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ENTREVISTA ISILDA GOMES - PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE PORTIMÃO 

"A região do Algarve está a ser 
exemplar em muitas áreas" 
O que pode o concelho de Porti-
mão, e também o Algarve, esperar 
desta iniciativa inédita no país? 
Aquilo que nós podemos esperar é, 
sobretudo, uma grande afluência 
de pessoas, nomeadamente de jo -
vens, para além de todos os pales - 
trantes e interessados nesta maté-
ria. Acima de tudo fazer com que 
os jovens tomem contacto com es-
tas novas realidades e despertar 
consciências para a necessidade de 
desenvolvermos atitudes para um 
ambiente sustentável e uma me-
lhoria da qualidade de vida. Afinal 
é isso que está em causa, melhorar 
a qualidade de vida dos nossos 
concidadãos. 

É preponderante para o desenvol-
vimento da região o ambicioso 
projeto de Mobilidade Urbana 
Sustentável promovido pela 
AMAL emparceria com os 16 mu-
nicípios algarvios? 
Como vice-Presidente da Asso-
ciação Nacional de Municípios 
Portugueses, sou conselheira do 
Conselho Nacional do Ambiente e 
do Desenvolvimento Sustentável, 
e uma das áreas que se discutiu na 
última reunião foi exatamente 
essa: pela importância que tem e 
por aquilo que representa, quer em 
termos de mobilidade dos cida-
dãos, quer em termos de liberta-
ção de gases poluentes. 
E tudo o que nós possamos fazer 
em termos regionais (este deve ser 
um desígnio que deve unir a região 
e todos os autarcas) para facilitar a  

mobilidade dos nossos concida-
dãos para que eles percam menos 
tempo nas suas deslocações, evi-
tem o transporte privado e possam 
usar cada vez mais o transporte 
público, é benéfico não só para os 
cidadãos que tomam de facto essas 
decisões e opções, e que têm a pos-
sibilidade de as tomar porque lhes 
é proporcionado um transporte de 
qualidade, mas também para to -
dos, porque quanto mais fizermos 
nesta área melhor qualidade de 
vida garantimos a todos os cida-
dãos. 

Pode a mobilidade urbana susten-
tável ser um fator de valorização  

do Algarve enquanto destino tu-
rístico? 
Não tenho a menor dúvida. Deve-
mos evitar que, mesmo os nossos 
turistas, tenham obrigatoriamen-
te que se deslocar nas suas viaturas 
ou recorrer a viaturas alugadas. 
Obviamente não quero com isto 
dizer que deve diminuir o negócio 
ou a economia de empresas Tenta 
car, mas certamente facilitará 
mais a todos aqueles que querem 
usufruir de uma região ambiental-
mente amigável e quem tem de fa-
zer essas deslocações diariamente. 
Todos nós constatamos que no ve-
rão, às vezes, se tornam muito di-
fíceis as deslocações entre municí- 

e Dois dias com as mais 
recentes tecnologias de mo-
bilidade e do mundo digital 
ao serviço das regiões. 

e  Mais de 15 oradores. 
Investigadores, empreende-
dores e players digitais 
como a Google e a Uber já 
confirmados. 

El  Mais de 60 expositores. 
A mobilidade do futuro 
e soluções de eficiência 
em15.000 m2 de exposição 
de entrada grátis. 

2  Test-drive na pista do 
Autódromo Internacional 
do Algarve. 

pios em determinadas horas do dia 
e em determinadas estradas, no-
meadamente a EN125. 

O evento Smart Region Summit 
representa um importante passo 
na conquista de uma "Região Car-
bono Zero"? 
A região do Algarve está a ser 
exemplar em muitas áreas. Ao es-
tar, neste momento, a fazer uma 
abordagem a vários problemas, 
não a nível concelhio mas regio-
nal, estamos a dar um contributo 
para que os problemas sejam mais 
fáceis de resolver, para que todos 
nos sintamos mais envolvidos e 
para que o desenvolvimento seja 
ainda mais harmonioso para toda 
a região. Isso é o que nós pretende-
mos porque não queremos uma 
região a duas velocidades, não 
queremos municípios de "primei-
ra" e de "segunda", queremos só 
municípios de "primeira"! E este é 
um facto decisivo para que consi-
gamos atingir esse objetivo. 
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THIERRY DURAND LUÍS CABACO MARTINS CRISTINA DIAS 

BRIAN RIORDAN TERESA GALVAO ROSS DOUGLAS 

JOSÉ RIBAU ESTEVES MIGUEL POMBEIRO CARLOS ZORRINHO 

CONSULTE O PROGRAMA COMPLETO DE CONFERÊNCIAS EM: www.smartregion.pt  

ROBERT STUSSI GUILHERME VICTORINO STEWART NOAKES 

ENTREVISTA PEDRO MARQUES - MINISTRO DO PLANEAMENTO E DAS INFRAESTRUTURAS 

"Mobilidade é fator de coesão 
e competitividade da economia" 
Quais são as grandes apostas do 
Governo para a mobilidade no 
Algarve? 
O Governo considera que a mo - 
bWdade, além de constituir fa-
tor de coesão territorial, assume 
no Algarve uma enorme impor-
tância na dinamização da eco-
nomia, em especial num setor 
tão vital como é o do turismo. 
Por isso, desde a primeira hora 
que apostámos forte na acelera-
ção dos projetos e na sua con-
cretização no terreno. Desde 
logo, na rodovia. Encontrámos 
uma renegociação da concessão 
das estradas praticamente pa-
ralisada e, passado pouco mais  
de um ano e dezenas de reu-
niões, estamos prestes a encer-
rar o dossier. Isso já nos permi-
tiu avançar para que, finalmen-
te, sejam concluídas as obras de 
requalificação na EN 125, no 
troço do Barlavento, que ficará 
na jurisdição da concessionária. 
Isso mesmo é atualmente bem 
visível, entre Lagos e Faro, no-
meadamente nas obras de pavi-
mentação, sinalização horizon-
tal e vertical e tratamento dos 
canais técnicos. Em simultâ-
neo, demos orientações à IP 
para que acelere os projetos 
para o troço Olhão-Vila Real de 
Santo António, de forma a que  

