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I)     INTRODUÇÃO  

 

Estamos todos muito honrados com a companhia e força que damos uns 

aos outros numa UNIÃO por uma força maior na defesa e afirmação do 

Algarve. Obrigado por terem vindo e em particular aos membros da 

Comissão Instaladora, distintas personalidades, pelas suas experiências e 

saberes. Mas, sobretudo, pela sua disponibilidade de contribuírem para o 

bem comum. 

Queremos um ALGARVE  belo, forte e viçoso para boa fruição de todos e 

ajudar à riqueza nacional. 

Estamos aqui num ato de partilha, comunhão e unidade perante o difícil 

presente. O que nos traz cá é o amanhã, o FUTURO.  

E cá estão as três palavras simples e profundas que nos congregaram e que 

são um abraço aberto a todos. 

  

UNIÃO pelo FUTURO do ALGARVE 

com a sigla Algfuturo 

 

Chegámos aqui e vamos em frente pela força de uma realidade, anémica e 

recessiva, com anseios e medos e uma frustração profunda, porque vemos o 

potencial enorme de uma região abençoada, mas somos confrontados com 

uma imensidão de problemas e injustiças. 

Região que é geradora de mais de metade dos 10.400 milhões de divisas 

provenientes do turismo em 2014. 

 

Por vários fatores que apresentamos,  a região foi esvaída de milhares de 

milhões de euros de massa monetária e recessão. Nos últimos seis anos 
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(2008/2014), houve uma quebra acumulada de cerca de 10.000 milhões 

em transações e consumo. Em termos relativos, foi a maior  quebra do 

país e para se ter a noção do “trambolhão gigantesco”, basta dizer: 

ultrapassa em 30% todo o PIB da região correspondente a um ano;  é 

equivalente ao total nacional das receitas de turistas estrangeiros em 2014; 

e 30 vezes mais de que os magros  327,3 milhões de fundos comunitários 

que está previsto o Algarve receber nos próximos sete anos.  

 

Viemos aqui para ser fonte de confiança e como parceiro regional, agora e 

quando for criada a Região. 

O que nos move é uma filosofia agregadora própria de um Projeto e de 

uma Carta que é única no país, ao enfrentar e construir o futuro 

abraçando no seu interior a realidade global. Porque só assim é possível 

diagnosticar e fazer a terapêutica  certa.  

E com a força da blindagem de aço que resulta da nossa isenção e 

garantia de que no nosso seio não há lugar a político-partidarites. 

Serviremos o Algarve, sempre  perante o concreto das coisas, sem pinturas 

nem jogos de espelhos. Cada um é livre de ter a sua ideologia e professá-la 

como entender, mas cá dentro sempre com fidelidade total ao nosso Objeto 

Social  de isenção e independência legalmente registado.  

Esta União pelo futuro é filha das necessidades, com  longas  reflexões com 

aqueles que no terreno fazem Algarve todos os dias, sem teorias. É filha, 

também, das  conclusões tiradas de estatísticas oficiais,  tudo nos fazendo 

esbarrar  em  imensos obstáculos, que  cada um isoladamente  não 

consegue ultrapassar. 

Damos conta dessas situações, mas para se ver o ponto lastimoso a que se 

chegou, apontamos três casos que mostram o muito que há a fazer.  

Numa zona turística, um turista apareceu nu atado a um poste;  

Na Via Algarviana há locais sem comunicação por telemóvel e 

internet;  
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Pela carência de meios, em zonas turísticas fortes há Bombeiros de mão 

estendida a pedir dinheiro, atitude que se compreende quanto aos 

Bombeiros pela necessidade das corporações,  mas que é intolerável por 

parte das entidades públicas que não garantem dignidade e meios aos 

soldados da paz. 

 

São situações que têm de ser evitadas, porque envolvem pessoas e 

desferem golpes profundos na nossa imagem turística!  

 

E também não é aceitável que nos coloquem no nossa costa as potenciais 

“bombas atómicas” de exploração do petróleo e gás, sem estudo de impacto 

ambiental e desconhecendo-se a prevenção e garantias em caso de um 

qualquer acidente, que seria devastador. 

Mas em números bem grandes, marcam as 125.000 pessoas em risco de 

pobreza, os 414 profissionais em falta nos hospitais da região, mais o 

reforço na época alta. E provocado pelas portagens, são 5,5 milhões  de 

quebra nas passagens na ponte do Guadiana em 3 anos, com menos 200 

milhões de euros gastos pelos espanhóis. 

Queremos mais riqueza, mais empregos e com mais justiça social. 

Desde já saudamos os milhares de dirigentes associativos no Algarve que 

em múltiplas entidades sem fins lucrativos zelam pelo bem comum. 

Sabemos como isso é difícil e certamente  estaremos  juntos no exército do 

fazer e fazer os poderes públicos fazerem. 

 

Muitos dos que estão nesta sala, em tempo útil, previram a situação 

estrutural recessiva em que o Algarve se encontra e, mais do que isso, 

desde há cerca de 30 anos, tomaram iniciativas, fizeram estudos e propostas  

de  novos  caminhos  que  apresentaram  aos  mais  altos  responsáveis   em  

Lisboa, Bruxelas e Algarve. Situação em que, como se previu, os setores 

tradicionais estão em declínio, a economia e a sociedade ficaram turístico-
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dependentes e  em termos socioculturais os indicadores são deprimentes e 

com  o setor chave  a apresentar tendências estruturais vacilantes. 

 

Saúdem-se os projetos empresariais de sucesso e os seus responsáveis, que 

contra tantas adversidades conseguem vencer. 

Somos coerentes, não aparecendo agora a defender coisas diferentes do que 

fizemos antes. 

Temos por isso a consciência limpa e tranquila do dever cumprido, mas o 

que verdadeiramente importa não é a nossa razão, mas sim os dramas 

velhos e novos que aí estão, pelo que  aqui estamos todos  à carga para os  

resolver. 

Portanto, é com solene e pesado sentido de responsabilidade que damos 

hoje este passo em frente, de mente aberta para colaborar com todos e 

certos da mesma postura dos outros agentes públicos e privados, que 

saudamos. Mas com uma condição: com verdade e sem ocultar os 

problemas! Porque ocultando-os  nunca se resolverão, só se agravarão cada 

vez mais. 

Agora, há no Algarve alguns indicadores conjunturais de 

descompressão, com que todos nos congratulamos. 

Mas, atenção às ilusões se não forem atacados os problemas 

estruturais, haverá novas e prolongadas recaídas cada vez mais fortes, 

como tem acontecido até aqui. 

O estado a que chegámos é um cúmulo de deficites provocados no Algarve 

por poderes e decisores públicos centrais e centralistas de diferentes 

colorações político-partidárias. O essencial que temos, desde logo a 

Universidade do Algarve, foi tudo conquistado a ferros pois não a 

queriam!  

E no presente, numa matéria chave como é a promoção institucional  do 

Algarve, aos órgãos da região tem que ser atribuído um papel claro e 
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determinante com autonomia e meios   substanciais para promoção externa. 

Sem promoção forte, nada feito. 

.Enfrentar o Algarve Total, dos 4 D(s) 

A União Algfuturo enfrenta o Algarve do que parece, do que é, e do que 

queremos que seja e como. 

É o Algarve  Total, dos 4 (quatro) D(s). 

