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APQV | Apresentação

A APQV é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos e
de âmbito nacional.

Objetivo social: promoção da igualdade de oportunidades para a
melhoria da qualidade de vida das populações, dinamizando a
congregação de esforços e apoios na saúde, na educação, na
cultura, nos direitos humanos, direitos dos animais, na proteção do
ambiente, no desenvolvimento local ou no desenvolvimento pessoal.



APQV | Apresentação

Visa a conceção e desenvolvimento de projetos e iniciativas que
pretendem responder de forma eficiente e inovadora aos desafios
da sociedade, fomentando a qualidade de vida das populações e
promovendo os valores da Cidadania e da Igualdade.

A associação irá também fornecer consultoria e apoio às
organizações que promovam o desenvolvimento e melhoria da
qualidade de vida e uma intervenção especializada a todas as
organizações em geral.
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APQV | Eixos de intervenção
Eixo 1: Igualdade e oportunidades

Objetivo geral: Melhoria da qualidade de vida das pessoas 

Objetivos específicos: 

✓ Promover a igualdade de oportunidades;

✓ Criar e desenvolver projetos.

Eixo 2: Apoio e trabalho em rede

Objetivo geral: Melhoria da qualidade de vida das pessoas

Objetivos específicos: 

✓ Dispor consultadoria e apoio às organizações.



APQV | Plano de atividades                 Eixo 1 
Atividades Objetivo Destinatários Cronograma

Voluntariado Jovens na Floresta -

Juventude Ativa.

Promover o voluntariado;

Prevenir os recursos florestais

e ecossistemas.

Jovens Jul. – Set.

Feira da Saúde Incentivar a população a

controlar os problemas

médicos e adquirir hábitos de

vida mais saudáveis.

População de Tabuaço Ago.

Seminário “Perspetivas da Igualdade

de Género da Promoção da

Qualidade de Vida”

Promover a igualdade de

oportunidades para a melhoria

da qualidade de vida das

populações.

População de Tabuaço Out.



Atividades Objetivo Destinatários Cronograma

Programa Nacional de 

Microcrédito.

Estimular a criação de emprego e o

empreendorismo.

População em geral Jul– Dez.

Reuniões com as entidades

envolvidas.

Negociar novos protocolos e renegociar

os existentes.

Associados e

parceiros

Jul. – Dez.

APQV | Plano de atividades                 Eixo 2 




