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ECONOMIA DO BARLAVENTO EM DEBATE 
- JORNADAS DE SUCESSO (PORTIMÃO, 14/04/18) -

Apontada riqueza e 
potencial excecional do 
Barlavento; identificados os 
“adamastores”; reclamada 
a regionalização e melhor 
saúde; contestado a 
exploração do petróleo; e 
demonstrada a necessidade 
de circulação dos residentes 
entre Algarve e Andaluzia sem 
taxas e de um Plano Geral de 
Requalificação para o Algarve.

(Conclusões)

Organização das Jornadas:

Sessão de Abertura, presidida pelo Magnífico Reitor, 
Prof. Doutor Paulo Águas

Vista geral do Auditório, no momento da Homenagem  
a JOANA SCHENKER 

Sessão de Encerramento, presidida por S.Exa o Secretário de 
Estado das Pescas, Dr. José Apolinário

HOMENAGEM À ALGARVIA JOANA SCHENKER:
CAMPEÃ DO MUNDO DE BODYBOARD (Última página) 



Para garantir no Algarve maior criação de ri-
queza, rentabilidade empresarial e mão de 
obra em quantidade e qualidade, é indispen-
sável atacar a sazonalidade e o periferismo a 
fundo, foi uma das grandes conclusões das Jor-
nadas” ECONOMIA DO BARLAVENTO EM DE-
BATE”, realizadas no dia 14 de Abril de 2018 
em Portimão, em que foi unânime o reconheci-
mento da importância e sucesso da iniciativa. 
- Outra das principais Conclusões, foi a de-
monstração da muita riqueza já produzida no 
Barlavento (com 30 a 40% do Algarve em diver-
sos indicadores), o enorme potencial e a vitali-
dade associativa e empresarial. Foram inventa-
riadas as “sombras e Adamastores” de par com 
“brilhos e luzes” que dão confiança no futuro.
- Foi apontado como relevante preparar um 
Programa de Promoção e Captação de Investi-
mentos para o Barlavento.

1. Iniciativa das Jornadas e organização
As Jornadas foram uma iniciativa da ALGFUTURO, 
em organização conjunta com a CÂMARA MUNI-
CIPAL DE PORTIMÃO, colaboração dos Municípios 
do Barlavento, UALG, EHTA e Agência de Desen-
volvimento do Barlavento e apoio de empresas de 
prestígio operando na zona. 
2. Entidades presentes
Estiveram presentes, o Secretário de Estado das 
Pescas, Deputados, O Magnífico Reitor, os Presi-
dentes da CCDR, AMAL, RTA e Câmaras, Ctes da 
Marinha, GNR e PSP, Diretores do ISMAT e I. Pia-
get, altos responsáveis da Administração Central, 
Diretores Regionais, e 25 Presidentes de Associa-

ções. A UALG esteve em força (além do Reitor) com 
os cinco Moderadores, Diretor da ESGHT e Presi-
dente da AAUALG. Foi um excecional trabalho em 
rede, fundamental para melhorar a capacitação das 
entidades oficiais, associações e empresários. 
3. As homenagens
Foi feita uma Cerimónia de Homenagem à Campeã 
mundial de bodyboard, a algarvia Joana Schenker. 
Foram também homenageados o falecido Presidente 
da Câmara de Albufeira, e o ex-empresário e cida-
dão de referência, o portimonense António Cândido 
Glória que, para lá de outras virtudes, juntamente 
com o agora Presidente da ALGFUTURO teve papel 
importante na organização de Jornadas do género 
realizada há quase duas décadas.
4. AS CONCLUSÕES
Para o conjunto do Algarve, estiveram sobre as me-
sas dos seis Painéis, com meia centena de oradores 
e uma plateia de cerca de duas centenas de parti-
cipantes, a sazonalidade, periferismo, regionaliza-
ção, exploração de petróleo, fundos comunitários, 
formação profissional, mão de obra, inovação, saú-
de, capital, etc.