–  do Deslumbramento ou das aparências, visto de fora, parecendo que se 

vive por cá no melhor dos mundos. Cumpre desmistificar, porque não é 

verdade e porque por  isso somos penalizados. Estruturalmente, o Algarve 

está muito desequilibrado e em depressão, mas Lisboa e Bruxelas 

puseram-nos um rótulo de região a caminho do desenvolvimento  e não 

nos atribuíram  cerca  de 1.000 milhões de fundos estruturais, que se 

justificam. Há cerca de 700 milhões  que têm  de  se resgatar. Mas 

mesmo esse valor  é insuficiente face à situação, como este Estudo 

demonstra inequivocamente. 

– das Dificuldades com que  a região e cada um se confronta no dia a dia, 

com baixo poder de compra, lojas fechadas ou sem clientes, baixa despesa 

média dos turistas nacionais e estrangeiros, etc. O desemprego na época 

baixa, nalgumas zonas, chega a atingir os 50/60% e os jovens são as 

maiores vítimas. 

– dos Dramas estruturais, como revelam a dureza dos grandes   números e  

tendências e gravíssimos problemas  económicos e sociais,  forte anemia, 

descrença, etc. Por isso, é um imperativo preparar o PIRDA – Programa 

de Intervenção para Regeneração e Desenvolvimento do Algarve, que 

reclamamos. 

Ao forte desemprego e desertificação do interior e serra junta-se a 

desertificação urbana no litoral mais turístico. 
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Perante a dimensão dos problemas, sem Programa/Plano e com as poucas 

verbas comunitárias para o longo período de sete anos, tornar-se-á ainda 

mais  complexo.  

– da Descentralização efetiva, mais importante de todas as Reformas do 

Estado,  com a criação da Região Administrativa, cruzada democrática pela 

qual nos bateremos. 

São estas as nossas frentes de luta que assumimos com transparência e 

fundamentos e que de forma leal apresentaremos numa fase decisiva 

para o nosso futuro como são as eleições legislativas e presidenciais que 

se aproximam. Queremos fazer renascer a esperança e abrir um futuro 

risonho. 

Este Estudo é uma síntese da muita informação e tratamento de dados 

que fizemos. A partir desta apresentação, desenvolveremos as muitas 

matérias que referimos e outras. 

As eleições não  podem ser  abstrações. Cumpre ouvir o que os candidatos 

propõem, mas também apresentar-lhes os problemas, apurar da sua 

sensibilidade e  fixar compromissos. Em conformidade, se informará a 

população e esta em consciência deve fazer opções e votar. Nesse sentido 

iremos diligenciar. 

No presente Estudo são feitos breves Diagnósticos, tiram-se várias 

conclusões e são apresentadas propostas e contributos, que são em 

simultâneo tomadas de posição e lançamento/abertura de debate e 

aprofundamento. 

Faro, 27 de Maio de 2015 

               Pela Comissão Instaladora da União Algfuturo 

 

          (José Vitorino) 
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II) DIAGNÓSTICO ECONÓMICO COM INDICADORES 

RECESSIVOS E VACILANTES E ALGUMAS MEDIDAS 

ESTRATÉGICAS 

 União Europeia deve ressarcir a região dos cerca de 700 

milhões que até agora não nos atribuiu no Portugal 2020 

 

Segundo o INE, em 2014 residiam no Algarve 440.989 indivíduos (a descer 

desde o Censos de 2011), quase metade numa estreita faixa litoral de 

apenas 2 Km. Destes, quase 12% são estrangeiros, (a maior percentagem  

do país), sendo Comunidades que o Algarve  sempre acarinhou. 

 

 Desertificação do interior e serra e envelhecimento da 

população 

Pelo forte crescimento e atração da região, nos últimos 20 anos 

(1991/2011) a população aumentou 110.000 indivíduos (mais 45%) e nos 

últimos 50 anos abandonaram o interior e serra cerca de 60.000 pessoas. É 

uma desertificação humana que infelizmente bem conhecemos, que exige 

um Programa Integrado, desde há décadas sempre adiado. 

Nestes 20 anos a população envelheceu, com diminuição da percentagem 

dos jovens 15/29 e aumento dos que têm mais de 65 anos (quase 20%), 

equivalente a cerca de 100.000 indivíduos. 

São muitos os lados negros do Algarve. 

 Estruturalmente, agricultura, pescas e indústria 

transformadora a pique e turismo a subir 

Estruturalmente, nos últimos 30 anos, em termos de macroeconomia 

regional medida pelo VAB, nos setores privados, além da forte quebra do 

comércio tradicional, o peso da agricultura e pescas desceu de 17% para 

4,2%  e a indústria de 15,3% para 6%. Em sentido oposto, o comércio, o 
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alojamento e restaurantes subiram de 29% para 37% e a imobiliária 

disparou para quase 20% ! A construção civil caiu drasticamente. 

Aconteceu uma revolução e esta é a expressão numérica do que 

constatamos nas microeconomias. 

Em correspondência com estas mudanças, do total dos cerca de 190.000 

empregados, os que são impulsionados pelo turismo rondarão os 50%. 

Em 35 anos o emprego na agricultura e pescas caiu de 36% para 8,3% e no 

Comércio/Alojamento/Restauração subiu de 16% para 34%; mas aqui com 

forte quebra do comércio tradicional. 

 A chaga do desemprego  

A chaga do desemprego, sobretudo na época baixa, nalguns Concelhos 

atinge os 50/60%, sendo os jovens as  grandes vítimas, com 59% de taxa 

em 2013 para o grau etário entre 15/24 anos. No conjunto da região, o real 

atingiu 25/30%.  

 PIB per capita numérico e sem correspondência à 

realidade é penalizador 

A riqueza do Algarve medida pelo PIB foi de 7.300 milhões de euros em 

2013, com um registo estatístico per capita ligeiramente superior à média 

nacional. Daí resultam conclusões de alguns, por simplismo ou 

desconhecimento, de que os algarvios têm um bom nível de vida e que a 

região está bem. E isto é particularmente relevante, porque os apoios da 

União Europeia são atribuídos em função do PIB per capita das regiões. 

 É preciso desmistificar a ideia, porque não corresponde à realidade e 

tem sacrificado o Algarve, nomeadamente com redução das verbas 

atribuídas pela União Europeia, considerando-nos uma região “quase 

rica” e sem problemas de maior. E tem-nos sacrificado, também, pelo 

esquecimento e desconhecimento do poder central. 
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Pela sua relevância é de apresentar a fórmula de cálculo do PIB per capita na 

óptica da despesa 

 

 

 

Consumo Privado + Consumo  Público  + Inv. Empresas, matérias 

primas e produtos + Exportações   –  Importações 
_______________________________________________________________________________________________________ 

Total da População Residente 

 

 

Como se verifica, o PIB per capita não é uma medida do rendimento de 

cada individuo, mas a divisão de todo o rendimento final produzido (por 

pessoas, entidades públicas, empresas e diferença entre exportações e 

importações) pelo total dos residentes. 

 

Por outro lado, há no caso do Algarve elementos quantitativamente 

significativos que distorcem o apuramento. 

 

Desde logo, a componente do Consumo Público, em que estão incluídas as 

autarquias locais, que no caso do Algarve têm gastos muito acrescidos para 

dar resposta aos milhões de populações flutuantes. E estando no numerador 

da fórmula, faz subir o PIB per capita. 

 

Assinale-se que o Algarve é assim duplamente penalizado. As autarquias 

não são compensadas por gastos acrescidos provocados pela população  

flutuante (e só recebem verbas do Estado pela população residente) e, por 

outro lado, ainda vai fazer aumentar o PIB per capita. 

