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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

ir a site algfuturo.pt e 
ver negócios/business

BINALG - BOLSA DE INVESTIMENTOS E NEGÓCIOS DO ALGARVE
(Ponto de encontro para parcerias idóneas)

 “Qualquer português que vem ao Algarve e qualquer forasteiro que tem bom 
gosto tem obrigação de se sentir bem no Algarve”

“Anyone visiting the Algarve, Portuguese or foreigner, is sure to feel welcome 
and glad to be here.”   (Presidente da República de Portugal)
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ALGARVE É EXCELÊNCIA

Palavras de abertura  
O Algarve tem empresários, produtos, serviços e oportunidades de 

negócio de Excelência.

Com a publicação “Excelências do Algarve” e a BINALG-Bolsa de 
Investimentos e Negócios do Algarve, faz-se promoção e dinamização 

negocial, gerando riqueza e empregos.

A Mostra do “Reino das Excelências” é poderosa, mas ganha maior 
relevo pelo HONROSO APOIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA à 

ALGFUTURO. 

Pela primeira vez, para uma região, faz-se “PROMOÇÃO TOTAL” e 
há uma Plataforma para encontros de negócios dinamizada por uma 

entidade privada sem fins lucrativos.

É difícil, mas vale a pena. SEJAM BEM VINDOS!

17.08.19 // O Presidente da Algfuturo (José Vitorino)

 

Índice resumo

Mensagem de S.Exa. o Presidente da República // Bilhete de Identidade do Algarve

Por um desígnio do Algarve e de Portugal // Rosa dos Ventos das excelências

Grandes grupos: Turismo, cultura / Mar, pescas

Agricultura / Ensino, formação / Segurança, saúde

Investigação, inovação // Desportistas Algarvios Super Campeões  // Municípios

Contactos úteis // ALGFUTURO; informações // Distinções empresariais

FICHA TÉCNICA DO PROJETO 

Propriedade: ALGFUTURO-União Empresarial do Algarve Iniciativa: Bienal Empresarial do Algarve/2019 

Título genérico da publicação: As Excelências do Algarve Intervenções: Promover as excelências do 

Algarve, cooperar para desenvolver e incentivar negócios  Lema: Por um desígnio do Algarve e Portugal 

Âmbito: Algarve/Portugal/Mundo Prioridade: Economia interna 

Aceleradores: BINALG-Bolsa de Investimentos e Negócios do Algarve, Banca, Estado.

   
site algfuturo.pt e ver negócios/businessCOMO DESPOLETAR NEGÓCIOS?
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MENSAGEM DE SUA .EXA. O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
4.º Aniversário ALGFUTURO

Infelizmente, não posso estar convosco hoje, mas envio um grande abraço 

e ao mesmo tempo uma palavra de gratidão.

Gratidão pelos quatro anos de trabalho, de capacidade de sonho, de 

concretização de abrangência, de ecumenismo, que a AlgFuturo, sob a 

liderança de José Vitorino, soube imprimir numa região particularmente 

importante e a pensar num período temporal em que múltiplos são os desafios.

Desafios de descentralização, de desenvolvimento, justiça social, de 

aumento das exportações, de incentivo ao turismo, de acolhimento e 

aceitação de ideias que vêm de fora, um pouco de todo o mundo.

Não podendo estar convosco, sei o significado deste dia, e quero exprimir-lhes 

o apoio do cidadão, mas não menos do Presidente da República Portuguesa.

Bem hajam!

Marcelo Rebelo de Sousa 

 05.07.19

(ver vídeo no site algfuturo.pt)
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A) POR UM DESÍGNIO DO ALGARVE E DE PORTUGAL
No Congresso “Pela Excelência da Economia do Algarve” que a 
ALGFUTURO realizou em 2017 com a presença de S.Exa. o Presidente da 
República, foi decidido realizar a Bienal Empresarial do Algarve/2019.

Esta Bienal vai ser feita, com o lançamento deste ambicioso e inovador 
projeto com desígnio regional, nacional e internacional.

Serão envolvidas entidades associativas, empresariais de produção 
e distribuição de todo o Algarve e fora dele, e cooperando com as 
entidades públicas. Alargamos um abraço solidário e de negócios e 
esperamos por si!

BILHETE DE IDENTIDADE DO ALGARVE

16 Municípios 
4996,8 Km2 
441.929 Hab 

58.110 estrangeiros residentes 
300 dias de sol 

Produtos e serviços  (Rosa dos Ventos das Excelências - pág. 10 e 11) 
315 dias sem chuva 

155 Km de costa 
7800 milhões € VAB 

9 Milhões de movimentos no Aeroporto de Faro 
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B) Tudo numa Única  Região:  
TERRA PROMETIDA E ACOLHEDORA
Na generalidade dos domínios, o Algarve dá satisfação plena aos 
“ADN(s) individuais,” vida em família e sociedade, em cinco  
vértices cardeais!

