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Empresas & Negócios

Supersoure Supermercados, Lda (INTERMARCHÉ)
Intermarché de Soure, uma empresa
do concelho que interage com os
empresários locais na comercialização dos seus produtos.
Seguindo a mesma linha de
orientação das edições
anteriores, a Associação
Empresarial de Soure foi visitar o
“Intermaché” de Soure, uma das
principais superfícies comerciais
do Concelho de Soure,
posicionada na terceira posição
na lista das maiores empresas
concelhias.
Em entrevista com o Sr. Américo
Apolinário (sócio gerente da
empresa), apurámos que a
Distrisoure Sociedade de Gestão
Imobiliária, Lda foi fundada em
1997, e apresentou-se, no
mercado, inicialmente com a
designação comercial de
“Ecomarché”. To davia, no
seguimento do aumento do
volume de negócios, aumento da
diversidade de produtos, o
empresário sentiu a necessidade
de aumentar as suas instalações
de 547m² de área coberta para os
actuais 1.298m², tornando
possível, por essa via, concretizar
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Novo espaço comercial em Soure
Playshop
Cd’s música, Consolas, Jogos, Livros

a promessa de “transformar o
Ecomarché em Intermaché”. A
abertura do posto de combustível e mais recentemente a do
re sta u ra nte , re s u l ta m d a
necessidade de dar resposta às
solicitações dos seus clientes.
disponibilizados aos consumidores (posto de abastecimento de
N e s t e c o n t ex t o s u r g i u a combustível e restaurante).
Supersoure - Supermercados,
Lda, empresa que comercializa A propósito do florescimento de
no mercado com o nome novas superfícies comerciais na
comercial de “Intermaché”, que Vila de Soure, o Sr. Américo
é composta actualmente por Apolinário expressou o seu
cerca de 50 trabalhadores entendimento que a concorrên(residentes maioritariamente no cia é salutar, já que estimula as
Concelho de Soure), consistindo empresas a apostarem permanuma das principais entidades nentemente na qualidade dos
empregadoras do concelho.
seus produtos e a colocarem-nos
no mercado ao melhor preço,
Sobre o seu volume de negócios, advindo dessa situação uma mais a empresa prevê durante o ano valia para o consumidor (que não
de 2010 superar os valores necessita de se deslocar para
registados em anos anteriores, outros centros urbanos para fazer
em virtude dos novos serviços as suas compras). Neste sentido,
salientou que não receia a
concorrência, já que é da sua
convicção que o Intermache
sempre conseguiu disponibilizar
aos seus clientes produtos à
melhor relação preço/qualidade.
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o empresário informou-nos que
sempre demonstrou abertura
para comercializar os produtos
produzidos no concelho, bem
como recorrer aos serviços das
empresas concelhias. Neste
sentido, manifestou o seu entendimento que residindo a maioria
dos seus clientes no concelho de
Soure, o Intermaché tem a responsabilidade de contribuir para a
dinamização da economia local.
Por último, manifestou a sua convicção que “num concelho onde a
agricultura assume especial
importância, os produtores locais
devem de ser apoiados”.

Sobre projectos futuros o empresário foi claro “as grandes preocupações do Intermaché serão
sempre a de disponibilizar os
melhores produtos aos melhores
preços, e que nesse sentido estará
sempre atento às novas necessidades dos consumidores, não
No que concerne à sua interacção excluindo a possibilidade de
com as empresas locais (ao invés disponibilizar novos serviços ou
de outras superfícies comerciais), produtos”.

Abriu no dia 01 de Julho um novo espaço
comercial em Soure. A nova loja chama-se
“Playshop” e está localizada na Av. Conselheiro
Matoso. A Playshop pretende situar a sua
actividade num nicho de mercado pouco
explorado em Soure, dedicando-se ao
comércio de CD´s de música, livros (infantis e
para adultos), consolas, jogos e respectivos
acessórios. Com uma vasta gama de produtos
destinados a todas as idades, a Playshop
convida todos os munícipes a conhecerem o
seu espaço comercial.

Incentivos às PME’s
Projectos Individuais - Solar térmico
Estão abertas as candidaturas ao Sistema de
Incentivos e Qualificação de PME até dia 31 de
Agosto. O concurso destina-se a apoiar as
empresas a melhorarem a sua eficiência
energética e a utilizarem energias renováveis,
através de sistemas solares térmicos.
São susceptíveis de apoio os projectos relativos
a instalação de sistemas solares térmicos para
aquecimento de águas, sistemas de
climatização e ainda os investimentos
relacionados com a sua envolvente passiva.
O apoio concedido reveste a natureza de
incentivo não reembolsável e está limitado até
400.000€ por projecto, tendo uma Taxa Base
Máxima de 40% e Majorações com um limite
mínimo de 10.000€ e máximo de 500.000€.
Para mais informações contacte a Associação
Empresarial de Soure.

Bolsa de Emprego

ImoEmpresa

Oferta / Procura

Arrendamento / Trespasse / Venda

Emprego
Está
desempregado?
Envie-nos o seu
Curriculum!

Soure
Arrenda-se - Loja - Edf.
Quintalino, junto à Casa do
Benfica e do Parque da Várzea Telm. 919 583 030. .

Soure
Vende-se ou Arrenda-se Loja Área 90 m² - Av. Bombeiros
Voluntários, em frente ao Lar Telm. 966 666 161

Soure
Vende-se ou Arrenda-se Espaço
Comercial/Dancetaria - A poucos
metros do Parque da Varzea - Tel.
936 366 202.

Zona Industrial Soure
Arrenda-se Para Indústria
Comércio ou Serviços, Armazém
com 400 m2 - Telm. 916 834 781

Soure
Arrenda-se Loja - Área 60 m² c/
armazem / garagem de 50 m2 Junto ao Notário e GNRTelm.964 104 673.

Soure
Arrenda-se - Espaço comercial Ed. Stº António - Área 140 m² c/
garagem, perto do Notário e GNR
- Telm.917 576 575

Soure
Arrenda-se - Lojas no
Intermaché - Preço por m² 20€ Tel.239 501 817

Soure
Arrenda-se - Espaço Comercial Área 33 m2 - Av. Conselheiro
Matoso, Tel.239 509 779

Procuramos
consigo!
emprego.aesoure@gmail.com

Admite

Cozinheiro(a)
Tel. 239 507 632

Telm. 916 806 816

e-mail: ofalcao@sapo.pt

Emprego

Serviços

Formação

Promoção

Este espaço destina-se a publicitar (gratuitamente) imóveis disponíveis para fins comerciais.
Caso pretenda anunciar aqui, envie-nos um e-mail para imoempresa.aesoure@gmail.com

Gabinete de apoio
ao empresário
Partilhe as suas dificuldades com a AES!

Talvez possamos ajudar.

- Assessoria gratuíta
- Apoio à contratação e à criação do próprio emprego
- Apoio em programas de apoio ao investimento
- Minutas e apoio em contratos de trabalho,
arrendamento, trespasses, etc...
- Legislação laboral
- Parcerias com instituições e entidades
- Realização de acções de esclarecimento
- Publicações de interesse empresarial