 

Também distorce a realidade o forte peso das atividades imobiliárias (quase 

20% do PIB,  a mais alta do país), em que uma componente forte respeita a 

um valor de renda  virtual imputado pelas Finanças a cada uma das cerca 

de 150.000 residências  secundárias (dados do INE), o que indo ao 

numerador da fórmula faz  disparar o PIB per capita. 
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Na parte que respeita ao Consumo Privado, numa amálgama junta-se quem 

pode esbanjar e quem passa fome, como se as pessoas fossem números. E 

nesse aspeto, por estudo comparativo que fizemos, enquanto no país os 

grupos socioeconómicos representantes das famílias pior remunerados 

representam 20%, no Algarve atingem os 27% a que acresce a mais elevada 

precariedade. 

 

Tem de constituir também um fator fundamental na avaliação  a dinâmica 

económica das regiões, projetada a partir do  nível de impostos. No caso do 

Algarve, conforme se detalhará mais adiante, nos impostos sobre o 

consumo (IVA) e nos que respeitam ao rendimento (IRS e IRC), os 

números mostram que nos dois últimos anos do período de três que a União 

Europeia considerou na análise (2007/2008/2009), o Algarve já estava a 

crescer menos, ou a descer muito mais, do que a média nacional, com 

correspondente colapso da atividade económica. Nalguns casos, com 

quedas muito expressivas que continuaram nos anos seguintes, ainda 

quando decorria a fase negocial dos fundos. Havia, assim, muitos dados 

que demonstravam a recessão e que tinham de ser ponderados. 

 

Diz-se que contas são contas, mas também é verdade que os números são 

cegos, pelo que o PIB per capita está desajustado à realidade, como 

confirmam também os números da pobreza e outros indicadores estruturais. 

 

 Algarve em convergência negativa, PIB a descer e 

empresas e famílias endividadas  

 

Mas, infelizmente, a situação ainda é muito pior, pois o Algarve que já 

estava em desaceleração e com permanente perda de competitividade, entre 

2000 e 2009 entrou em convergência negativa, crescendo abaixo do valor 

nacional. 
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A partir de 2001, a taxa de variação do PIB em volume (produção) 

praticamente estagnou e em 2009, (com – 6,3%) registou a maior queda da 

década no país. E até 2013 desceu sempre. 

 

Por outro lado, o endividamento das empresas (crédito vencido em 

percentagem do crédito concedido) atingiu em 2013 os 20% numa subida 

permanente desde 2009, muito acima da média nacional que em 2013 era 

metade do Algarve. 

Também o endividamento das famílias aumentou. 

 

 União Europeia deve ressarcir-nos dos cerca de 700 

milhões que não nos atribuiu.  

 

Face  a estes dados e outros indicadores adiante referidos, não é admissível 

que a União Europeia, com base na média do PIB per capita de 2007, 2008 

e 2009 tenha colocado o Algarve como região de transição para 

“promoção” a  desenvolvida, quando de facto já se está numa crise 

estrutural profunda (reconhecido oficialmente) bem “dentro” de região  

desfavorecida e/ou em rutura estrutural. 

 

Por isso, é fundamental afirmar e protestar por nos terem sido   “tiradas” 

verbas que nos são devidas,  pelo que desde já anunciamos que a União 

Algfuturo tudo fará em Portugal e na União Europeia (Comissão e 

Parlamento) para uma renegociação que reponha as verbas, como é de 

justiça.  

 

Com a pequena verba atribuída à região, é impossível dar à economia e 

sociedade o abanão necessário para inverter tendências.  

 

O PIB per capita pode ser considerado como um  indicador base. Contudo, 

é indispensável ponderar outras variáveis socioeconómicas e territoriais, o 

que  já é defendido por um número crescente de especialistas. 
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SETORES ECONÓMICOS  

 

 Agricultura, Pescas/Aquicultura e Indústria justificam 

fortes  Programas  de incentivos 

 

Como resulta do exposto são preocupantes vários indicadores a nível 

macroeconómico, sendo patentes as fragilidades da agricultura, 

pescas/aquicultura e indústria (que já vêm detrás) e agora a construção 

civil, com reduzida massa critica. São áreas de apostas estratégicas e com 

forte componente de I&D.  

 

Na horto-fruticultura sempre faltaram medidas suficientemente mobili-

zadoras. Para o interior e serra, embora com alguns apoios à florestação, 

nunca houve consciência do drama, foi tudo incipiente  e até  Núcleos de 

extensão rural foram extintos, tendo sido sempre adiado um Programa 

Integrado. 

 

Na economia do mar e aquicultura, as “minas de riqueza” que são as 

Rias e as suas mulheres e homens foram abandonadas, com poluição e 

desregulação. Maternidade de ostras e outras medidas adiadas  para  o sal  é  

fraca a  fiscalização da qualidade  do que é importado, “roubando” a nossa 

genuinidade no mercado. Em mar aberto, faltam as reservas marinhas para 

reposição das espécies e estratégia para repor o stock da sardinha. 

Entretanto, querem avançar com aquicultura em mar aberto sem equilibrar 

o uso dos espaços com a pesca tradicional.  

  

A indústria transformadora na prática extinguiu-se sem apoios e as das 

novas tecnologias foram pouco incentivadas, continuando a faltar parques 

empresariais e “cortes” na burocracia. 

 

São setores que por si próprios e para equilíbrio da economia e sociedade, 

reclamam outro tipo de políticas e incentivos e sério esforço para captação 

de investimento estrangeiro.  
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 E face a todas as dificuldades, é de louvar os que têm empresas de sucesso. 

 

 Turismo vacilante tudo faz vacilar: requalificação global 

da oferta e forte promoção externa específica para o 

Algarve impõem-se 

 

Quanto ao turismo, como pilar da maior parte da economia e com  

implicações diretas e indiretas  na  sociedade, denota falta de resistência 

nos seus alicerces. 

 

Segundo os números e análise estrutural oficial da última década, 

considerando as quebras acentuadas nas dormidas, taxas de ocupação e 

receitas totais e agravamento da sazonalidade, a tendência é preocupante, 

que  designaremos como vacilante.  

 

Registe-se, que as análises oficiais são feitas considerando apenas as camas 

da hotelaria global e os correspondentes 16 milhões de dormidas no 

Algarve em 2014. Mas logo aqui começa uma limitação da realidade, 

porque, sendo o número de camas muito maior, ainda mais prementes e 

profundas têm de ser as medidas atuando do lado dos mercados emissores, 

além da requalificação geral da oferta. 

 

Resulta a conclusão de que estamos metidos numa camisa de onze varas, 

em que, uns setores têm reduzida expressão e o turismo, mola real da 

dinâmica económica, está com problemas. 

 

Não partilhamos  de  posições constantes de documentos oficiais  em como  

o turismo está em “fim de ciclo” e consideramos que se poderá e deverá  

iniciar uma fase de revitalização. No entanto, é complexa e exige 

planeamento rigoroso, meios avultados e trabalho persistente. Mas tem que 

ser feito! 
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Antes de abordar a questão da sazonalidade, tem que se dar uma expressão 

mais real da dimensão e representatividade  do turismo regional. 

 

Vejamos alguns grandes números do turismo algarvio: 

 

– Capacidade de alojamento instalada de muitas centenas de milhar de 

camas, representando cerca de 2/3 do país. Na hotelaria global a região 

também é líder com 36%, com cerca de 110.000 camas. Somam-se ainda  

as camas correspondentes a 200.000 fogos de uso não permanente, que em 

nome de uma concorrência sã e da qualidade da oferta nas suas diferentes 

modalidades  devem ser legalizadas e entrar no circuito oficial. 

