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Atividade Objetivos Resultados a atingir 

Assembleia Geral Ordinária Deliberação e Aprovação do Relatório de Atividade e 

de Contas; plano de actividades e orçamento 

previsional de 2016; outros assuntos 

Realização Assembleia Geral Ordinária 

Submissão do pedido de 

Certificação DGERT 

Obter certificação para a atividade de formação 

certificada na AEQV 

Certificação da AEQV até fim de 2016 

Boletim AEQV – edição 

trimestral em Abril, Agosto e 

Dezembro 

Divulgar iniciativas da Associação, bem como 

informação pertinente para os Associados 

Distribuição do boletim via electrónica e em formato papel, a 

todos os associados ativos da AEQV 

Semana do Polvo Apoiar iniciativas da comunidade; 

Angariar novos associados e fundos para a AEQV; 

3 novos Associados; 

Verba de 200€ apurada após a concretização do evento; 

Diagnóstico de Necessidades 

Formativas dos Associados 

Aferir as necessidades de formação contínua dos 

colaboradores das empresas Associadas 

Apurar 3 principais áreas de educação e formação com 

interesse para os RH dos Associados; 

Conhecer horários laborais; 

- Registar potenciais formandos para acções; 

Esclarecer os Associados acerca do contexto da Formação 

Profissional; 

mailto:quarteira.vilamoura.aeqv@gmail.com


 

Rua Dom João V. C.C. Miravila, loja 4, 8125-207 Quarteira 

NIF: 503 833 045 – quarteira.vilamoura.aeqv@gmail.com – Tel/Fax: 289 312 698 

 

Atividade Objetivos Resultados a atingir 

Empreendedorismo nas 

Escolas de Quarteira 

Fomentar nas crianças e jovens, estudantes do 1º, 2º e 

3º ciclo, um espírito empreendedor; 

Projeto Piloto com 3 turmas do AE D. Dinis (confirmado) e 3 

turmas do AE Laura Ayres (por confirmar); 

Protocolo de Colaboração 

com Seguradora 

- Criar incentivos para as empresas associadas, numa 

política de redução de custos; 

- Assinatura do Protocolo com a seguradora que apresente 

a melhor proposta; 

- Adesão de, pelo menos 5 associados; 

Jantar Palestra com 

especialista da área de 

Turismo, Hotelaria ou 

Restauração 

Fomentar encontros de pares em grupo 

profissional/empresarial, com partilha de experiências e 

informação; 

Realização de evento, com participação de, pelo menos, 10 

associados. 

Angariação de Novos 

Associados 

Aumentar o número de associados efectivos da AEQV; Inscrição de 5 novos associados 

Publicação site AEQV Disponibilizar conteúdos web com informação sobre 

serviços, localização, contactos, missão, valores AEQV 

Publicação do website 
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Atividade Objetivos Resultados a atingir 

Serviço de Recrutamento e 

Seleção Pessoal 

Apoiar os associados em processos de recrutamento e 

selecção de RH, conforme as suas necessidades, 

colaborando na edição de ofertas de trabalho, 

realização de entrevistas e tarefas de selecção de 

candidatos. 

Publicação de anúncios de oferta de emprego no site, 

facebook e IEFP; receção de candidaturas; 

Elaboração de cartão de visita 

AEQV 

Disponibilizar identificação da AEQV em reuniões ou 

contactos estratégicos para a Associação 

Cartão de Visita 

Formação profissional 

contínua para associados 

Dotar de conhecimentos de aperfeiçoamento os 

colaboradores de empresas associadas, em temas 

pertinentes detetados no DNF realizado 

Ministrar 25h de formação a pelo menos 15 formandos que 

sejam colaboradores dos Associados 

*n.a.- não aplicável 
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