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Assembleia Geral—reuniões Ordinária e 

Extraordinária, 12 de Abril de 2019 

A Associação dos  Empresários de Quarteira e Vilamoura informa os seus associados: 

 

 

 

Relembramos a importância da presença de todos, face aos assuntos a tratar. 

Obrigado! 
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AVALIAÇÃO DO RISCO DE LE-

GIONELA: OBRIGATÓRIO DES-

DE AGOSTO DE 2018 

 

Lei n.º 52/2018 de 20 de agosto 

 

A 20 de agosto de 2018 foi publicada em 
Diário da República a Lei n.º 52/2018 
que estabelece o regime de prevenção e 
controlo da doença dos legionários, defi-
nindo procedimentos relativos à utiliza-
ção e à manutenção de redes, sistemas e 
equipamentos propícios à proliferação e 
disseminação da Legionela e estipula as 
bases e condições para a criação de uma 
estratégia de prevenção primária e con-
trolo da bactéria Legionela em todos os 
edifícios e estabelecimentos de acesso 
ao público, independentemente de te-
rem natureza pública ou privada. 

 

Doença dos legionários o que é? 

A doença dos legionários consiste numa 
infeção respiratória provocada pela ina-
lação de gotículas de água contaminadas 
com bactérias do género Legionella. O 
período de incubação até manifestação 
dos sintomas pode ser longo e os sinto-
mas facilmente confundidos com uma 
gripe. O não tratamento atempado po-
derá resultar na morte do indivíduo. 

 

Onde podemos encontrar Legionela? 

As bactérias do género Legionella vivem 
em meio aquático, tanto nos naturais, 
como nos artificiais que encontramos 
instalados nos edifícios e noutras infra-
estruturas, tais como: 

Redes prediais de água quente e fria 

Sistemas de rega 

Sistemas de ventilação, aquecimento e 
ar condicionado 

Sistemas de arrefecimento de água 
(torres de arrefecimento, humidifica-

dores, condensadores, etc) 

Fontes ornamentais, piscinas, jacuzzis, 
banhos turcos, saunas, etc. 

 

No que consiste o plano de prevenção e 
controlo de Legionela? 

Consiste no conjunto ações a implemen-
tar de acordo com a avaliação de risco 
conduzida com o objetivo de prevenir e 
controlar a exposição a este microrganis-
mo. 

De acordo com as particularidades de 
cada estabelecimento/ edifício, o Plano 
de Prevenção e Controlo pode contem-
plar: 

A análise de risco por técnicos especiali-
zados; 

Um cadastro completo e atualizado dos 
equipamentos, redes ou sistemas, 
incluindo peças desenhadas e me-
mórias descritivas; 

A identificação das competências e res-
ponsabilidades dos profissionais 
envolvidos; 

A identificação de pontos críticos de 
proliferação e disseminação de Legi-
onela; 

Um programa de manutenção e verifica-
ção de sinais de corrosão e contami-
nação; 

Um programa de revisão, limpeza e de-
sinfeção dos equipamentos, redes ou 
sistemas; 

Um programa de monitorização e trata-
mento, preventivo ou corretivo, da 
água; 

Um programa de vigilância da saúde dos 
trabalhadores com risco de exposi-
ção profissional à Legionela; 

Um sistema de registo de todas as ativi-
dades e ocorrências, medidas de 
controlo e resultados obtidos. 

 

Porque devo fazer uma avaliação de 
risco de Legionela? 

Proteger a saúde dos seus colaborado-
res, clientes, hóspedes, visitantes e 

comunidade. 

Cumprir as obrigações definidas pela Lei 
n.º 52/2018 de 20 de agosto, que 
estabelece que em todos os edifícios 
e estabelecimentos de acesso ao 
público, todas as entidades são obri-
gadas a elaborar um Plano de Pre-
venção e Controlo de Legionela, 
sendo este baseado numa análise de 
risco. No caso de incumprimento, 
ficam sujeitos a coimas avultadas. 

