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A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Algarve (CCDR Algarve) e o Programa Operacional do Algarve 
(PO ALGARVE21) apresentam nesta exposição, sob a designação 
“Made in Algarve”, um conjunto de bons exemplos do que 
se produz no Algarve, em setores chave da atividade regional. 

As empresas representadas, são exemplos entre muitas 
outras, apresentam produtos, serviços e marcas de sucesso 
que incorporam inovação no seu processo produtivo, e que 
encontraram nos fundos europeus do PO Algarve 21 no âmbito 
do QREN e do PRODER, uma alavanca para a sua estratégia de 
internacionalização e consolidação.

Fazer melhor o que fazemos bem e fazer do “velho” novo, é 
o centro das apostas que entendemos que podem afirmar 
o Algarve como uma Região Competitiva, mais Resiliente, 
Empreendedora e Sustentável com base na valorização do 
Conhecimento para o próximo período próximo período de 
programação 2014 – 2020. 
   
Por isso convidamo-lo(a) a conhecer esta exposição, e, 
sobretudo, a identidade viva dos protagonistas, as empresas, 
os projetos e marcas que fazem do Algarve uma região forte, 
dinâmica e com um futuro sustentável.

The Algarve’s Regional Coordination and Development 
Commission (CCDR Algarve) and the Operational Programme 
Algarve (PO Algarve 21) present in this exhibition, under the 
name “Made in Algarve”, a set of good examples of what 
is produced in  Algarve, in key sectors of regional activity.

These companies, which are examples among many others, 
present products, services and success brands that incorporate 
innovation in their production process. 

These companies found in the European funds of the PO 
Algarve 21, under the QREN and PRODER, a lever for their 
internationalisation and consolidation strategies.

Doing better what we do well and making the “old” new is, we 
believe, the centrepiece to claim the Algarve as a Competitive 
Region, more Resilient, Entrepreneurial and Sustainable, based on 
valuing Knowledge for the next programming period 2014-2020.

Therefore, we invite you to visit this exhibition and to understand 
the living identity of the participants, the companies, projects 
and brands that make the Algarve a strong and dynamic region 
with a sustainable future. 

David Santos

Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
do Algarve e Gestor do PO Algarve 21 
Chairman of the Algarve Regional Coordination and Development 
Commission and Manager of the PO Algarve 21



Com o mar mesmo à porta, o Hotel Alísios é sinónimo de 

tranquilidade e bem estar em Albufeira.

O hotel dispõe de 115 quartos. Em 2013, com o apoio dos 

fundos europeus, beneficiou de uma grande intervenção de 

modernização. 

Foram introduzidos novos processos de gestão, criados novos 

serviços com elevado conteúdo tecnológico e adotados novos 

métodos de utilização dos recursos naturais, associados à 

redução e controlo do consumo da água. 

A remodelação permitiu o investimento na aquisição de uma 

solução integrada e de equipamentos que visam uma melhor 

eficiência energética. Nesta perspetiva a unidade dispõe de 

lâmpadas LED em mais de 70% do espaço, vidros duplos nos 

quartos, painéis fotovoltaicos, gestão computadorizada dos 

picos de consumo e ecogerador.

With the sea at the door-step, the Alísios Hotel is synonymous of 

tranquility and well-being in Albufeira.

The hotel has 115 rooms. In 2013, it was modernised  with the 

support of European funds.

New management processes were introduced, new technologi-

cal services were created and new methods for the use of natu-

ral resources were adopted, specifically regarding the reduction 

and control of water consumption.

Remodelling the hotel has enabled the investment in the 

acquisition of equipments aimed at improving energy efficiency. 

The unit has LED bulbs in more than 70% of its facilities, double 

glazing in the bedrooms, photovoltaic panels, computerized 

management of the consumption peaks and an eco-generator.

EMPRESA ALISIOS II - IMOBILIÁRIA E TURISMO, SA 

LOCALIZAÇÃO Albufeira

DIMENSÃO Pequena empresa 

APOIOS COMUNITÁRIOS PO Algarve 21 / Sistemas de Incentivos Inovação
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Casas do Moinho - Turismo de Aldeia - Unidade  localizada 

junto ao Moinho de Vento de Odeceixe proporciona aos 

seus convidados e clientes a experiência de passar um ou 

mais dias numa antiga aldeia de Portugal, num conceito 

muito próprio e único de proximidade e vivência local. 

Como se trata de um Turismo de Aldeia as suas unidades, 

dispersas pela parte da antiga aldeia, bem junto ao moinho 

de vento, convidam a férias e ao descanso na sua própria 

casa típica de aldeia por fora, mas com todo o conforto e 

bem-estar contemporâneo por dentro, bem próximo da 

Praia de Odeceixe, eleita entre as 7 Maravilhas de Portugal.

Distribuídas por 4 núcleos, as Casas do Moinho dispõem de 

5 Casas / suíte duplas, 3 Casas suíte dupla com mezanine, 1 

suíte júnior, zonas comuns e 6 quartos duplos , estes últimos 

requalificados no âmbito de um projeto de ampliação da 

unidade, co-financiado por fundos europeus.

EMPRESA CASAS DO MOINHO - INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, LDA

LOCALIZAÇÃO Aljezur

DIMENSÃO Pequena empresa 

APOIOS COMUNITÁRIOS PO Algarve 21 / Sistemas de Incentivos Inovação

Casas do Moinho - Village Tourism unit - is situated in Odeceixe, 

nearby a windmill. It provides its guests and customers the 

experience of staying for a day or more in an old Portuguese 

village while enjoying this specific concept of living local.

The houses, pertaining to Village Tourism, are spread out among 

the old village, nearby the windmill and quite close to the 

Odeceixe Beach, which was elected one of the 7 Wonders of 

Portugal. The houses create an ideal relaxing holiday destination, 

keeping the typical spirit and appearance of a hamlet, though 

fully equipped with all the comfort and necessary modern 

amenities.

Divided into 4 groups, Casas do Moinho has 5 Houses / double 

suites, 3 Houses / double suites with mezzanine, 1 junior suite, 

common areas and 6 double rooms, the latter having been 

restored under a project carried out for the expansion of the unit 

and co-financed by European funds.
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EMPRESA MAROPE ALGARVE - HOTÉIS DE PORTUGAL, SA 

LOCALIZAÇÃO Vilamoura

DIMENSÃO Não PME 

APOIOS COMUNITÁRIOS PO Algarve 21 / Sistemas de Incentivos Inovação

O Crowne Plaza Vilamoura – Algarve abriu ao público em 2010 

após um profundo processo de reconstrução.

O hotel dispõe de 323 quartos e dos seguintes serviços: o 

restaurante Cataplana com serviço buffet, à la carte, e Show 

cooking; o Caravela Bar & Lounge, o Caravela Seafront e o Pool 

Bar para apoio da piscina. O Peter Pan Kids Club. O Almond Tree 

Wellness Spa com 4 salas de tratamentos convertíveis em salas 

duplas, hammam, sauna, vitality pool e piscina interior. O hotel 

dispõe ainda de 1500 m2 de salas de reunião equipadas com o 

mais recente material audiovisual. 

O processo de reconstrução permitiu ao hotel tornar-se um 

dos mais modernos e acolhedores hotéis da região.

