
Portugal Masters 2016, Vilamoura 

Algarve Cluster Multiusos no bom caminho 

O Projeto deste Núcleo de 

Desenvolvimento Económico 

será uma realidade num futuro 

próximo, O projeto já que 

obteve aprovação do Estado 

Português. Estimando um in-

vestimento de cerca de 400 

milhões de euros e a geração 

de cerca de 3000 postos de 

trabalho, o Algarve Cluster 
Multiusos será construído na 

Zona Industrial de Loulé. Esta 

infra estrutura comportará as 

áreas de Serviços/Logística, 

Centro de Eventos, Parque 

Tecnológico, Parque Temático 

e  Centro de Inovação Empre-

sarial e Saúde.  

Este projeto é da respon-

sabilidade da  Enolainvest, 

S.A. . 

Tomado como uma inicia-

tiva que pretende ligar 

mais ainda o Algarve ao 

mundo, será com certeza um 

marco importante para o Al-

garve e para o país, pela sua 

natureza, diversidade e locali-

zação.  
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Este ano com edição 

especial, o Portugal 

Masters celebrou o 

seu 10º aniversário!  
Tendo arrancado  em 

2007, no seguimento 

da Taça do Mundo de 

Golfe/World Golf 

Championships, este 

evento movimenta 

hoje consideráveis nú-

meros de participantes 

e espetadores, todos 

eles amantes do Golfe.  
Este torneio de golfe 

profissional de topo, 

realizou-se este ano 

contando com nomes 

de peso na lista de 

participantes. Uma 

lista de participantes 

recheada de estrelas 

da Ryder Cup, de ven-

cedores de torneios 

Novembro de 2016 

do Grand Slam e de heróis locais que abrilhantaram a 

décima edição do Portugal Masters, no Algarve.  
O mais importante torneio de golfe português decorreu 

de 20 a 23 de outubro, com o Pro-Am no dia 19, distri-

buindo prémios monetários no valor de de 2 milhões de 

euros.  



De Alan Hooper e John Pot-

ter, esta publicação, de 2007, 

remete diretamente para a 

Gestão Empresarial e das 

organizações. 
Os autores apresentam idei-

as bastante pertinentes sobre 

a gestão de mudanças e a 

forma como estas podem 

trazer efeito para as empre-

sas. 
Escreve-se sobre motivar 

equipas, trabalhar a recetivi-

dade para a mudança e a 

gestão de competências. 
De leitura fácil e interessan-

te, todo o texto oferece uma 

abordagem inovadora e sin-

tetizada sobre o poder da 

liderança, focalizando na in-

teligência emocional e com-

promisso psicológico.  

Sugestão de Leitura AEQV: Liderança Inteligente — 

Criar a paixão pela mudança 
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Através do Programa Semente 

quem investir em start-ups po-

de deduzir até 40% em IRS. O mon-

tante anual dos investimentos não 

pode ser superior a 100 mil euros. 

Um dos critérios para que estes 

investimentos dêem benefícios é 

que as empresas sejam certificadas 

pela Rede Nacional de Incubadoras.   

No início de Junho, o Gover-

no apresentou detalhes das medidas 

que constam da estratégia nacional 

de empreendedorismo, o Startup 

Portugal. O Programa Semente é 

uma dessas medidas e visa dar be-

nefícios fiscais mais favoráveis aos 

chamados três F – "family, friends 

and fools", que em português signifi-

ca família, amigos e tontos. A medida 

entra em vigor no início do próximo 

a n o . 

Na proposta de Orçamento do Esta-

do para 2017, que o Governo apro-

vou quinta-feira em Conselho de 

Ministros, pode ler-se que os sujei-

tos passivos de IRS "que efectuem 

investimentos elegíveis no âmbito do 

Programa Semente, fora do âmbito 

de actividades geradoras de rendi-

mentos empresariais e profissionais, 

podem deduzir à colecta do IRS, até 

Programa Semente: Investimentos elegíveis têm de ser superiores a 10 mil euros  

ao limite de 40% desta, um montante 

correspondente a 25% do montante 

dos investimentos elegíveis efectuados 

em cada ano".  

