
 

 

 

 

2. Plano de Atividades 

 

De acordo com o estabelecido nos Estatutos da Associação dos Empresários de Quarteira e Vilamoura, apresentamos o Plano de Actividades 

para o ano 2018, que tem objectivo enumerar e delimitar um conjunto de acções para o ano corrente, tratando-se, portanto, de um planeamento. 

É, consequentemente, um acto de gestão que esta direcção pretende levar a bom porto, consciente que deverá ser ambicioso.  

Este Plano de Actividades para 2018 representa uma aposta da atual Direção e, consequentemente, desta Associação, para cda vez mais criar 

respostas aos interesses e necessidades do tecido empresarial de Quarteira e Vilamoura. 

Pretende-se que o ano de 2018 seja um ano de  mais trabalho e inovação, reúna maior visibilidade e credibilidade perante os Associados. 

 

Assim, destacamos, como eixos fundamentais de actuação para o ano 2018, os seguintes pontos: 

1. Criar condições para expandir a área de intervençãod a AEQV perante os seus associados, tecido empresarial e comunidade; 

2. Implementar novas respostas às necessidades com que as empresas se confrontam na sua atividade, nomeadamente formação 

profissional, inovação.



 

 

 

Atividade Objetivos Data Recursos Resultados a atingir 

Actividades Extra-

Curriculares de 

Inglês 

Assegurar as actividades extra-

curriculares de inglês aos alunos do 1º 

ciclo (1º e 2º anos) da Escola Francisca 

de Aragão no período da tarde. 

Janeiro, Fevereiro e 

Março 2018 

Protocolo de 

colaboração com 

Associação Tempos 

Brilhantes para 

realização de AEC’s de 

Inglês na Escola 

Francisca de Aragão. 

Mensalidade pelos 

serviços prestados. 

Aulas de inglês a cerca de 70 

alunos. 

Valor a reverter para a AEQV pela 

prestação do serviço: 

aproximadamente 400 euros. 

Promoção da 

AEQV – design e 

impressão de 

folhetos trípticos 

Reforçar a divulgação da Associação. Fevereiro 2018 Folhetos triptícos. 

Montante dispendido: 

125,00€ 

Impressão de 250 folhetos 

trípticos para divulgação da 

AEQV. 

Sessão de 

Esclarecimento - 

Alojamento Local 

Esclarecer o conteúdo da proposta de 

alteração à lei em vigor e debater os 

impactos que o novo enquadramento 

legal poderá ter na dinâmica da 

Fevereiro 2018 Auditório do Centro 

Autárquico; Oradores: 

Cristóvão Norte e 

Eduardo Miranda; 

Divulgação a todos os associados 

e à comunidade em geral; 90 

participantes. 



 

actividade turística no Algarve. Folhetos trípticos; águas 

Protocolo de 

Colaboração com a 

Fundação António 

Silva Leal no 

âmbito do 

Concurso para 

entidades 

formadoras 

externas na Medida 

VIDA ATIVA 

Qualifica+ 

Colaborar no projeto da FAA para 

formação adequada às necessidades 

do mercado de trabalho, potenciando a 

integração de cidadãos 

desempregados e de baixa 

escolaridade. 

Formações em: Operador de 

Manutenção de Hotelaria; Empregado 

de Restaurante e Bar; Empregado de 

Andares. 

Março 2018 Protocolo de 

colaboração; 

Sala de formação 

equipada. 

Cedência de espaços conforme 

protocolado. 

Protocolo de 

Colaboração com a 

Turisforma – 

Formação e 

Consultadoria, Lda. 

no âmbito do 

Colaborar no projeto da Turisforma 

para formação adequada às 

necessidades do mercado de trabalho, 

potenciando a integração de cidadãos 

desempregados e de baixa 

escolaridade. 

Março 2018 Protocolo de 

colaboração; 

Sala de formação 

equipada. 

Cedência de espaços conforme 

protocolado. 



 

Concurso para 

entidades 

formadoras 

externas na Medida 

VIDA ATIVA 

Qualifica+ 

Formações em: Empregado de 

Restaurante e Bar; Empregado de 

Andares. 

Projeto FMC para 

PME 

Promover a sustentabilidade e apoiar a 

qualidade do emprego e a mobilidade 

laboral 

Até Setembro 2018 Financiamento CRESC 

Algarve 2020 

150 formandos, colaboradores 

das empresas associadas da 

AEQV 

Candidatura ao 

projeto conjunto de 

formação-ação no 

âmbito do CRESC 

Algarve 2020, em 

parceria com a 

Turisforma – 

Formação e 

Consultadoria, Lda 

Colocar à disposição das empresas 

participantes consultores e formadores 

especializados nas áreas marketing, 

web design, criação de conteúdos, 

planeamento estratégico empresarial e 

modernização das empresas, como 

forma de as ajudar a melhorar as suas 

competências de gestão, visando 

ganhos efectivos de produtividade. 

