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1. Antecedentes históricos e caracterização actual da Bacia do Arade 

 
Desde a pré-história que a zona é povoada, sendo frequentes os achados arqueológicos na 
bacia do Arade e nas áreas litorais (menires, sepulturas, instrumentos de pedra polida, 
etc.). Contudo, será na Idade dos Metais, a partir do terceiro milénio antes de Cristo, que a 
região começará a ganhar maior importância. O rio Arade torna-se então importante via de 
penetração dos barcos dos povos do Mediterrâneo - fenícios, gregos, cartagineses - atraídos 
pelo cobre e ferro extraído no ocidente algarvio. 
 
Durante o domínio romano, o rio Arade continua a ser a porta de entrada das influências 
exteriores e a porta de saída dos produtos locais: minério, azeite, vinho, frutos secos, sal e 
peixe. Já mais tarde, na segunda metade do século XIX, o Arade foi meio de transporte de 
cortiça (Silves foi um grande centro produtor) até à foz. 
 
É já na época portuguesa que surgem as primeiras referências ao assoreamento do Rio. De 
facto, até ao princípio do século XX o rio Arade era a “auto-estrada” de Portimão a Silves. O 
assoreamento do Arade conduziu à sua perda de importância como via de comunicação e à 
transferência das actividades económicas para o litoral, com repercussões no declínio de 
alguns núcleos populacionais, em particular de Silves. 
 
Num passado mais recente, tem-se assistido à revitalização da Bacia do Arade, em termos 
demográficos e sócio-económicos, fazendo desta uma das zonas mais dinâmicas no Algarve. 
De facto, a identidade histórica desta sub-região tem-se renovado no tempo, permitindo 
actualmente apresentar um território valioso, com múltiplas e diversificadas 
potencialidades, como sejam a cultura, o ambiente, a história, o património, a gastronomia, 
o turismo, o desporto, etc. 
 
A Bacia do Arade compreende territorialmente os municípios de Lagoa, Monchique, Portimão 
e Silves. Com uma área geográfica de 1.345,6 km2 e 111.197 habitantes em 2004, 
representa 27% dos valores regionais em ambas as dimensões. Face às condições históricas 
e recentes de fixação da população e às características geográficas particulares, a Bacia do 
Arade é bastante diversa a nível municipal, de que se destacam os seguintes dados: 
 

 
 
 
A zona da Serra é dividida por acidentes geográficos com cotas entre 100 e 600 m e integra 
um importante sistema montanhoso – a Serra de Monchique – que atinge os 902m de 
altitude. A zona do Barrocal situa-se entre as cotas 100 e 300 m, enquanto à zona do Litoral 
correspondem cotas inferiores a 100 m. Embora a bacia do Arade se situe na zona climática 
mediterrânica, uma parte da serra de Monchique é influenciada pelo clima oceânico, o que 
aumenta significativamente a precipitação.  
 
O Rio Arade tem origem na serra do Caldeirão e a foz em Portimão, num percurso de 56km, 
que cruza maioritariamente a zona de serra. O sistema hidrográfico da bacia do Arade, 
ocupando uma área total de 976 km2, inclui, para além do Rio Arade, as Ribeiras de Boina, 
Odelouca e do Arade. Salienta-se que a influência das marés no rio Arade é apreciável, 
havendo intrusão de água salgada até cerca de 16 km a montante do estuário. Na Bacia do 
Arade existem actualmente duas albufeiras, a do Arade e a do Funcho, que servem para 
fornecimento de água de rega e de abastecimento público/industrial.  
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A maior parte da área superficial da bacia (> 65%) é ocupada por florestas de árvores e 
vegetação rasteira, enquanto a área agrícola representa apenas 30% e concentra-se na 
zona Litoral e nas zonas de regadio, com particular destaque para a cultura da laranja no 
município de Silves (ultrapassando os 19.000 ha, a dimensão da Reserva Agrícola Nacional 
em Silves corresponde a mais de 70% no conjunto de municípios da Bacia do Arade – 
DGOTDU, 2005). 
  
As condições ambientais particulares conferem a esta zona uma atenção especial no que diz 
respeito à protecção de espécies e habitats, de que são exemplo as extensões de Reserva 
Ecológica Nacional e de Rede Natura 2000 que aqui incidem. Por exemplo, a área 
"Monchique" da rede NATURA 2000 abrange 76.008 hectares. A dimensão da Reserva 
Ecológica Nacional é igualmente significativa neste município (cerca de 33.000 ha), embora 
Silves detenha a 1ª posição neste âmbito (mais de 48.000 ha), de acordo com a DGOTDU 
(2005).  
 
Ao nível do abastecimento de água e saneamento, condições essenciais para assegurar a 
qualidade de vida das populações locais, as diferenças municipais são notórias, com especial 
desvantagem para o município de Monchique apesar do esforço de investimento neste 
domínio. 
 

 
 
 
No que respeita à economia, observa-se notoriamente uma terciarização das actividades 
económicas no município de Portimão, em contraponto com a predominância de actividades 
do sector primário no município de Monchique, sendo este último mais deficitário em 
número total de sedeação de empresas.  
 
Este factor de diferenciação está directamente relacionado com os distintos indicadores de 
poder de compra concelhio, que se distribuem precisamente num intervalo de máximo e 
mínimo naqueles dois municípios – Portimão 119,03 e Monchique 62,72 (INE, 2004). 
 

 
 
 
Dentro do sector terciário, a análise da actividade turística revela a concentração de 
estabelecimentos hoteleiros e dormidas nos municípios de Portimão e de Lagoa. As 
diferenças na capacidade de alojamento e nas dormidas para os municípios de Silves e de 
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Monchique são notórias, embora o município de Silves consiga ainda assim fidelizar os 
visitantes por várias noites. 
 

 
 
 
A tipologia das actividades económicas em cada um dos municípios e a maior ou menor 
modernização dos equipamentos associados explica também, em parte, a distribuição dos 
consumos de energia eléctrica. Numa relação por habitante, é de destacar o elevado 
consumo doméstico no município de Lagoa (2,59 milhares de kWh), em comparação com o 
valor mínimo de 1,20 milhares de kWh em Monchique (DGGE, 2003). 
 
A diferente localização dos municípios da Bacia do Arade pelas zonas do litoral, barrocal e 
serra, a par de diferentes especializações económicas e estratégias de desenvolvimento 
seguidas combinadas com restrições de urbanização e disponibilidade de solo, traduzem-se 
em disparidades no parque habitacional municipal. Em média, o município de Portimão 
apresenta edifícios mais altos, com mais fogos e, dentro destes, menos divisões; o 
município de Monchique encontra-se no extremo oposto (INE, 2004). 
 
Ao nível da saúde, a concentração de equipamentos em aglomerados urbanos de dimensão 
favorável à sua viabilização dita, necessariamente, discrepâncias municipais, assumindo 
claramente Portimão um lugar cimeiro na contabilização de enfermeiros e médicos por 1000 
habitantes (INE, 2003). 
 
Finalmente, de destacar as diferenças de alfabetização na Bacia do Arade, assumindo 
Monchique os piores valores, fruto da sua ruralidade e estrutura etária da população. O 
intervalo da taxa de analfabetismo situa-se entre 8,8% em Portimão e 20,3% em 
Monchique (INE, 2001). 
 
Esta breve caracterização fundamentará a fase de construção da matriz SWOT do território 
do Arade. 
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2. A parceria na Bacia do Arade 

 
Os municípios da Bacia do Arade têm um passado de parceria, ancorado especialmente em 
torno do recurso comum que é Rio Arade. Já em 1985 haviam produzido um Plano 
Integrado do Rio Arade que visava transformar a Bacia do Arade «num poderoso factor de 
polarização das actividades económicas locais e de progresso social das populações.»  
 
Para levar a cabo tal tarefa, mencionavam na altura que «não têm sido suficientes as 
acções isoladas dos Municípios, quer pelos volumosos recursos financeiros que envolve o 
estudo e a implementação das diversas acções/projectos, quer porque a dispersão de 
iniciativas prejudica naturalmente a visão globalizante e articulada dos problemas e das 
soluções.» 
 