*Negócios * Lazer *Trabalhar *Viver *Estudar

O turismo oferece muitas excelências, mas o Algarve no seu todo é um 
universo de oportunidades. A opinião é unânime, desde S. Exa. o Presidente 
da República Portuguesa, aos visitantes, como revelam os inquéritos e o 
facto de “quem vem, volta”.

Resumem-se as fortes “cartas credenciais” do Algarve, que fazem dele uma 
região idílica, atraindo milhões de pessoas para férias, negócios, congressos, 
etc: segurança; oportunidades de negócio nos setores do turismo, 
agricultura, pesca, indústria, novas tecnologias, imobiliária e produtos de 
excelência; Universidade; modernos hospitais privados; bom clima; serviços 
públicos modernos; desporto para todos; custo de vida mediano; boa 
gastronomia; ambiente limpo; bons equipamentos sociais, etc.

E os algarvios recebem bem todos os portugueses e estrangeiros!

David Cameron Mário Soares José Saramago

Günter Grass Excecional Cataplana

... simplesmente  
os melhores



|6

UM PROJETO INOVADOR NO PAÍS E PARA O PAÍS 
1. CICLO DE DESENVOLVIMENTO AVANÇADO E 
ACELERADORES: DIVERSIFICAÇÃO PRODUTIVA E COESÃO 
SÃO VITAIS

Há 770 anos, D. Afonso III 
conquistou o Algarve, último 
território que anos depois viria a 
integrar Portugal.

Daqui partiram as Descobertas 
com o Infante D. Henrique 
(Lagos/Sagres). Já tivemos ciclos 
de grande fulgor e, embora com 
medidas pendentes, o Algarve 
oferece hoje um futuro seguro, 
em que a Universidade é a maior 
força propulsora.

O valor Acrescentado Bruto 
ronda os 7800 milhões e há sinais 
do dealbar de um ciclo avançado, 
assente: em novas empresas 

tecnológicas; terciarização dos 
setores primário e secundário; 
maior produtividade, produção 
e valor acrescentado, com 
processos de inovação.

Mas para o sucesso absoluto, 
além do planeamento, são 
indispensáveis “aceleradores de 
realização”.

As debilidades estruturais das 
variáveis macroeconómicas do 
país (deficite da balança de bens, 
dívida pública, etc.) têm que 
ser superadas com o contributo 
de todas as regiões e com 
aceleradores de realização.

(...) aqueles que por obras valorosas se vão da lei da morte libertando (...)

Luís Vaz de Camões
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2- PROMOÇÃO E PRODUÇÃO EM EXCELÊNCIA, AO ENCONTRO 
DAS COMUNIDADES PORTUGUESAS E ATRAVÉS DOS 
“ILUSTRES” QUE O ALGARVE ATRAI.

O caminho é mais promoção externa para captar investimento “estrangeiro” e novos 
mercados e segmentos, para exportação de bens e turismo.

Temos que intensificar a ação junto das Comunidades Portuguesas e as respetivas auto-
ridades . O ex-Senador Edward Kennedy (na foto em conversações com José Vitorino, Sec. 
Estado das Comunidades Portuguesas) nos EUA, foi um exemplo dos mais relevantes que 
atesta o prestígio das nossas Comunidades. 

Têm que se recuperar quadros altamente qualificados que saíram e cativar outros dis-
poníveis para vir.

3 - APOSTAR NO MERCADO INTERNO É ESTRUTURAL E 
ESTRATÉGICO

Aposta vital é o mercado interno, produzindo mais e com maior produtividade e valor 
acrescentado, promovendo e dinamizando no limite negócios e cadeias de valor induto-
ras de processos de inclusão económica e social de zonas em letargia de exclusão (largas 
zonas do Algarve e país). 

O relevo é ainda maior se tivermos em conta que na exportação de bens os conteúdos 
importados rondam os 50%.

O que está em causa é: mais negócios internos; mais investimentos, mais empregos, mais 
produção, mais consumo português; menos importações; mais exportações; menos emi-
gração; mais divisas.

Personalidades de dimensão mundial como Luís Figo, desde há muito ligado ao Algarve, 
são para nós uma honra e promovem a região. (Na foto recebe a medalha de ouro do Mu-
nicípio  de Faro por José Vitorino)

Luís Figo

Edward Kennedy
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4. BINALG – BOLSA DE INVESTIMENTO E NEGÓCIOS DO 
ALGARVE, É PEÇA CHAVE DO PROJETO
Ponto de encontro de parcerias idóneas. 