O apoio dos fundos comunitários constituiu uma preciosa 

alavanca no processo de reconstrução.

Crowne Plaza Vilamoura - Algarve opened in 2010, after a wide 

reconstruction process.

The hotel has 323 rooms and provides the following services: 

Cataplana restaurant, with buffet, dinner a la carte, and Show 

cooking; Caravela Bar & Lounge; Caravela Seafront; Pool Bar, in 

the swimming pool service area; Peter Pan Kids Club; Almond 

Tree Wellness Spa, with 4 treatment rooms convertible into 

double rooms, hammam, sauna, vitality pool and indoor pool. 

It also has meeting rooms (1500 m2), equipped with the most 

recent audiovisual resources.

Crowne Plaza Vilamoura has become one of the most modern 

and comfortable hotels in the region, due to its reconstruction 

process, supported by European funds.
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EMPRESA MUNDO AQUÁTICO - PARQUES OCEANOGRÁFICOS DE ENTRETENIMENTO EDUCATIVO, SA 

LOCALIZAÇÃO Albufeira

DIMENSÃO Média empresa

APOIOS COMUNITÁRIOS PO Algarve 21 / Sistemas de Incentivos Inovação

O parque temático Zoomarine desperta nos seus visitantes a 

consciência da necessidade de conservação do meio ambiente 

e da vida marinha, um conceito que conjuga diversão, 

entretenimento, ciência e educação, ao possibilitar um 

contacto próximo com as centenas de espécies que ali habitam.

Desde a sua inauguração em 1991, o Zoomarine inovou, cresceu 

e oferece um serviço de excelência. Fruto desta filosofia e de 

uma colaboração ativa com todos os parceiros, beneficia hoje 

de uma notoriedade única, posicionando-se como um dos 

principais polos de atração turística do Algarve no mundo.

O Zoomarine é uma empresa em constante evolução e 100% 

privada. O PO Algarve 21 foi fundamental para a sua diferenciação 

de serviço e modernização, contribuindo para a criação de 

novos empregos, desenvolvimento e promoção do Algarve.

Zoomarine Theme Park raises awareness among its visitors to 

the need of preserving the environment and the marine life, 

combining fun, entertainment, science and education, and 

allowing them to interact with hundreds of animal species.

Since its inauguration in 1991, Zoomarine has grown and 

innovated, offering an excellent service. In accordance 

with the company’s values and mission, Zoomarine 

cooperates actively with its partners and has gained notoriety 

worldwide as one of the main tourist attractions in Algarve.

Zoomarine is a 100% private company and is constantly evolving. 

The European support of PO Algarve 21 was fundamental to the 

company’s service differentiation and modernization process. It 

has helped to create new jobs, contributing to the development 

of Algarve.
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EMPRESA SAGRIMAR - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS, SA

LOCALIZAÇÃO Vila do Bispo

DIMENSÃO Pequena empresa

APOIOS COMUNITÁRIOS PO Algarve 21 / Sistemas de Incentivos Inovação

A construção do Martinhal Beach Resort & Hotel, em Sagres, 

teve o seu início em Fevereiro de 2009, tendo sido concluído 

em Julho de 2010. 

Este projeto, um Conjunto Turístico de 5 estrelas, com cerca de 

1.000 camas, constituído por Hotel, SPA, Restaurantes, Zonas 

Comerciais, Desportivas e de Lazer e 132 Moradias, representou 

um investimento total de cerca de 85 Milhões de euros e teve 

um financiamento de cerca de 2 Milhões de euros do Programa 

Operacional do Algarve.

Este é já um projeto de referência na área do Turismo, tendo isso 

mesmo sido reconhecido em 2013, através da atribuição pela 

“World Travel Awards” (WTA) os óscares do turismo mundial, 

dos prémios: “Europe’s Leading Villa Resort” e “Portugal’s 

Leading Family Resort”.

The construction of Martinhal Beach Resort & Hotel, in Sagres, 

began in February 2009 and was completed in July 2010.

This project, a 5-star tourism resort, with approximately 1.000 

beds, consists of: a Hotel; a SPA; restaurants; commercial, 

sports and leisure areas; 132 houses. It required an investment 

of about 85 million Euros and was funded by the Algarve 

Operational Programme in approximately 2 million Euros.

This is already known as a national  and international reference 

in Tourism. In 2013, the “World Travel Awards” (WTA) awarded 

Martinhal Beach Resort & Hotel two very prestigious prizes in 

Tourism: “Europe’s Leading Villa Resort” and “Portugal’s Leading 

Family Resort”.
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Based in Olhão, the company is dedicated to the transformation, 

marketing and exportation of artisan sea salt and flor de sal 

(flower of salt), operating under the trademarks Marisol® and Flos 

Salis®, as well as under its international customers trademarks.

In 2005, after 5 years of activity on behalf of an individual 

entrepreneur, Böer & Siebert Lda. began working in partnership 

with artisan salt pans from Eastern Algarve. The company has 

then committed to sustainable production, transparency in the 

supply chain, and rigorous and certifiable quality standards.

Being co-financed on two projects by EU funds, through PO 

Algarve 21, the company has created a new salt processing unit, 

obtained ISO 22000 and IFS Food v.6 quality and food safety 

certifications, both internationally recognized,  strengthened its 

internationalisation process and tapped into new markets. The 

company currently exports to the following countries: Germany, 

Australia, Canada, Denmark, Spain, USA, UK, Japan, Netherlands, 

Sweden and Switzerland.

EMPRESA BOER & SIBERT, LDA

LOCALIZAÇÃO Olhão

DIMENSÃO Pequena empresa

APOIOS COMUNITÁRIOS PO Algarve 21 / Sistemas de Incentivos Inovação e Qualificação
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A empresa com sede em Olhão dedica-se à transformação, 

comercialização e exportação de sal marinho artesanal e flor de 

sal sob as marcas Marisol® e Flos Salis® bem como sob marcas 

próprias dos seus clientes internacionais.

 

Em 2006, após 5 anos de atividade em nome de empresário 

individual, a Böer & Siebert Lda. trabalha em parceria com 

as salinas artesanais do Sotavento Algarvio e compromete-

se à uma produção sustentável, transparência na cadeia de 

fornecimento e padrões de qualidade rigorosos e verificáveis.

O co-financiamento por fundos comunitários do PO Algarve 

21, em dois projetos, permitiu à empresa criar uma nova 

unidade de transformação de sal, obter as certificações de 

qualidade e segurança alimentar ISO 22000 e IFS Food v.6, 

internacionalmente reconhecidas e reforçar o seu processo 

de internacionalização na conquista de novos mercados. 

Atualmente a empresa exporta para: Alemanha, Austrália, 

Canadá, Dinamarca, Espanha, E.U.A., Inglaterra, Japão, Países 

Baixos, Suécia e Suíça.
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EMPRESA COMPANHIA DE PESCARIAS DO ALGARVE, SA

LOCALIZAÇÃO Faro e Olhão

DIMENSÃO Pequena empresa 

APOIOS COMUNITÁRIOS PO Algarve 21 / Sistemas de Incentivos de I&DT
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Fundada em 2 de Dezembro de 1835, a Companhia de 

Pescarias do Algarve (CPA) é, provavelmente, uma das 

empresas do setor da pesca e aquicultura mais antigas 

do mundo. Até à década de 70 do século passado, a CPA 

desenvolvia a sua atividade na captura de atum nas armações 

que detinha na costa algarvia tendo, em 2010, fruto de 

uma redefinição da sua estratégia, passado a centrar o seu 

core-business na produção de mexilhão, ostras e vieiras em 

offshore na Área Piloto de Produção Aquícola da Armona. 

