
 

 

  



 

 

Em 2011 Portugal encontrava-se à beira da bancarrota, sem possibilidade de 
financiamento nos mercados externos. Portugal esteve à beira de não ter dinheiro para 
pagar os salários, pensões e reformas aos portugueses. Foi então necessário ao 
governo socialista pedir ajuda externa àqueles que ser tornariam nossos credores – a 
troika. Foi nesta situação dramática que o governo socialista e as suas políticas nos 
entregaram o país. Portugal estava à beira de um precipício. A economia estava em 
recessão, o desemprego era elevado e estava a aumentar, a nível social existia uma 
crise sem paralelo. O Algarve estava ainda pior que a média nacional e os algarvios 
sentiam ainda mais o dramatismo da situação nacional. 

Os portugueses, em 2011, depositaram a sua confiança no PSD e no CDS-PP para 
liderar o país, no árduo caminho que seria necessário prosseguir, de forma a recuperar 
a nossa soberania financeira e colocar novamente Portugal no rumo certo.  

Os portugueses sentiram a crise para onde o país foi conduzido. Medidas difíceis 
foram implementadas para garantir a estabilidade do país. Só com o esforço de todos 
foi possível colocar novamente Portugal no rumo certo, recuperando a credibilidade 
junto dos mercados internacionais e dizer adeus à troika em 2014, sem segundo 
resgate e sem condicionalismos. As decisões em Portugal deixaram de ser 
condicionadas pelos credores, e passaram novamente a ser tomadas pelo governo 
legitimamente eleito. Não queremos que esta situação se repita e que se coloque a 
possibilidade da troika voltar a Portugal.  

Portugal está no rumo certo como todos os indicadores atualmente o indicam, a 
economia está a crescer, o desemprego a diminuir estando já abaixo dos níveis de 
2011. A confiança aumenta, os juros externos atingem mínimos históricos, o défice 
está controlado e as exportações atingem níveis nunca antes vistos. Sabemos contudo 
que ainda temos um longo caminho a percorrer. Existem ainda portugueses em 
dificuldades, e é a sua existência que reforça a necessidade de continuarmos a manter 
Portugal no rumo certo, sem aventuras que possam levar novamente à situação 
dramática em que estávamos em 2011. Esta coligação não assume promessas que 
possam deixar novamente Portugal na bancarrota e é sem qualquer demagogia que 
garantimos trabalhar em prol dos portugueses e neste caso para os algarvios em 
particular e melhorar a sua qualidade de vida, em especial daqueles que passam ainda 
por dificuldades. Só com as contas do país controladas e com a manutenção da 
confiança dos investidores conseguiremos manter o crescimento económico, reduzir 
o desemprego e reforçar a intervenção social para os mais necessitados.  

O nosso presente permite-nos olhar confiantes para o futuro.  

Corrigida a situação de forma sustentada, estamos agora em condições de aplicar as 
políticas de promoção da competitividade e do incentivo ao desenvolvimento 
económico que permitam prosseguir e acelerar o objetivo de convergência real com a 
União Europeia. 

É pois com humildade e convicção que nos apresentamos aos Algarvios para garantir 
a consolidação deste ciclo de crescimento. A retoma económica, hoje em curso, é um 
processo gradual, progressivo e seguro. Agora Portugal e o Algarve podem mais. O 
País e o ALGARVE já começam a colher os resultados, fruto do esforço de todos e do 
compromisso que temos com cada um. Portugal convoca-nos. 



 

 

O ALGARVE AGORA PODE MAIS 
 

Apesar de todas as dificuldades por que passamos, foi possível nestes 4 anos fazer um 
caminho sólido e seguro.  

No Algarve a realidade confirma-o: 

 A economia do ALGARVE está hoje a crescer à taxa mais elevada do país. 

Esta retoma já se regista no Algarve desde 2013. É imperioso manter este nível 

para nos aproximarmos das regiões mais desenvolvidas da Europa, onde nos 

queremos incluir. 