Face à globalização e força dos 
grandes canais de distribuição, 
por um lado, deve-se cooperar 
com eles, mas é preciso chegar 
mais perto do consumidor 
final, para que este exerça a 
sua influência, aumentando 
a pressão da procura sobre o 
excelente produto português. 

Daí resultará maior consumo 
das Excelências e preços mais 
justos, no encontro das curvas de 
procura e da oferta, com o fator 
excelência integrado.

É neste quadro regional e 
também nacional que se 
apresentam MOSTRAS do 
ALGARVE, total e/ou temático. 

Por sua vez, a BINALG – Bolsa 
de Investimentos e Negócios 
do Algarve é despoletadora de 
negócios em interação com 
as Comunidades Portuguesas, 
Turismo de Portugal, AICEP, 
Universidade do Algarve e outras 

entidades públicas, Câmaras de 
Comércio (Franco-portuguesa – 
CCIEFP – e outras), Associações 
no Algarve, país e estrangeiro, a 
implementar por fases.

A Algfuturo tem um inventário 
dos empresários/produtos/
serviços e tem conhecimento 
no terreno, desencadeando 
contactos de negócios/parcerias 
conforme as solicitações na 
BINALG. As negociações entre 
parceiros de negócio serão 
diretas.

António Saraiva - Presidente da CIP
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5- PAPEL ACELERADOR 
DO ESTADO, BANCA E 
ALGFUTURO 

Os empresários e sociedade civil 
são a força motora do País.

Contudo, ao Estado cabe um 
importante papel na aposta pela 
economia interna em geral e em 
particular nas zonas deprimidas, 
em que já não há, em muitos 
casos, sinergias de partida. 

E é nos incentivos fortes e no 
combate à burocracia que se 
devem concentrar as prioridades,  
atraindo população e captando 
investimentos. 

Cabe também à banca um 
relevante papel, enquanto a 
Algfuturo, por si e através de 
Protocolos, contribuirá como 
polo congregador e difusor.

Neste projeto, o nosso “mar” 
é a Excelência de produtos e 
serviços.

Portanto, o Algarve, MOSTRA-
SE agora na plenitude das suas 
riquezas e excelências, aberto ao 
mundo e “entrando” no Mundo.

As linhas de força são claras. 
Máximo de negócios em cada 
região;entre regiões e entre 
estas e o mundo. Em particular 
Algarve com Andaluzia, que 
constitui um espaço natural, 
humano, geográfico e de 
negócios, sendo de eliminar as 
barreiras de circulação

M
U

N
D

O

M
U

N
D

O

6- PARCERIA E COOPERAÇÃO 
PELA “EXCELÊNCIA”
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SABORES, AROMAS E OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO
 SEM FI

M

“R
O

SA
 D

OS VENTOS” DAS EXCELÊNCIAS DO ALGARVE

Golfe 
(300000 jogadores e 

1,4 milhões de voltas/ano)
Bandeiras azuis (92)

Turismo - alojamento
(região mais importante)

Serviços diversos de alta qualidade
Artesanato tradicional

Aeroporto de Faro (9M emb/desemb)
Imobiliária (de qualidade)

Divisas do turismo 
(8000 M€) (Cerca de 50%)

Atum 
(100% do Continente)

Amêijoa boa (90%)

Perceves (50%)

Ostras (90%)

Polvo (cerca de 40%)

Aquicultura 
(Mais de 50%)

Sal marinho 
(110000 ton - 90%) 

(DOP Flor de Tavira)

Alfarroba 
(100%)

Abacates (100%)

Aguardente (DOP)

Batata doce (IGP)

Frutos vermelhos
Citrinos (300.000 ton/100%/IGP)

Vinho (13000 hl de mosto)

Floricultura
Cortiça - componentes 
            

Conforme os seis grandes Grupos de 
atividades adiante destacados em 
breves sínteses, conclui-se que há uma 
boa Universidade e produtos e serviços 
de eleição em vários setores.

7 - ECONOMIA E SOCIEDADE EM RESUMO: FORTE 
NO TURISMO E FORTE NOUTROS SETORES

 Os jovens têm bons 
estabelecimentos de 
ensino, há qualidade de 
vida, o desporto abrange 
todos e na alta competição 
no desporto são muitos 
os Super Campeões da 
Excelência. 

Resumindo a área 
económica, apresenta-se 
uma “rosa dos ventos” 
com produtos de 
produção quase exclusiva 
no Algarve, ou que se 
afirmam pela Excelência.

