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A Associação dos Empresários de Quarteira e ção de dois showcookings, um em Quarteira e ouVilamoura realiza pela terceira vez a Semana do tro em Vilamoura, cujo objectivo é demonstrar a
Polvo. Mostras gastronómicas em trinta e um versatilidade do polvo na gastronomia da região.
restaurantes da freguesia, showcookings, seminá- Outra acção integrada no programa é o Seminário
rios e exposições alusivas à temática, voltam a do Polvo, que terá lugar no auditório do Centro
preencher o programa da terceira edição do Autárquico de Quarteira no dia 14 de Setembro e
evento que decorre uma vez mais em parceria promove o debate em torno do sector das pescas
com a Associação Armalgarve Polvo OP.

e dos projectos de investigação em curso.

Numa iniciativa que envolve a autarquia, os agen- Para a concretização da semana do Polvo, a AEQV
tes económicos e a comunidade, procura-se pro- conta com o apoio da Câmara Municipal de Loulé,

Artigo de Opinião
A animação como ativo
económico

mover o turismo gastronómico e contribuir para Junta de Freguesia de Quarteira, IPMA – Instituto
economia local em torno de um símbolo repre- Português do Mar e da Atmosfera, Docapesca –
sentativo da memória colectiva de Quarteira, que Portos e Lotas S.A, Inframoura, Marina de Viladesde sempre esteve ligada ao mar e à captura do moura, Agrupamento de Escolas Dr.ª Laura Ayres,
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polvo.

Jafers Supermercados, Superbock, Makro, Vila

Este ano, a Semana do Polvo decorre de 7 a 16 de Galé Hotéis e Vinhos Santa Vitória.
Setembro e integra a exposição de artes plásticas O programa da Semana do Polvo 2018 e os res“Da Tela para o Mundo”, elaborada pelos alunos taurantes aderentes podem ser consultados em
da Associação Akredita em Ti e que ficará instala- www.aeqv.pt ou na página do Facebook da Associda no Passeio da Marina de Vilamoura, e a realiza- ação.

ARTA Design Studio
Branding/ Identidade Corporativa/ Design Gráfico/ Web Design
A comunicação é essencial para as empresas.
A Arta Design Studio acredita que acima de tudo a sua mensagem
deve constituir uma mais-valia para o seu negócio. Move-nos a firme
intenção de encontrar soluções no tempo certo e ajustadas às realidades do mercado, através de serviços globais de comunicação, com
um forte sentido de ética e responsabilidade.
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De dentro para Fora—Associados da AEQV
Uma dos nossas mais recentes associadas é a Clinfal Centro rios de Cartões de Saúde: Médis, Multicare, AdvanceCare e
de Fisioterapia Lda, iniciou atividade em 1988 , na área da Future Healtcare. A Clinfal está localizada na Rua Vasco da
Saúde e na valência de Medicina Física e de Reabilitação. Gama, nº 14 r/c, Quarteira.
Dispõe de consulta de Fisiatria e tratamentos de Fisioterapia.
Tem acordos de prestação de serviços com várias entidades
públicas e privadas, designadamente, ADSE, ADMG-GNR,
EDP Sã vida, ADM-IASFA, e Companhias de Seguro nos
Acidentes de Trabalho e nos Seguros Pessoais.
Tem também acordos de Prestação Serviços aos beneficiá-

Assédio no Local de Trabalho
Com vista a contribuir para o esclarecimento das entidades patronais bem como dos seus trabalhadores, a ACT–
autoridade para as Condições do Trabalho - juntamente
com a CITE– Comissão pra a Igualdade no Trabalho e no
Emprego - tem vindo a fomentar campanhas de sensibilização e incentivar a formação no contexto de trabalho,
para a temática do assédio moral e sexual no local de
trabalho.
Cerca de 16,5% da população ativa em Portugal (homens
e mulheres) já sofreu pelo menos uma vez durante a sua
vida profissional, uma forma de assédio no local de trabalho. Os trabalhadores assediados vêem a sua saúde, autoestima e desempenho profissional afetados, o que leva à
diminuição da produtividade e mesmo ao afastamento do
trabalho por motivo de doença. Quando ocorrem situações de assédio, as entidades empregadoras registam
aumento de absentismo, redução abrupta de produtividade e maiores taxas de rotatividade de pessoal, com prejuízos diretos na imagem e no negócio.
Com as recomendações levadas a cabo pela ACT e CITE,
pretende-se que as entidades empregadoras sigam, de
forma voluntária, uma política ativa no sentido de prevenir, combater e eliminar comportamentos suscetíveis de