Tal como já tinha sido dito pelo Execu-

tivo em Junho, o montante anual dos 
investimentos elegíveis, para efeitos de 

dedução, não podem ser superiores a 

100 mil euros. 

 

Notícia do Jornal de Negócios, 14 

outubro 2016 

Cartoon de Luís Afonso 

Traços de Economia em Banda Desenhada 

http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/pme/detalhe/startup_portugal_quem_apostar_em_start_ups_pode_ter_beneficios_fiscais.html
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/impostos/irs.html


nº 6. Esta empresa integra os 

corpos socias da Associação de 

Empresários de Quarteira e 

Vilamoura, desempenhando o 

seu representante a função de 

Vice Presidente da Assembleia 

Geral, da Associação.   

 

A Qtur Alojamentos, sita na rua Egas Moniz Edif. São 

Brás R/c dto 8125-211 Quarteira, é gerida por José 

João Guerreiro e Vânia Guerreiro. Esta empresa, cons-

tituída em 2005 conta com 6 colaboradores que se 

dedicam à atividade imobiliária.  

Inicialmente, aquando a sua constituição, começou a 

sua atividade comercial com a compra e venda de imó-

veis, tendo alterado mais tarde o seu pacto social, em 

2012, para gestão, administração e arrendamento de 

imóveis, alojamento local e exploração de estabeleci-

mentos de restauração e bebidas.  

Associada da AEQV desde outubro de 2012, é o sócio 

 

Este ano letivo a AEQV con-

seguiu consolidar a realizar de 

atividades de Empreendedoris-

mo para os mais novos em 4 

estabelecimentos de ensino da 

freguesia de Quarteira.   

No Agrupamento de Escolas 

D. Dinis, o projeto foi agiliza-

do juntamente com a respeti-

va Associação de Pais e a As-

sociação  Tempos Brilhantes 

(esta última entidade a dinami-

zar as Atividades de Enriqueci-

mento Curricular na EB 1 

Francisca de Aragão). Neste 

Agrupamento estão a partici-

par do Projeto de Treino de 

Competências Sociais de Em-

preendedorismo, 4 turmas do 

1º ciclo, com idades compre-

endidas entre os 6 e os 7 anos 

de idade.  

No Agrupamento de Escolas 

Dr.ª Laura Ayres, estão envol-

vidos cerca de 7 grupos de 

crianças entre os 4 e os 6 

anos de idade, do ensino pré 

escolar.  

A AEQV aposta seriamente 

nas camadas jovens da sua 

comunidade, ao nível do Em-

preendedorismo Juvenil uma 

área de atuação, um investi-

mento para o futuro no que 

concerne ao meio empresari-

al. É nossa pretensão contri-

buir para que as crianças e 

jovens de hoje sejam futuros 

empreendedores, nas mais 

variadas áreas de atividade 

profissional. Acreditamos que 

as ações que adiante propo-

mos desenvolver, em parceria 

com as escolas e respetiva 

comunidade escolar, contri-

buirão para fomentar nos mais 

novos um espírito cívico e 

empreendedor, que certâmen- 

Empreendedorismo nas Escolas arranca em força no Ano 

letivo 2016/2017, em Quarteira 
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te dará os seus frutos no 

futuro. 

De dentro para Fora—associados AEQV 

 

JAFERS SUPERMERCADOS 

Fundada em 1978, a primeira loja da J.A. 

Ferreira  abriu em Vilamoura com o objec-

tivo de suprir a crescente procura turística 

que se iniciou nesta década na região. 

Esta Loja, com um estilo familiar, foi natu-

ralmente crescendo e com ela a empresa. 

A primeira fase de expansão foi dentro de 

Vilamoura e Quarteira, com a abertura ao 

longo dos anos de mais 3 lojas nesta zona, 

expandindo para a Quinta do Lago mais 

t a r d e . 