Nota: (...) representatividade nacional
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ABRANTES | ARCOS DE VALDEVEZ | FÁTIMA | SETÚBAL | SERRA DA ESTRELA | TÁBUA

ALVOR  |  ALBUFEIRA  |  VILAMOURA

www.lunahoteis.com
00351 289 009 400



13|

Algarve é Excelência|

TURISMO, CULTURA, PATRIMÓNIO, AMBIENTE E SERVIÇOS 
- Há mais de meio século que o Algarve é a meca do turismo 
nacional e das divisas.

Pelas condições gerais de 
excelência (sol, mar, praias, 
golfe, gastronomia, animação, 
alojamento e restaurantes de 
alto nível), o Algarve é desde há 
cerca de meio século a meca do 
turismo nacional, liderando em 
número de turistas, dormidas, 
divisas e bandeiras azuis (92).

A Universidade e o turismo são 
fatores poderosos de atração de 
investidores e pessoal altamente 
qualificado, numa região em 
que os estrangeiros residentes 
já são mais de 10% da população, 
a maior parte do Reino Unido. 
O padrão geral da oferta 
empresarial é de qualidade, com 

Joaquim Romero Magalhães

Arco da Vila - Faro

Festival do Marisco - Olhão Associação de Escolas de Surf - Sagres
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um aumento crescente para a 
Excelência. Considerando as 
dormidas de não residentes no 
Algarve nas camas de todos os 
meios de alojamento, destacam-
se  os turistas provenientes do 
Reino Unido, Alemanha, Holanda, 
Irlanda, etc, , portugueses 
e “nuestros hermanos” de 
Andaluzia, que serão muitos mais 
quando circularem sem custos na 
Via do Infante. O contributo da 
região no equilíbrio da balança 
comercial e das contas públicas, 
estima-se em cerca de 50% dos 
16000 milhões de € de divisas 

do turismo. São relevantes: o 
Aeroporto Internacional de 
Faro (com quase 9 milhões 
de passageiros embarcados e 
desembarcados), o porto de 
cruzeiros de Portimão, o Estádio 
Algarve, os Casinos, Autódromo 
Internacional do Algarve, 
Centro Hípico de Vilamoura, 
Marinas, Centros Desportivos 
de Alto Rendimento, Parques 
Aquáticos, etc. É importante o 
papel da imobiliária residencial 
e das atividades marítimo - 
turísticas. Entre os grandes 
eventos, a Concentração Motard 

Campeonato do Mundo de F1 
Motonáutica - Portimão

Termas - Monchique

Autódromo Internacional 
do Algarve Festival MED - Loulé
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é expoente maior e é rico o 
património histórico-cultural 
e gastronómico. O Algarve está 
cada vez mais competitivo: 
gestão empresarial; bons 
profissionais; forte turismo de 
saúde emergente; muita e boa 
oferta cultural, patrimonial, 
natureza, artesanato e ambiental 
(a Ria Formosa é uma maravilha 
mundial); grandes melhorias 
trazidas pelo setor privado da 
saúde, etc. O Programa Portugal 
20-30 permitirá dar resposta a 

várias melhorias por fazer. 
A ilustre escritora algarvia Lídia 
Jorge, Joaquim Romero Magalhães 
(recentemente falecido e que se 
homenageia), José Saramago, 
António Lobo Antunes, o ator Luis 
Vicente e outros grandes vultos 
(naturais/ visitantes/residentes) 
partilharam/partilham as 
suas obras e arte.Nos serviços, 
a oferta é ampla e de nível 
elevado, o ambiente é bom e foi 
ganha a grande batalha contra a 
exploração de petróleo.

Sede da AHETA

Estádio Algarve
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Ostra (Culatra)

Ministra do Mar na 
Congelagos

Culatra

Economia do Barlavento em 
debate - Pescas
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MAR, PESCAS, AQUACULTURA E INDÚSTRIAS
Setor estratégico forte

Desde sempre, o mar/pescas 
é vital e já foi a principal 
atividade económica. As 
conserveiras reduziram-se, 
mas há casos de sucesso, 
ao mesmo tempo que, com 
a despoluição das Rias e o 
trabalho desenvolvido pelo 
CCMAR (Centro de Ciências 
do Mar da Universidade do 
Algarve), IPMA e a intervenção 
das Associações do setor, há 
resultados positivos:

A indústria naval tem-se 
modernizado e há grandes 
investimentos em congelação, 
transformação e conservação 
de pescado, com as mais 
altas tecnologias, sendo de 
acompanhar a evolução do 
stock da cavala. A expansão da 
aquacultura nas Rias Formosa e 
Alvor e offshore é assinalável.

Na frota, há embarcações das 
melhores do mundo.

