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BOLETIM DO
EMPRESÁRIO -

AEQV
 

O ano 2019 trará a 4ª Edição da Semana do Polvo, um evento

gastronómico que se tornou já uma referência no Algarve, a decorrer

na freguesia de Quarteira. 

Com um programa diversificado e participado, com várias entidades

públicas e privadas, a programação da 4ª edição da Semana do Polvo

contará com inúmeras atividades culturais e gastronómicas que

poderá visitar entre 6 e 15 de setembro de 2019. Do cartaz fará parte

uma exposição de esculturas realizadas pelos utentes da Associação

EXISTIR sita na Rua Vasco da Gama,  a tradicional mostra

gastronómica de cerca de 30 restaurantes em Quarteira e Vilamoura

com os seus distintos menus, um concurso de receitas aberto à

população com um prémio monetário de 150 euros, showcooking,

entre outros. 

O certame conta com o apoio da Câmara Municipal de Loulé, Junta de

Freguesia de Quarteira, Docapesca, IPMA, Inframoura, Marina de

Vilamoura, Jafers, Agrupamento de Escolas Profª Laura Ayres,

Gelgarve, SuperBock e Pastelaria Duodoce. 

Poderá consultar toda a programação em www.aeqv.pt, 

Semana do Polvo 2019
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Em tempos mais ou menos difíceis do ponto de vista económico,

importa ter presente que uma Segurança e Saúde do Trabalho (SST)

deficiente custa muito dinheiro às empresas. Diversos estudos

mostram que existe uma relação direta entre a boa gestão da SST na

empresa e a melhoria do desempenho e da rentabilidade: por cada

euro investido, existe um retorno médio de 2,20 euros (dados da

Agência Europeia para a Saúde e Segurança no Trabalho). As

empresas com padrões mais elevados em Segurança e Saúde do

Trabalho, são mais bem-sucedidas e mais sustentáveis. Tomar

medidas nesta matéria pode trazer vários benefícios significativos

para a empresa, tais como: � Aumento da produtividade dos

trabalhadores; � Redução do absentismo; � Redução do pagamento

de indemnizações; � Promoção de tecnologias e métodos de

trabalho mais eficientes. A PRÉVIA SAFE, constituída em 1995, tem

alargado progressivamente o seu âmbito de intervenção. Além da

Saúde e Segurança no Trabalho, oferece neste momento serviços de

higiene e segurança alimentar, formação profissional e

consultadoria especializada nas áreas de segurança laboral e

prevenção de riscos profissionais, nomeadamente medidas de

autoproteção e segurança contra incêndios. 

PRÉVIA SAFE, uma vantagem para o seu negócio!

Novo Protocolo 
AEQV - Prévia SAFE

''proporciona aos
seus clientes uma
cobertura mais
global, mas
sobretudo de
maior qualidade e
celeridade''

Desde o seu início, a PRÉVIA SAFE

tem vindo a consolidar um lugar

relevante no mercado e na sociedade,

fruto das boas práticas e da

disponibilidade de um serviço de

qualidade e excelência, tendo já sido

premiada pela Agência Europeia para

a Segurança e Saúde no Trabalho. Com

a constante evolução legislativa e a

necessidade de adaptação às novas

realidades no mundo do trabalho, a

empresa tem vindo a adotar novas

estratégias de abordagem à

sensibilização para as boas práticas

laborais e para a prevenção dos riscos

adjacentes às funções, cujos

resultados finais são a eliminação ou

diminuição dos prejuízos materiais e

humanos, mas sobretudo o aumento

da satisfação e do bem-estar físico e

psicossocial dos trabalhadores, mas

também de forma global dos locais de

trabalho. Associada à AEQV e

participada pelo Grupo HPA SAUDE, a

PRÉVIA SAFE proporciona aos seus

clientes uma cobertura mais global,

mas sobretudo de maior qualidade e

celeridade, nomeadamente ao nível

dos exames de medicina e enfermagem

no trabalho, numa oferta que engloba

toda a região do Algarve, o Alentejo e

a grande Lisboa. Contacte-nos, sem

compromisso, que teremos todo o

prazer em vos propor os melhores

serviços nas melhores condições. 

www.previa.pt | geral@previa.pt | 289

393 711
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Caso pretenda inscrever os seus trabalhadores, poderá solicitar informações adicionais e inscrição através

de: quarteira.vilamoura.aeqv@gmail.com ou 289 312 698. 

 

 

 

 

 

Entre Novembro de 2019 e Março de 2020 a Associação dos Empresários de
Quarteira e Vilamoura terá como oferta formativa disponível para as empresas
ações de formação nas seguintes áreas: Intolerâncias Alimentares e Alergéneos;
HACCP; Prevenção e Combate a Incêndios, Primeiros Socorros; HACCP; Gestão
de Reclamações; entre outras. 

Plano de Formação
AEQV - 2019/2020

A APEE assume-se como o
ONS – Organismo de

Normalização Sectorial
nos domínios da Ética e da

Responsabilidade Social,
sendo reconhecida a sua

qualificação para o
exercício de funções de

normalização em Portugal.

De Fora para Dentro - Novo Associado AEQV

A Tu I Nós empresa que mudou recentemente de nome ( Antiga APC) esta sediada na

Estrada nacional 125 Baceladas   585ª 8125-013 Quarteira . Nela pode encontrar

múltiplos serviços, sendo uma casa comercial que dá apoio a população dos dois lados

da estrada, a única deste tipo entre Boliqueime e Almancil. Aqui pode habilitar-se aos

jogos da Santa Sasa, fazer o registo de propriedade automóvel, renovar a sua carta de

condução, pagar as suas faturas, encomendar uma grade, ou um automatismo para o

seu portão, comprar um livro, um postal ou diariamente o seu jornal. Pode desde

comprar um carrinho de linhas, mandar estampar uma t-shirts personalizada ou uma

caneca e levantar um cheque de reforma assim como qualquer serviço dos CTT na

medida em que somos um posto. Pode ainda pagar as suas portagens, etc.

Na parte de cima do estabelecimento encontra-se o atelier da marca de capas para

aparelhos eletrónicos e pochetes socias, da Marca Elsa Pires- Luxury Colletion onde

pode comprar um presente de qualidade e cujas peças são artigos únicos.

Norma Portuguesa Sistema de Gestão da
conciliação entre a vida profissional, familiar e
pessoal
 

Com a publicação da NP 4552:2016 as
Organizações Portuguesas dispõem de um
instrumento que permite implementar, manter e
gerir um Sistema de Gestão da Conciliação, com
vista à certificação das suas políticas e práticas de
Conciliação. É o caso de empresas, autarquias,
organismos públicos e demais organizações, dos
setores público e privado, com e sem fins lucrativos.