Para além de se manter actual a justificação acima para a junção e coordenação de esforços 
entre os quatro municípios, a Estratégia de Desenvolvimento Regional para 2007-2013 
consagra, na sequência da estratégia territorial do Plano Regional de Ordenamento do 
Território, uma linha específica para a região do Arade, prevendo aqui uma actuação 
baseada num planeamento integrado que apresente soluções articuladas, com vista a 
viabilizar a Bacia do Arade nas suas múltiplas potencialidades. Também as orientações do 
Quadro de Referência Estratégico Nacional para 2007-2013 consagram especial atenção aos 
projectos supramunicipais, seja por via de uma localização física do investimento, seja por 
via dos seus impactos.  
 
Por todas estas razões, os municípios de Lagoa, Monchique, Portimão e Silves unem-se 
agora neste Plano Estratégico do Arade, procurando completar alguns projectos que se 
arrastam desde 1985, mas principalmente consolidar o pólo de desenvolvimento que é a 
Bacia do Arade através de um conjunto de intervenções estruturantes. 
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3. Enquadramento na Estratégia de Desenvolvimento Regional 
 
De acordo com o diagnóstico efectuado para a Região do Algarve, no quadro da Estratégia 
de Desenvolvimento da Região para 2007-13, o equilíbrio da rede urbana regional passa 
necessariamente pela promoção da plena integração funcional e de oportunidades de 
desenvolvimento de territórios como o Arade, no respeito pelas suas características 
específicas. 
 
A Estratégia de Desenvolvimento Regional prevê assim uma actuação integrada neste eixo 
vertical, numa lógica de articulação de especificidades territoriais (litoral/interior) e de 
diferentes ofertas que caracterizam os municípios da Bacia do Arade. 
 
Tirando partido das condições naturais da Bacia do Arade e da sua ligação ao mar, da 
presença do plano de água, das potencialidades oferecidas pelos núcleos urbanos que 
ladeiam as suas margens, do património natural e edificado, a actividade turística pode ser 
dinamizada com vantagens em termos ambientais e de ordenamento territorial, com 
benefícios evidentes para os agentes económicos e para as populações. 
 
Pretende-se uma estratégia de intervenção integrada para os concelhos da Bacia do Arade, 
em torno de projectos âncora que constituem a base estruturante desse pólo de atracção. 
Em torno do rio Arade, pretende-se a reabilitação das suas margens e territórios 
adjacentes, numa lógica de aproveitamento turístico e desenvolvimento de ofertas turísticas 
complementares (turismo náutico, cultural, de natureza, desportivo, …).  
 
Ambiciona-se um programa integrado para a Bacia do Arade, cujas componentes possuam 
claras sinergias e complementaridades, envolvendo investimento público e privado, e com 
efeitos no desenvolvimento e modernização do tecido turístico da região. 
 
Outros instrumentos complementares, designadamente na área do ambiente, dos 
transportes, da política de cidades e do capital humano, darão também o seu contributo 
para o sucesso da aplicação deste instrumento. 
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4. Caracterização/Diagnóstico do ARADE 

 
Neste capítulo, procura-se apresentar uma caracterização da Bacia do Arade de acordo com 
o esquema da matriz SWOT e seguindo os temas: 
 

− Turismo-lazer; 
− Recursos Humanos, Emprego e Administração Pública; 
− Rede Urbana e Infra-Estruturas; 
− Ambiente e Prevenção de Riscos. 

 
Posteriormente, é efectuada uma síntese da Matriz SWOT e efectuado um cruzamento dos 
pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças por forma a serem identificadas as 
estratégias futuras para este território. 
 
 

4.1. Análise SWOT sectorial 
 
 

Complexo do Turismo-Lazer: 
 

Pontos Fortes Pontos Fracos 
− Proximidade do Mercado Nacional e Europeu 
− Imagem de segurança e autenticidade 
− Crescente identidade da submarca Arade e 

existência de um plano de marketing próprio 
− Grande variedade e riqueza de recursos 

turísticos (naturais, paisagísticos, 
patrimoniais, artísticos, etnográficos, 
culturais,…), potenciados pelo factor clima 

− Bons equipamentos, actuais e futuros, para 
acolher o turismo MICE 

− Imagem positiva ligada ao Sol e Mar 
− Importantes investimentos na reabilitação do 

litoral costeiro (dunas, arribas, requalificação 
de praias e acessos, limpeza e equipamentos) 

− Elevado número de bandeiras azuis em praias 
balneares 

− Nível aceitável de satisfação do cliente 
− Importante oferta de alojamento nas zonas 

litorais 
− Oferta muito importante de restauração, quer 

na zona litoral, quer no interior 
− Gastronomia rica e variada 
− Produção agro-alimentar diversificada 
− Diversidade de saberes com potencial de 

aproveitamento empresarial 
− Razoável oferta de diversão nocturna 
− Oferta comercial importante 
− Existência de associativismo comercial com 

alguma dinâmica 
− Possibilidade de complementar a oferta de 

alojamento com outros sectores e recursos 
− Existência de uma estrutura de coordenação 

para o Destino Arade 
 

− Massificação e concentração da procura nas 
zonas litorais 

− Saturação nos acessos às praias e costa na 
época alta 

− Sazonalidade acentuada da procura, em 
particular no alojamento não classificado 

− Alto grau de dependência de canais de 
comercialização externos 

− Deficiente informação/sinalização turística 
− Insuficiência de estabelecimentos de 

categoria superior 
− Aumento da oferta, já elevada, de alojamento 

ilegal 
− Desigual distribuição da oferta turística 

(zonas litorais / zonas do interior) 
− Falta de oferta de qualidade complementar ao 

alojamento 
− Insuficiente articulação de eventos/atracções 

com os principais operadores turísticos 
− Insuficiente controlo de qualidade alimentar 

na restauração 
− Insuficientes lojas comerciais de referência e 

de elevada qualidade 
− Falta de lógica de gestão das zonas 

comerciais (flexibilidade horária sazonal, 
modernização de estabelecimentos 
tradicionais, …) 

− Falta de uma adequação dos (novos) 
produtos ao posicionamento/segmento de 
mercado 

− Insuficiente estratégia de conversão de 
Recursos em Produtos 

− Insuficiente networking de indústria do 
Destino 

− Fraca apetência para o associativismo 
empresarial 

− Inexistência de uma dinâmica inovadora por 
parte da maioria do tecido empresarial 

− Reduzida articulação entre o turismo e outros 
sectores  

− Subaproveitamento do porto de cruzeiros de 
Portimão 

− Subaproveitamento e acessibilidades 
deficientes aos planos de água existentes 
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− Subsistência de dinâmicas exclusivamente 
concelhias 

− Insuficiência de recursos ligados à segurança 
e fiscalização do litoral e actividades náuticas 

Oportunidades Ameaças 
− Rejuvenescimento do Sol e Praia 
− Apetência do mercado para a oferta de 

recursos relacionados com a natureza, 
cultura, ócio e recreio 

− Tendência para segmentos de maior 
qualidade com novos estabelecimentos 5 
estrelas anunciados 

− Novas tendências dos consumidores em favor 
de comida saudável (slow food) 

− Maior experiência do turista, que exige mais 
valor e melhor relação qualidade/preço 

− Grande potencialidade do mercado de turismo 
sénior, de desporto, de saúde e de cruzeiros 

− Fraccionamento crescente das férias 
− Novas linhas low cost, que criam ou alargam 

mercados 
− Conclusão da Ecovia do Algarve 
− Crescimento de fluxos turísticos 

internacionais 
− Potencial da região para a exploração de 

recursos endógenos e de novas fileiras de 
actividade económica em convergência com o 
mercado turístico 

− Interesse das Administrações pelo 
desenvolvimento da Qualidade no Turismo 

− Navegabilidade do Rio Arade entre Portimão e 
Silves 

− Posição geográfica do Algarve favorável à 
intensificação de rotas de cruzeiro e da 
náutica de recreio 

 

− Evolução económica e social do contexto 
internacional desfavorável face a uma 
economia com forte especialização no sector 
do turismo 