O Algarve representa: mais 
de 20% do valor nacional do 
conjunto das espécies marinhas; 
a quase totalidade da ameijoa 
boa, conquilhas, camarões, 
gambas e lagostins; quase 
metade do polvo; a quase 
totalidade das 114.000 toneladas 
de sal marinho, estando o 
Sal de Tavira reconhecido 
como DOP (Denominação 
Origem Protegida); há muitos 
investidores interessados 
no incremento nos viveiros 
de ostras; e os perceves são 
excelentes.

Estão em preparação áreas 
de proteção ambiental e de 
espécies.

Formosa - Cooperativa de  
Viveiristas da Ria-Formosa

Área protegida 
Armação de Pêra

Covos (Polvo) antes e depois »»»
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Vitacress
Sede da In Loco

Loja da Aguardente e do 
Medronho - Monchique
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AGRICULTURA, INDÚSTRIAS  
AGROALIMENTARES, FLORESTAS
Em geral, ciclo positivo e com múltiplas oportunidades

Nas últimas décadas o 
ciclo é positivo, sendo a 
hortofruticultura das mais 
avançadas do país. A excelência 
das produções e preocupação 
pela qualidade ao serviço 
do consumidor é atestada 
pelas Indicações Geográficas 
Protegidas e Denominações de 
Origem atribuídas aos Citrinos, 
Batata Doce, Mel e Aguardente 
e técnicas que em geral são 
seguidas. O ciclo é de procura 
do Algarve por investidores 
e operadores nacionais e 
estrangeiros, sendo uma região 
com grandes oportunidades. 
São consistentes os aumentos 
de produção e produtividade 
nas culturas de regadio, com 
destaque para os produtos 
em que o Algarve é muito 
representativo (no caso dos 
citrinos 300.000 ton/ano), 
frutos vermelhos e abacates, 
floricultura, agricultura 
biológica, batata doce, 
amendoim, etc. Sobressaem 
as Centrais Citrícolas com 
modernas tecnologias, fábricas 
de sumos e aumento acentuado 
das exportações de citrinos, com 
fama mundial.

Aspeto que merece particular 
acompanhamento é o 
abastecimento de água, para 
garantir o consumo humano, 
atividades económicas e outras. 
Na zona da serra predominam 
o pinheiro manso, sobreiro, 
eucalipto e medronheiro.

Contudo, os incêndios têm sido 
uma calamidade, em especial 
em Monchique. São de referir as 
iniciativas de recuperação pela 
Associação do setor e algumas 
a nível público, mas tudo muito 
lento e sendo indispensáveis 
medidas de revitalização 
estruturantes.

A atividade cinegética tem 
expressão nalgumas zonas.  
Nas últimas décadas a 
“revolução” foi grande, 
conquistando as culturas de 
regadio muitos dos anteriores 
terrenos de sequeiro. A 
alfarrobeira mantém expressão 
significativa e com uma nova 
fábrica de alta tecnologia; 
no setor corticeiro ainda há 
empresas de renome; e no 
vinho é marcante a excecional 
qualidade e diversidade da 
oferta.
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Centro de Alto Rendimento de 
Vila Real de Santo António

Protocolo Algfuturo / 
Associação Académica

Homenagem à Seleção NacionalISMAT

Escola de Hotelaria e Turismo

Cerimónia com Rosa Mota
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ENSINO, FORMAÇÃO, JUVENTUDE E DESPORTO
Intensa atividade

Jovens, cidadãos em idade ativa 
ou reformados, aos milhares 
adquirem conhecimentos 
e mantêm as “mentes sãs 
em corpos sãos” através de 
atividades das mais diversas, 
com papel relevante do IPDJ e 
clubes.

Pelo clima, instalações e 
condições técnicas, ao Algarve 
afluem grandes equipas e atletas 
de todo o mundo, para jogos, 
estágios e eventos diversos.

O Centro de Alto Rendimento 
de Vila Real de Santo António é 
de excelência mundial, mas na 
região há outros de propriedade 
privada.

No Ensino Superior, a 
Universidade, o ISMAT e o 
Instituto Piaget dão uma 
excelente resposta, tal como 
o Ensino Pré-escolar, Básico 
e Secundário, cobrindo toda a 
região com qualidade, através de 
550 estabelecimentos de ensino.

Em termos de juventude, 
destacam-se os cerca de oito 
mil alunos da Universidade 
do Algarve, muitos dos quais 

estrangeiros, atraídos pelas 
boas condições. A Associação 
Académica desempenha um 
papel fundamental na região, 
com Protocolo com a Algfuturo.

Na formação profissional, 
IEFP, Escola de Hotelaria e 
Turismo, FOR -MAR, associações 
e empresas têm trabalho de 
mérito.