Prevê-se que em 2015 a CPA atinja uma produção anual da 

ordem das 7.000 toneladas de mexilhão, sendo já nesta fase, 

o maior produtor ibérico e um dos maiores produtores de 

mexilhão europeu. 

A empresa exporta 90% da sua produção em fresco para o 

mercado espanhol e francês e está já presente na maioria das 

cadeias de distribuição nacionais. 

Founded in December 2, 1835, Companhia de Pescarias 

do Algarve (CPA) is probably one of the world’s oldest 

companies in the fishery and aquaculture sector. Until the 

1970s, CPA captured tuna in traps owned by the company 

on the Algarve coast. In 2010 the company redefined its 

business strategy and began to focus its core business on the 

production of mussels, oysters and scallops in an offshore 

located in the Armona Pilot Area for Aquaculture Production.

It is estimated that in 2015 CPA will reach an annual production 

of approximately 7.000 tons of mussels, becoming the 

largest Iberian producer of the kind and one of the major 

European producers of mussels. The company exports 90% 

of its fresh products to the Spanish and French markets and 

is already active in most of the national distribution chains.
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EMPRESA NAUTIBER - ESTALEIROS NAVAIS DO GUADIANA, LDA

LOCALIZAÇÃO Vila Real de Santo António

DIMENSÃO Pequena empresa 

APOIOS COMUNITÁRIOS PO Algarve 21 / Vale Inovação

19

Embarcações construídas à medida do armador, cumprindo 

os objetivos operacionais requeridos e com design inovador.

Maximização do binómio produto físico versus produto 

financeiro, com utilização dos mecanismos financeiros 

existentes, como é o caso do PO Algarve 21, com embarcações 

de conceito e design inovador como forma de criar e alcançar 

novos mercados.

Os cascos, no geral, identificam-se pelas suas linhas, sendo que as 

embarcações de passageiros passaram a identificar-se também 

com designers e arquitetos que colaboram com a empresa. 

O construtor é fornecedor de catamarãs e de embarcações a 

empresas marítimo turísticas como sejam os casos da “Mares 

Maravilhosos” em Portimão, “Animaris” em Faro, “Varzeamar” 

em Albufeira, “Adventure Cruises” em Lagos, beneficiários do 

Sistema de Incentivos do QREN.

A Nautiber é o resultado da evolução do conhecimento 

existente no Algarve no setor da construção naval em madeira, 

para as novas tecnologias dos plásticos reforçados.  

Customized vessels, built according to the requests of the 

shipowners, fullfilling the required operational objectives and 

with innovative design.

Maximization of the relationship physical product versus 

financial product, using financial support programmes such 

as the OP Algarve 21, on vessels built with an innovative 

concept and design, in order to create and reach new markets.

The hulls can be identified by its lines, while the passenger crafts 

are distinguished by the designers and architects who work with 

the company.

The manufacturer provides catamarans and vessels to maritime 

tourism companies, such as Mares Maravilhosos, in Portimão, 

Animaris, in Faro, Varzeamar, in Albufeira, Adventure Cruises, 

in Lagos, and further companies that benefit from the QREN 

incentive system.

Nautiber is the result of the evolution of the naval construction 

sector in Algarve, which is now moving from the use of timber 

raw material to the new technologies of reinforced plastics.
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EMPRESA NECTON - COMPANHIA PORTUGUESA DE CULTURAS MARINHAS, SA

LOCALIZAÇÃO Olhão

DIMENSÃO Pequena empresa 

APOIOS COMUNITÁRIOS PO Algarve 21 / Sistemas de Incentivos de I&DT e Qualificação

21

A Necton, S.A. nasceu em 1997 com a missão de colocar no 

mercado produtos inovadores, resultantes de conhecimentos 

científicos em Tecnologias Marinhas, congregando duas 

unidades de negócio com diferentes tipos de tecnologia: 

- a produção de microalgas que recorre a tecnologias de ponta 

desenvolvidas na empresa; foi a primeira na Europa a produzir 

e comercializar soluções de microalgas para maternidades de 

peixes sendo reconhecida mundialmente como produtora de 

microalgas para diversas aplicações.

- a produção tradicional de sal marinho e flor de sal com 

tecnologias recuperadas pela empresa; é pioneira e o maior 

produtor nacional destes produtos, assumindo-se claramente 

como líder e modelo estratégico para o setor.

A  empresa exporta para os mercados da Europa, América do 

Norte e Ásia.

Necton, SA, was established in 1997 with the mission of 

placing on the market innovative products, resulting of 

scientific knowledge of Marine Technology, and covering 

two business units with different types of technology:

- The production of microalgae, using company developed 

cutting-edge technologies; it was the first in Europe to produce 

and sell microalgae solutions for fish hatcheries, and it is 

worldwide recognized as a producer of microalgae for various 

applications.

- The traditional production of sea salt and flor de sal (flower of 

salt), using technologies restored by the company; Necton is a 

pioneer and the largest domestic producer of these products, 

clearly becoming a market leader and a strategic model for the 

industry.

The company exports to the markets of Europe, North America 

and Asia.
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EMPRESA SPAROS, LDA

LOCALIZAÇÃO Olhão

DIMENSÃO Pequena empresa 

APOIOS COMUNITÁRIOS PO Algarve 21 / Sistemas de Incentivos de I&D e Qualificação

23

Desenvolvimento de novos produtos, tecnologias e processos 

para a alimentação de peixes de aquacultura e ornamentais. 

Com uma forte componente de Investigação e Desenvolvimento 

(I&D), lançou no mercado alimentos com fins científicos para 

peixes, alimentos para peixes reprodutores e peixes ornamentais. 

Tem em curso o desenvolvimento de alimentos microencapsu-

lados para larvas de peixes de inverno, para a dourada e espe-

cíficos para a corvina. 

Investiga ainda a alimentação mais sustentável dos pontos de 

vista ambiental e económico das principais espécies de peixes 

produzidas na Europa.

Paralelamente à atuação no mercado nacional, a empresa 

exporta para Espanha, Reino Unido e Suíça. 

O apoio dos fundos comunitários do PO Algarve 21 em sete 

projetos foi fundamental para a estratégia de crescimento, 

consolidação e internacionalização da empresa. 

Development of new products, technologies and processes for 

aquaculture and ornamental fish feeding.

With a strong R&D background, the company has launched 

feeds for regular fish, broodstock fish and ornamental fish, used 

for scientific purposes.

The development of microencapsulated feeds for winter fish 

larvae, sea bream and croaker is underway.

The company carries out research on the sustainable feeding 

of the major fish species produced in Europe, considering 

sustainability  both from an environmental and an economic 

perspective.

In addition to the domestic market, the company exports to 

Spain, the UK and Switzerland.

The European support of PO Algarve 21 covered 7 projects and 

was fundamental for the company’s growth strategy, expansion 

and internationalisation strategy. 
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A Frusoal é uma Organização de Produtores de Citrinos do 

Sotavento do Algarve, constituída em 1990, com sede em Vila 

Nova de Cacela e atividade por todo o Algarve e Costa Alentejana.