 

– A estimativa de visitantes (sem dormida) e turistas  era de cerca de 10 

milhões (incluindo portugueses), mas  sofreu uma quebra significativa de 

visitantes espanhóis devido às portagens. 

 

– Estimativa de dezenas de milhões de dormidas. Considerando todo o 

alojamento,  é muito  superior a  metade do total nacional. 

 

– No golfe a oferta é excelente e superpremiada, com 40 campos (51% do 

país), 675 buracos e 1.000.000 de voltas por ano. 

 

– Há bons portos e marinas no  Barlavento, nomeadamente para cruzeiros, 

mas  no sotavento são fortes as carências para cruzeiros e náutica de recreio 

(em especial em Faro), com o que existe saturado. 

 

– É também  de grande qualidade a oferta  na animação: nos Casinos; 

animação noturna de discotecas e bares; restauração; Parques Temáticos e 

Aquáticos, hipódromos  e Kartódromos. Para turismo de Congressos, há 

salas excelentes, mas falta um grande Centro de Congressos, com 

capacidade entre 3.000 a 4.000 participantes.  
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– De um total de 10.393 milhões de fluxos a crédito na balança corrente das 

transações com não residentes em 2014 (vulgo divisas), segundo as nossas 

estimativas é muito forte o contributo do Algarve deverá ultrapassar os 

50%. 

– Há muita e diversificada oferta imobiliária; etc. 

 

No quadro global da economia regional, é com esta realidade que se tem de 

trabalhar nas estratégias. 

 

Quanto à hotelaria, apesar da melhoria dos indicadores em 2014 e 2015,  

que permite aos empresários “respirar”, continuam a ser muitos os 

problemas financeiros e de gestão por resolver. Saliente-se que o Algarve 

dispõe de excelente oferta hoteleira, também  severamente afetada pela 

sazonalidade. 

 

A realidade nua e crua é que o número de turistas estrangeiros é baixo e as 

dormidas estão muito aquém do que é necessário para rentabilizar e dar uso 

pleno aos enormes investimentos privados e públicos e respetivos recursos 

criados, bem como para garantir uma procura mais harmónica ao longo de 

todo o ano. Aliás, em termos constantes, alguns  números  de agora estão 

ainda abaixo dos verificados noutros anos.  

 

O que está em causa é garantir a utilização dos recursos humanos, de 

capital e tecnologias. 

 

 Sazonalidade: cancro que provoca a desertificação 

urbana no litoral, desemprego e outros males 

 

É crucial captar mais turistas, exigindo a sustentabilidade que se combata 

em simultâneo o cancro que é sazonalidade, que se tem agravado muito 

(apenas 4 meses com taxas de ocupação superiores a 50%). Ela é 
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grandemente responsável por mais um terrível fenómeno na região: a 

desertificação urbana  no litoral turístico e muitos outros males.  

 

Por isso, temos pela frente mais uma dura luta que, além de outras medidas, 

exige uma requalificação geral da região e diversificação da oferta. Na, 

promoção, é importante o marketing das empresas através da ATA (e com 

reforço de verbas do Estado e fundos comunitários), conjuntamente   a uma 

expressiva  e  específica  promoção externa do Algarve da responsa-

bilidade de entidades regionais, no modelo que for mais adequado, e com 

verbas a sério. Isto ao contrário dos cortes significativos verificados nos 

últimos anos. É um paradoxo: turismo a cair e verbas para promoção a 

diminuir! 

 

A marca Algarve, tem que marcar e marcará, com um Plano e objetivos 

claros e quantificados e prazos de execução. Promoção com meios, desde 

logo, à proporção das camas para alojamento na região e diferentes tipos de 

oferta. 

 

Na promoção interna (Portugal e Espanha), a cargo da RTA, a burocracia 

atual é incompatível com a dinâmica que o mercado impõe. 

 

Por outro lado, associado à promoção e requalificação da oferta têm que ser 

criadas condições para  mais ligações aéreas a novos destinos. 

 

O Aeroporto é uma infraestrutura essencial, sendo indispensável garantir 

uma adequada organização e nível de serviços no seu interior e áreas 

circundantes, por uma questão de eficácia e boa imagem para os turistas. 

Assunto a justificar melhor ponderação é o preço cobrado pela ANA às 

pequenas e médias empresas de rent-a-car que operam em zonas mais 

periféricas. Por outro lado, o controlo de entradas no Aeroporto, não pode 

comprometer, por eventuais custos, a normal atividade das carrinhas de 

transporte de turistas na época alta, em que é elevada a frequência dos 

movimentos de entrada e saída diariamente.  
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Por outro lado, é lamentável a forma como a ANA conduziu o processo da 

Groundforce  e agora a Portway, provocando despedimentos e má imagem 

à região. 

  

Com o aumento da sazonalidade, no Algarve tudo se desativa, até às 

situações extremas de encerramento durante meses, ou trabalhando abaixo 

do nível mínimo de funcionalidade e qualidade, com fraca ou nula 

rentabilidade e com forte desemprego. 

 

Vai tudo por arrasto: 

 

– Começa no alojamento, com redução das taxas de rentabilidade, redução 

do pessoal, falta de adequada manutenção, vários casos de encerramento. A 

competitividade empresarial desce. 

 

– Associado a isto, quebram/encerram por largos períodos restaurantes, 

bares, discotecas, comércio, serviços, transportes, estruturas de animação, 

etc. 

 

– Sobem as taxas de desemprego, terríveis  para os trabalhadores. 

 

– A situação obriga à precaridade de emprego e arrasta a falta de formação 

adequada. 

 

– As elevadíssimas taxas de desemprego e instabilidade pessoal e familiar, 

são geradoras de conflitualidade familiar e desadequado acompanhamento 

dos filhos na juventude e escola, agravado por muitas crianças irem com 

fome para as aulas e fraco aproveitamento escolar. 

 

– Associados, vêm mais pobreza, doenças do foro físico/nutricional, 

psicológico, mais criminalidade, etc. 
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 – Serviços e infraestruturas públicas na época alta têm dificuldade em 

responder e na época baixa ficam subaproveitadas e frequentemente menos  

cuidadas, degradando-se. 

 

– Muito dos serviços públicos, como a saúde, têm uma capacidade de 

resposta deficiente. 

 

– Instabilidade e falta de rendimento inviabilizam habitação condigna. 

– Etc. 

 

Portanto, além do Algarve ser uma economia que assenta e depende no 

essencial do turismo, grande parte da sociedade é afetada duramente pelos 

problemas referidos. 

 

 Responsabilidade pública, com heroicidade de 

empresários e trabalhadores  

 

Neste quadro, ser empresário é um  ato de heroicidade, fazendo a melhor 

gestão possível e adaptações perante profundas oscilações da procura e 

preços, pelo que é de justiça uma saudação especial pelo muito que têm 

feito. 

 

Mas, também, é heroico e doloroso ser trabalhador precário, sempre a 

entrar e sair com a vida em instabilidade, a quem manifestamos a nossa 

solidariedade e compromisso de empenho em alterar de base as causas do 

drama. 

 

É preciso dizê-lo: tirando casos excecionais, a responsabilidade maior da 

situação não é dos empresários nem dos trabalhadores, mas de um 

envolvimento estratégico da atividade gerador destes impactos 

perniciosos. 
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As entidades públicas, durante décadas foram  incapazes de atenuar 

problemas há muito identificados e que se têm agravado. 