configurar assédio no trabalho.
Mas…. O que podemos considerar assédio? “Trata-se de
um comportamento indesejado (gesto, palavra, atitude,
etc.) praticado com algum grau de reiteração e tendo
como objetivo ou efeito afetar a dignidade da pessoa ou
criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador” (CITE. 2013).
O Código do Trabalho proíbe o assédio e prevê que a
sua prática constitui uma contraordenação muito grave,
punível com coima, conforme indica o artigo 29º do CT.
Neste contexto a AEQV irá promover para as empresas
associadas, uma formação intitulada Assédio no local de
trabalho, totalmente gratuita, no mês de novembro de
2018. As inscrições já se encontram abertas.
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Animais de companhia nos estabelecimentos
A nova Lei que possibilita a permanência de animais de O diploma legal contempla ainda que “pode ser recucompanhia em estabelecimentos comerciais foi publi- sado o acesso ou a permanência nos estabelecimentos
cada a 27 de março deste ano, mas apenas entrou em aos animais de companhia que, pelas suas característivigor dia 25 de junho passado. A Lei 15/2018 determi- cas, comportamento, eventual doença ou falta de higiena condições específicas, para estabelecimentos de ne, perturbem o normal funcionamento do estabelecirestauração e outros, na presença de animais em espa- mento”.
ços fechados, havendo exceção para os animais de Caso deseje aceder a este diploma, pode consultar
assistência desde que cumpridas as obrigações legais aqui:

http://data.dre.pt/eli/lei/15/2018/03/27/p/dre/

pt/html

impostas em 2015, por parte dos portadores.
De entre as condições específicas estabelecidas, estão
presentes aspetos que importa referir se é proprietário ou se explora um estabelecimento comercial.
Os restaurantes podem ou não autorizar a permanência de animais de companhia. Caso o decida fazer, deverá afixar, de forma visível, um dístico de admissão
para o efeito e determinar o limite máximo de animais
permitidos, bem como definir as áreas a que estes
podem aceder.
Os animais deverão estar atrelados com trela curta ou

nº a6.preEsta empresa integra os
em transportadora apropriada, sendo proibida
corpos socias da Associação de

sença
dos mesmos em zonas de serviço com alimentos
de Quarteira e
A Qtur Alojamentos, sita na rua Egas Moniz Edif. Empresários
São

Vilamoura, desempenhando o
Brás
R/c dto
expostos
para8125-211
venda. Quarteira, é gerida por José
seu representante a função de
João Guerreiro e Vânia Guerreiro. Esta empresa, constituída em 2005 conta com 6 colaboradores queVice
se Presidente da Assembleia
Geral, da Associação.
dedicam à atividade imobiliária.
Inicialmente, aquando a sua constituição, começou a
sua atividade comercial com a compra e venda de imóveis, tendo alterado mais tarde o seu pacto social, em
2012, para gestão, administração e arrendamento de
imóveis, alojamento local e exploração de estabelecimentos de restauração e bebidas.

Traços da Economia em Banda Desenhada

Associada da AEQV desde outubro de 2012, é o sócio

Cartoon de Luis Afonso
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Artigo de Opinião: “A Animação como ativo económico”
ASSOCIAÇÃO DE
EMPREÁRIOS DE
QUARTEIRA E
VILAMOURA
R. D. João V - CC Miravila loja 4
8125-207 Quarteira
Tel/Fax: 289 312 698
Correio electrónico:
quarteira.vilamoura.aeqv@gmail
.com

Creio que já ninguém tem dúvidas quanto à até mesmo à escala do Algarve – continue a
importância de que se reveste a animação existir sobreposição de eventos.
na dinâmica económica de uma comunida- Quantos de nós já não constataram que há
de. Cidades como o Porto, Lisboa ou Fun- ocasiões do ano em que se verifica uma
chal, são disso prova.

enorme profusão de eventos, que concor-

No caso do concelho de Loulé é indiscutí- rem desnecessariamente uns com os outros
vel a relevância de que se revestem eventos porquanto incidem nas mesmas temáticas e
como o “Carnaval de Loulé”, o “Festival ocorrem em datas semelhantes, e que em
Med” ou os “Santos Populares de Quartei- outras alturas nada há de relevante que
ra”, na economia das duas principais locali- ocorre?
dades do município. E que existem outros A afirmação do Algarve como um destino
que por todo o concelho vão fazendo o seu turístico anual, que não somente sazonal,
caminho de afirmação e cuja importância passa por afirmar a região como um local
económica nessas localidades do interior, a onde há sempre algo para ver ou para fazer
qual se faz particularmente sentir nos secto- de janeiro a dezembro. E a animação, que
res da restauração, alojamento e no comér- não somente na sua vertente cultural, é o
cio local, é por demais evidente.

instrumento que mais rapidamente nos per-

Contudo, apesar do muito caminho que já mite agir para atingirmos esse desígnio.
foi trilhado, todos temos consciência que
no caso do concelho de Loulé, nomeadaEstamos no Facebook: Aeqv
Associação Empresários

mente no eixo Quarteira – Vilamoura, existe um potencial enorme ainda por explorar
no domínio da animação. Um aproveitamento só possível através da conjugação de
esforços entre o movimento associativo –
nomeadamente o empresarial – e os organismos públicos – em particular a câmara
municipal e as juntas de freguesias – e que
permita, por um lado, conferir maior robustez a algumas iniciativas existentes, e avançar com outras identificadas, cujo potencial
promocional da diversidade da nossa oferta
turística é por demais evidente e, por ou-
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tro, impedir que no concelho – e em alguns

Gestor

casos, atendendo à dimensão dos eventos,