− Aparecimento de novos destinos 
concorrenciais 

− Aumento da concorrência a médio prazo com 
novos aviões de transporte de maior 
capacidade 

− Outros destinos concorrentes mais 
profissionalizados na sua gestão e 
desenvolvimento 

− Políticas de comercialização mais agressivas 
por parte de outros destinos 

− Debilidade do produto para responder às 
tendências emergentes da procura 

− Aparecimento de produtos que podem gerar 
efeito de substituição por parte da procura 
(perda de atractividade) 

− Mudanças nos hábitos de férias 
− Descida do gasto médio do turista 
− Destinos com maior dinâmica e maiores 

economias de escala e de gama dentro do 
próprio Algarve 

− Excessiva concentração da procura num 
número reduzido de mercados 

− Deslocalização de investimentos para outros 
destinos 

− Ambiente económico pouco favorável à 
introdução de inovação 

− Aumento da concorrência empresarial 
resultante do alargamento da EU e da 
globalização 

− Mercado europeu alimentar muito 
competitivo, dificultando o posicionamento 
dos sectores de produção agrícola tradicionais 
da região 

 
 
Recursos Humanos, Emprego e Administração Pública: 
 

Pontos Fortes Pontos Fracos 
− Unidades de excelência a operar no complexo 

de actividades turismo-lazer 
− Evolução favorável dos indicadores do ensino 

pré-escolar 
− Existência de capacidade formativa de nível 

médio e oferta universitária em áreas de 
especialização regional e outras com carácter 
inovador 

− Atitude pró-activa do serviço público de 
emprego no desenvolvimento de oferta 
formativa ajustada às necessidades 
específicas e na promoção da 
empregabilidade 

− Elevado saber-fazer ao nível da 
transformação dos recursos 

− Modernização administrativa e inovação 
tecnológica proporcionada pela introdução de 
novas tecnologias de informação e 
comunicação e de formação adequada 

 

− Insuficiência de profissionais que melhorem a 
oferta complementar 

− Falta de programas de formação para 
técnicos nos tipos de turismo mais incipientes 

− Pessoal ao serviço nos sectores tradicionais 
com fraca especialização 

− Insuficiência de competências e recursos 
humanos na Administração Pública 

− Insuficiente formação dos Recursos Humanos 
autárquicos/associativos  

− Fragmentação do tecido empresarial e 
fragilidade associativa 

− Insuficiente formação em gestão por parte 
dos (potenciais) empreendedores 

− Alguma resistência à utilização/introdução de 
novas tecnologias de informação e 
comunicação  

− Inexistência / insuficiência / desadequação 
dos serviços de apoio empresarial 

− Reduzida fixação de competências escolares 
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de base técnica pelo tecido empresarial 
− Peso relativo do emprego informal 
− Tendência de crescimento absoluto do 

desemprego e relativo nos segmentos 
dotados de habilitação média e superior 

− Evolução desfavorável do desemprego de 
longa duração e dos indicadores sociais, 
especialmente nas zonas de interior 

− Assimetrias socioeconómicas entre zonas do 
interior/litoral 

Oportunidades Ameaças 
− Criação de oportunidades de emprego em 

actividades relacionadas com a economia de 
conhecimento 

− Existência de novas oportunidades de 
emprego no domínio dos serviços de apoio à 
actividade económica e em áreas associadas 
ao investimento imaterial 

− Novas oportunidades de emprego no domínio 
da gestão/manutenção de equipamentos 
municipais 

− Consolidação de oportunidades de emprego 
no complexo de actividades da reabilitação 
urbana 

− Atitudes sociais positivas, com o incremento 
do associativismo 

− Oferta de formação em domínios estratégicos 
para a qualificação dos recursos humanos 
(empreendedorismo, ambiente, construção, 
actividade turística, produtos regionais, 
gestão, …) 

− Programas oficiais de apoio à formação no 
quadro do turismo 

− Ausência de um enquadramento favorável ao 
tecido empresarial propiciado pela 
Administração Pública 

− Sustentabilidade problemática das iniciativas 
empresariais em termos de consolidação/ 
rentabilidade económica de projectos e 
investimentos 

− Migração de recursos humanos qualificados 
formados na região 

− Emergência consistente, com prolongamento 
no tempo, dos índices de desemprego de 
pessoal qualificado 

− Redução de efeitos proporcionados pelos 
dinamismos sazonais, acentuando situações 
de pobreza e exclusão social 

− Dinâmica de “empregos de oportunidade” 
com efeitos nas saídas precoces do sistema 
escolar 

− Centralização dos centros de decisão 
regionais 

 
 
Rede Urbana e Infra-Estruturas: 
 

Pontos Fortes Pontos Fracos 
− Melhoria das redes e do nível de prestação de 

serviços à população em matéria de infra-
estruturas e equipamentos de utilização 
colectiva 

− Uma via de comunicação central rápida 
− Boas acessibilidades entre os Concelhos  
− Existência de percursos (pedonais, cicláveis, 

viários, …) devidamente infra-estruturados 
− Existência de serviços de saúde estruturados 

por um Hospital e rede de Centros de Saúde 
− Boa rede de equipamentos públicos para 

eventos e acontecimentos 
− Núcleos urbanos atractivos 
− Plano POLIS e de Zonas ribeirinhas como 

instrumento significativo de melhoria urbana 
− Incremento de iniciativas de reabilitação 

urbana 
 

− Caminho-de-ferro desadequado 
− Escassa flexibilidade e integração das linhas 

de autocarros 
− Falta de mecanismos de gestão e 

coordenação de circulação, estacionamentos 
e acessos 

− Deficiências em matéria de conexão viária 
inter-concelhia e de sistemas intermodais 

− Desordenamento urbanístico no cordão litoral 
− Degradação do património urbano-

arquitectónico 
− Agravamento das assimetrias litoral/interior 

em matéria de distribuição de população e de 
urbanização 

− Aumento elevado da percentagem de fogos 
destinados a 2ª residência e vagos 

− Falta de aplicação de uma nova tipologia de 
Ordenamento que tenha em conta as cargas 
já existentes 

− Crise do modelo de sustentabilidade das 
áreas de baixa densidade 

− Debilidade das áreas de localização 
empresarial existentes e das infra-estruturas 
logísticas 

− Excessiva dispersão da capacidade industrial 
instalada 

− Subaproveitamento do porto comercial de 
Portimão 
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Oportunidades Ameaças 
− Melhoria da acessibilidade rodo e ferroviária 

da região às outras regiões nacionais e 
ibéricas e maior papel do aeroporto no 
tráfego internacional 

− Inserção da região na rede de infra-
estruturas de comunicação de ligação 
intercontinental 

− Afirmação do sistema urbano regional em 
torno do pólo de Portimão com fixação de 
recursos e equipamentos para a atracção de 
fluxos de investimento 

− Maior sensibilização das Administrações para 
os aspectos relativos à qualidade dos serviços 
públicos 

− Actuação pública orientada para a atracção 
de empresas com forte conteúdo tecnológico 

− Reconversão da central eléctrica de Tunes 
− Consolidação / implementação da plataforma 

logística regional de Tunes 
− Introdução do comboio ligeiro / eléctrico 

rápido entre Portimão-Lagos-Lagoa com 
ligação ao litoral de Silves e Albufeira 

− Situação de perificidade da região no espaço 
europeu, agravada por atrasos na 
concretização das redes transeuropeias 

− Atrasos na concretização do corredor 
sudoeste ibérico e deficiente conexão com 
redes intercontinentais aéreas e a marítimas 

− Falta de ligação ferroviária à Andaluzia 
− Marginalização da região face a projectos 

nacionais estruturantes (gás natural, TGV) 
− Deficiente rede energética regional 
− Agravamento dos desequilíbrios entre a faixa 

litoral e os aglomerados de menor dimensão 
e aldeias rurais 

− Perda de quota de mercado em segmentos 
mais elevados se não forem melhoradas as 
infra-estruturas 

 

 
 
Ambiente e Prevenção de Riscos: 
 