Munida das mais avançadas tecnologias para a preparação de 

citrinos, a empresa continua a fazer um contínuo investimento 

no seu crescimento e modernização.  Em 2013 a Frusoal 

reforçou a capacidade de armazenamento de frio para 3500 

toneladas o que permite maior competitividade e capacidade 

de resposta ao mercado externo.

Os principais clientes actuam na área da distribuição em 

Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Itália, Polónia, Ucrânia, 

República Checa e Rússia. 

Em termos de novas plantações, a empresa tem usado o mesmo 

critério de crescimento, não só com novos pomares próprios, 

bem como em empresas participadas e aumentos de produção 

dos seus sócios, de forma a garantir o bom cumprimento 

das suas certificações Global Gap e Produção Integrada.

Frusoal is a citrus producers organisation in eastern Algarve, 

founded in 1990. It is based in Vila Nova de Cacela and 

operates throughout the Algarve and the Alentejo Coast.

The company uses the most advanced technologies for the 

preparation of citrus and keeps investing in its expansion and 

modernisation. In 2013, Frusoal enhanced its cold storage 

capacity to 3500 tons, enabling greater competitiveness and 

responsiveness to the external market.

The main customers of Frusoal operate in the sector of 

Distribution in Portugal, Spain, France, England, Italy, Poland, 

Ucraine, Czech Republic and Russia.

Regarding new plantations, the company has been using similar 

growth criteria for its new orchards, associated companies and 

its partners’ production increase, in order to guarantee that 

Global Gap and Integrated Production certifications are properly 

fulfilled. 

EMPRESA FRUSOAL - FRUTAS SOTAVENTO ALGARVE, LDA

LOCALIZAÇÃO Vila Real de Santo António

DIMENSÃO Pequena Empresa 

APOIOS COMUNITÁRIOS PRODER - Programa de Desenvolvimento Rural

25
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Hubel Group started in 1983 as an irrigation technology 

company. After 3 decades, it has acquired new competencies, 

namely regarding services of water treatment, solutions for 

liquid fertilizers and technical consultancy.

The most visible business unit of Hubel is an agricultural 

company dedicated to the cultivation of red fruits. The company 

uses web applications to control the production and, at the same 

time, monitor the irrigation and sun exposure.

Its production is almost entirely exported to markets in northern 

Europe.

The Group has benefited from support provided by PO Algarve 

21 of QREN. Its most recent project focuses on the creation and 

development of  24 hour-assisted control units and supply centrals, 

as well as on the preparation of nutrient solutions - available in a 

mobile structure, with online control and an information report, 

under the responsibility of Hubel Engenharia e Serviços Lda. 

The process deals with water supplies and fertilizers, in response 

to the crop needs, and enables communication via web services, 

with remote access to the system.

EMPRESA GRUPO HUBEL

LOCALIZAÇÃO Olhão

DIMENSÃO Média Empresa 

APOIOS COMUNITÁRIOS PO Algarve 21 / Sistemas de Incentivos de I&D e Qualificação; PRODER - Programa de Desenvolvimento Rural 

27

O Grupo Hubel surgiu em 1983 como uma empresa de 

tecnologia de regas e passados três décadas foi somando 

competências - entre serviços como tratamento de água, 

soluções para adubos líquidos e consultoria técnica.

A unidade de negócios que dá mais visibilidade à Hubel é, 

precisamente, a empresa agrícola que se dedica ao cultivo de 

frutos vermelhos. Ao mesmo tempo, a empresa consegue, a 

partir de  aplicações web, controlar a produção e monitorizar o 

estado da rega ou da exposição solar.

Praticamente toda a produção vai para exportação, dando 

resposta às necessidades do mercado do norte da Europa.

O Grupo tem beneficiado de apoios do PO Algarve 21 do QREN. 

O mais recente projeto consiste na criação e desenvolvimento 

de centrais de comando com assistência 24 horas e centrais de 

reserva e mistura de soluções nutritivas – disponibilizadas em 

estrutura móvel e com gestão e reporte “on-line” de informação, 

da responsabilidade da Hubel Engenharia e Serviços Lda. 
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Madre Fruta is a producers organisation situated in Algarve, 

which was established in 1996, aiming to implement 

innovative and appropriate solutions that would respond to 

the consequences of globalisation and the opening of markets.

The partners of Madre Fruta own 85 acres of raspberries, 

strawberries and blackberries production, employing 

about 1,500 people at the peak of the production season. 

90% of its production goes to countries which value high 

quality products, namely countries from northern Europe.

The support provided by European funds has been 

extremely important to the success of the Organisation. It 

has enabled the investment in resources and infrastructure 

that enhance the quality of the fruit produced. It has also  

contributed to consolidate the partnership with Driscoll’s, 

one of the largest companies of small fruits in the world.

EMPRESA MADRE FRUTA - CENTRO DE VENDAS HORTOFRUTICOLAS, LDA

LOCALIZAÇÃO Olhão

DIMENSÃO Pequena Empresa 

APOIOS COMUNITÁRIOS PRODER - Programa Desenvolvimento Rural
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A Madre Fruta é uma Organização de Produtores, situada no 

Algarve, constituída em 1996 com o objetivo de implementar 

soluções inovadoras e adequadas para responder às 

consequências da globalização e abertura de mercados.

Os sócios da Madre Fruta possuem 85 hectares de produção 

de framboesa, morango e amoras, e empregam cerca de 1500 

pessoas em plena época produtiva, 90% da sua produção 

tem como destino os países que valorizam produtos de 

elevada qualidade, nomeadamente no Norte da Europa.

A utilização de fundos europeus tem vindo a ser de extrema 

importância para o sucesso da Organização, possibilitando 

o investimento em recursos e infraestruturas que permitem 

elevar o potencial da qualidade da fruta, e contribuindo para 

a consolidação da parceria com uma das maiores empresas de 

pequenos frutos a nível mundial, como é o caso da Driscoll’s.
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Quinta dos Vales, in Estombar, is a superb property dedicated to 

the production of excellent nectars, which includes a collection 

of works of art in its space. This unique combination of high 

quality wines and stunning sculptures has attracted wide media 

coverage.

The wines are produced in the cellar, equipped with the 

most advanced methods, completely renovated in 2007, 

an investment supported by European funds. In Quinta dos 

Vales gardens, an authentic open air gallery, over a hundred 

colourful sculptures can be admired. Other sculptures, owned 

by the company, travel as “ambassadors” of its wines. More 

than 90 medals have been awarded to Quinta dos Vales wines. 

Quinta dos Vales also presents itself as a relaxing holiday 

destination in its country cottages. In addition, the space is also 

used for holding events.

EMPRESA QUINTA DOS VALES - AGRICULTURA E TURISMO, SA

LOCALIZAÇÃO Lagoa

DIMENSÃO Pequena Empresa 

APOIOS COMUNITÁRIOS PRODER - Programa Desenvolvimento Rural
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A Quinta dos Vales, em Estombar, é uma soberba propriedade 

dedicada à produção de excelentes néctares, que inclui 

um conjunto de criações artísticas no seu espaço. Esta 

combinação única de vinhos de alta qualidade e esculturas 

deslumbrantes tem atraído grande cobertura mediática. 