 

 Fomos a região que mais recuperou no emprego. A taxa de desemprego de 

10,8%, registada em Julho de 2015, é a mais baixa do país, encontrando-se 

abaixo da média da União Europeia.  

 

 O turismo tem batido records. O Algarve lidera no turismo, sendo o melhor 

destino de praia europeu, como se comprova com a recente atribuição de vários 

prémios internacionais. Em 2015 bateremos records e atingiremos o inédito 

número de 17 milhões de dormidas.  

 

 A aposta na formação e qualificação diminuiu os impactos da 

sazonalidade. O programa "Formação ALGARVE" foi criado em 2013 e já vai na 

sua 3.ª edição. Uma resposta específica para a região, melhorando a 

qualificação de milhares de algarvios e assegurando os seus postos de trabalho 

durante a "época baixa". 

 

 A requalificação da Estrada Nacional 125 avançou em troços essenciais - 

variantes de Faro, Lagos e Almancil - e será concluída em 2017, após ter sido 

resgatada de uma PPP inviável.  

 

 A urgência do Hospital de Faro está organizada e oferece maior dignidade. 

 

 Há mais médicos no Algarve. Há mais 6% de algarvios com médico de família 

e mais meia centena de médicos no SNS na região. A aposta na criação do 

Curso de Medicina da UALG começa também a dar os seus frutos com a fixação 

de maior número de jovens médicos quando terminam o curso. 

 

 O ALGARVE tem a melhor rede de cuidados continuados e a melhor 

cobertura de cuidados paliativos domiciliários do país.  

 

 Investimos na cultura e no turismo. Importante marco da nossa história, na 

Fortaleza de Sagres foram investidos 3,5 milhões de euros, recuperando o seu 

papel fundamental na cultura e turismo regional e nacional.     



 

 

 

 

 Aumentámos a taxa de execução de fundos comunitários. Em 2011, éramos 

a última região de Portugal na aplicação de Fundos Comunitários. Em 2015, 

estamos na liderança em taxa de execução dos fundos comunitários 

direcionados para o incentivo às empresas.  

 

 Investimos na rede de creches e lares. Nestes últimos 4 anos, no Algarve, 

foram criadas mais 719 vagas em creches e 318 em lares, melhorando as 

respostas sociais para quem mais precisa. 

 

 A agricultura é uma aposta ganha. Foi multiplicado por cinco o número de 

jovens agricultores na região. São 1600 projetos com um investimento de 260 

Milhões de euros. Foram criados 3000 postos de trabalho diretos no sector. A 

agricultura é hoje um sector mais dinâmico e moderno, capaz de enfrentar o 

futuro. 

 

 O Mar é hoje uma certeza. No sector do Mar foram aprovados 835 projetos no 

valor de mais de 100 milhões de euros, a aquicultura cresce e as empresas 

marítimo-turísticas têm um papel cada vez mais importante.  

 

 

 

 

  



 

 

 

O ALGARVE VAI CONSEGUIR MAIS 
 

O Algarve está hoje melhor preparado para o Futuro, mas ainda há muito a fazer, juntos 
seremos capazes de enfrentar as dificuldades e encontrar as soluções. Ir mais longe é 
a nossa ambição. Os nossos compromissos são claros, sem ilusões e com critério. 
Em 2011 os Portugueses optaram pela mudança. Foi este o caminho escolhido. Um 
caminho que não oferece facilidades, mas garante solidez. Um caminho que não 
promete ilusões mas gera confiança, otimismo e esperança. 

 

É por isso que hoje podemos afirmar a todos os Algarvios que 
AGORA O ALGARVE PODE MAIS. 

 

 Uma economia a crescer e a criar riqueza para o Algarve 

A economia do Algarve tem dado passos seguros de crescimento e encontra-se 
atualmente a crescer à taxa mais alta do país. Propomo-nos continuar com as políticas 
necessárias à manutenção do crescimento da economia. 

A sazonalidade é uma realidade que afeta desde à muito a economia do Algarve. É 
necessário mais políticas publicas que procuram atenuar esta realidade.  