E o que importa é atacar a raiz dos problemas. 
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III) DIAGNÓSTICO SÓCIO-CULTURAL E DE OUTROS 

DOMÍNIOS, COM PANORAMA GERAL DEPRIMENTE 

 

 Indicadores complexos de fraca coesão social, com cerca 

de 125.000 em risco de pobreza 

 

Já ficou demonstrado que a maior parte dos residentes não têm elevados 

rendimentos nem uma elevada qualidade de vida. Pelo contrário, têm uma 

vida arrastada e incerta. 

 

Vários indicadores confirmam isso, o que  tem  levado muitos jovens 

licenciados e população ativa a emigrar. 

 

 Impactos extraordinários da Universidade do Algarve na 

região 

 

Uma primeira nota excecional para os impactos absolutamente 

determinantes da Universidade do Algarve, como centro do saber, 

formação e cultura, sendo facilmente imaginável o estado ainda mais grave 

em    

que a todos os níveis o Algarve estaria hoje sem ela. É devida homenagem 

aos que a tornaram possível e aos que lhe deram e dão corpo e alma todos 

os dias. Mau grado os cortes  financeiros impostos pelo Estado. 

 

Através dela e cooperando com ela, ainda mais poderemos fazer. 

 

Ainda assim, no Algarve a percentagem de pessoal com formação superior 

é inferior à média nacional, mas estamos a “morder os calcanhares”. Tem 

sido um trabalho hercúleo.  

 

Progressos também nos novos edifícios escolares e na taxa superior a 50% 

param quem alcançou o 9ºano. 
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Mas, infelizmente, a realidade sofrida pelos indivíduos e famílias, é quase 

geral e ganha visibilidade maior com os grandes números. 

 

 

 Forte desemprego e cerca de 125.000 em risco de 

pobreza 

 

Desde logo, o elevado desemprego que já  se referiu e cujo combate terá 

um sucesso,  ou insucesso,  diretamente proporcional à diversificação do 

tecido produtivo e à capacidade ou incapacidade de combater a 

sazonalidade. 

 

Mas de expressão maior e pouco falado para a gravidade que tem, surge a 

pobreza, em que a população em risco de pobreza ou exclusão social, com 

fome e insuficiência de recursos mínimos de natureza diversa rondará as 

120 a 130.000 pessoas, sendo  a  percentagem mais elevada do Continente. 

 

 Definir um Plano de combate à fome e louvar os 

voluntários 

 

Estamos a falar de quase um terço dos residentes no Algarve, o que é brutal 

e exige que a União Algfuturo tome iniciativas e colabore para ser definido 

um Plano de combate à fome, o que hoje declaramos.  

 

O Estado tem que assumir as suas responsabilidades. Louvem-se os 

milhares de voluntários e suas organizações que têm sido capazes de evitar 

uma catástrofe humanitária na região. 
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 Saúde com situação de rutura quanto a meios humanos, 

poucas camas, sobretudo de cuidados continuados, e 

novo Hospital Central em falta 

 

  – Louvor aos Profissionais 
 

 

Na saúde, a nível hospitalar, que tantos e legítimos protestos tem gerado, 

registam-se ligeiras melhorias quanto a instalações, mas os números 

demonstram que pese o profissionalismo do pessoal a situação é de 

rutura. 

 

Segundo dados do INE de 2013, nos hospitais públicos e privados havia 

apenas 1.170 camas (2,6 por 1.000 habitantes).  

 

Para dar resposta, em 2013  no total dos hospitais do Algarve os médicos 

eram apenas 681, os enfermeiros 1458 e os técnicos de diagnóstico e 

terapêuticos 294, com índices por 1000 habitantes muito abaixo da 

média nacional e  dos mais baixos das   regiões do Continente. 

 

Por aqui se explicam os dramas, com as longas horas  de demora  nas 

urgências e o insuficiente acompanhamento dos doentes, sobretudo nos 

hospitais públicos. Naturalmente que, embora se reconheçam tentativas 

para melhorar o funcionamento, a verdade é que a imagem turística acaba 

por ser afetada, além do  mais grave que é o sofrimento das pessoas. 

 

Mesmo sem referir especialidades em que as carências são intoleráveis, há 

uma base quantificada para se ter uma certa noção do deficite  geral de 

recursos humanos nos hospitais.  

 

Tendo por base a média nacional dos dados do INE, nos hospitais do 

Algarve,  deveriam ser afetos  mais 414 profissionais: 247 médicos; 111 



 

25 

 

enfermeiros; e 56 técnicos de diagnóstico. Com  mais um acréscimo 

significativo  necessário na época alta. 

 

Haverá que ter em conta os milhões de turistas e visitantes,  pelo que na 

época alta o reforço tem que ser forte e isso tem que ser assumido. A 

situação pode qualificar-se como de insustentável e de rutura  

permanente, sem respeito pelos profissionais e sem o adequado 

acompanhamento de muitos doentes. A União Algfuturo irá estudá-la a 

fundo. 

Quanto a médicos de família, o Algarve é das regiões mais carenciadas. 

 

As  camas também são insuficientes, em geral, e em particular em unidades 

de cuidados continuados, em que as necessidades estão cobertas apenas em 

cerca de 50%. 

 

É muito relevante garantir, com a maior brevidade no Hospital de Faro as 

cirurgias cardio-toráxicas e vasculares não periféricas. 

 

Fica  entretanto um louvor público a tão dignos e abnegados funcionários 

que trabalham até à exaustão, desdobrando-se para servir os doentes cuja 

vida deles depende. 

 

Mas uma pergunta se impõe: quem olha responsavelmente para isto? 

 

E cá está mais um cavalo da nossa batalha pela afirmação do Algarve e 

saúde das pessoas, lutando em três frentes. Por muito mais recursos 

humanos; melhor funcionamento dos Centros de Saúde; forte reforço de 

meios  humanos na época alta; e urgente construção do novo Hospital 

Central. 
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 Ensino: progresso nos edifícios escolares, mas alunos com 

fraco aproveitamento 

 

No ensino, positivamente, realçamos o progresso nos edifícios escolares e 

também o excelente desempenho da generalidade da classe docente, que 

justamente louvamos. Os lados negros  são a falta de condições  de vida 

dos pais para acompanharem os filhos e também da fome. E fraco 

aproveitamento dos alunos. 

 

Segundo os dados oficiais, quantificam-se numa taxa de abandono  precoce 

de 26% (em 2011). Em 2013,  as  taxas de desistência  foram   de 6% no 1º 

Ciclo, 15% no 2º Ciclo e 18% no 3º Ciclo, sendo das mais altas do país. A 

taxa de transição/conclusão do ensino secundário é de 77%, a mais baixa 

do Continente. 

 

E na formação há um longo caminho a percorrer e um oceano de 

necessidades. 

 

 Habitação: cerca de 60.000 pessoas com más condições de 

vivência  

 

Quanto à habitação, é outro problema grave, em que os alojamentos 

clássicos sobrelotados e as casas abarracadas ultrapassam as 26.000, o que 

nos remete para elevadas necessidades de habitação para realojamento e a 

custos controlados. Estamos confrontados com más condições de vivência, 

com filhos e filhas adultos, solteiros e casados a viver com os pais, netos e 

avós, sem espaços, num total de 60.000 pessoas, superior a 10% da 

população. 

 

A JUSTIÇA é uma área muito sensível,  sobrecarregada e disfuncional 

pela falta de meios humanos e condições de trabalho, agravada pelos 
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muitos processos que resultam de conflitos gerados pelos problemas 

económicos e sociais da região. 