Os vinhos são produzidos na adega, equipada com os 

métodos mais avançados, completamente renovada em 2007,  

investimento este apoiado por fundos europeus. Nos seus jardins, 

uma autêntica galeria a céu aberto, podem ser admiradas mais de 

cem esculturas coloridas; outras viajam como “embaixadoras” 

dos seus vinhos,  premiados com mais de 90 medalhas. 

Apresenta-se ainda como um relaxante destino de férias, nas 

suas casas de campo, sendo também um espaço vocacionado 

para a realização de eventos.  
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Vitacress is one of the European leaders in the production and 

commercialization of watercress, baby leaf salads, spinaches 

and aromatic herbs. It offers a wide range of washed and packed 

organic products.

The company has obtained national and international 

certifications on its various branches (Food, Environment, 

Hygiene e and Safety), as a result of its management practice.

Over the last few years, the company has invested in the 

production of watercress, in Almancil, enhancing its tunnel 

production capacity and modernizing its packaging lines, due to 

the support of PRODER European funds. 

Vitacress operates in Portugal and in the UK, explores 840 acres 

and employs about 1650 workers.

EMPRESA VITACRESS - IBERIAN SALADS AGRICULTURA, SA

LOCALIZAÇÃO Loulé e Odemira

DIMENSÃO Não PME 

APOIOS COMUNITÁRIOS PRODER - Programa de Desenvolvimento Rural
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A Vitacress é um dos líderes europeus na produção e 

comercialização de agrião de água, saladas de folhas baby, 

espinafre e ervas aromáticas, com os quais oferece um 

leque alargado de produtos hortícolas lavados e embalados.

As práticas de gestão da Vitacress valeram à empresa 

certificações nacionais e internacionais que abrangem os 

diversos aspetos da sua atividade (Alimentar, Ambiental ou 

Higiene e Segurança).

A produção de agrião de água, em Almancil, pela sua 

importância para o negócio da Vitacress, tem sido alvo de 

diversos investimentos nos últimos anos ao nível do aumento 

da capacidade de produção em túnel e modernização 

das linhas de embalamento. Estes investimentos só foram 

possíveis graças ao apoio dos fundos europeus do PRODER.

A Vitacress está presente em Portugal, Espanha e no Reino 

Unido, explora 840 hectares e emprega cerca de 1650 pessoas.
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A Amorim Isolamentos é uma Unidade de Negócios do 

Grupo Amorim, líder no mercado de isolamentos de cortiça 

expandida, distinguindo-se por possuir um produto 100% 

ecológico e reciclável, com uma eficiente tecnologia de 

produção, a qual permite responder às exigências do mercado.

A empresa dedica-se à produção de materiais de isolamento 

a partir de matérias-primas naturais como a cortiça, 

desenvolvendo e produzindo soluções de isolamento térmico 

e acústico com recurso ao aglomerado de cortiça expandida, 

regranulados, materiais com excelente desempenho técnico e 

amigos do ambiente.

O apoio dos fundos comunitários permitiu reforçar a estratégia 

da Amorim Isolamentos, em termos científicos e tecnológicos 

e ajudou principalmente a levantar mais alto a bandeira da 

componente ambiental.

Amorim Isolamentos is a business unit of the Amorim Group, the 

Portuguese market leader in expanded cork insulation. It stands 

out for its 100% natural and recyclable product and its efficient 

production technology, which enables the company to meet the 

market needs.

Amorim Isolamentos is dedicated to the production of insulation 

materials, using natural raw materials such as cork. The company 

develops and provides solutions for thermal and acoustic 

insulation, using expanded cork agglomerates, regranulated 

cork and other environmentally-friendly materials with excellent 

technical performance.

EU support has strengthened the Amorim Isolamentos’ strategy 

in both scientific and technological terms and has helped the 

company to focus on sustainability.

EMPRESA AMORIM ISOLAMENTOS, SA

LOCALIZAÇÃO Silves

DIMENSÃO Não PME 

APOIOS COMUNITÁRIOS PO Algarve 21 / Sistemas de Incentivos Inovação
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Corticape - Sociedade de Cápsulas para Cortiça, Lda., began in 

1974 and operates in the manufacturing of plastic capsules into 

cork stoppers.

Corticape has continuously invested in technological 

modernisation and is nowadays at the level of the finest 

companies of plastic injection in Portugal. The company 

projects a successful image and is considered one of the 

best Portuguese suppliers of capsules in the cork industry.

In 2004, Corticape implemented a Quality Management System 

and became certified according to  NP EN ISO 9001:2000 

standards, confirming its strict commitment to all aspects of 

quality production.

Corticape’s production is almost entirely sent to foreign markets 

and most of its exports are handled indirectly.

The support of PO Algarve 21 has enabled the company to 

implement the automation of the production process, to reduce 

costs and to strengthen competitiveness.

EMPRESA CORTICAPE - SOC. DE CÁPSULAS PARA CORTIÇA, LDA

LOCALIZAÇÃO Faro

DIMENSÃO Pequena empresa

APOIOS COMUNITÁRIOS PO Algarve 21 / Sistemas de Incentivos Inovação
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A Corticape Sociedade de Cápsulas para Cortiça, Lda., iniciou a 

sua atividade de fabricação de cápsulas de plástico para rolhas 

de cortiça no ano de 1974. 

Para acompanhar a evolução, a empresa tem continuamente 

investido na  modernização tecnológica e hoje está ao nível 

das melhores empresas de injeção de plásticos em Portugal, 

o que lhe permite ter uma boa imagem e ser considerada dos 

melhores fornecedores de cápsulas para a indústria corticeira.

A partir de 2004, procede à implementação de um Sistema de 

Gestão da Qualidade, certificado pela NP EN ISO 9001:2000, 

encarando deste modo, ainda com maior rigor, todas as 

questões relacionadas com a qualidade.

A produção da Corticape é escoada para os mercados 

internacionais na sua quase totalidade, sendo as exportações 

efetuadas maioritariamente de forma indireta.  

O apoio do PO Algarve 21 proporcionou um salto na 

automatização do processo produtivo, a redução de custos e o 

reforço da sua competitividade.
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Currently established in an industrial building in São Brás de 

Alportel, Global Fire Equipment S.A. has finally fulfilled the 

necessary conditions to grow sustainably and achieve its goals 

of internationalisation  The company provides fire detection 

equipment to over 70 countries. 

It is equipped with automatic production mechanisms at the 

level of the best companies for manufacturing electronic 

equipment. In addition, it has invested in the automation of a 

major part of its assembling process, so that it would minimize 

the possibility of human error. The efforts made are a result 

of the company’s high standards of quality, which are also 

visible in the company’s equipment lifetime warranty policy.

EMPRESA GLOBAL FIRE EQUIPMENT, SA

LOCALIZAÇÃO São Brás Alportel

DIMENSÃO Pequena empresa

39

Agora implantada numa nave industrial adequada em São 

Brás de Alportel, a Global Fire Equipment S.A. tem finalmente 

as condições necessárias para crescer sustentavelmente e 

alcançar os objetivos de internacionalização que sempre 

foram prioritários no projeto desta empresa que fornece 

equipamentos de deteção de Incêndio para mais de 70 países.