Assumimos o compromisso de ajudar os sectores fortes da economia para 
combater a sazonalidade. O nosso objetivo é diminuir a carga fiscal. Soluções 
propostas por outras forças partidárias, como seja o aumento da TSU para as 
empresas com maior rotatividade de trabalhadores, iriam criar um grande 
problema para as empresas do sector do turismo no Algarve.  

Apostamos, numa economia nivelada por cima e não numa economia nivelada por 
baixo que só poderia trazer uma nova crise para a região. 

Assumimos o compromisso de apostarmos numa economia mais equilibrada, que 
combata a sazonalidade, apostando na diversificação da oferta turística e apostando 
noutros sectores fundamentais para o Algarve, como são o caso da agricultura, do mar, 
da investigação e desenvolvimento tendo como base a Universidade do Algarve. 

Apostaremos na rapidez e objetividade na análise dos investimentos em projetos 
estruturantes e geradores de emprego. 

Defenderemos e potenciaremos as especificidades, os produtos e a identidade do 
Algarve. Criar riqueza no Algarve para ficar no Algarve. 

 

 



 

 

 Os preços das portagens da Via do Infante serão revistos e concluiremos a 

requalificação da EN125 

Uma vez concluído o processo de renegociação das PPP é agora ocasião, como já 
havíamos anunciado, para avançar com uma revisão do preço das portagens, de 
forma a garantir uma discriminação positiva para as vias estruturantes da região do 
Algarve, beneficiando a mobilidade dos cidadãos e das mercadorias. A nossa proposta 
é séria e não promete o que não consegue realizar.  

Assumimos o compromisso de concluir a requalificação da EN 125 em 2017. 
Apostamos na eliminação de pontos críticos de sinistralidade, na conclusão do troço 
entre Vila Real de Santo António e Olhão e assumimos como prioritária a realização 
da variante a Olhão, atualmente não prevista.  

Maior mobilidade significa melhor qualidade de vida e mais economia. 
 

 Investiremos na modernização dos portos no Algarve 

Concluiremos o plano de investimentos já iniciado nos portos de Portimão e Faro. 
Continuaremos igualmente a investir nos portos de pesca da região, investimento esse 
já planeado. Iremos igualmente apostar no reequipamento e modernização das 
principais infraestruturas portuárias do Algarve. 

Garantiremos com estes investimentos a possibilidade de aumentar os índices de 
produtividade e diminuir os custos de operação, tornando assim o sector mais 
competitivo. 
 

 Apostaremos numa melhoria da linha ferroviária do Algarve 

Lutaremos pela completa eletrificação da linha ferroviária do Algarve, facilitando desta 
forma a deslocação por comboio no Algarve e a comodidade dos passageiros. 

Apostaremos na intervenção em passagens de nível previamente identificadas como 
pontos críticos de sinistralidade, aumentando assim a segurança da via. 

 Reforçaremos os quadros de médicos no Algarve e assumimos o 

compromisso de prosseguir o objetivo de que todos os Algarvios tenham 

médico de família 

O Algarve sofre há décadas com a falta de médicos. O nosso problema maior ainda 
não está resolvido. Conseguimos na legislatura que agora termina, criar incentivos 
de descriminação positiva para atrair mais médicos á região. No entanto caso tal 
seja necessário iremos luta para que o Algarve possa ter ainda mais incentivos 
que possam atrair mais médicos. O nosso compromisso é criar condições que 
reforcem o quadro de médicos nas unidades hospitalares e garantir um médico de 
família para todos os Algarvios. 

 



 

 

Apostaremos no aumento do número de Unidades de Saúde Familiar, reforçando a 
proximidade aos utentes.  

Reforçaremos o Centro Hospitalar do Algarve com melhoria dos cuidados hospitalares 
a prestar às populações Algarvias. 

Manteremos a aposta nos cuidados continuados e nos cuidados paliativos, com 
especial ênfase nos cuidados de apoio domiciliário.  Pretendemos manter o 
Algarve como a região com a melhor rede de cuidados continuados e paliativos. 

 

 Reforçaremos a aposta num turismo com maior qualificação e 

defenderemos a marca Algarve. 