 

 Segurança com poucos meios 

 

Matéria da máxima relevância é a segurança, em que também os meios 

humanos e materiais são desajustados face às necessidades, seja na época 

alta seja na época baixa e zonas específicas. 

 

Têm que ser reforçados, pelo bom nome do destino e integridade das 

pessoas e negócios e evitando cenas degradantes, algumas recentes, que 

nos envergonham a todos, em grandes centros turísticos. 

 

Os incêndios sucessivos têm destruído a  serra. E agora que o perigo 

começa, são os próprios Comandos dos Bombeiros que reconhecem 

debilidades de partida. Não pode ser! 

 

Foi muito positiva a recente homologação de dois  Protocolos pelo 

Governo para construção do Comando Distrital de Operações de Socorro 

de Faro e da Base de Apoio Logístico de Loulé. 

 

 Na cultura, há forte potencial, mas o panorama  geral é quase 

desolador, pesem algumas iniciativas de mérito. 

 

As autarquias que devem ser fortes dinamizadoras, por constrangimentos 

financeiros reduziram drasticamente as despesas nesta área. À  Direção 

Regional faltam meios, para identificar, valorizar e promover o rico 

património material e imaterial existente. 

 

 Juventude e desporto, sem políticas regionais, seja para 

infraestruturas, modalidades, formação ou valorização 
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 Áreas ainda relevantes em que há muito a fazer, são o ordenamento, 

urbanismo, ambiente e mobilidade.  

 

.Nas vias de comunicação, o que é mais estruturante está parado, não 

previsto ou com efeitos negativos. 

Na Via do Infante, as portagens agravaram o periferismo da região, a 

requalificação da mortífera EN125 de selo negativo para a imagem está por 

fazer e na ligação ferroviária a Andaluzia nada foi feito. 

 

Por outro lado, as estradas secundárias reclamam requalificação geral. 

 

E não é aceitável que, numa região turística e no percurso da Via 

Algarviana haja Casas de turismo rural  onde ainda não há rede para 

telemóvel e  internet. Protestam os residentes e naturalmente os turistas. 
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IV) SEIS TEMAS ESPECÍFICOS COM FORTES 

IMPACTOS NEGATIVOS 

 

Nos capítulos anteriores foram assinalados grandes  bloqueios, mas há seis 

matérias que pela sua natureza e enormes impactos, ou riscos, justificam 

tratamento autónomo. 

 

1. Periferismo e portagens estrangulam região 

 

O Algarve é a região mais periférica do Continente e em relação a 

Andaluzia, com cerca de 8,5 milhões de habitantes, que nos daria muitos 

negócios, turistas e visitantes, afastam-se os espanhóis com as portagens e 

não se avança com a ligação da via férrea, garantindo fluxos permanentes. 

 

A  falta de uma visão estratégica tem custos muito elevados e   já  fizeram 

reduzir, entre 2012 e 2014, as passagens na Ponte do Guadiana em 5,5 

milhões. 

 

Também é inaceitável  que os milhões investidos na  Via do Infante  

estejam a ser esbanjados por subaproveitamento da mesma, enquanto na 

EN 125 perduram as “procissões” e acidentes. É tudo absurdo e tem que 

ser corrigido! 

 

2.Grande distribuição “invadiu” a região e  excesso devastou 

comércio tradicional 

 

Com conivências a todos os níveis, as entidades públicas têm autorizado  

tudo o que são centros comerciais e grande distribuição, sem estudos nem 

regras, com largo excesso de oferta. Nalguns ramos e zonas já foi destruído 

quase todo o pequeno comércio e muita restauração e serviços, com lucros 

de dezenas de milhões a saírem da região. Por outro lado, ficando nas 
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periferias, por si só ou conjugadas com a época baixa do turismo, 

contribuem para a desertificação da malha urbana da maior parte do litoral. 

Mesmo o comércio tradicional que se procurou modernizar, grande parte 

não resistiu. 

 

Há lugar para todo o tipo de oferta e também para centros comerciais e 

grande distribuição, mas quando esta excede largamente a procura 

quebram-se equilíbrios que são vitais, competindo ao Estado essa 

regulação. Com o que já  existe e está autorizado,  todos os limites estão 

ultrapassados, sendo  imperativo parar por um período de tempo,  para uma 

economia de mercado  menos distorcida. 

 

3.Exploração de petróleo e gás são enormes perigos potenciais 

 

Tem sido anunciado para breve o início dos trabalhos de prospeção ao 

longo da costa algarvia. Apesar de ser para lá das 12 milhas, pela 

velocidade das correntes e marés é um enorme risco potencial, pois 

qualquer derrame ou outra ocorrência provocaria uma calamidade 

destruindo a pesca, a aquicultura e a maior parte do turismo. Destruiria a 

economia algarvia!  

  

É de exigir um estudo de impacte ambiental, medidas preventivas, meios de 

intervenção, indemnizações e verbas para regeneração em caso de acidente, 

etc. O poder central, numa ação sem fundamentos sérios e que custa 

milhões a um país financeiramente fraco, quer avançar com as demolições 

na Ria Formosa, apresentando-as  como “salvadoras da pátria”. Contudo, 

com uma “bomba atómica” destas não se preocupa! Não há coerência! 

 

Até agora  não há   informação completa,  o que vai contra  regras da União 

Europeia  e de  Portugal. É mais uma cruzada da União Algfuturo. 
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4.Escassez de massa monetária paralisa região  

 

Como se apresenta um detalhe no ponto 6., em resultado dos graves 

problemas, estima-se em cerca de 10.000 milhões de euros a quebra nas 

transações e fragilidade económica entre 2008 e 2014. 

 

É o resultado do elevado  do aumento do  IVA da restauração; quebra de 

atividades com a sazonalidade; quebra no turismo e redução dos gastos 

médios por turista/dia, etc. A região está debilitada e além disso fica 

esvaída da massa monetária cá gerada, que serviria para consumo, 

poupança e investimento, fosse dos particulares, fosse das pequenas e 

médias empresas. Porque as grandes empresas que operam no Algarve têm 

as suas sedes sociais fora da região. 

 

Além do que já se referiu em geral, segundo estimativas da União 

Algfuturo, nos últimos três anos os espanhóis afastados pelas portagens 

gastaram menos  cerca de 200 milhões de euros. Pelas empresas da grande 

distribuição (com sede fora do Algarve), pelas nossas estimativas saem 

anualmente cerca de 60 a 70 milhões. 

 

Por outro lado, estima-se que nos primeiros três anos de aumento do IVA 

da restauração de 13% para 23%, o Estado arrecadou  mais 200 milhões de 

euros. Saíram da região, das empresas e dos potenciais consumidores e 

aceleraram falências e endividamento. 

 

Por tudo isto e não havendo dinheiro em circulação, bem se compreendem 

as ruas e ruas com lojas e estabelecimentos já fechados ou “às moscas” e 

outros abertos à custa do gasto das poupanças arrecadadas pelos 

empresários ao longo de uma vida. 

 

A economia e sociedade algarvia  em forte recessão, muito pior que o resto 

do país, como os números revelam.  
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5. Abrandamento da atividade económica com quebra de  

cerca de 10.000 milhões de euros em seis anos, (muito superior 

à média nacional) 

 

Tem particular significado analisar as fortes tendências de queda dos 

impostos  (mas não das taxas) sobre o rendimento dos agregados familiares 

e das empresas e a anemia económica e da sociedade, medidas pelas 

quebras brutais nas transações e consumo.  