No desporto, são muitos os 
algarvios Super-Campeões em 
quase todas as modalidades 
a nível europeu, mundial e 
olímpico (ver adiante )

A região é honrada com as 
conquistas dos seus atletas e 
a visita/presença de outros 
grandes vultos, retribuindo 
com homenagens e atenções 
devidas. São disso exemplos, as 
homenagens à Seleção Nacional 
de Futebol (Campeã da Europa), 
Luis Figo, Rosa Mota, Carlos 
Lopes, Luis Filipe Scolari, etc. 
todos expostos na Mostra 
fotográfica da Algfuturo na sua 
Sede social, Fatacil e noutros 
espaços..
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SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ALBUFEIRA

Cruz Vermelha de Tavira 
 (aniversário)

Eusébio no uso da palavra
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SEGURANÇA, SAÚDE E SOLIDARIEDADE

A segurança, saúde e 
solidariedade são direitos 
inalienáveis e fatores de 
tranquilidade psicológica 
fundamentais para a qualidade 
de vida.

Deve melhorar-se sempre, mas 
quem quiser viver, fazer uns 
dias de bom lazer, ou turismo 
de saúde no Algarve, tem 
muito boas condições de meio 
envolvente. São bons os Corpos 
de Bombeiros.

O Algarve sempre foi uma terra 
de paz, profundamente solidária 
e que tem registado grandes 
avanços nos cuidados de saúde 
privados, médicos de família e 
INEM. A Universidade do Algarve 
tem trabalho excecional, já com 
vários prémios. 

Por exemplo, as ações solidárias 
da CEAL (Confederação dos 
Empresários do Algarve) por 
Moçambique (cheias) e Timor, 
foram de grande significado 
(presidente da Algfuturo era o 
presidente da CEAL).

Eusébio e outros futebolistas 
participaram no Algarve na 
iniciativa de recolha de fundos 
(foto)

Apesar dos milhões de turistas 
e visitantes, excetuando casos 
pontuais a erradicar, o civismo 
geral e a ação das forças da 
ordem e da Judiciária, garantem 
tranquilidade.

Na saúde, além das muitas 
clínicas, os hospitais privados 
abertos nos últimos anos, dão 
boa resposta nas consultas 
e cuidados hospitalares, 
complementados com mais 
de uma centena de farmácias. 
Quanto ao SNS, os Fundos 
Comunitários do Portugal 20-30 
são importantes para responder 
com urgência às carências, 
em particular o novo Hospital 
Central.

Na vertente social, os Centros 
de Dia, Jardins de Infância, 
Unidades de Cuidados 
Continuados e apoio aos mais 
carenciados, pelas Misericórdias, 
Cruz Vermelha, IPSS e outras 
associações em todo Algarve, são 
em muitos casos de excelência.
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Culatra - Comunidade Sustentável

Sun Concept
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INVESTIGAÇÃO, INOVAÇÃO, NOVAS TECNOLOGIAS:   
HÁ BOAS PERSPETIVAS

É uma área fundamental numa 
sociedade global em acelerada 
mutação, tanto nas novas 
tecnologias por si mesmo, como 
sobretudo quando aplicadas aos 
processos produtivos, seja para 
redução de custos, produtividade, 
ambiente, etc.

Particularmente no Algarve, são 
numerosas as oportunidades e 
necessidades no mar, turismo, 
agro-alimentares, saúde, etc., 
mas pesem as dificuldades 
há avanços relevantes com 
exemplos paradigmáticos que 
orgulham a região.

Merecem relevo os desempenhos 
do IPMA, CCMAR, CIMA e o 
CRIA(os dois últimos ligados à 
Universidade do Algarve).

Ao Polo Tecnológico do Algarve 
(já lançado e em fase de 
instalação no Campus da Penha 
da UALG) vai caber um papel 
estratégico na investigação 
e ligação investigadores/
empresários/alunos, num 
processo interativo fundamental.

Merece especial referência 
o projeto de “Comunidade 
Energética Sustentável - 
Culatra 2030”, com louvor à 
população, dirigentes da AMIC 
e sua presidente em particular 
e do Centro de Investigação 
Marinha e Ambiental (CIMA) da 
Universidade do Algarve.

Há empresas de ponta no Algarve 
de nível mundial, algumas 
distinguidas com troféus nas 
Comemorações do 4º Aniversário 
da Algfuturo: CONGELAGOS, 
SUN CONCEPT, SPAROS, 
Embarcação POEMA DO MAR. O 
projeto “Comunidade Energética 
Sustentável - Culatra 2030” 
também foi distinguido. 