Imagem: Um surto de Legionela pode 
destruir a reputação da sua empre-
sa / negócio. 

 

Para mais informações, e ao abrigo da 
parceria estabelecida com a AEQV, con-
sulte-nos! 

Temos condições especiais para os asso-

ciados.  



nº 6. Esta empresa integra os 

corpos socias da Associação de 

Empresários de Quarteira e 

Vilamoura, desempenhando o 

seu representante a função de 

Vice Presidente da Assembleia 

Geral, da Associação.   

 

A Qtur Alojamentos, sita na rua Egas Moniz Edif. São 

Brás R/c dto 8125-211 Quarteira, é gerida por José 

João Guerreiro e Vânia Guerreiro. Esta empresa, cons-

tituída em 2005 conta com 6 colaboradores que se 

dedicam à atividade imobiliária.  

Inicialmente, aquando a sua constituição, começou a 

sua atividade comercial com a compra e venda de imó-

veis, tendo alterado mais tarde o seu pacto social, em 

2012, para gestão, administração e arrendamento de 

imóveis, alojamento local e exploração de estabeleci-

mentos de restauração e bebidas.  

Associada da AEQV desde outubro de 2012, é o sócio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Numa parceria com o Instituto de Emprego e For-

mação Profissional, a AEQV iniciou no passado dia 8 

de Março de 2019 uma turma do Curso de Portu-

guês para Todos, direcionado a cidadãos estrangei-

ros  que se encontrem a residir no nosso país e que 

pretendam aprender a Língua Portuguesa. 

Esta formação é obrigatória para a integração de cida-

dãos imigrantes na sociedade portuguesa. É ainda in-

dispensável para a apresentação do pedido de nacio-

nalidade, autorização de residência permanente e 

estatuto de residente de longa duração.  

A AEQV promove esta iniciativa como resposta aos 

pedidos de várias empresas associadas com trabalha-

dores estrangeiros que pretendem adquirir o domínio 

da língua portuguesa falada e escrita.  

É nossa expetativa abrir nova turma, após a época alta, 

dado o forte número de interessados que não conse-

guiram integrar o primeiro grupo. As sessões decor-

rem três vezes por semana, em horário diurno. 

Curso de Português para Todos– 1ª edição 
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A SoftSolutions é uma empresa TIC, integrada num gru-

po económico, que gere uma carteira de aproximada-

mente 2.500 clientes. Esta empresa tem por missão de-

senvolver e comercializar soluções de software que 

permitam promover o reforço da capacidade tecnológi-

ca dos seus clientes e simplificar a sua gestão através da 

integração de soluções inovadoras, vocacionadas para 

alterar a forma como as empresas operam. Para atingir 

os seus objetivos, a SoftSolutions tem desenvolvido para 

além de software estandardizado, soluções personaliza-

das e otimizadas para a integração de todas as atividades 

de uma empresa na Internet (faturação, serviços, marke-

ting, produtos, entre outros) utilizando as tecnologias 

mais adequadas à realidade de cada empresa. No que 

respeita ao software estandartizado, o SoftManagement 

é um dos principais softwares desenvolvido pela empre-

sa, para a gestão de pequenas e médias empresas. Dis-

põe de funcionalidades para uma gestão eficaz da área 

comercial e financeira de uma empresa, nomeadamente 

ao nível de clientes, fornecedores, faturação e compras, 

tesouraria, contas correntes. Permite visualizar informa-

ção de gestão, emitir referências multibanco, autofatura-

ção, impressão em formato ticket, e emissão do saf-t, e 

comunicação por web service com a AT para emissão 

de guias de transporte e faturação, cumprindo com os 

normativos legais.  

