume-se como uma peça de crucial importância,
por forma a aferir se os pressupostos assumidos no momento da
candidatura mantêm a pertinência e justificam, a posteriori, os apoios
obtidos.
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Projetos Sigma
CM Ponte da Barca em processo de revisão, unificação e
fundamentação da tabela de taxas e licenças municipais
Como é sabido, o Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais determina
que qualquer alteração das taxas praticadas pelos Munícios ou a criação de
novas taxas a aprovar por parte dos mesmos está subordinada a várias
exigências, entre as quais a fundamentação económico-financeira relativa
ao valor das taxas. Um dos motivos recentes que está a determinar
mexidas nas tabelas de taxas municipais prende-se com a iniciativa do
“Licenciamento Zero”. Assim, a CM de PONTE DA BARCA, à semelhança de
tantas outras edilidades, aproveitou a oportunidade, para a despeito da
acomodação do “licenciamento zero”, proceder à unificação das tabelas de
taxas existentes e reapurar o valor das taxas face às alterações orgânicas e
procedimentais que invariavelmente ocorrem com o avolumar dos anos.

Consultoria Estratégica à MOLDEGAMA
A SIGMA, em conjunto com a sua parceira
A.VALOR, encontra-se a assegurar consultoria
estratégica para a empresa MOLDEGAMA e para o grupo
empresarial em que esta se insere. A MOLDEGAMA,
sedeada na Marinha Grande, atua na área dos moldes e apresenta-se já como
um importante player para a indústria automóvel, sendo fornecedor de first
tiers e, inclusivamente, de OEM’s. A consultoria em curso consubstancia-se na
preparação de um conjunto de planos de negócio que visam apoiar o grupo
empresarial a organizar-se de modo a tornar-se uma referência nacional e
internacional de integração da cadeia de valor dos moldes. O trabalho que está
a ser desenvolvido inclui, também, a preparação de candidaturas ao sistema
de incentivos do Portugal 2020.

Estudo de avaliação de operação de revitalização do Centro
Histórico do Porto
A SIGMA está a apoiar a PORTO LAZER na avaliação de uma iniciativa de
dinamização do Centro Histórico do Porto. A Câmara Municipal do Porto,
através daquela empresa municipal, está a desenvolver a operação “Porto
Destino Criativo”, um projeto que tem por finalidade contribuir para a
revitalização do Centro Histórico do Porto – em especial a zona de S. Bento e
envolvente – enquanto destino turístico de excelência, tendo como base o seu
valor patrimonial bem como o potencial no setor das indústrias criativas. A
avaliação em causa envolve a monotorização dos públicos nos eventos que
estão a ter lugar bem como a avaliação dos principais resultados obtidos,
designadamente em termos de qualidade da oferta turística, de atração de
novos públicos e de internacionalização das indústrias criativas.
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Notícias
SIGMA foi convidada a participar na iniciativa
TIME2EXPORT, promovida pela EXPONOR no dia
12 de novembro de 2014. A SIGMA assegurou
neste evento quatro apresentações, num dia
inteiramente dedicado a fomentar networking,
partilhar informação e preparar as empresas para
melhor explorarem as oportunidades de negócios que a economia global oferece. Na sessão
subordinada à temática das oportunidades para a internacionalização, a SIGMA assegurou uma
apresentação dedicada à utilização dos dados do comércio internacional com vista à identificação de
oportunidades geográficas e sectoriais de internacionalização do tecido produtivo português, à qual se
seguiram duas outras focadas no mercado polaco e no mercado colombiano. Na sessão subordinada
à temática dos instrumentos de apoio à internacionalização, a SIGMA foi responsável por uma
apresentação sobre os principais instrumentos usados no QREN, tendo ainda levantado o véu sobre o
Portugal 2020.