O troféu entregue foi um Infante 
D. Henrique, símbolo maior 
da investigação e inovação 
com a Escola de Sagres e as 
Descobertas.

A Universidade do Algarve 
também foi distinguida pelo seu 
relevante papel, na pessoa do 
Magnífico Reitor.
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DESPORTISTAS ALGARVIOS SUPER CAMPEÕES 

São o orgulho da nossa alma e coração, como dirigentes 
internacionais, árbitros FIFA e desportistas com pódios  
europeus/outros continentes, mundiais e olímpicos.

A ALGFUTURO distinguiu-os com  
DIPLOMAS DE MÉRITO E RECONHECIMENTO. 

Joana Schenker

César Correia

Silvia Domingos
João Moutinho

Manuel José

relatosdabola.blogspot.com
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José Monteiro

Ana Dias

Campeões de Tiro: José Faria, Paulo Miranda, Helder Cavaco e Armelin Rodrigues João Cavaco

João Campos

Manuel Cajuda

Jorge Pessanha Viegas

Luís Conceição

João Virginia

Ricardo Santos

Sérgio Piscarreta

Hugo Rocha

mediotejo.net/

DESPORTISTAS ALGARVIOS SUPER CAMPEÕES 
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Carlos Cabral   

Rui Coimbra

Pedro Cary
Ana Cachola

Cláudia Neto

Ruben Guerreiro

Teresa Duarte

Jody Lot

Campeões de Pesca 
Desportiva:
Alexandre Dionísio, 
Célio Alves, 
João Pardal,
Nuno Sousa, 
José Luís Costa

Ezequiel Canário

Ricardo Melo Gouveia

planetalgarve.com

http://swell-algarve.blogspot.com

DESPORTISTAS ALGARVIOS SUPER CAMPEÕES 
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reservas@pedrasdelrei.com - tel: +351 281380600
www.pedrasdelrei.com

Pedras d’el Rei , o lugar onde a natureza uniu o campo e o mar numa perfeita fusão de cores e odores, 
realçado pela sua localização no Parque Natural da Ria Formosa. 

Alugamos apartamentos e villas para férias e/ou fins de semana, com capacidade para 2 a 8 pessoas e 
completamente equipados

O Parque Mais Completo de Portugal Quarteira - Algarve - Portugal

www.aquashowparkhotel.com
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A FORÇA E EXCELÊNCIA DOS 16 MUNICÍPIOS E SEUS PRESIDENTES
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A FORÇA E EXCELÊNCIA DOS 16 MUNICÍPIOS E SEUS PRESIDENTES
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CONTATOS ÚTEIS 

A.R.Saúde Algarve (+351)289 889 900  

Adm. Portos Algarve (+351)269 860 600 

Aeroporto (+351) 289 800 800

Água (+351) 213 221 111

Alfandega (+351)289 818 578

Amal - Comunidade Intermunicipal do 

Algarve (+351) 289 880 800 

Autódromo Internacional do Algarve  

(+351)282 405 600 

Caminhos de Ferro-Informações  

(+351) 218 884 025

CCDR Algarve (+351)289 895 200 

Centro Hosp. do Algarve   

(+351)289 891 100 

CNIS - União das IPSS (+351)226 068 614 

Direção de Finanças de Faro  

(+351) 289 880 400 

Direção Regional da Cultura do Algarve  

(+351) 289 896 070 

Docapescas (+351)213 936 100 

DRAPA - Direção da Agricultura e Pescas Do 

Algarve (+351)289 870 700 

EDP (+351)800 505 505

Estádio do Algarve (+351)289 990 360 

GNR Faro (+351)289 887 600 

Hospital de Loulé (+351)289 249 750 

Hospital Lusíadas (+351)289 892 040 

HPA (+351)282 420 400 

IAPMEI (+351)226 152 000 

ICNF- Instituto de Conservação da Natureza 

e Florestas (+351)213 507 900 

IEFP (+351)300 010 001 

INEM (+351) 213 508 100 

Instituto Piaget (+351)808 203 049 

IPDJ -Instituto Português da Juventude  

(+351) 289 891 820 

IPMA- Instituto Português do Mar e da 

Atmosfera (+351) 218 447 000

ISMAT - Instituto Superior Manuel Teixeira 

Gomes (+351) 282 450 430

Linha do Cidadão Idoso (+351)800 203 521

Linha Saúde 24 (+351) 808 24 24 00

Loja do Cidadão (+351)707 241 107

Número Nacional de Socorro 112

Polícia Judiciaria (+351)289 884 500

Portimão Arena (+351)282 470 700

Proteção Civil (+351)800 203 203

Provedor de Justiça (+351)808 200 084

PSP - Faro (+351)289 899 899

RTA - Região de Turismo do Algarve  

(+351) 289 800 400

SEF-Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 

(+351) 289 817 044

Segurança Social (+351)300 502 502

Táxis (+351) 289 895 795

Teatro Lethes (+351)289 878 908

Teatro Municipal de Faro -Teatro das Figuras 

(+351) 289 888 100

União das Mesericórdias Portuguesas 

(+351)218 110 540

União Europeia (+351) 800 222 001

Universidade do Algarve (+351)289 800 100
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ALGFUTURO: VALE A PENA SER SÓCIO.
Comprar, Vender ou Investir: temos parceiros idóneos para si.