Pontos Fortes Pontos Fracos 
− Reforço dos instrumentos de planeamento e 

ordenamento do território e ambiental  
− Importante variedade de recursos naturais e 

paisagísticos de alta qualidade ambiental, 
únicos no Algarve 

− Elevada extensão de áreas protegidas e de 
grande biodiversidade 

− Integração da vertente ambiental nas novas 
construções/edificações 

− Valorização de resíduos 
 

− Pressão demográfica sazonal, afectando a 
qualidade do ambiente urbano, em especial 
nas zonas congestionadas do litoral 

− Falta de estudos/cálculos de capacidade de 
carga ambiental 

− Áreas sensíveis com projectos turísticos a 
exigirem controlo e enquadramento 
adequados 

− Grande área ardida, com impactes ambientais 
ainda insuficientemente avaliados 

− Destruição importante dos espaços naturais  
− Abandono do interior, com reflexos na 

sustentabilidade da paisagem rural 
− Insuficiências nos sistemas de recolha e 

tratamento de lixo 
− Deterioração da sustentabilidade de áreas 

ambientalmente sensíveis, em especial da 
orla costeira, da paisagem, das áreas 
florestais e dos cursos de água 

− Permanência de resíduos de construção e 
demolição e de áreas de exploração de 
minério a céu aberto sem recuperação 
ambiental e forte impacto na paisagem 

− Contaminação dos aquíferos e do solo devido 
ao uso intensivo de pesticidas e fertilizantes e 
à ausência de tratamento de alguns efluentes 

− Poluição atmosférica e ruído  
− Subdimensionamento das infra-estruturas de 

tratamento das águas residuais 
− Falta de uma política eficaz de gestão da 

água (captação, tratamento, consumo e 
reutilização) 

Oportunidades Ameaças 
− Prioridades em termos de protecção e 

sustentabilidade ambiental dadas pelas 
políticas públicas 

− Sensibilização da sociedade e das Autarquias 
para a protecção ambiental e sustentabilidade 

− Propagação de estratégias locais e regionais 

− Política nacional para a floresta inadequada 
face ao potencial e à sustentabilidade dos 
recursos florestais 

− Perda de atractividade dos recursos 
florestais/naturais do interior devido aos 
incêndios 
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em prol de um desenvolvimento sustentável 
− Planos de Ordenamento da Orla Costeira e 

Planos de Ordenamento de Albufeiras 
operacionais 

− Segurança no abastecimento de energia à 
região 

− Condições naturais para a exploração das 
energias alternativas solar, eólica e da 
biomassa 

− Crescente procura de produtos associados ao 
Ambiente e ao Mar 

− Novas oportunidades de negócio ligadas ao 
património ambiental 

− Crescentes exigências internacionais em 
matéria de certificação ambiental 

− Emergência de actividades económicas 
ambientalmente sustentáveis 

 

− Problema dos aquíferos que podem estar em 
perigo com os incêndios 

− Fogos florestais 
− Crescente desertificação do solo e diminuição 

das reservas hídricas 
− Alterações na configuração da costa, em 

resultado de dinâmicas naturais, que se 
traduzem no emagrecimento dos areais das 
praias e recuo das arribas 

− Alterações climáticas com maior incidência na 
zona Sul da Europa 

− Risco sísmico 
− Risco de subida do nível médio das águas do 

Mar 
− Problemas ambientais mal resolvidos 

(saneamento, gestão do território) implicam 
perda de quota em segmentos médios/altos 
da procura 

− Inexistência de planos de gestão para os 
sítios da Rede Natura 2000 

− Degradação de habitats 
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4.2. Síntese Matriz SWOT / Síntese Matriz SWOT Cruzada 
 

 Pontos Fortes (S) Pontos Fracos (W) 
 1. Proximidade do mercado nacional 

e europeu 
2. Imagem de segurança e 

autenticidade  
3. Grande variedade e riqueza de 

recursos turísticos, potenciados 
pelo factor clima 

4. Gastronomia rica e variada e oferta 
muito importante de restauração 

5. Diversidade de saberes e saber-
fazer com potencial de 
aproveitamento empresarial 

6. Existência de uma estrutura de 
coordenação para o Destino Arade 

7. Existência de capacidade formativa 
de nível médio e oferta 
universitária em áreas de 
especialização regional e outras 
com carácter inovador 

8. Modernização administrativa e 
inovação tecnológica 
proporcionada pela introdução de 
NTIC e de formação adequada 

9. Melhoria das redes e do nível de 
prestação de serviços à população 
em matéria de infra-estruturas e 
equipamentos de utilização 
colectiva 

10. Núcleos urbanos atractivos e 
incremento de iniciativas de 
reabilitação urbana 

11. Reforço dos instrumentos de 
planeamento e ordenamento do 
território e ambiental 

12. Importante variedade de recursos 
naturais e paisagísticos de alta 
qualidade ambiental, únicos no 
Algarve 

1. Sazonalidade acentuada da procura, 
em particular no alojamento não 
classificado 

2. Pressão urbanística e demográfica 
nas zonas litorais e desigual 
distribuição geográfica da oferta 
turística  

3. Insuficiente estratégia de conversão 
de Recursos em Produtos 

4. Reduzida articulação entre o turismo 
e outros sectores 

5. Fragmentação, fragilidade associativa 
e inexistência de uma dinâmica 
inovadora por parte da maioria do 
tecido empresarial 

6. Pessoal ao serviço nos sectores 
tradicionais com fraca especialização 

7. Agravamento das assimetrias entre 
litoral/interior (socioeconómicas, 
população, urbanização) 

8. Deficiências em matéria de conexão 
viária inter-concelhia e de sistemas 
intermodais  

9. Debilidade das áreas de localização 
empresarial existentes e das infra-
estruturas logísticas e inexistência/ 
insuficiência/ desadequação dos 
serviços de apoio empresarial 

10. Deterioração da sustentabilidade de 
áreas ambientalmente sensíveis, em 
especial da orla costeira, paisagem, 
áreas florestais e cursos de água 

11. Subdimensionamento das infra-
estruturas de tratamento das águas 
residuais 

12. Falta de uma política eficaz de gestão 
da água (captação, tratamento, 
consumo, reutilização) 

Oportunidades (O)   
1. Apetência do mercado para a oferta de 

recursos relacionados com a natureza, 
cultura, ócio e recreio 

2. Tendência para segmentos de turista de 
maior qualidade 

3. Grande potencialidade do mercado de 
turismo de sénior, de desporto, de saúde 

4. Navegabilidade do Rio Arade e posição 
geográfica do Algarve favorável à 
intensificação de rotas de cruzeiro e da 
náutica de recreio 

5. Criação de oportunidades de emprego em 
actividades relacionadas com a economia de 
conhecimento 

6. Oferta de formação em domínios 
estratégicos para a qualificação dos recursos 
humanos 

7. Melhoria da acessibilidade rodo e ferroviária 
da região às outras regiões nacionais e 
ibéricas e maior papel do aeroporto no 
tráfego internacional 

8. Actuação pública orientada para a atracção 
de empresas com forte conteúdo tecnológico 

9. Inserção da sub-região em projectos 
estruturantes (rede eléctrica, rede logística, 
comboio ligeiro) 

10. Sensibilização da sociedade e das autarquias 
para a protecção ambiental e 
sustentabilidade 

11. Condições naturais para a exploração das 
energias alternativas solar, eólica e da 
biomassa 

12. Emergência de actividades económicas 
ambientalmente sustentáveis e novas 
oportunidades de negócio ligadas ao 
património ambiental 

S1, S2, S3, S4, S6, O1, O2, O3, O4 
– Requalificação, diversificação e 
promoção da oferta turística, focada 
em recursos de utilização regular 
anual e geograficamente distribuída 
 
S5, O5, O8, O12 – Criação/ melhoria 
de infra-estruturas, equipamentos e 
serviços de apoio empresarial 
 
S7, S8, O6 – Formação em áreas de 
especialização regional, da gestão e 
da economia do conhecimento 
 
S9, S10, S11, O7, O9 – Fecho de 
redes (viária, equipamentos, infra-
estruturas) 
 
S11, S12, O10, O11 – Valorização 
ambiental/ energética e prevenção 
de riscos 

 