O turismo no Algarve é um dos pilares fundamentais na sua economia. Nos últimos 
anos o sector foi uma das alavancas da recuperação económica nacional, sendo 
atingidos máximos históricos em 2015. Assumimos desde já o compromisso de não 
criarmos dificuldades nem destruirmos o trabalho feito com penalizações para o 
sector.  

A nossa aposta para o turismo é na desburocratização, na promoção reforçando o 
papel dos privados e na qualificação tendo como referência a empregabilidade e a 
melhor prestação de serviço. Sem investir na marca e na formação não há futuro.  

Defendemos políticas públicas que apostem na diversificação dos produtos turísticos 
para combater a sazonalidade.  
 

 Criaremos o Plano Regional para a Economia do Mar do Algarve 

A Economia do Mar é outro dos pilares fundamentais de uma região com a orla 
costeira e território marítimo como o Algarve. A existência de um Plano Regional para 
a Economia do Mar é assim assumidamente uma prioridade para a nossa região. 

Lutaremos pela criação do Plano Regional para a Economia do Mar do Algarve, 
congregando a Universidade do Algarve e os principais agentes económicos do mar.  

Apostaremos também até 2020 na promoção do investimento no sector das Pescas, 
transformação do Pescado e Aquacultura. Estes objetivos serão concretizados através 
de um investimento de mais de 100 Milhões de Euros, financiado pelo Programa Mar 
2020. 

 Manteremos a aposta no rejuvenescimento do sector agrícola 

A agricultura no Algarve teve um enorme impulso nos últimos anos, e vamos 
prosseguir esta política de aposta no sector. 

Garantimos continuar a utilizar de forma eficaz os fundos comunitários afectos à 
agricultura. Promovemos o investimento e a continuação do rejuvenescimento do 
sector. Desta forma temos a garantia que estamos no caminho certo.  



 

 

 Apoiar a Universidade do Algarve  

A Universidade do Algarve é um ativo fundamental da nossa região. É reconhecida a 
sua capacidade de inovação e de transferência do conhecimento para as empresas e 
para os organismos da sociedade civil. 

Apoiaremos a estratégia definida pela Academia que visa apostar em sectores chave 
da economia regional bem como na diversificação de mercados de captação de novos 
alunos.  

Pretendemos garantir o financiamento adequado da Universidade do Algarve, dando-
lhe a estabilidade necessária à prossecução dos seus objetivos.  

 Reforçaremos o número de vagas em creches e lares 

Apesar do aumento significativo de vagas em creches e lares que conseguimos nos 
últimos 4 anos, mesmo em tempo de crise, reconhecemos que agora podemos fazer 
mais. Prosseguiremos assim a política de criação de vagas em creches e lares, em 
conjunto com as IPSS da região, de forma a reforçarmos a rede de apoio social no 
Algarve. 

Manteremos e reforçaremos os apoios sociais conforme definido no programa 
nacional da coligação. Não fazemos promessas irrealizáveis, nem colocaremos o 
futuro do país em causa, connosco Portugal está no rumo certo. 

 Apostaremos na descentralização de competências para as autarquias 

Prosseguiremos o processo de descentralização de competências e o respectivo 
financiamento da Administração Central para as autarquias e para os organismos 
regionais. Decidir na região é decidir melhor.  

 Pretendemos rever os Planos de Ordenamento do Território 

Pretendemos rever os Planos de Ordenamento de Território, em particular os Planos 
da Orla Costeira de forma a gerar uma maior harmonia entre a economia, a 
preservação ambiental e a identidade das populações. Simplificar tutelas é 
indispensável para uma região como o Algarve. 

 
 

 

UM ALGARVE COM FUTURO 

Queremos um Algarve com mais e melhor emprego. Com uma economia 
mais equilibrada que compreenda que hoje a identidade é valor. Que 
valorize o seu património e aposte em áreas em que podemos ser 
excelentes. Uma região com mais coesão social e qualidade de vida. 
Orgulhosa da sua História, confiante no futuro. 

 