ALGFUTURO-UNIÃO EMPRESARIAL 
DO ALGARVE, é uma associação de 
direito privado, sem fins lucrativos, 
representativa de empresas de 
todos os setores em todo o espaço 
geográfico, com intensa atividade, 
talvez a mais dinâmica do País.

Trabalha em rede com quase três 
dezenas de associações sócias e 
coopera com outras associações, 
Universidade do Algarve, Câmara 
Municipal de Faro, outras 
autarquias e organismos, a nível 
regional, nacional e internacional.

Temos um conhecimento profundo 
da região e das pessoas.

Somos um “acelerador” de 
negócios (no Algarve e de/
para o Algarve) através de 
(a)/em ligação, com:

- BINALG – Bolsa de Investimento e 
Negócios do Algarve 
- GAID (Gabinete de Apoio aos 
Investidores da Diáspora) 
- Turismo de Portugal  
- AICEP

E ainda pela presença em feiras 
com ”ALGARVE  MOSTRA-SE” e 
diretamente nas nossas instalações. 
Acresce a intensificação das relações 
com a UNIÃO EUROPEIA e ligação às 
COMUNIDADES PORTUGUESAS.

APOIO AOS SÓCIOS 
A Algfuturo presta apoio de 
informação técnica e jurídica 
gratuita aos sócios nas seguintes 
áreas: 
-Criação de Empresas; Registo 
Comercial; -Fiscalidade; Direito 
Comercial; Direito do Trabalho; 
Direito Família; Direito Sucessório; 
Arrendamento/Compra/
Venda;Outros

SERVIÇOS

Através de Protocolos a Algfuturo 
sugere aos sócios empresas idóneas 
nos seguintes domínios:

-Formação Profissional 
-Higiene e Segurança no Trabalho 
-Segurança Alimentar 
-Segurança de pessoas e bens 
- Banca 
-Seguros 
-Projetos de investimento 
-Candidaturas a fundos comunitários 
-Publicidade 
-Marketing 
-Ordenamento/Urbanismo/Licenças 

 
ORGÃOS DIRIGENTES 
A União tem uma forte equipa 
dirigente a nível regional e setorial 
em todo o Algarve, incluindo 
professores universitários, 
mulheres e jovens.

O Presidente tem vasto currículo 
profissional, associativo e em cargos 
oficiais (algfuturo.pt)
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PROJETOS DISTINGUIDOS COM O SELO  “EXCELÊNCIA E 
INOVAÇÃO”. COM ENTREGA DE UMA PLACA ALUSIVA  
“INFANTE D. HENRIQUE”
(Sessão solene do 4º Aniversário da Algfuturo)

UNIVERSIDADE DO ALGARVE//Paulo Águas
Foi atribuído um Diploma atestando o papel relevante da UALG, como centro/ baluarte maior do saber,  

investigação e inovação 

CONGELAGOS-TRANSFORMAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, SA. / NUNO BATTAGLIA
Aposta no mar e crença na região, sendo um exemplo da audácia e capacidade do empresariado algarvio para 

vencer os desafios.

’’SUN CONCEPT’’ representado por João Bastos. 
Com uma equipa que lhe conferiu liderança e já em plena expansão comercial, que honra a epopeia das 

Descobertas e promove o Algarve. 
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SPAROS, Lda., representado por JORGE DIAS. 
 Tendo a UALG por berço, cresceu e conquistou a liderança tecnológica mundial, nos produtos para nutrição em aquacultura.

“POEMA DO MAR’’representado por ABÍLIO SANTOS, 
Tecnologias das mais avançadas e empresa que é um símbolo vivo da modernização 

de um setor em  que o Algarve já foi líder.

COMUNIDADE ENERGÉTICA SUSTENTÁVEL DA CULATRA-2030
Iniciativa da União Europeia com o apoio da Universidade do Algarve, que é um bom exemplo 

da participação de uma população exemplar no seu civismo e trabalho comunitário, 
representada pela obreira maior do progresso da ilha e sua alma.

SÍLVIA PADINHA
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