W1, W2, W3, W4, O1, O2, O3, O4 – 
Requalificação, diversificação e 
promoção da oferta turística, focada 
em recursos de utilização regular anual 
e geograficamente distribuída 
 
W9, O5, O8, O12 – Criação/ melhoria 
de infra-estruturas, equipamentos e 
serviços de apoio empresarial 
 
W5, W6, O6 – Formação em áreas de 
especialização regional, da gestão e da 
economia do conhecimento 
 
W7, W8, W11, O7, O9 – Fecho de 
redes (viária, equipamentos, infra-
estruturas) 
 
W10, W12, O10, O11 – Valorização 
ambiental/ energética e prevenção de 
riscos 
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 Pontos Fortes (S) Pontos Fracos (W) 

 1. Proximidade do mercado nacional 
e europeu 

2. Imagem de segurança e 
autenticidade  

3. Grande variedade e riqueza de 
recursos turísticos, potenciados 
pelo factor clima 

4. Gastronomia rica e variada e oferta 
muito importante de restauração 

5. Diversidade de saberes e saber-
fazer com potencial de 
aproveitamento empresarial 

6. Existência de uma estrutura de 
coordenação para o Destino Arade 

7. Existência de capacidade formativa 
de nível médio e oferta 
universitária em áreas de 
especialização regional e outras 
com carácter inovador 

8. Modernização administrativa e 
inovação tecnológica 
proporcionada pela introdução de 
NTIC e de formação adequada 

9. Melhoria das redes e do nível de 
prestação de serviços à população 
em matéria de infra-estruturas e 
equipamentos de utilização 
colectiva 

10. Núcleos urbanos atractivos e 
incremento de iniciativas de 
reabilitação urbana 

11. Reforço dos instrumentos de 
planeamento e ordenamento do 
território e ambiental 

12. Importante variedade de recursos 
naturais e paisagísticos de alta 
qualidade ambiental, únicos no 
Algarve 

1. Sazonalidade acentuada da procura, 
em particular no alojamento não 
classificado 

2. Pressão urbanística e demográfica 
nas zonas litorais e desigual 
distribuição geográfica da oferta 
turística  

3. Insuficiente estratégia de conversão 
de Recursos em Produtos 

4. Reduzida articulação entre o turismo 
e outros sectores 

5. Fragmentação, fragilidade associativa 
e inexistência de uma dinâmica 
inovadora por parte da maioria do 
tecido empresarial 

6. Pessoal ao serviço nos sectores 
tradicionais com fraca especialização 

7. Agravamento das assimetrias entre 
litoral/interior (socioeconómicas, 
população, urbanização) 

8. Deficiências em matéria de conexão 
viária inter-concelhia e de sistemas 
intermodais  

9. Debilidade das áreas de localização 
empresarial existentes e das infra-
estruturas logísticas e inexistência/ 
insuficiência/ desadequação dos 
serviços de apoio empresarial 

10. Deterioração da sustentabilidade de 
áreas ambientalmente sensíveis, em 
especial da orla costeira, paisagem, 
áreas florestais e cursos de água 

11. Subdimensionamento das infra-
estruturas de tratamento das águas 
residuais 

12. Falta de uma política eficaz de gestão 
da água (captação, tratamento, 
consumo, reutilização) 

Ameaças (T)   
1. Aparecimento de novos produtos/ destinos 

concorrenciais 
2. Debilidade do produto para responder às 

tendências emergentes da procura 
3. Aumento da concorrência empresarial 

resultante do alargamento da U.E. e da 
globalização 

4. Ausência de um enquadramento favorável 
ao tecido empresarial propiciado pela 
Administração Pública 

5. Sustentabilidade problemática das iniciativas 
empresariais em termos de 
consolidação/rentabilidade económica 

6. Evolução desfavorável dos indicadores 
sociais, especialmente no interior 

7. Agravamento dos desequilíbrios entre a 
faixa litoral e o interior 

8. Riscos naturais (fogos florestais, risco 
sísmico) 

9. Crescente desertificação do solo e 
diminuição das reservas hídricas 

10. Alterações na configuração da costa 
11. Problemas ambientais mal resolvidos 

(saneamento, gestão do território) implicam 
perda de quota em segmentos médios/altos 
da procura 

12. Inexistência de planos de gestão para os 
sítios da Rede Natura 2000 

S1, S2, S3, S4, S6, T1, T2 – 
Requalificação, diversificação e 
promoção da oferta turística, focada 
em recursos de utilização regular 
anual e geograficamente distribuída 
 
S5, T3, T4, T5 – Criação/ melhoria 
de infra-estruturas, equipamentos e 
serviços de apoio empresarial 
 
S7, S8, T5 – Formação em áreas de 
especialização regional, da gestão e 
da economia do conhecimento 
 
S9, S10, S11, T6, T7 – Fecho de 
redes (viária, equipamentos, infra-
estruturas)  
 
S11, S12, T8, T9, T10, T11, T12 – 
Valorização ambiental/ energética e 
prevenção de riscos 

 

W1, W2, W3, W4, T1, T2 – 
Requalificação, diversificação e 
promoção da oferta turística, focada 
em recursos de utilização regular anual 
e geograficamente distribuída 
 
W9, T3, T4, T5 – Criação/ melhoria de 
infra-estruturas, equipamentos e 
serviços de apoio empresarial 
 
W5, W6, T5 – Formação em áreas de 
especialização regional, da gestão e da 
economia do conhecimento 
 
W7, W8, W11, T6, T7 – Fecho de redes 
(viária, equipamentos, infra-
estruturas)  
 
W10, W12, T8, T9, T10, T11, T12 – 
Valorização ambiental/ energética e 
prevenção de riscos 

 
Interpretação:  
- Estratégias SO: Usar as forças para tirar vantagem das oportunidades;  
- Estratégias WO: Aproveitar as oportunidades através da superação das fraquezas;  
- Estratégias ST: Utilizar as forças para evitar as ameaças;  
- Estratégias WT: Estratégias defensivas que visam minimizar as ameaças. 

 



 
5. Uma Estratégia para o ARADE  

 
A Bacia do Arade é um espaço adequado para o desenvolvimento de um projecto integrado, 
de carácter estruturante, capaz de, não só, ampliar o actual pólo de atracção turística, 
diversificando-o, como potenciar a criação de produtos específicos e de nichos de mercado 
concretos. 
 
A estratégia de desenvolvimento centra-se no aumento da competitividade da actividade 
turística, diversificando-a para o turismo náutico, ambiental, cultural, etc., criando novos 
factores de atracção e reforçando as vantagens comparativas da Bacia do Arade, dos seus 
núcleos urbanos e respectivos centros históricos. 
 
O respeito pelos valores ambientais e a obediência critérios de ordenamento que garantam 
que não são ultrapassados os limites da capacidade de carga do meio, são princípios 
fundamentais que dão corpo à estratégia. 
 
Assume-se com clareza o apoio a um desenvolvimento sustentável assente numa maior 
diversificação de actividades, envolvendo um número alargado de parceiros, tanto públicos 
como privados, um reforço na preparação de recursos humanos qualificados e uma 
valorização das manifestações culturais e da identidade local. 
 
Assim, podemos definir a ambição para a Bacia do ARADE: 
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Em 2015, um pólo de atracção turística 
consolidado, assente na excelência dos 
recursos, na qualidade urbana, na 
preservação ambiental e na economia do 
conhecimento 

 
Do acima exposto resultam os seguintes domínios de intervenção: 

− Turismo 
− Rede urbana/equipamentos 
− Ambiente 
− Conhecimento/inovação 

 
Para mais fácil leitura, a Estratégia para o Arade pode também ser apresentada 
esquematicamente: 
 
 

GOVERNÂNCIA/GESTÃO 

TURISMO 

  
AMBIENTE REDE URBANA / 

EQUIPAMENTOS 

CONHECIMENTO
/INOVAÇÃO 
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A governância/gestão, área claramente transversal a toda a estratégia da Bacia do Arade, 
traduz-se numa rede de gestão do destino, que associa os quatro municípios ao nível da 
articulação da oferta (existente e a criar), do esquema organizativo de promoção e da 
projecção da “marca Arade” e da articulação eficiente do seu território. 
 