SIGMA marcou presença na EMAF. A SIGMA
esteve presente, na qualidade de expositor,
na 15ª edição da EMAF - Feira Internacional de
Máquinas, Equipamentos e Serviços para a
Indústria, que decorreu entre os dias 19 e 22 de
novembro, naquela que se assume como a grande
mostra do mundo da indústria. O stand da SIGMA foi visitado por dezenas de empresários na busca de
informações sobre apoios disponíveis no Portugal 2020 para pomover os seus projetos ligados à
internacionalização dos seus negócios e à inovação produtiva, bem como assessoria para acesso aos
mesmos. Os “business plan” foram outra das soluções mais procuradas, sobretudo por parte de
empreendedores.
SIGMA dinamizou sessão na UPTEC sobre
oportunidades de investimento e de financiamento.
No passado dia 8 de janeiro, a SIGMA assegurou
um workshop sobre oportunidades de
investimento e financiamento para cerca de 50
participantes no Programa de Aceleração de
Startups do UPTEC. O evento teve lugar no polo da Asprela e permitiu aos participantes uma frutuosa
troca de impressões sobre oportunidades de investimento em domínios high tech, com base na síntese
apresentada pela SIGMA sobre prospetiva tecnológica e sobre prioridades estratégicas definidas a nível
europeu, nacional e regional. A segunda parte da sessão foi dedicada às perspetivas de apoio ao
investimento com base em instrumentos europeus (H2020, SME instrument) e nos instrumentos
previstos ao nível dos sistemas de incentivos do Portugal 2020. Os participantes, promotores de
startups tecnológicos, mostraram particular interesse nos instrumentos de apoio à elaboração de
business plans e a projetos empresariais de I&D.
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Notícias
SIGMA acompanha de perto a operacionalização
do Portugal 2020 e do Compete 2020.
A operacionalização do Portugal 2020 está
finalmente em curso. A SIGMA segue a par e passo
todas as novidades sobre esta temática. No passado
dia 27 de fevereiro, foram publicadas as portarias
que regulamentam o Domínio da Competitividade
e Internacionalização (Portaria n.º 57-A/2015) e o
Domínio da Sustentabilidade e Eficiência no Uso
de Recursos (Portaria n.º 57-B/2015). Estes
diplomas definem as regras aplicáveis ao
cofinanciamento, pelo FEDER e FSE, no âmbito do sistema de incentivos
às empresas, do sistema de apoio à modernização e capacitação da
Administração Pública, do sistema de apoio à investigação científica e tecnológica, do sistema de apoio
a ações coletivas e das prioridades de investimento e áreas de intervenção no domínio da
sustentabilidade e eficiência no uso de recursos, no período de programação 2014-2020. No passado
dia 2 de março, foi também publicada a portaria que regulamenta o Domínio do Capital Humano
(Portaria 60-C/2015). Este diploma estabelece as regras aplicáveis ao cofinanciamento pelo FSE nas
áreas da educação e formação de jovens e adultos, do ensino superior e formação avançada, da
qualidade, inovação e inclusão do sistema de educação e formação bem como do investimento no
ensino, na formação e nas competências e na aprendizagem ao longo da vida e, pelo FEDER,
relativamente ao desenvolvimento das infraestruturas de formação e ensino.

SIGMA alarga a sua base de acionistas. Aumento de
capital financiou a duplicação da área de trabalho em
instalações próprias. Em Outubro de 2014, a SIGMA
procedeu a um aumento do seu capital social, através da
emissão de 27.500 novas ações. As ações emitidas foram
integralmente subscritas e conduziram à entrada de novos
acionistas. Após este aumento, o capital social da SIGMA
fixa-se em 82.500 ações com o valor nominal de €1,
repartidas por 16 acionistas, todos eles com experiência em
consultoria. O encaixe resultante do aumento de capital foi
de €100.100 e permitiu financiar a aquisição de instalações contíguas as já existentes, duplicando a
área de trabalho em instalações próprias. Com esta operação, a SIGMA criou as condições adequadas
para a expansão da sua atividade operacional, reforçando os capitais próprios e mobilizando as
competências em economia e gestão da generalidade dos novos acionistas.
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