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Modelo Territorial 
PNPOT vs PROT Algarve 
Lei 58/2007, de 4 de setembro |RCM 102/2007, de 3 de agosto 



Algarve 
Contexto Económico 

Forte especialização nas atividades 

do cluster turístico  
 

2015  

Serviços  

87% do VAB Regional 

Taxa de 

Crescimento 

do PIB 
Portugal Algarve 

2001 1,9 4,8 

2005 0,8 2,5 

2010 1,9 0,3 

2015 1,6 2,7 

Intensidade 

Exportadora  

da Região  
 

Exportações % 
 

2001 - 1,73 

2005 - 1,60 

2010 – 1,78 

2015 – 1,84 

Construção 



Algarve 
Contexto Territorial |Unidades Territoriais PROT 2007 
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Distribuição assimétrica da População e das Atividades Económicas 
Diversidade de Paisagens e Recursos  



Maior Taxa de Crescimento Populacional do país 39%  (1981-2011) | 10% (2001-2015) 
 
População Estrangeira 13% (2015) 
 
Elevado Índice de Envelhecimento  123,2 % (2011)  
 

 

Algarve 
Contexto Demográfico |População Residente 

Projeções 
Concelho 

2040 

Albufeira 60% 

 
Alcoutim 60% 

Monchique 52% 
V. Bispo 43% 

C. Marim 36% 
Tavira 30% 



Até 2010 CE baseado no SM + SN  
 
Migrações - Declínio construção | População Jovem Ativa (até 35 anos) 
 
 

 

Algarve 
Contexto Demográfico | Crescimento Efetivo 



Assimetrias na distribuição da população | Concentração urbana | Baixa Densidade 

• Densidade Populacional 88 hab/km2 (23 hab/km2 nas APR vs 303 hab/km2 nas APU) 

• 48% da População vive em 11 Cidades | 52% em 5 % do Território | 70% em APU 

Algarve 
Contexto Demográfico  
Distribuição da População (2011)  



Algarve 
Mercado de Trabalho 
Mercado de trabalho sazonal, precário e pouco qualificado 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em ciclos de crescimento a região comporta-se melhor que o país e em ciclos de crise regista 
comportamentos mais desfavoráveis que a média nacional  
 



Algarve 
Turismo 

Domínio dos principais indicadores 
(2016):  
 
• Dormidas 18,1 Milhões 
(variação de 9% e 33,8% do pais) 

 
• Proveitos 904,6 M€ 
(Variação 19,4% e 31,2% do país) 

Dormidas nos Estabelecimentos Hoteleiros e Taxa de Sazonalidade   
(Fonte: Estatísticas do Turismo, INE, CCDR Algarve) 

Dormidas por Nacionalidades, 2016 



Algarve 
Turismo |Sazonalidade 

A ocupação da capacidade instalada só ultrapassa os 50% entre Junho e Setembro  
 

Da subestimação do setor vs notoriedade da imagem internacional | capacidade exportadora  

Sazonalidade da Procura Turística   
(Fonte: Turismo de Portugal) 



Algarve 
Alojamentos Familiares Clássicos  

 

  

                            Residência habitual      144.040          + 34.534            24% 

                               proporção face ao total               52%                    47% 

      Uso sazonal ou resid. secund.           106.195         + 42.946            40% 

                             proporção face ao total              39%                    40% 

                                                         vagos         25.858          + 24.046           93% 

                                 proporção face ao total                9%                    13% 

 
Sistema Urbano. Ocupação do território  

(199.045 fogos uso sazonal ou vago – capacidade instalada) 

  
  

2001                 2011        var. 01/11 



Algarve 
Mar  

Economia 

do Mar 

Ambiente 

Energia 

Da capacidade instalada à exploração de 
oportunidades e potencialidades  

• I&DT 

• Pescas 

• Aquicultura 

• Salicultura 

• Transformação (ex: conservas) 

• Indústria (ex: cosmética, farmacêutica) 

• Construção naval 

• Transportes 

• Atividades marítimo turísticas 

 

Economia do Mar 

• I&DT 

• Alimentação 

• Toxicologia 

• Monitorização de variáveis ambientais 

Ambiente 

• I&DT 

• Fontes renováveis de energia (ondas, marés) 

Energia 



Algarve 
Territorialização de Políticas Públicas 

Fundo aprovado por concelho – QREN 2007-2014 

  < 2,5 M€ 

  2,5 - 5 M€ 

  5 - 10 M€ 

  10 - 15 M€ 

  > 15 M€ 



Algarve 
Territorialização de Políticas Públicas 

QREN – Fundo aprovado por concelho, por habitante QREN – Fundo aprovado por concelho, por km2 



Algarve 
Programação 2014-2020  

Única Região em transição  

(PIB per capita entre 75 e 90 %) 

 

 

 

 

 

 

Envelope financeiro multifundo |318,7 M€   

PIB pc 86,1% EU 27 (média 2007-8-9) 

224,3 

94,4 

FEDER FSE



Algarve 
CRESC 2020 - Agendas Estratégicas  



Algarve 
CRESC 2020 - Grandes Linhas 



Algarve 
Planeamento Estratégico 



Algarve 
Opções Estratégicas Territoriais 

Criar as condições de qualificação do turismo e promover a diversificação da economia e a 
emergência de atividades da sociedade do conhecimento - Estratégia Regional de Investigação e 
Inovação para a Especialização Inteligente (RIS3)  
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VARIEDADE 
RELACIONADA 