Permite também que se adicione módulos de diversas 

áreas de atividade, como front office de POS, gestão de 

associações e clubes, assistência técnica, gestão de equi-

pamentos, condomínios, property management, contra-

tos e avenças, stocks, entre outros, e assim tornar a 

gestão mais simplificada.  
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8125-207 Quarteira 

Tel/Fax: 289 312 698 
Correio electrónico: 

quarteira.vilamoura.aeqv@gmail
.com 

ASSOCIAÇÃO DE 

EMPREÁRIOS DE 

QUARTEIRA E 

VILAMOURA 

Estamos no Facebook:  Aeqv 

Associação Empresários 

 

Cartoon de Luís Afonso 

A Sublimereports Lda. em-

presa associada da AEQV nº 

6, disponibiliza informação 

relativa a …. 
 
Está a decorrer o prazo para entregar a 

declaração do Registo Central 

do Beneficiário Efetivo. O 

RCBE é uma base de dados cujo objetivo é 

identificar quem é o beneficiário efetivo das 

pessoas coletivas a atuar em Portugal. A 

entrega da declaração RCBE é obrigatória 

para todas as empresas.  

Qual o prazo para entregar a 

declaração? 
A declaração RCBE tem de ser entregue 

até 30 de abril 2019, para empresas cons-

tituídas antes de 1 de outubro de 2018. 

Pessoas coletivas constituídas depois dessa 

data, entregam a declaração do beneficiário 

efetivo no prazo de 30 dias após a constitui-

ção.  

Quem está obrigado? 
A declaração RCBE é submetida por todas 

as entidades constituídas em Portugal ou 

que aqui pretendam fazer negócios. Isto é, 

todas as empresas, associações, fundações, 

entidades empresariais, sociedades civis, 

cooperativas, fundos, trust ou outros entes 

coletivos têm de entregar a declaração do 

beneficiário efetivo. 

Quem entrega a declaração? 
Para ter validade, a declaração RCBE tem 

de ser submetida por: 
Gerentes, administradores ou pessoas com fun-

ções equivalentes, autenticando-se com cartão 

de cidadão ou chave móvel digital; 
Advogados, notários e solicitadores com pode-
res de representação, autenticados com certifi-

cados digitais profissionais; Fundadores das enti-

dades, na sequência de procedimentos especiais 

de constituição imediata. 

Como entregar a declaração? 
A declaração do beneficiário efetivo é en-

tregue através do site da Secretaria-Geral 

do Ministério da Justiça. Aceda 

a rcbe.justica.gov.pt, selecione a opção pre-

encher declaração RCBE, registe-se na pla-

taforma e siga as instruções de preenchi-

mento.  

Qual o custo da declaração? 
A declaração RCBE é gratuita, exceto quan-

do seja entregue fora do prazo. Nesse ca-

so tem um custo de € 35. Quando é feita 

no IRN, com ajuda dos serviços, a declara-

ção do beneficiário efetivo tem um custo de 

€ 15. 
O que são beneficiários efetivos? 
Os beneficiário efetivos são as pessoas 

singulares que controlam a empresa, 

ainda que de forma indireta ou através de 

terceiros. São exemplos de indicadores de 

controlo da empresa: 
Detenção de 25% do capital social, de forma 

direta (propriedade) ou indireta (direitos de 

voto); Direitos especiais que permitem con-

trolar a entidade. 
Em casos especiais, a direção 

de topo (gerente, administra-

dor, diretor, etc). 

E se falhar o prazo de entrega? 
Se não mantiver o registo do beneficiário efetivo 

atualizado, pratica uma contraordenação punível 

com coima de € 1000 a € 50000 (art. 6.º da Lei 

n.º 89/2017, de 21 de agosto). A entrega da de-

claração RCBE fora do prazo tem um custo de € 

35. 

Atualização anual da declaração 
Após a entrega da primeira declaração do bene-

ficiário efetivo, a informação tem de ser atualiza-

da sempre que existam alterações aos dados, até 

30 dias após a alteração. A partir de 2020, tem 

de ser confirmada anualmente, até ao dia 15 de 

julho de cada ano. 

https://rcbe.justica.gov.pt/