Dotada de equipamento de produção automática ao nível das 

melhores empresas de fabrico de equipamentos eletrónicos, 

apostou-se numa quase total automação do processo de 

montagem, de forma a reduzir ao mínimo a possibilidade de 

erro humano. Este esforço é motivado pelo altíssimo padrão 

de qualidade, traduzido na política de garantia vitalícia dos 

equipamentos.

IN
D

Ú
ST

R
IA

  I
N

D
U

ST
R

Y



Industrial Farense, Lda. - Locust Bean Gum Factory was founded 

in 1944. During the 1990s, Industrial Farense, Lda. joined 

Chorondo & Filhos, Lda, its main supplier of raw materials, which 

provided the necessary support for the company to expand to 

foreign markets.

Its main products are Locust Bean Gum (E410) and cereal germ 

flours. It exports more than 95% of its production.

In 2000, it began to develop the project of a new factory in 

order to meet the increasing demands of its customers. The 

factory’s construction began in 2009, supported by EU funds. 

The new factory has provided the company with modern 

infrastructure and equipments, allowing it to improve the quality 

of its products, to enhance its production capacities and to 

obtain certification.

EMPRESA INDUSTRIAL FARENSE, LDA

LOCALIZAÇÃO Faro

DIMENSÃO Pequena empresa 

APOIOS COMUNITÁRIOS PRODER - Programa Desenvolvimento Rural 
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A Industrial Farense, Lda. - Fábrica de Farinhas de Sementes 

de Alfarroba, foi fundada em 1944. Nos anos 90 associou-se 

ao seu principal fornecedor de matéria-prima, a Chorondo & 

Filhos, Lda., o que permitiu à empresa maior suporte para a sua 

expansão nos mercados internacionais.

Os principais produtos são as Gomas de Semente de Alfarroba 

(E410) e as Farinhas de Gérmen, exportando  mais de 95% da 

sua produção.

Para satisfazer as exigências cada vez maiores dos seus clientes, 

começou em 2000 a desenvolver o projeto para uma nova 

fábrica e em 2009 recorreu aos fundos comunitários para 

iniciar a sua construção. 

O projeto vai permitir dotar a empresa de infra-estruturas 

e equipamentos modernos, melhorar a qualidade dos seus 

produtos, aumentar a sua capacidade produtiva e ainda avançar 

para a sua Certificação. 
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Located in Mexilhoeira Grande, Vidreira Algarvia is 100% 

financed by Portuguese capital. The company operates in the 

manufacturing of flat glass, allowing designers and builders a 

wide range of working possibilities.

Vidreira Algarvia provides services such as thermal insulation, 

acoustic insulation, self-cleaning, decoration, safety and 

assembly work. It is a modern SME, which employs approximately 

35 workers.

Its internationalisation process began in 2012. Nowadays, about 

20% of its turnover is based on exports to foreign markets, 

namely to Spain, Mozambique, Angola and Cape Verde.

The support of European funds, via PO Algarve 21, has brought 

competitiveness gains to the company and has contributed to 

facilitate its internationalisation process.

EMPRESA VIDREIRA ALGARVIA, LDA 

LOCALIZAÇÃO Portimão

DIMENSÃO Pequena empresa

APOIOS COMUNITÁRIOS PO Algarve 21 / Sistemas de Incentivos Inovação
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Empresa transformadora de vidro plano, com capital 100% 

português e localizada na Mexilhoeira Grande, oferece ao 

mercado todas as possibilidades que o vidro permite ao 

projetista e ao construtor. 

Desde isolamento térmico, isolamento acústico, autolimpeza, 

decoração, segurança e montagem em obra, a Vidreira Algarvia  

é uma moderna PME que emprega cerca de 35 trabalhadores. 

A internacionalização iniciou-se em 2012 e hoje cerca de 20% 

do volume de negócios é destinado aos mercados externos, 

essencialmente Espanha, Moçambique, Angola e Cabo Verde.

O apoio dos fundos comunitários do PO Algarve 21 permitiu 

ganhos de competitividade e contribuiu para facilitar o 

processo de internacionalização.
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Fundada em 1990, a Algardata IT Solutions é uma empresa 

portuguesa dedicada ao setor das Novas Tecnologias da 

Informação e Comunicação.

 

A empresa dispõe de uma vasta oferta de soluções informáticas 

integradas, serviços especializados, sistemas de gestão 

empresarial, Investigação e Desenvolvimento (I&D) de software 

à medida, consultoria e soluções de base web como sistemas 

Saas e Cloud através da integração de soluções/produtos dos 

nossos parceiros. 

Para além disso e como forma de apresentar soluções cada vez 

mais inovadoras a empresa idealizou, projetou, e o PO Algarve 

21 ajudou a concretizar o primeiro Núcleo de Investigação e 

Desenvolvimento Tecnológico do Algarve (IDT), em parceria 

com a Universidade do Algarve.

Com base numa oferta diferenciada, a Algardata está apta a 

responder às necessidades de clientes dos mais variados setores 

de atividade como a hotelaria, setor público e distribuição, por 

exemplo. Paralelamente à actuação em mercado nacional, 

opera também em diversos mercados internacionais como é o 

caso de: Espanha, Angola, Moçambique, Cabo Verde e Argentina. 

Founded in 1990, Algardata IT Solutions is a Portuguese company 

operating in the Information and Communications Technology 

sector. The company offers a wide range of integrated IT 

solutions, specialised services, business management systems, 

custom made Research & Development (R&D) software, 

consultancy and web-based solutions, such as Saas and Cloud 

systems. The company also integrates partners’ solutions and 

products.

Moreover, in order to present increasingly innovative solutions, 

the company has devised and created the first Technological 

R&D Unit in Algarve, supported by PO Algarve 21, in partnership 

with the University of Algarve.

By providing a differentiated offer, Algardata is able to meet 

the needs of customers from various sectors, such as Hotel 

Management, Public Sector and Distribution. In addition to 

the Portuguese internal market, the company also operates 

internationally, in Spain, Angola, Mozambique, Cape Verde and 

Argentina.

EMPRESA ALGARDATA - SISTEMAS INFORMÁTICOS, SA

LOCALIZAÇÃO Loulé

DIMENSÃO Média Empresa 

APOIOS COMUNITÁRIOS PO Algarve 21 / Sistemas de Incentivos de I&D e Qualificação

45

SE
R

V
IÇ

O
S 

 S
E

R
V

IC
E

S



Based in Areal Gordo, in Faro, Flesk Telecom Lda. is an 

independent national company that has been active in the 

Portuguese market since 2001.

It is one of the market leaders in the sector of Internet service 

provision, particularly with regard to domain registration and 

shared/dedicated web hosting, under the project Domínios.PT.

The company has its own data centre in national territory and 

all of its infrastructure is based on optical fiber, using redundant 

systems with  various European Internet network operators.

In 2011, the opening of the new Green Datacentre, a unique 

infrastructure in the south of Portugal, was a milestone in the 

progress of the company and a great contribution to the Algarve 

capital city as well.

The support of PO Algarve 21 was crucial to Flesk’s investment, 

since the quality of its services depends on the use of equipment 

produced by trademarks internationally recognized for its 

reliability and stability. 