» Analisada a extrema sazonalidade da economia 
algarvia e periferismo e o facto do Barlavento ser o” 
periferismo do periferismo”, foi tirada a conclusão 
que os problemas de décadas nas infraestruturas 
rodoviárias, ferroviárias e ligações marítimas agra-
vam a atividade empresarial. As medidas tomadas 
para atenuar a sazonalidade no turismo na época 
baixa têm bons resultados, mas precisam ser com-
plementadas com programas estruturais.

SOB O SIGNO DA COOPERAÇÃO E PARCERIAS

CONCLUSÕES DE CARÁCTER GERAL

Painel Estratégico ZONA DO BARLAVENTO

Painel DESENVOLVIMENTO RURAL E FLORESTAS

Painel  SAÚDE - CHAVE DO DESENVOLVIMENTO

Painel MAR / PESCAS



» Por outro lado, foi considerado de urgência absolu-
ta a descentralização de nível regional (regionaliza-
ção) no Algarve, com competências próprias, orgãos 
eleitos e um Conselho Económico-Social. Foi louva-
da a intenção do Governo avançar com um projeto 
embrionário, criticadas as forças que o atacam sem 
nada de concreto proporem e feito apelo à Assem-
bleia da República para desbloquear tão profunda 
inconstitucionalidade, mesmo avançando por fases.
» Na mobilidade rodoviária foi considerado vital 
abrir a porta em “via verde de livre trânsito” aos 
residentes no Algarve e Andaluzia nos movimentos 
entre regiões, para que os 8,5 milhões de andaluzes 
sejam visitas e consumidores frequentes. Eles são 
os nossos vizinhos, com Huelva e Sevilha mais pró-
ximo que Lisboa, e Málaga e Córdova 200 Kms mais 
perto do que o Porto.
» Na ferrovia, a ligação à Europa pelo sul ibérico 
tem que avançar e nas ligações marítimas melhorar 
rapidamente o porto de Portimão e operacionalizar 
Faro, para tráfego de lazer e carga.
» Mereceu veemente contestação a eventual aber-
tura de um furo para exploração de petróleo na 
Costa Vicentina. Face à tremenda competitividade 
empresarial e entre cidades e países, exortaram-se 
todos os agentes a terem como bitola das suas prá-
ticas a excelência, com apostas fortes na inovação, 
diversificação do tecido produtivo, plano integrado 
para interior e serra, forte esforço promocional do 
que de bom temos, etc.
» Foi recomendado às entidades oficiais que junto 
de Bruxelas reclamem maior intensidade de apoios 
e novas políticas, dado que ao longo de 30 anos de 
fundos grandes desequilíbrios não foram corrigidos 
e o Algarve é a região do Continente com mais bai-
xo Índice de Desenvolvimento Global.
» Foi também referenciado que, face à importân-
cia da imagem numa região em que 70% do volume 
de negócios das empresas é feito por consumidores 
não residentes, justifica-se a urgente implementa-
ção de um Plano de REQUALIFICAÇÃO Geral, no 
ordenamento, ambiente, sinalética, estradas, ber-
mas, muros, limpeza e resíduos sólidos, etc, ficando 
tudo um brinquinho.
» Perante os problemas estruturais que afetam a ges-
tão empresarial, os empresários mereceram um voto 

de louvor pela capacidade em ambiente de tormenta, 
ao mesmo tempo que se fez uma forte condenação da 
economia paralela, com apelo a maior fiscalização.
» Os problemas no setor público da saúde foram 
considerados graves e suscitaram grande interesse 
e aceso debate, perante a carência de médicos e fal-
ta do novo Hospital Central.
» Dando sequência à preparação e realização das 
Jornadas, a Associação ALGFUTURO em conjun-
to com as Associações envolvidas intensificarão a 
cooperação entre si e junto dos poderes públicos.
» Pela sua gravidade económica e social, os proble-
mas no setor das pescas justificaram destaque.
Nos diversos Painéis houve importantes in-
tervenções e intensos e profundos contribu-
tos e debates (ver site da ALGFUTURO).
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A FORÇA DA PARTICIPAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES

ORADORES E MODERADORES
Sessão de Abertura
Paulo Águas, Isilda Gomes, José Vitorino e José Lourenço Santos
Sessão de Encerramento
José Apolinário, Isilda Gomes, José Vitorino, Pedro Ornelas  
e Fernando Raposo
Painel: Potencialidades; estrangulamentos; estratégias  
de desenvolvimento; e papel dos fundos comunitários
Moderador: Luís Coelho – UALG 
Oradores: Francisco Serra, Jorge Botelho, José Gonçalves,  
Luís Encarnação, Rui André, Isilda Gomes, Luís Cacho  
e Pedro Lopes.
Painel: Inovação, Formação, Emprego
Moderador: Hugo Barros – UALG
Oradores: Hélder Carrasqueira, Rui Loureiro, Nelson de Sousa, 
Madalena Feu, Elisabete Mendes, Paula Vicente,  
Angelina Ramos e Luís Martins.
Painel: Saúde, Chave do desenvolvimento
Moderador: Luís Coelho – UALG
Oradores: Luís Graça e Cristóvão Norte.
Painel: Turismo, Comércio, Desporto e Cultura
Moderadora: Ana Isabel Renda – UALG
Oradores: Nuno Alves, Desidério Silva, Elidérico Viegas,  
Álvaro Viegas, Paulo Pinheiro, Artur Gregório, Michael Reeve, 
Artur Esteves, José Carlos Catarino e Luís Filipe Brito.
Painel: Desenvolvimento Rural e Florestas
Moderador: Amílcar Duarte – UALG
Oradores: Fernando Severino, Vítor Vaz Pinto, Carlos Gracias, 
Vera Sustelo, Manuel Marreiros, Emílio Vidigal Prazeres, José 
Vilarinho, José Paulo Nunes e Vítor Oliveira.
Painel: Mar/Pescas
Moderadora: Margarida Castro – UALG
Oradores: Santos Arrabaça, Teresa Coelho, Miguel Gaspar, 
Mário Galhardo, Fábio Mateus, Armindo Francisco, Rui Jesus, 
Miguel Rodrigues e André Dias.

Painel  TURISMO, COMÉRCIO, DESPORTO, CULTURAPainel  INOVAÇÃO, FORMAÇÃO, EMPREGO



Morada (sede):
Rua do Bocage, 52,
r/c dto., 8000 Faro

Telefones:
Tel.: 289 145 229
Telm.: 910 167 925

Internet:
http://www.algfuturo.pt
www.facebook.com/AlgFuturo

Email:
algfuturo@gmail.com
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HOMENAGEM À CAMPEÃ DO MUNDO 
JOANA SCHENKER

Joana Schenker “descobrindo” o Troféu e José Vitorino  
lendo a dedicatória nele inscrita, com entidades oficiais felizes  
pela homenagem

Joana Schenker, segurando o troféu e expondo palavras de agradecimento, com “hino” ao mar e excelentes praias do Algarve, do melhor 
do mundo, como disse.

Colaborações institucionais: Apoios empresariais: 

O SITE ALGFUTURO.PT CONTÉM VASTA INFORMAÇÃO, PARTICIPE! CONSULTE!

RECONHECIMENTO PELO FEITO 
E PROMOÇÃO DO ALGARVE  
(troféu com prancha e foto gravada)

“Campeã nacional, europeia e mundial de 
bodyboard, a algarvia JOANA SCHENKER 
nasceu em Sagres, terra das Descobertas. 
Também ela é um símbolo de excelência 
e dos valores ligados  ao mar e ambiente, 
que promovem e afirmam o Algarve.
Nas Jornadas do Barlavento, é justo que 
o Algarve lhe preste esta justa HOMENA-
GEM e lhe diga OBRIGADO!”
Algarve, 14 de abril de 2018
O Presidente da Comissão Organizadora das Jornadas
(José Vitorino)