 

Pela análise feita, as fortes quebras confirmam as tendências recessivas que 

outros indicadores do presente Estudo mostram, estimando-se em cerca de 

10.000 milhões de euros em seis anos (2008 a 2014) o abrandamento 

das transações e respetiva atividade. Esta estimativa é feita a partir da 

descida  nesse período em cerca de 2.000 milhões de cobrança de impostos 

(a maior baixa percentual do país), considerando 2008 como ano base e  

diferenças acumuladas. 

 

Houve quebra em todos os anos em relação a 2008, tendo o ano económico 

de 2011 sido o mais gravoso (fortíssima descida do rendimento das famílias 

e das empresas e muito menos consumo), mas 2012 e 2013 também foram 

muito maus. 

 

Quanto ao IRS, estima-se que o valor liquidado no período de 2008/2014, 

teve uma quebra da ordem dos 1.000 milhões, numa percentagem que 

representa cerca do dobro da média nacional. Estão incluídas empresas em 

nome individual e agregados familiares. Note-se que, desde 2009, o 

Algarve foi  o Distrito que  mais desceu. 

A cobrança anual é da ordem dos 3,3 milhões. 

 

No IVA, também para 2008/2014, a estimativa aponta para uma quebra  

superior a 700 milhões, com uma forte descida,  quando a nível nacional 
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houve  crescimento. Já está considerado o ajustamento resultante do 

aumento do IVA para a restauração de 13% para 23%. 

 

Quanto ao IRC (que abrange apenas as empresas com sede social no 

Algarve), a quebra foi cerca de 300 milhões, numa redução superior à 

média nacional. Na presente fase a cobrança anual ronda os 43  

 

 

6.Órgãos desconcentrados do Estado sem autonomia e  sem 

dinamismo  

 

Existem no Algarve Comissões, Direções e Delegações diretamente 

dependentes de Lisboa e outras sedeadas fora do Algarve,  tendo como 

traço comum o fraco poder de afirmação da região, a pouca autonomia e 

correspondente fraca estratégia de dinamização. O poder central é que 

decide tudo e nalguns casos até tem vindo a retirar  poderes e meios a 

vários órgãos. E há decisões que demoram anos. 

 

A título de exemplo: nas pescas a estrutura desde há muito que é 

desadequada; foram extintos Núcleos de Extensão Rural; Centros de Saúde 

e Hospitais Públicos com grandes deficiências; forças de segurança e 

Bombeiros com grandes limitações; portos comerciais e de cruzeiros, agora 

“sedeados” em Sines; delegação ou serviços do ICEP nunca existiram; a 

comunicação social pública tem bons profissionais, mas está esvaziada e há 

pouco espaço de antena para a região, etc. O Tribunal da Relação, sempre 

muito reivindicado,  continua em Évora. 

São matérias para aprofundar e tratar pela União Algfuturo. 
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V) MILHÕES DE FUNDOS COMUNITÁRIOS ATÉ 

AGORA, MAS MUITOS PROBLEMAS AGRAVARAM-SE   

 

 Especificidades da região não foram compreendidas por 

Bruxelas e Lisboa  

 

O Algarve é uma bênção de Deus, são grandes as potencialidades, riqueza 

instalada e produzida e assinaláveis os progressos nalgumas infraestruturas.  

 

Mas, como se demonstrou, embora a conjuntura mostre alguns indicadores 

mais positivos, ou menos negativos, é enorme o rol de problemas com 

tendências de declínio, comprometendo as sustentabilidades da região. Uns 

setores débeis, o turismo a vacilar e sazonalidade a aumentar, indicadores 

sociais graves, desertificação do interior e serra e desertificação urbana em 

vastas zonas do litoral na época baixa. Só as atividades imobiliárias 

revelam dinamismo. 

 

Em nome da seriedade, há uma pergunta vital que tem de ser feita e 

respondida. 

 

Como foi possível chegar a este ponto de quase rutura geral? Os agentes do 

poder não sabiam, ou não se aperceberam? 

 

A resposta é muito inquietante e não se percebe como se chegou a isto, pois 

os poderes não só sabiam, como há relatórios oficiais que o expressam. Ao 

mesmo tempo, vários agentes da sociedade civil regional  desde há décadas 

têm denunciado e feito propostas e diligências para evitar que a doença 

alastrasse, em que alguns de nós fomos protagonistas. 

 

É oportuno transcrever o que consta nos documentos oficiais de preparação 

do QREN 2007/2013, (há nove anos), em síntese: 
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“Graves desequilíbrios; declínio de todas as atividades não 

relacionadas com o turismo; perda de competitividade no turismo; 

agricultura, pesca e indústria sem expressão; comércio tradicional em 

declínio; exclusão social maior que a média nacional; etc. 

 

 O que era preciso mais para acelerar a fundo a regeneração? Porque nada 

fizeram? 

 

Na preparação do processo para os fundos comunitários 2014/2020 o 

diagnóstico oficial ainda é mais grave. 

 

E tudo isto quando já lá vão 25 anos de fundos comunitários, com  milhões 

atribuídos ao Algarve.  Foram em parte utilizados sem estratégias 

adequadas e, agora no Portugal 2020, por médias do PIB per capita sem 

correspondência à realidade, querem usurpar-nos cerca de 700 milhões, 

partindo do pressuposto falso de que o Algarve vai na via de uma região 

desenvolvida.  

 

Segundo estimativas da União Algfuturo, em vez de uma verba  prevista 

de 327,3 milhões, pela sua situação real o Algarve deveria receber,  no 

mínimo, cerca de 1.000 milhões de euros, perante as tendências 

estruturais recessivas e a descoesão social e  tendo em conta 

parâmetros de apoio a regiões desfavorecidas. 

 

Nas últimas décadas, estamos perante um enorme falhanço, com terríveis 

consequências para residentes, região e país. Ressalve-se, com distinção, o 

notável trabalho realizado pelo Poder Local, Universidade do Algarve e 

organizações da sociedade civil, aqui incluindo Associações, IPSS e Cruz 

Vermelha Portuguesa.  
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A nível oficial são dadas várias justificações pouco consistentes para o 

insucesso, mas mesmo agora não é conhecido um Projeto integrado  

adequado para resolver os  problemas e inverter tendências.  

 

 

No presente Quadro de fundos comunitários e pelas poucas verbas 

envolvidas e estrutura de vários Programas e Medidas, apesar de algumas 

orientações de sentido positivo, nem a União Europeia nem as autoridades 

portuguesas interiorizaram em pleno as especificidades e riscos e  soluções 

conducentes para  ultrapassar os grandes bloqueios. E é nisso e para isso 

que a União Algfuturo vai trabalhar  junto das entidades oficiais.  
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VI) COMO FAZER RENASCER O ALGARVE E 

PROJETAR UM FUTURO RADIOSO 

 

Seria uma traição ao Algarve e  ao país ignorar os problemas. Por isso outra 

pergunta se impõe: então o drama está aí e os sinos não tocam a rebate e 

não se mobilizam todas as tropas e meios? 

 

Nesta síntese do  Estudo de enquadramento foram identificados problemas 

e também foram identificadas soluções de fundo (muito sumariamente 

referidas), tendo ficado patente a complexidade e diversidade do que há 

para resolver e que só pode avançar de forma integrada e com adequado 

enquadramento orgânico e operacional. 

 

Os fundos comunitários previstos têm de ser aproveitados ao máximo (e 

para isso a União Algfuturo trabalhará), mas pela sua dimensão e 

características são insuficientes, sendo de diligenciar pelo seu reforço e 

ajustamentos na estratégia. 

Mais a mais, quando o país vai receber cerca de 25.000 milhões de euros. 

