
 

 

Atividade Objetivos Data Recursos Resultados a atingir 

Empreendedorismo 

nas Escolas de 

Quarteira 

Fomentar nas crianças e jovens, 

estudantes do 1º, ciclo, um espírito 

empreendedor; 

Ano lectivo 2016-2017 Protocolo de 

colaboração com 

Associação Tempos 

Brilhantes para 

realização de AEC’s na 

Escola Francisca de 

Aragão, com 80 crianças 

do 1º ciclo durante todo 

o ano letivo de 2016-

2017. Mensalidade pelos 

serviços prestados. 

Fomentar atitudes 

empreendedoras através de 

atividades pedagógicas, nos mais 

jovens, contribuindo para a 

construção de uma cultura 

empreendedora na freguesia de 

Quarteira 

Candidatura 

Formação Modular 

Certificada CRESC 

Algarve 2020 

Angariar para o departamento de 

formação profissional da AEQV, oferta 

de formação financiada, de acordo com 

as necessidades e áreas de atividade 

dos associados 

31 Janeiro 2017 Salas de formação 

equipadas para 25 

formandos 

Aprovação da candidatura; 250h 

de formação financiada para o 

biénio 2017/2017, a desenvolver 

com os RH das empresas 

associadas 

Boletim AEQV – Divulgar iniciativas da Associação, bem Janeiro, Abril, Agosto e Edição online; Distribuição do boletim via 



edição trimestral 

em Abril, Agosto e 

Dezembro 

como informação pertinente para os 

Associados 

Dezembro 2016 contribuição de 

associados com notícias 

para edição 

electrónica e em formato papel, a 

todos os associados ativos da 

AEQV 

Implementação do 

Serviço de 

Consultoria 

Financeira 

Fornecer aos empresários apoio para 

candidaturas a linhas de financiamento 

e incentivos para PME 

Até Março 2017  Espaço para 

atendimento de 

associados, na sede 

Divulgação a todos os 

associados; encaminhamento de 

10% dos associados para o 

serviço 

Assembleia Geral 

Ordinária 

Deliberação e Aprovação do Relatório 

de Atividade e de Contas; plano de 

actividades e orçamento previsional de 

2016; outros assuntos 

Março 2017 Sala de reuniões, 

videoprojetor, portátil, 

tela/tv, água,  

Realização Assembleia Geral 

Ordinária 

Submissão do 

pedido de 

Certificação 

DGERT 

Obter certificação para a atividade de 

formação certificada na AEQV 

Junho 2017 750€ Certificação da AEQV até fim de 

Junho de 2017 

Proposta de 

Introdução de 

Sinalética de 

alojamento local 

nas principais 

Solicitar à autarquia a instalação de 

sinalética rodoviária 

Julho 2017 Levantamento de locais 

e espaços a divulgar, 

com colaboração dos 

associados 

Reunião de trabalho para 

discussão da proposta, com CML 



entradas da 

Freguesia (hóteis, 

pontos de 

interesse turísticio) 

Semana do Polvo 

2017 

Apoiar iniciativas da comunidade; 

Angariar novos associados e fundos 

para a AEQV; 

Setembro-Outubro 

2017 

Design, Publicidade do 

evento, espetáculos de 

música/dança; seminário 

3 novos Associados; 

Verba de 200€ apurada após a 

concretização do evento; 

Jantar Palestra Atrair novos associados, com a criação 

de encontros para debate em temas 

pertinentes 

Setembro 2017 Orador, publicidade, 

espaço para evento, 

apoios de associados na 

divulgação e venda de 

entradas 

Venda de 100 entradas para o 

Jantar Palestra e amgariação de 

5 novos associados 

Compra de 

equipamento para 

a Sala de Formação 

Equipar com mais materiais as 

instalações cedidas por uma das 

empresas associadas, para sala de 

formação 

Até Dezembro 2017 10 cadeiras de 

escritório, 10 

palmatórias  

 

*n.a.- não aplicável  