O turismo, área central da ambição para o Arade no horizonte 2015, apresenta-se como o 
elemento de união e de estruturação da oferta do destino nas múltiplas vertentes que se 
perspectivam para a consolidação do pólo de atracção turística: a rede 
urbana/equipamentos, o ambiente e o conhecimento/inovação. 
 
A estratégia assim gizada para o Arade apresenta a consistência necessária que garantirá a 
estruturação de um território equilibrado e diversificado, com potencialidades de 
crescimento e sinergias entres os vários municípios que o compõem. 
 
 
 
 
 



 
6. Objectivos Estratégicos  

 
Os objectivos estratégicos que derivam da análise SWOT e da formulação da ambição 
estratégica são os seguintes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os pontos se
identificados, o
2013.  
 
Convém notar 
estruturação d
projectos já ex
 
Para além de 
existentes conf
um conjunto d
consolidar o de
 
 

 

» Projectar a imagem da Bacia do ARADE, através 

da governância do destino e da requalificação, 

diversificação e promoção da oferta turística, 

focada em recursos de utilização regular anual e 

geograficamente distribuída 

 

» Reforçar a economia do conhecimento e reter 

um conjunto de recursos humanos qualificados, 

através da criação/melhoria de infra-estruturas, 

equipamentos e serviços de apoio empresarial, e 

da formação em áreas de especialização regional, 

da gestão e da economia do conhecimento 

 

» Estruturar a rede urbana, através do fecho de 

redes (viária, equipamentos, infra-estruturas, …) 

e do reforço dos elos de ligação dos pólos urbanos 

 

» Qualificar o ambiente, através da valorização e 

diversificação ambiental/energética e prevenção 

de riscos  
guintes discriminam, para cada um dos objectivos estratégicos acima 
s projectos prioritários a desenvolver no território do Arade no período 2007-

que, em qualquer um dos objectivos estratégicos a seguir discriminados, a 
o destino Arade baseia-se quer em projectos a desenvolver, quer em 
istentes.  

se mostrarem relevantes para a estratégia do Arade, alguns  projectos já 
iguram-se mesmo como âncora em determinadas áreas, capazes de envolver 
e iniciativas e projectos complementares que contribuem no seu todo para 
stino Arade e a sua oferta. 
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6.1. Projectar a 

imagem da Bacia 
do ARADE  

 
 
 
 
 

 
Presidentes dos Municípios de 

Monchique, Silves, Portimão e Lagoa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estrutura de gestão 

 
 
 
 
 

 
Por forma a dirimir os problemas da região Arade ao nível 
da oferta turística e das suas actividades 
complementares, é necessário actuar sobre a 
requalificação, diversificação e promoção da oferta 
turística, focada em recursos de utilização regular anual e 
geograficamente articulada e distribuída.  
 
É importante exigir padrões mais elevados de qualidade 
às diversas componentes da oferta turística, seja junto da 
restauração, da hotelaria, das agências de viagens, e dos 
restantes actores que se movem neste sector.  
 
A diversificação da oferta turística é igualmente essencial, 
pois permitirá um aproveitamento dos actuais recursos 
bem como das oportunidades crescentes relacionadas 
com diferentes motivações de viagem e novos segmentos 
de turismo emergentes. 
 
Para além dos novos produtos oferecidos, também 
merecem referência os eventos que fazem parte da 
imagem do Arade, capazes de estruturar o destino e 
alavancar a procura esperada para corresponder à oferta 
entretanto qualificada e diversificada. 
 
Previamente, assume lugar de destaque, a nível 
transversal, a governância do destino Arade, enquanto 
ferramenta de gestão comum capaz de uma promoção 
integrada da “marca Arade”.  
 
Os projectos transversais relacionados com a questão da 
governância do destino são: 
 

− Diagnóstico organizacional e estruturação da 
gestão do destino Arade; 

− Novas competências paras as autarquias (Rede 
Arade); 

− Campanha de marketing e acções imateriais de 
promoção integrada; 

− Sistema de informação e marketing para a 
qualidade do Arade; 

− Requalificação e uniformização da sinalética 
turística. 

 
 
O diagnóstico organizacional e estruturação da 
gestão do destino Arade tem como objectivos: 
 
− Avaliação do desempenho do actual sistema 

organizativo; 
− Congregar um amplo debate e participação dos 

stakeholders do destino à volta do modelo organizativo 
a definir; 

− Benchmarking de estruturas congéneres a nível 
nacional e estrangeiro; 

− Definição de papéis de estruturas públicas e privadas 
envolvidas; 

− Caracterização do quadro de intervenção organizativo 
e proposta de adopção de um modelo de gestão do 
destino turístico; 
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Novas competências 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagem de identidade do Arade 

 
 
 
 

 
− Desenho e caracterização de um sistema de recursos 

financeiros necessários para a sua implementação; 
− Elaboração de proposta final de documento orientador 

para o sistema organizativo do destino. 
 
 
Existe hoje uma consciência generalizada de que a 
autonomia local entrou numa nova fase de 
responsabilidade, onde ganham destaque as novas 
competências paras as autarquias. 
 
Estas novas competências que surgem no horizonte da 
acção municipal implicam capacidades também novas - 
financeiras, humanas, técnicas e logísticas.  
 
Uma nova ousadia é requerida na complementaridade e 
partilha de recursos e equipamentos; há que adequar a 
orgânica dos municípios e reforçar as suas relações com 
os munícipes. É necessário planear, racionalizar 
investimentos, ganhar escala e pensar ao nível da rede.  
 
As redes temáticas intermunicipais cabem neste contexto, 
onde de forma formal/informal os técnicos desenvolvam 
actividades conjuntas de planeamento, de investimento e 
de animação do território no seu conjunto. 
 
Assim, poderão ser ensaiadas soluções de ajustamento e 
concertação do trabalho realizado em cada uma dos 
municípios da Bacia do Arade, numa óptica de eficácia e 
eficiência dos recursos. 
 
Propõe-se para os concelhos da Bacia do Arade a criação 
de uma Rede que envolva todos os eixos de acção e todos 
os actores do desenvolvimento deste território. O âmbito 
de intervenção desta rede poderá abranger um conjunto 
variado de áreas de intervenção, nomeadamente: 
 
− Troca de experiências e boas práticas (sistematização, 

divulgação, disseminação de informação entre os 
vários concelhos); 

− Assistência técnica para a cooperação interterritorial e 
transnacional; 

− Qualificação e Formação; 
− Informação e promoção (entre as diferentes redes e 

actores); 
− Apoio à implementação e avaliação das acções 

previstas no Plano Estratégico do Arade. 
 
 
A campanha de marketing e as acções imateriais de 
promoção integrada para a Bacia do Arade pretendem 
reforçar a identidade desta sub-região, tendo como 
público-alvo a população residente, visitante e turística, 
apostando preferencialmente em segmentos mais 
elevados. 
 
A campanha focar-se-á na promoção de recursos 
turísticos diversificados e de qualidade, distribuídos pelos 
quatro municípios do Arade. 
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Sinalética 

 
 
 
 

 
Para além da promoção dos equipamentos, eventos e 
facilidades existentes e previstas para a Bacia do Arade, é 
igualmente fundamental apostar em acções imateriais que 
promovam, de uma forma articulada, os recursos 
existentes, criando assim novos motivos de atracção 
(tradições, economia artesanal, património, ambiente, 
gastronomia, etc.). Como exemplo, cabem aqui os 
roteiros temáticos integrados, cruzando os quatro 
municípios e articulados localmente ao nível de 
sinalização, horários, preços, etc. 
 
 
O sistema de informação e marketing para a 
qualidade do Arade compreende o desenvolvimento de 
um portal que possibilite a concentração de dados sobre 
os recursos turísticos do destino Arade, assim como de 
toda a informação relevante sobre o destino. 
 
Será associado a uma Extranet que, para além da recolha 
de informação que permita a monitorização da qualidade 
do Destino, possibilite informação relevante aos agentes 
do sector turístico e turistas através da Internet e 
quiosques interactivos. 
 