Estas lojas sempre primaram pelos elevados 

padrões de qualidade (em especial da fruta) 

e por um grande sortido para o cliente que 

visita o Algarve, que pode nas nossas lojas 

usufruir dos pequenos confortos do seu 

país de origem, além de uma garrafeira bem 

artilhada com vinhos de todas as regiões do 

País e mesmo vinhos internacionais. 

Com a mudança nos padrões de consumo, 

e o aparecimento de novos concorrentes 

na zona, a empresa aceitou um novo desa-

fio: O Barrocal Algarvio. Por esta altura celebrámos também 

um contrato para servirmos os nossos clientes com uma 

marca própria com um sortido invejável e elevada qualidade, 

a marca Auchan.  
Neste momento além das 7 lojas no litoral (3 em Vilamoura, 

3 em Quarteira e 1 na Quinta do Lago), o Jafers está também 

presente em Alte, Salir, Benafim, Sta. Bárbara de Nexe e Tu-

nes, esta última construída e preparada de raiz pela empresa. 

Nesta zona mais interior procuramos suprir as necessidades 

dos nossos clientes, que conseguem encontrar um sortido 

vasto mas adaptado às necessidades particulares das povoa-

ções no interior, apostando sempre em produtores locais 

que garantem uma maior frescura e sabor genuíno, algo que 

os nossos clientes agradecem.  



R. D. João V - CC Miravila -  
loja  4 

8125-207 Quarteira 

Tel/Fax: 289 312 698 
Correio electrónico: 

quarteira.vilamoura.aeqv@gmail

.com 

ASSOCIAÇÃO DE 

EMPRESÁRIOS DE 

QUARTEIRA E 

VILAMOURA 

FORMAÇÃO PARA EMPRESÁRIOS—GRATUITA 

 

Estamos no Facebook:  Aeqv 

Associação Empresários 

O Departamento de formação da AEQV, em 

colaboração com a empresa ELAN– Consultoria 

em Recursos Humanos, está a realizar para os 

empresários associados formação certificada no 

âmbito da Legislação Laboral– Obrigações Le-

gais do Empregador. É objetivo desta ação ape-

trechar os empresários de conhecimentos atua-

lizados dos normativos legais em vigor, de for-

ma a que as obrigações decorrentes da Lei se-

jam acauteladas nas respetivas atividades empre-

sarias.  

A formação será ministrada por um formador 

especialista na área de Direito Laboral, tem a 

duração de 8h. A primeira edição decorrerá dia 

29 de outubro e dia 05 de novembro no perío-

do da manhã, em Quarteira.  

Para mais informações por favor contactar 289 

312 698.  

Protocolo celebrado  

AEQV– Associação Armalgarve Polvo 
 

Foi celebrado a entre a Associação de Empresários de Quarteira e Vilamoura e a Associação 

Armalgarve Polvo, acordo de colaboração com o objetivo de desenvolver sinergias para as 

seguintes áreas de interesse: Informação, Internacionalização, Eventos, Promoção, Desenvol-

vimento e Inclusão Social e Formação Profissional.  

Fruto desta parceria ativa foi a Semana do Polvo 2016, um evento realizado pela co organiza-

ção destas duas associações, com vista à promoção da atividade económicas das empresas 

associadas à restauração e também à promoção da pesca artesanal e do pescado (polvo) 

capturado no mar de Quarteira.   

O evento decorreu de 10 a 17 de setembro, tendo envolvido 28 restaurantes de Quarteira e 

comercializado mais de uma tonelada de polvo. Apoiado pela Docapesca, Delicifrutas, IPMA, 

ACRAL, Pingo Doce, Agrupamento de Escolas ESLA, Câmara Municipal de Loulé e Junta de 

Freguesia de Quarteira, a organização realiza balanço positivo de toda a programação e obje-

tivos, afirmando que em breve iniciarão os preparativos de uma próxima edição.  

 