 

Deste modo, para relançar a região e integrar as medidas já assinaladas e 

outras, consideramos essenciais dois instrumentos chave: 

 

 

1. PIRDA – PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PARA 

REGENERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ALGARVE 

 Recuperação das verbas comunitárias que são de direito 

 

 

Sendo a situação de risco excecional e sistémico, à semelhança  do que já 

se tem feito noutras  zonas do país, perante a nossa especificidade é 

imperioso que, partindo  de um diagnóstico abrangente,  seja concebido um 

PIRDA por um período mínimo de  quatro anos, com meios financeiros do 
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 Portugal 2020 (reforçados) e  verbas e medidas de diversa natureza pela 

Administração Pública, contendo os objetivos, medidas e prazos de 

execução. 

 

A recuperação das verbas comunitárias que são de direito real e não nos 

atribuíram é fundamental, bem como um Plano com vetores de ataque 

adequados aos Bloqueios. 

 

Terá que se atacar em todas as frentes, sendo certo que face à massa critica 

e efeitos multiplicadores, num primeiro ciclo, terá que ser sobretudo o 

turismo a puxar pela economia e sociedade criando mais empregos e 

riqueza. 

Mas não se pode descurar o que agora  tem pouca expressão e fazer de 

imediato apostas fortes e massivas  para que no futuro esses setores tenham 

mais peso absoluto e relativo, para alterar o perfil económico a prazo. 

Economia do mar, indústrias brancas, agroalimentares, novas tecnologias, 

etc, têm que estar na linha da frente. 

 

E com implementação de um PIDISA – Programa Integrado de 

Desenvolvimento do Interior e Serra do Algarve no domínio territorial. 

  

  

A União Algfuturo está disponível para colaborar ativamente  e avança 

desde já com este estudo como contributo. 

 

 Andaluzia é opção estratégica vital: derrubar barreiras, 

com “portas, janelas  e corredores” abertos  

 

Tudo o que foi descrito é relevante fazer de forma integrada porque 

interage com tudo, mas damos destaque à questão de Andaluzia. É nossa 

parceira de periferia e  constitui fator determinante para resolver muitos dos 
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problemas de base, sem prejuízo de relações fortes com países amigos, 

conforme Carta de Conduta da União Algfuturo. 

 

Sempre entendi, desde os anos 80 em que, como Governador Civil de Faro 

por iniciativa própria retomei oficialmente  relações que há muitos anos 

eram inexistentes  e também mais tarde, na CEAL e noutros cargos, que 

esta relação era  estratégica face ao periferismo das duas regiões. 

 

E à medida que o tempo passou mais evidente se tornou essa necessidade e, 

mais do que isso, essa comunhão natural entre vizinhos. 

 

É uma relação vital para ambas as partes, que obriga a “derrubar muros e 

barreiras físicas e abrir em pleno e sem restrições corredores terrestres, 

ferroviários, marítimos e aéreos”. E com os nossos parceiros andaluzes 

temos que trabalhar nesse sentido. 

 

No que respeita ao alojamento, restauração, animação, comércio, etc., há 

condições para que os andaluzes e outros espanhóis se tornem num dos 

nossos principais mercados e também com fortes fluxos Algarve-

Andaluzia. 

 

Acresce que Andaluzia, com 8,5 milhões de habitantes,  é  a  Comunidade 

Autónoma espanhola mais populosa que faz fronteira com Portugal. E 

Sevilha e Huelva, congregando cerca de dois milhões de habitantes, até 

estão muito mais perto do Algarve que Lisboa. 

 

É também relevante assinalar que a economia espanhola está com um 

crescimento do PIB que é o dobro do verificado em Portugal, sendo uma 

boa alavancagem.  

 

Fechar os olhos a estas evidências, seria fechar os olhos ao futuro e um lesa 

Pátria! 
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2. REGIÃO ADMINISTRATIVA DO ALGARVE 

 A reforma das reformas no caminho do progresso 

 

O poder central é incapaz de aproveitar a riqueza das regiões, resolver ou 

evitar os problemas e garantir a qualidade de vida das pessoas. 

 

É indispensável haver uma entidade democraticamente legitimada que 

defenda e afirme o Algarve a nível nacional e internacional e que a nível 

interno coordene as ações e garanta a planificação: a Região 

Administrativa. E como instrumento essencial para a participação dos 

cidadãos. 

 

É isto que recomenda a União Europeia e é isto que está estabelecido no 

nº1 do Artº 236º da Constituição da República Portuguesa. 

 

E mais estabelecem os artigos 257º e 258º da Constituição que as Regiões 

Administrativas: elaboram planos regionais e participam na elaboração dos 

planos nacionais; dirigem os serviços públicos; e coordenam e apoiam a 

ação dos municípios no respeito pela autonomia destes e sem limitação dos 

respetivos poderes. 

 

E quando tanto se fala em inconstitucionalidades, aqui está uma bem 

grosseira e com todos os Órgãos de Soberania calados. É uma 

inconstitucionalidade por omissão em que, nomeadamente, os 

Presidentes da República tinham que agir, conforme juramento solene 

da  defesa da Constituição.  

Mas até agora ainda nenhum o fez! 

 

As Regiões são a chave de todas as chaves, para se sair da decrepitude em 

que o país está e em particular do tremendo imbróglio e alçapão em que o 

poder central deixou cair o Algarve.  
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E para vencer o desrespeito que o poder central manifesta, como é exemplo 

recente as chamadas zonas de baixa densidade (para maiores apoios 

comunitários), em que  o poder central considera desenvolvidas vastas 

zonas do interior e serra, quando o que  carecem é de um choque de 

desenvolvimento. Com a Região Administrativa e seus órgãos isto nunca 

aconteceria. Ela será um instrumento para criar mais riqueza, mais 

emprego, e com mais justiça social e defender a dignidade e direitos da 

região. 

 

A posição da União Algfuturo é por uma intensa cruzada democrática com 

recurso a todos os meios por uma verdadeira Região Administrativa a 

efetivar na próxima legislatura, seja no quadro da regionalização do país, 

seja como Região Administrativa Piloto. 

 

Segundo as estimativas da Algfuturo, com a criação da Região teremos 

muito mais eficácia dos serviços públicos e melhores resultados em 

quantidade e qualidade na produção e distribuição de riqueza e com 

redução de custos de funcionamento dos serviços públicos. 

 

 

 Nota final 

 

Vivemos num mundo global e de novas tecnologias, com grande 

instabilidade, imprevisibilidade, competitividade e rapidez. Está tudo à 

distância de um clique. 

 

Não há dúvidas em como quem perder a noção do tempo e do espaço ficará 

para trás e será um perdedor inexorável perante uma sociedade implacável 

que nem comiseração terá e ainda acusará os vencidos de terem sido 

fracos! 
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Ora, pela parte da União pelo Futuro do Algarve, procuramos ir no tempo e 

à frente do tempo, e isso precisamente para que no Algarve não se perca 

mais tempo e os agentes públicos e privados façam dele um vencedor. 

 

E ser um vencedor é liderar, é sair das tendências recessivas dos 

indiferenciados e resignados à desgraça e entrar no mundo de excelência da 

economia e dos padrões sociais em coesão. 

 

 

É POR UM ALGARVE VENCEDOR QUE AQUI 

ESTAMOS! 

UNIDOS E FORTES VAMOS PARTIR PARA 

REALIZAR UM PROJETO QUE CONCEBEMOS, MAS 

QUE É DE TODOS E PARA TODOS! 
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