Robustecer as estruturas regionais de ensino superior e de I&D (SI I&DT + Mapeamento dos 
Investimentos em Infraestruturas de Ciência e Tecnologia + Infraestruturas de Incubação)  

 

Algarve 
Opções Estratégicas Territoriais 



Algarve 
Opções Estratégicas Territoriais 

Estruturar o sistema urbano regional na perspetiva do equilíbrio territorial e da competitividade 
(cooperação, complementaridades, coopetition) 

 

Privilegiar um modelo territorial policêntrico 

 



Algarve 
Opções Estratégicas Territoriais 

Implementar um modelo de mobilidade sustentável - Planos de Ação para a Mobilidade 
Urbana Sustentável (PAMUS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Combater as alterações climáticas por via da promoção de práticas que mitiguem os 
impactos sobre o ambiente (efeito de estufa, carbonização da economia - atividades 
produtivas e transportes) e que instiguem uma economia circular 

 

Articulação 
Transfronteiriça 



Minimizar a fatura energética e privilegiar fontes de energia renováveis - sol, vento e mar - 
Instrumento Financeiro para a Energia 

 

 

 

Algarve 
Opções Estratégicas Territoriais 
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Algarve 
Opções Estratégicas Territoriais 

Promover a coesão territorial e social - Estratégias dos Grupos de Ação Local Urbanos no âmbito 
do DLBC (SI2E), dos Contratos Locais de Desenvolvimento Social ou dos instrumentos promotores 
da inovação e do empreendedorismo social 

 

 



Algarve 
Opções Estratégicas Territoriais 

Promover a inserção competitiva do Algarve no contexto europeu (Ex: Mar) 

 

 

 

 



Algarve 
Opções Estratégicas Territoriais 

Aprofundar a cooperação transfronteiriça 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Valorizar as relações com o Alentejo - complementaridades e sinergias 

 

 

 

 



Algarve 
Opções Estratégicas Territoriais 

Preservar os fatores naturais e territoriais da competitividade turística – Plano de Marketing 
Estratégico para o Turismo do Algarve (RTA) 
 

Proteger e valorizar o património cultural - descoberta e visitação 

 

 

 

 



Algarve 
Opções Estratégicas Territoriais 

130 Praias  |  88 bandeiras Azuis (2017) 
 

Garantir a proteção dos recursos ambientais e paisagísticos – valor e experiências 
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Algarve 
Opções Estratégicas Territoriais 

Qualificar o espaço público e preparar programas integrados de renovação ou recuperação de 
áreas urbanas/turísticas – 11 PARU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerir a produção imobiliária e apostar em atividades  

de renovação e reabilitação  

 

 

 

 



Algarve 
Opções Estratégicas Territoriais 

Reforçar a coesão territorial e a valorização integrada de todos os territórios - território rurais e 
de baixa densidade - Estratégias de Desenvolvimento Local dos GAL Rurais - DLBC (SI2E) e Plano 
de Ação de Desenvolvimento de Recursos Endógenos (PADRE) 



Algarve 
Opções Estratégicas Territoriais 

Proteger os espaços agrícolas e as culturas tradicionais - integração de serviços e produtos na 
cadeia de fornecimento das atividades turísticas -  Sistema de Apoio às Ações Coletivas (SIAC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Algarve 
Opções Estratégicas Territoriais 

Controlar a edificação dispersa e requalificar os espaços afetados (Alteração /Revisão PDM) 
 

 



Algarve 
Opções Estratégicas Territoriais 

Promover o desenvolvimento sustentável e valorização das atividades e recursos do mar  - 
pesca, aquicultura, salicultura -  GAL Pesca – DLBC (SI2E) 

 

TOTAL FEDER FSE FEAMP TOTAL FEDER FSE FEAMP

2.601.565 300.000 300.000 2.001.565 3.589.506 300.000 300.000 2.989.506

BARLAVENTO SOTAVENTO



Algarve 
Opções Estratégicas Territoriais 

Assegurar o planeamento e a gestão integrada do litoral - proteção da orla costeira e das 
áreas vitais para a rede ecológica regional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aproveitar de forma sustentável os recursos hídricos da região, garantir a qualidade da água 
o seu tratamento e reutilização 

 

 

 

 



Algarve 
Modelo de Desenvolvimento 

Concertação Participação Conhecimento 

Planeamento Estratégico 

Convergência Equidade 

Sustentabilidade 
Eficácia 



Algarve 
Modelo de Desenvolvimento 

Território(s)! 
Equilíbrio | Recurso | Natural | Endógeno | Produção| Suporte | Valorização | Paisagem 

Sustentabilidade | Promoção | Atratividade | Residência | Vivência | Fruição | Carga 
Urbano | Rural | Atividade | Produto | Destino | Identidade | Memória | Valor 



Obrigado! 

geral@ccdr-alg.pt 

www.ccdr-alg.pt 

facebook.com/ccdralgarve 

(+351) 289 895 200 