EMPRESA FLESK - PRODUÇÕES DIGITAIS, LDA

LOCALIZAÇÃO Faro

DIMENSÃO Pequena empresa 

APOIOS COMUNITÁRIOS PO Algarve 21 / Sistemas de Incentivos Inovação
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Sediada no Areal Gordo, em Faro, a Flesk Telecom, Lda. é uma 

empresa nacional e independente, presente no mercado desde 

2001.

Está entre os líderes de mercado na área de Prestação de 

Serviços na Internet, nomeadamente o Registo de Domínios 

e o Alojamento Partilhado e Dedicado, através do projeto 

Domínios.PT.

Possui o seu próprio datacenter, em território nacional e tem 

toda a sua infraestrutura baseada em fibra ótica, utilizando 

sistemas redudantes com vários operadores de Internet.

Inaugurado em 2011, o novo Green Datacenter, infraestrutura 

única a sul do país, foi um marco na evolução de uma empresa 

que dinamiza a capital algarvia.

O apoio do PO Algarve 21 foi fundamental para o investimento 

da Flesk visto que a qualidade dos seus serviços assenta na 

utilização de equipamento de marcas reconhecidas a nível 

internacional pela sua fiabilidade e estabilidade.
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Inesting develops innovative marketing solutions, using 

Information Technologies.

Its main business areas are: Web marketing; Mobile Marketing; 

Training in Digital Marketing.

The Footdata project aims to develop a software solution 

applied to football technical management, in partnership 

with the University of Algarve. It consists of different modules 

which respond to the different management needs of a 

football club. It can, thus, be considered an ERP (Enterprise 

Resource Planning). The development of a social media 

device for a better professional interconnection among the 

various stakeholders of the football sector is underway. Coach 

Domingos Paciência provides technical advice to the project.

Trade partnerships ensure the company’s presence in several 

international markets.

EMPRESA INESTING - MARKETING TECNOLÓGICO, SA 

LOCALIZAÇÃO Faro e Lisboa

DIMENSÃO Pequena empresa

APOIOS COMUNITÁRIOS PO Algarve 21 / Sistemas de Incentivos Inovação
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A Inesting desenvolve soluções de marketing utilizando as 

novas tecnologias de informação. Está organizada em três 

grandes áreas de negócio: serviços à medida das necessidades 

dos clientes; produtos de software para os profissionais de 

marketing; formação em marketing digital.

O projeto Footdata visa desenvolver, em co-promoção com 

a Universidade do Algarve, uma solução de software aplicada 

à gestão técnica do futebol. É composto por diferentes 

módulos que respondem às diferentes necessidades de 

gestão de um Clube de Futebol, podendo por isso ser 

classificado como um ERP (Enterprise Resource Planning). 

Está também em curso o desenvolvimento de uma vertente 

de rede social para melhor interligação profissional entre os 

diversos atores do setor. Este projeto “Made in Algarve” conta 

com a assessoria técnica do treinador Domingos Paciência.

As parcerias comerciais garantem a presença da empresa em 

diversos mercados externos.
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Original Features is a filmmaking and advertising production 

company that produces all kinds of audiovisual and 

communication content. Working on briefings and new concepts, 

from planning to execution, Original Features provides a wide 

range of services and logistics involved in the production process.

An award-winning creative team of directors, screenwriters, 

directors of photography, art directors, composers, designers 

and producers. Equipped with the latest technology on the 

market, in the areas of image and sound, the company challenges 

styles and languages, and aims to innovatively respond to its 

customers’ needs.

Production or co-production of feature films, located and 

shot in the Region. Filmmaking, advertising, videoclips are the 

company’s “cup of tea”. The support of EU funds – PO Algarve 

21 - was crucial to the completion of the investment and to lay 

the foundations of internationalization.

EMPRESA ORIGINAL FEATURES, LDA

LOCALIZAÇÃO Fuseta

DIMENSÃO Pequena empresa 

APOIOS COMUNITÁRIOS PO Algarve 21 / Sistemas de Incentivos Inovação
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A Original Features é uma produtora de cinema e publicidade 

que produz  todo o tipo de conteúdos audiovisuais e de 

comunicação. Trabalha briefings e novos conceitos, do 

planeamento à execução, disponibilizando toda a gama de 

serviços e logística envolvidos no processo de produção.

Uma equipa criativa e premiada de realizadores, argumentistas, 

diretores de fotografia, diretores de arte, compositores, 

designers e produtores. Dotada da mais recente tecnologia 

do mercado, nas áreas da imagem e som, a empresa desafia 

estilos e linguagens e procura responder com inovação às 

necessidades.

Produção ou co-produção de longas-metragens localizadas 

e filmadas na Região. Cinema, publicidade, institucionais, 

videoclips são a sua “praia”. O apoio dos fundos comunitários do 

PO Algarve 21 foi fundamental para o processo de concretização 

do investimento e para lançar os alicerces da internacionalização.
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Established in 1979, based in Algarve, Rolear was a pioneer in 

representing major brands, as well as in providing innovative 

solutions of automation for hydraulic oil, electricity and 

compressed air systems, activities that were in the company’s 

origins.

Throughout its 35 years of activity, Rolear specialized in 

selling integrated solutions and electric, mechanical and 

electromechanical equipment for public and private spaces. Its 

products stand out for their remarkable quality.

Looking to the future, Rolear is committed today to the 

diffusion of technologies and sustainable solutions, such as: 

efficient air conditioning systems, electric energy production 

with photovoltaic cells, hot water production by solar thermal 

systems, and efficient LED lighting.

Rolear has 10 points of sale in Portugal and has already an 

entrepreneurial expansion underway, both nationally and 

internationally. Support of EU funds represented a decisive thrust 

to its internationalization strategy.

EMPRESA ROLEAR, SA

LOCALIZAÇÃO Faro

DIMENSÃO Média Empresa 

APOIOS COMUNITÁRIOS PO Algarve 21 / Sistemas de Incentivos Inovação
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Constituída em 1979, com sede no Algarve, a Rolear foi pioneira 

na representação de marcas conceituadas, bem como na oferta 

de inovadoras soluções de automação para sistemas de óleo 

hidráulico, eletricidade e de ar comprimido, atividades que 

estiveram na sua génese.

Ao longo dos seus 35 anos de atividade especializou-se na 

comercialização de soluções integradas e equipamentos 

elétricos, mecânicos e eletromecânicos, para espaços públicos 

ou privados, que se destacam pela sua notável qualidade.

De olhos postos no futuro, assume hoje um compromisso 

forte na divulgação de tecnologias e soluções sustentáveis, 

tais como: sistemas de climatização eficientes, a produção 

de energia elétrica através de células fotovoltaicas, eficiente 

iluminação LED e  produção de águas quentes sanitárias, por 

via de sistemas solares térmicos.

A Rolear conta com 10 pontos de venda em Portugal e tem já 

em marcha uma empreendedora expansão de âmbito nacional 

e internacional, sendo que encontrou no apoio dos fundos 

comunitários um impulso determinante à sua estratégia de 

internacionalização.
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Elis was founded in Paris (1883). After more than 100 years of 

activity, Elis keeps growing and offering a wide range of services 

in the sectors of cleanliness, image, hygiene and well-being. 

Elis is the European leader in rental and maintenance of textile 

articles, professional work wear, sanitary equipment, bottle-

fed fountains and coffee machines. The company constantly 

seeks innovation and is currently expanding to new markets.

