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Estão desde já equacionados e com alguns trabalhos em curso os 19
GUTES que se indicam, repartidos pelos dois CAE(s) (Código de
Atividade Económica) da Associação.
É de salientar que são fortes as ligações e dependências entre os diferentes
Temas, nalguns casos com “fronteiras” muito ténues.
Pela relevância extrema dos Temas, numa forma elevada e aberta de
participação, serão levados às redes sociais para uma recolha de
contributos.
1. Guiões relativos ao CAE de Associação Empresarial
–Citrinos do Algarve: aumentar a produtividade e valorizar
comercialmente a fruta, com aposta forte na Indicação Geográfica
Protegida.
–Desenvolvimento Local: intervenção da Associação e ações conjuntas
com autarquias e outros parceiros.
–Fundos Comunitários: análise das verbas atribuídas ao Algarve; apoios
e sua aplicação; e reivindicação dos montantes a que a Região tem direito
e critérios adequados.
–Indústrias alimentares dos produtos da terra e do mar: realidade e
apostas fortes a incrementar face aos estrangulamentos.
–Internacionalização da economia regional: cooperar com entidades
oficiais e agentes, pelas exportações e investimento estrangeiro.
–Periferismo: atenuar os efeitos das distâncias e barreiras.
–Roteiro dos jovens empresários: incentivar e apoiar.
–Sazonalidade turística: combate para equilibrar a economia, empresas e
emprego.

–Serra; Concelhos do Baixo Guadiana e Costa Vicentina: dar vida
vegetal e humana, aproveitar potencialidades e promover.
–Tecido empresarial regional: caraterização, com pontos fortes, pontos
fracos, perspetivas e medidas.

2.Guiões relativos ao CAE de Associação Sociocultural
–Comunidades portuguesas no estrangeiro: em especial com raízes no
Algarve; e reforçar laços.
–Comunidades estrangeiras no Algarve: aprofundar o relacionamento,
integrar e apoiar e criar mais condições para que mais estrangeiros se
radiquem.
–Cultura: uma questão de identidade e fator de atração turística.
–Desemprego jovem: incentivar para fixar, pelo emprego e estabilidade
com dignidade.
–Desporto: linhas de força para dinamização e apoio às modalidades
amadoras e atletas de elite, ligação desporto/turismo e papel das entidades
oficiais e agentes associativos.
–Ensino Superior no Algarve: cooperação com instituições pela inovação
e desenvolvimento: meios financeiros para UALG.
–Fome e pobreza: preocupação em geral, com prospeção e diligências da
Algfuturo para ser dada resposta concreta prioritária aos casos
excecionalmente graves.
–Saúde da responsabilidade do SNS: por estruturas hospitalares públicas
com dignidade e meios que sirvam os residentes e turistas.
–Segurança: prevenção, pela tranquilidade e boa imagem.

Notas: –Poderão ser definidos mais Guiões.
–Em cada CAE os Guiões estão referenciados por ordem alfabética
do primeiro nome.