Tem como objectivos: 
− Permitir a consulta interactiva dos recursos turísticos 

existentes; 
− Criar um sistema de links a sites privados e públicos 

tais como o visitportugal e o visitalgarve que aumente 
a visibilidade desde portal, assim como o valor dos 
conteúdos dos portais aos quais este está linkado; 

− Facilitar a monitorização da Qualidade do Destino, 
aliada à competitividade e prosperidade do mesmo, 
facilitando a sua gestão; 

− Constituir-se como ferramenta para os profissionais do 
sector, que desejem acompanhar a evolução dos 
principais indicadores estatísticos da região e da sua 
actividade (permite benchmarks). 

 
 
A requalificação e uniformização da sinalética 
turística procura criar sinalética normalizada, que 
permita uma noção integrada da oferta turística total da 
região Arade, para o Parque Hoteleiro e outros 
complementos turísticos (percursos, trajectos e pontos de 
observação de fauna e flora, praias, parques, restaurantes 
regionais, produção de artigos regionais). 
 
Este projecto será complementar ao projecto já existente 
para o Algarve, dinamizado pela Direcção Regional de 
Economia e Região de Turismo do Algarve, mas 
assinalando aspectos específicos/exclusivos da sub-região 
do Arade. A sinalética será organizada por cores e a 
marca Arade deverá estar presente em todas as placas. 
 
Tem como objectivos: 
− Criar sinalética normalizada para a diversificada oferta 

turística existente; 
− Permitir criar uma noção integrada da oferta turística 

total da região. 
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Rio Arade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entrando agora propriamente na oferta turística, no 
domínio da projecção da imagem da Bacia do Arade 
surgem como projectos estruturantes um conjunto de 
equipamentos/infra-estruturas já existentes e/ou 
apoiados no anterior Quadro Comunitário de Apoio 2000-
2006, bem como um conjunto de novos projectos que 
serão desenvolvidos no actual Quadro de Referência 
Estratégico Nacional 2007-2013. 
 
Estes projectos estruturantes são ainda apoiados por um 
conjunto de projectos mais pequenos que, a eles 
associados, se complementam para assim contribuir para 
a consolidação da oferta turística (existente e a criar) no 
destino Arade.  
 
Para facilidade de leitura, optou-se por proceder a uma 
arrumação dos projectos, quer estruturantes quer 
complementares, por diferentes segmentos. 
 
No segmento turismo náutico e de cruzeiros / sol e mar, 
apresentam-se como projectos estruturantes: 

− Navegabilidade do Rio Arade (Portimão-Silves); 
− Porto de cruzeiros de Portimão; 
− Marina de Ferragudo, Lagoa. 

 
Neste segmento, são projectos complementares: 

− Requalificação das praias; 
− Requalificação Turístico Ambiental da Praia e Ria de 

Alvor, Portimão; 
− Aquário / Centro Oceanográfico de Portimão. 

 
 
O principal objectivo do projecto de navegabilidade do 
rio Arade consiste na criação de um canal de navegação 
entre Portimão e Silves para embarcações de pequeno 
calado, até 1,20 metros, sem restrições de maré. A este 
projecto estão associados outros objectivos igualmente 
importantes, designadamente valorizar, proteger e dar a 
conhecer o património natural e paisagístico da área de 
intervenção. 
 
Fomentar o desenvolvimento de actividades recreativas e 
de lazer ao ar livre, numa estreita ligação com a 
revitalização da navegabilidade do rio, através da 
colocação de vários pontos de acostagem, sinalização 
marítima e balizagem do canal e dos locais acostáveis ao 
longo do seu percurso, constitui outra meta. Concorre 
ainda o imperativo de promover a educação e 
sensibilização ambientais, no âmbito dos ecossistemas 
presentes, através de percursos pedonais que serão 
desenvolvidos a partir dos diversos pontos de acostagem. 
 
Ao todo serão navegáveis cerca de 11,2km rio acima, 
uma iniciativa que vai implicar um profundo 
reordenamento das margens ribeirinhas, com a 
construção de 7 pontos de acostagem e respectivas infra-
estruturas de apoio destinadas a barcos turísticos e de 
recreio, de onde poderão partir percursos pedestres, 
devidamente assinalados com os locais de interesse 
histórico que por aqui se multiplicam.  
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Porto de cruzeiros de Portimão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marina de Ferragudo 

 
 
 
 

 
O estabelecimento do canal navegável implica um volume 
de dragados de cerca de 500 mil metros cúbicos, 
abrangendo uma área de 430 ha.  
 
As zonas de requalificação e ordenamento marginal são 
na freguesia de Silves, Lagoa (Parchal e Estômbar) e 
freguesia de Portimão. 
 
 
Os últimos anos têm sido de grande crescimento e 
afirmação internacional do porto de cruzeiros de 
Portimão, que tem recebido milhares de passageiros 
através dos muitos cruzeiros de luxo que anualmente 
fazem escalam no porto.  
 
Em 2004 fizeram escala no porto de cruzeiros de Portimão 
21 navios que transportaram 6500 passageiros. Em 2005, 
as escalas duplicaram e o número de passageiros cresceu 
para 36 mil. Espera-se que 2006 seja um ano tão 
promissor, uma vez que estão agendadas cerca de 40 
escalas. Refira-se que o período de realização de escalas 
para este ano foi alargado de Abril a Dezembro. 
 
A previsão bastante animadora do crescimento das 
escalas, acompanhando o aumento da procura do produto 
Cruzeiros que hoje circula entre o Atlântico Norte e o 
Mediterrâneo, justifica a execução de trabalhos de 
dragagem com vista a possibilitar melhores condições de 
acesso e manobra na aproximação ao cais de comércio e 
turismo.  
 
Esta intervenção de dragagem possibilitará a entrada de 
navios até 200 metros de comprimento e 9 metros de 
calado. 
 
A segurança da navegação, a salvaguarda da vida 
humana no mar, a imprescindibilidade de enquadrar as 
operações de entrada e saída dos navios no porto por 
elevados critérios de segurança, determinam a 
necessidade de execução de dragagens, para reposição 
das condições de segurança no porto de Portimão. 
 
O volume de dragados previsto é aproximadamente de 
600 mil metros cúbicos. 
 
 
A Marina de Ferragudo será implantada numa área 
adjacente à vila de Ferragudo, no concelho de 
Lagoa, localizando-se na embocadura do Rio Arade com 
a protecção dos molhes exteriores da Barra. 
 
A zona de intervenção, actualmente votada ao abandono 
e utilizada como zona de vazadouro, é de cerca de 
18,2ha, com uma área máxima de construção de apenas 
4,6ha, libertando 13,6ha para Marina (5,4ha) e zonas 
verdes e ajardinadas (8,2ha). 
 
A Marina de Ferragudo assume-se como um projecto 
turístico-imobiliário com níveis de qualidade que deverão 
marcar novos padrões no turismo algarvio. 
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Praia da Rocha - Portimão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ria de Alvor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contará com um conjunto de infra-estruturas de apoio, 
onde se incluem: 
− Marina com capacidade para mais de 3 centenas de 

embarcações até 70 metros, e uma profundidade de 5 
metros; 

− Aparthotel de 4 estrelas com cerca de 160 
Apartamentos; 

− 150 Apartamentos residenciais; 
− 50 Moradias unifamiliares; 
− 1000 m² para lojas de qualidade, zonas de lazer, 

restaurantes com esplanadas, estrategicamente 
distribuídos. 

 
 
A requalificação das praias compreende a construção 
de parques infantis, caminhos pedonais e parques de 
jogos nas praias de forma a desenvolver a oferta Sol e 
Praia, na praia.  
 
Isto implica a construção de sistemas de iluminação que 
permita a sua utilização no período nocturno. 
 
Tem como principais objectivos: 
− Contribuir para aumentar a qualidade da experiência 

turística no segmento famílias; 
− Desenvolver a oferta complementar ao Sol e Praia, na 

Praia; 
− Aumentar o período de disponibilidade/utilização das 

praias para todo o ano, para turistas e residentes; 
− Contribuir para a existência de espaços organizados de 

animação nas Praias. 
 