Abril 2018 Consultor da Turisforma; 

Recursos humanos da 

AEQV.  

 

Aprovação do projecto para 10 

PME em Novembro de 2018. 



 

– Projecto RISE 

Boletim do 

Empresário – 

Edição trimestral 

Divulgar iniciativas da Associação, bem 

como informação pertinente para os 

Associados 

Maio, Agosto e 

Dezembro 2018 

Edição online; 

contribuição de 

associados com notícias 

para edição 

Distribuição do boletim via 

electrónica, a todos os 

associados ativos da AEQV; 

Publicação no site da AEQV e 

página de Facebook. 

Assembleia Geral 

Ordinária 

Deliberação e Aprovação do Relatório 

de Atividades e de Contas de 2017; 

Plano de Actividades e Orçamento 

previsional de 2018. 

Maio 2018 Sala de reuniões, 

videoprojector, portátil, 

tv, águas, canetas.  

Realização Assembleia Geral 

Ordinária 

Assembleia Geral 

Extraordinária 

Proposta de fusão da Associação de 

Empresarial de Almancil (AEA) com a 

Associação de Empresários de 

Quarteira e Vilamoura (AEQV); 

Eleição dos novos corpos sociais. 

Junho/Setembro 2018 Sala de reuniões, 

videoprojector, portátil, 

tela/tv, água. 

Realização Assembleia Geral 

Extraordinária 

Protocolo de 

colaboração com o 

Grupo HPA Saúde 

Firmar um protocolo de colaboração, 

com o objetivo de oferecer aos 

associados serviços de Saúde e 

Até Setembro 2018 Protocolo de 

colaboração. 

Número de associados aderentes. 

Contrapartidas para a AEQV.  



 

e Prévia Safe, SA. Segurança no Trabalho, Higiene e 

Segurança Alimentar e medicina de 

trabalho, a preços competitivos. 

  

 

Semana do Polvo 

2018 

Apoiar iniciativas da comunidade; 

Angariar novos associados e fundos 

para a AEQV; Estimular a economia 

local e a promoção do destino turístico 

Quarteira e Vilamoura. 

Setembro 2018 Design, Publicidade do 

evento, espetáculos de 

música/dança; 

seminário. 

40 restaurantes aderentes; 3 

novos associados; verbas da 

inscrição na ordem dos 300 

euros. 

Submissão do 

pedido de 

Certificação 

DGERT 

Obter certificação para a atividade de 

formação certificada na AEQV 

Até Dezembro 2018 750€; gestor de 

formação habilitado e 

vinculado pela Direção 

da AEQV; 2ª sala de 

formação 

Garantir a obtenção de todos os 

recursos necessários para a 

submissão do pedido de 

certificação. 

Compra de 

equipamento para 

a Sala de Formação 

Equipar com mais materiais as 

instalações cedidas por uma das 

empresas associadas, para sala de 

Até Dezembro 2018 mesas Com a compra das mesas, 

disponibilização de sala de 

formação com capacidade para 



 

Grande formação grande 20 pessoas. 

Constituição de 

segunda sala de 

formação 

Equipar com materiais as instalações 

cedidas por uma das empresas 

associadas, para sala de formação 

pequena 

Até Dezembro 2018 Mesas, cadeiras, 

estante, quadro ou 

flipchart, pintura das 

paredes 

Compra de material assinalado 

para montagem de segund sala 

de formação/reuniões. 

Recrutamento e 

seleção de pessoal 

para Associados 

AEQV 

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 

Janeiro a Dezembro 

2018 

n.a. Realizada recrutamento para 7 

empresas associadas. 

Participação nas 

Reuniões de 

Trabalho Verão 

2018, com 

autarquia e demais 

entidades 

Participar da organização da época 

balnear em Quarteira e Vilamoura, 

representado os associados 

empresários e seus interesses. 

Maio a 2018 n.a. Lançamento de propostas e 

sugestões dos associados; 

presença nas reuniões realizadas. 

Proposta de Fusão Aumentar a área de atuação da AEQV, Até Novembro 2018 n.a. Escritura de Alteração de 



 

AEQV e AEA unindo esforços com outros 

associações e integrando na AEQV 

empresários de outros pontos do 

concelho, cumprindo sempre os fins 

estatutários. 

estatutos; Contrato de Doação do 

Património físico da AEA à AEQV. 

Análise da 

Viabilidade de 

Constituição de 

uma Confraria no 

Concelho de Loulé 

Avaliar a viabilidade de constituir no 

concelho de Loulé uma Confraria que 

promova os vinhos da região e do país. 

Dezembro 2018 n.a. Visita à Mostra de Vinhos em 

Albufeira; reunião com membro 

da Direção da Confraria Bachus 

*n.a.- não aplicável  