possam avançar mal tenhamos 
o visto do Tribunal de Contas. 

E a Linha do Algarve, vai final- 
mente ser eletrificada? 
Esse é um bom exemplo do que  

estamos a fazer no Algarve. A 
eletrificação integral da Linha, 
nos troços entre Tunes e Lagos e 
entre Faro e Vila Real de Santo 
António, tantas vezes anuncia-
da, nunca saiu do papel. Pois,  

no inicio do ano, não apenas 
lançámos efetivamente o con-
curso para a realização dos pro-
jetos de execução, como iniciá-
mos estudos económicos e am-
bientais sobre a ligação ao Ae-
roporto. Trata-se de um proje-
to que conferirá maior compe-
titividade às ligações ferroviá-
rias na região, conferindo-lhes 
mais rapidez e conforto. 

E o Aeroporto de Faro, estará 
totalmente operacional no pró-
ximo verão? 
Já este verão teremos certa-
mente "um novo" Aeroporto de 
Faro a funcionar, tal é a enver-
gadura das obras em curso. Será 
uma infraestrutura muito mais 
moderna, apta a servir mais 
passageiros, com muito melho-
res condições. Será um Aero-
porto que, estou seguro, muito 
contribuirá para a diversifica-
ção dos afluxos turísticos do Al - 
garve , assim como para a tão 
necessária quebra da sazonali-
dade do setor. No mesmo senti-
do, a TAP reforçará a rota Lis-
boa- Faro, como mais horários e 
aviões de maior capacidade. 

Noutra área sob sua responsa-
bilidade, a dos fundos euro-
peus, qual o ponto de situação? 

Nessa matéria, o Algarve 
acompanha a evolução nacio-
nal: no último ano e meio, reti-
rámos o Portugal 2020 da letar-
gia em que se encontrava. Nes-
te momento, a execução dos 
fundos está em velocidade de 
cruzeiro, com as empresas e as 
autarquias a investirem, a cria-
rem emprego e contribuírem 
para o bom desempenho da 
economia que todos os indica-
dores revelam. No Algarve, te-
mos já aprovados 286 projetos 
empresariais, com um investi-
mento de 70 milhões de euros, 
que irão criar 398 postos de tra-
balho. Na frente autárquica, te-
mos mais de 95 milhões de 
euros em projetos aprovados, 
em áreas tão relevantes como 
o ciclo urbano da água, a pre-
venção e gestão de riscos e 
recuperação de escolas e de 
património cultural e natural. 
Reparámos ainda a injustiça 
que vinha do passado, dos mu-
nicípios do interior que tinham 
ficado sem acesso aos fundos 
destinados à regeneração ur-
bana. Tem sido um trabalho in-
tenso, coordenado com a CCDR 
e a AMAL, e que já está a dar 
frutos na qualidade de vida dos 
algarvios e na competitividade 
da região. • 
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CORREIO 
www.cmjornal.pt da manhã 

O Algarve está a mudar, 
conheça o futuro da região 

MOBILIDADE E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 
AUTÓDROMO INTERNACIONAL DO ALGARVE 'I( 

18 E 19 DE MAIO 1 ENTRADA LIVRE Ir ti. AM AL 

ALGARVE 
O "Investimeitto 

de 70 milhões 
de coros reforça 

emprego na região" 
Pedro Marques 

em entrevista - Pág. 3 

"1 A AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve e a CCDR - Algarve realizam a primeira "Next.Mov - Smart Region Summit", 
um fórum internacional para a apresentação de projetos nas áreas da mobilidade urbana sustentável, transportes públicos e gover-
nação digital. Sendo o primeiro evento nacional de "smart regions", o Algarve dá assim um passo importante para consolidar uma 
posição marcante no domínio dos sistemas inteligentes. O projecto "Next.Mov - Smart Region Summit" decorre no Autódromo In-
ternacional do Algarve, em Portimão, e será palco de debates com convidados nacionais e estrangeiros, centrado nos temas das "No-
vas formas de organização", "Mobilidade Elétrica" e "Transporte Público e Turismo". Esta iniciativa, com entrada gratuita, inclui 
uma área profissional de governação digital vocacionada para os municípios e setor turístico e de educação, como intuito de os mais 
jovens aderirem à mobilidade sustentável e ao transporte público. O showroom terá uma forte componente de "Mobilidade elétri -
ca" e de "Sistemas digitais", com um espaço Start -Up coordenado pela ANJE - Associação Nacional de Jovens Empresários e um ou-
tro Cycling&Walking liderado pela Região de Turismo do Algarve. Mais informações em www.smartregion.pt. • 