In 2010, Elis Group, via the Portuguese Society for Textiles Rental 

and Services (PSTRS), invested 8 million Euros in a new industrial 

centre in Algoz, leading to the Groups’ expansion in the southern 

regions of Portugal. The Group has applied to PO Algarve 21 for 

financial support.

In Portugal, Elis covers the entire national territory. It has 

industrial production facilities in Famalicão, Porto Alto and Algoz, 

which are supported by 6 distribution centres. The company 

trades with Galicia via its facilities in Famalicão, as well as with 

Andaluzia via its facilities in Algoz.

EMPRESA SPAST - SOC. PORTUGUESA DE ALUGUER E SERVIÇO DE TEXTEIS, SA

LOCALIZAÇÃO Silves

DIMENSÃO Não PME 
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Depois de mais de 100 anos de atividade, com início em 

Paris (1883), a Elis continua a crescer e a oferecer uma vasta 

gama de serviços no âmbito da higiene, imagem e bem-estar. 

Líder europeu na área da locação e manutenção de artigos 

têxteis, vestuário profissional, equipamentos sanitários, fontes 

de água, máquinas de café, a empresa busca constantemente 

a inovação e marca a sua posição em novos mercados. 

O grupo Elis, através da Sociedade Portuguesa de Aluguer e 

Serviço de Têxteis (SPAST), investiu, em 2010, oito milhões 

de euros no novo centro industrial em Algoz, que permite 

crescer no sul do país. Para apoiar o financiamento, o grupo 

candidatou-se ao PO Algarve 21.

Em Portugal a Elis cobre todo o território Nacional com unidades 

de produção industrial em Famalicão, Porto Alto e Algoz, 

apoiados na distribuição por mais 6 centros. Serve  ainda a partir 

de Famalicão, a Galiza, e a partir de Algoz, toda a Andaluzia.
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Founded in 1996, Vinilconsta are specialists in providing 

organisations with tailor-made integrated solutions for their 

corporate images.

It began operating in digital printing and has ever since evolved 

to integrated services of decoration, advertising and marketing, 

and final works on building construction. It provides services in 

interior decoration, furniture, illuminated signs, signage, stands, 

packaging, merchandising, billboards, displays, street furniture, 

laser cutting, cutting and bending.

The company innovates in the optimization of its production 

processes and in the integration of all equipment with the 

management system. It operates in the international market, in 

Spain, Angola, Cape Verde and Mozambique.

European support has been fundamental to the company’s 

internationalisation strategy.

EMPRESA VINILCONSTA - PUBLICIDADE E SERVIÇOS, LDA 

LOCALIZAÇÃO Quarteira

DIMENSÃO Pequena empresa
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Fundada em 1996, a Vinilconsta fornece serviços integrados e 

personalizados para a imagem corporativa das organizações.

Iniciou a atividade na área da impressão digital, tendo evoluído 

para a oferta de serviços integrados de decoração, publicidade 

e imagem, e acabamentos para construção civil. Presta serviços 

nas áreas de decoração de interiores, mobiliário, reclamos 

luminosos, sinalética, stands, packaging, merchandising, 

painéis publicitários, expositores, mobiliário urbano, corte por 

laser e corte e quinagem.

A empresa introduz inovação ao nível da otimização dos 

processos de produção, ao longo da cadeia de valor dos 

produtos que cria, e na integração de todos os equipamentos 

com o sistema de gestão. Encontra-se presente no mercado 

internacional em Espanha, Angola, Cabo Verde e Moçambique.

O apoio dos fundos comunitários constituiu uma alavanca para 

a sua estratégia de Internacionalização.

SE
R

V
IÇ

O
S 

 S
E

R
V

IC
E

S



Visualforma, in the market since 1995, is a company based in Faro, 

operating in consultancy and implementation of Information 

and Management Technology solutions. The company has 

specialized in markets such as Local Government and Tourism and 

aims to add value to its customers’ businesses and organisations.

Visualforma’s Technological R&D Unit consists of a team with 

extensive experience and know-how. It develops its own 

solutions, whose goal is to identify opportunities that enhance 

the activity of the organisations.

Omnibees, a Distribution and Marketing software designed for 

the Hotel Management Industry, is a fine example of the work 

developed by Visualforma. It was co-financed by PO Algarve 21, 

under the QREN, and is nowadays the most internationalised 

software produced by Visualforma. The company is investing 

in the commercialisation of Omnibees into the Brazilian and 

Colombian markets. 

EMPRESA VISUALFORMA - FORMAÇÃO E PROGRAMAÇÃO EM NOVAS TECNOLOGIAS, LDA

LOCALIZAÇÃO Faro

DIMENSÃO Média Empresa 
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Visualforma é uma empresa de consultoria e implementação 

de soluções de tecnologias de informação e gestão, 

sedeada em Faro e que atua no mercado desde 1995. 

Especializando-se em mercados como a Administração Local 

e o Turismo, desde sempre a sua missão foi a de acrescentar 

valor ao negócio e às organizações dos seus clientes.

O Núcleo de Investigação e Desenvolvimento  Tecnológico 

da Visualforma é composto por uma equipa com elevada 

experiência e know how que desenvolve soluções próprias, 

tendo como objetivo a identificação de oportunidades que 

potenciem a atividade das organizações.

Exemplo do trabalho desenvolvido por este Núcleo de 

Investigação e Desenvolvimento é o “Omnibees”, software 

de distribuição e marketing para o mercado hoteleiro, co-

financiado pelo PO Algarve 21 no âmbito do Quadro de 

Referência Estratégico Nacional e que representa hoje o motor 

de internacionalização da Visualforma. Os mercados do Brasil 

e da Colômbia constituem uma forte aposta na expansão e 

comercialização do Omnibees. 
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A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

do Algarve (CCDR Algarve) é um serviço periférico da 

administração direta do Estado que se encontra integrado na 

Presidência do Conselho de Ministros e é tutelado em conjunto 

pelo Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional e pelo 

Ministro  do Ambiente, do Ordenamento do Território e Energia.

A CCDR Algarve tem por missão executar as políticas de 

ambiente, de ordenamento do território e cidades e de 

desenvolvimento regional ao nível das NUTS II, promover 

a actuação coordenada dos serviços desconcentrados de 

âmbito regional, apoiar tecnicamente as autarquias locais, 

gerir o Programa Operacional e a implementação dos Fundos 

Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) 2014 - 2020.

The Algarve’s Regional Development and Coordination 

Commission (CCDR Algarve) is a outlying service of the State 

Direct Administration, wich is integrated in the Council of 

Ministers Presidence and is jointly overseened by the Deputy 

Minister of the Regional Development and by the  Minister 

of the Environment, Territory Management and Energy.

The CCDR Algarve has the task of implementing the environmental, 

spatial planning and regional development and cities policies at 

the NUTS II level. The Commission also aims to promote the 

coordinated performance of the decentralized services, at the 

regional scope, to technically support the local authorities, to 

manage the Operational Programme and the implementation of 

European Structural and Investment Funds (ESIF) 2014 - 2020.



www.ccdr-alg.pt

www.poalgarve21.qren.pt        

Praça da Liberdade, 2

8000 – 164 Faro - Portugal

Telef. (+ 351) 289 895 200 Fax. (+351) 289 803 591  

E-mail geral@ccdr-alg.pt