 
A Requalificação Turístico Ambiental da Praia e Ria 
de Alvor deverá incluir, para além do Plano Integrado 
para a Ria de Alvor, a requalificação e valorização 
paisagística e dunar da frente de mar entre a Praia dos 
Três Irmãos e a barra da ria, continuando na margem 
ribeirinha esquerda da Ria de Alvor. 
 
Esta requalificação, deverá incidir sobre quatro grandes 
linhas mestras: 
 
− Implementação do Plano de Praia do Alvor, o que inclui 

a requalificação dos estacionamentos e acessos 
existentes para apoio à Praia, criação de novas bolsas 
e acessos ao areal da praia, criação de um passadiço 
em madeira, ao longo da praia, que interligue os vários 
apoios de praia, prolongando-se pela margem 
ribeirinha esquerda da ria até á zona pedonal, já 
requalificada, de Alvor; 

− Reabilitação e recuperação de habitats naturais 
(sistema dunar e bancos de sapal); 

− Instalação de percurso de natureza direccionado para 
actividades ligadas ao eco-turismo. 

− Qualificação dos apoios de Praia e da sinalética 
turístico ambiental. 
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Autódromo Internacional do Algarve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O Aquário / Centro Oceanográfico de Portimão será 
edificado na zona ribeirinha da cidade, tendo como 
objectivos principais o aumento da oferta cultural e 
educacional da região do Algarve, proporcionar aos 
habitantes e aos turistas o acesso à informação sobre a 
riqueza e diversidade da fauna e da flora marinha da 
região, e assim, sensibilizar e promover a conservação do 
ambiente. 
 
O projecto prevê a edificação de um grande aquário 
retratando a fauna e flora da região e será 
complementado por espaços lúdicos, nos quais a 
interactividade e a componente pedagógica assumirão 
especial importância. 
 
 
No segmento turismo desportivo, apresentam-se como 
projectos estruturantes: 

− Autódromo Internacional do Algarve, Mexilhoeira 
Grande/Portimão; 

− Arade Cidade Olímpica. 
 
Neste segmento, são projectos complementares os 
equipamentos desportivos presentes no objectivo 
“Estruturar a rede urbana”. 
 
O projecto designado por «Parque de Desportos 
Motorizados de Portimão - Autódromo Internacional do 
Algarve» fica localizado na Mexilhoeira Grande e foi um 
dos primeiros Projectos de Potencial Interesse Nacional 
(PIN) classificado pelo Governo como. Para além da 
realização de provas internacionais de automobilismo e 
motociclismo, esta infra-estrutura contempla a 
possibilidade de acolhimento de provas de Fórmula 1.  
 
Além da pista, este investimento privado prevê como 
complementos uma sala de cinema, espaços comerciais, 
parque de merendas e ginásio, pista de karting, um 
complexo turístico (hotel de cinco estrelas e conjunto de 
apartamentos turísticos), um parque tecnológico (I&D 
associado ao automobilismo e motociclismo de 
competição) e uma escola de condução avançada.  
 
As actividades realizar-se-ão sobretudo entre Outubro e 
Abril, circunstância que aumenta as expectativas 
relativamente à dinamização sazonal. 
 
A lotação do circuito será de 80.000 lugares, podendo 
atingir um total de 100.000. 
 
A perspectiva do promotor (Parkalgar) é fazer do projecto 
um modelo ambiental, com a pretensão de certificar o 
projecto de nascença, respeitando a norma ISO14001. O 
modelo de gestão ambiental a adoptar permitirá ter a 
garantia de respeito pelas mais exigentes normas 
ambientais, quer no que se refere ao tratamento de 
águas, de resíduos e de poluentes, quer no que respeita à 
qualidade do ar e aos níveis de ruído. 
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O projecto prevê ainda o recurso a energias renováveis, 
tanto no aquecimento de água, como na produção de 
energia eléctrica.  
 
Aguarda-se a aprovação da Avaliação de Impacte 
Ambiental, que permitirá viabilizar o plano de pormenor 
da área de implantação. 
 
 
O projecto Arade Cidade Olímpica deverá envolver uma 
parceria pública-privada, e pretende direccionar-se 
exclusivamente para o turismo desportivo, para desportos 
de grande visibilidade internacional e estágios 
profissionais de futebol.  
 
Sob o conceito de um “chapéu único”, a base deste 
projecto serão os complexos e meios desportivos 
existentes e a criar na região do Arade, quer de iniciativa 
pública ou privada, dotados de condições técnicas e de 
qualidade que permitam:  
 
− Adicionar capacidade para captar desportistas de todas 

as proveniências, de forma dedicada, permitindo 
dessazonalizar e adicionar um novo segmento 
estruturante ao destino Arade/Algarve; 

− Dedicar-se a treinos de equipas, estágios profissionais 
e eventos desportivos;  

− Proporcionar o bem-estar desportivo, através de uma 
Clínica Médica Desportiva que os sirva; 

− Estabelecer uma coordenação entre os meios de 
prática desportiva e promover a sua utilização no 
âmbito do turismo desportivo; 

− Dinamizar ocupação hoteleira e complementar de 
forma sustentada. 

 
 
No segmento MICE (Meetings, Incentives, Congresses and 
Events), apresentam-se como projectos estruturantes: 

− Portimão Arena (concluído); 
− Pavilhão do Arade, Ferragudo/Lagoa (em fase final 

de conclusão). 
 
Neste segmento, é projecto complementar: 

− Requalificação do Pavilhão de Feiras Internacionais, 
Silves. 

 
O Portimão Arena, integrado no Parque de Feiras e 
Exposições de Portimão, foi inaugurado em Setembro de 
2006 e possui uma área total superior a 6000 m2. Dispõe 
de vários espaços: 
− Arena central com 4.012 m2, com capacidade máxima 

para 3028 espectadores sentados e 5000 em pé; 
− Centro de Negócios, composto por: um espaço com 

137 m2 e capacidade até 200 lugares, outro espaço 
com 94,5 m2 e capacidade até 140 lugares; 

− Auditório Arade, com capacidade para 190 pessoas. 
 
O Pavilhão do Arade, implantado numa antiga fábrica 
de conservas, será inaugurado em Outubro de 2007 e 
possui uma área total perto dos 9000 m2.  
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Pavilhão de Feiras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
É um complexo dividido em dois blocos, sendo que a zona 
mais importante do equipamento está reservada ao 
auditório, que tem 1930 m2 e capacidade para 1000 
pessoas. O espaço destinado a exposições tem 590 m2, 
enquanto que as três áreas foyer e as três salas de 
catering ocupam 1400m2. 
 
Polivalência, versatilidade e modularidade são as 
principais características destes dois equipamentos 
existentes. 
 
 
A diversificação da oferta turística, associada a uma 
componente de qualidade tanto ao nível das infra-
estruturas como do serviço prestado, conduz à 
necessidade de requalificar o actual pavilhão de Feiras 
Internacionais de Silves. Atendendo à sua localização 
privilegiada, designadamente à relação que mantém com 
o Arade, este equipamento assume uma posição 
estratégica para toda a sub-região e constitui um recurso 
de utilização regular geograficamente descentralizado. 
 
As suas actuais debilidades (ao nível da estrutura e da 
funcionalidade) constituem um obstáculo à diversificação 
e qualificação pretendidas da oferta turística.  
 
Como tal, deverá ser alvo de intervenções de 
requalificação e de reabilitação que materializem um 
espaço polivalente/multiusos, integrando pelo menos um 
pavilhão para exposições, feiras, concertos, desporto de 
interior, etc., uma sala de congressos apetrechada das 
condições técnicas e tecnológicas mais actualizadas e 
adaptada a receber congressos da escala local à 
internacional, além de um pequeno espaço de recreio e 
restauração ligado ao Rio, para se manter em 
funcionamento durante todo o ano e não apenas durante 
os eventos que ocorrem pontualmente. 
 
 
No segmento turismo histórico-patrimonial, apresentam-
se como projectos estruturantes: 

− Castelo de Silves; 
− Conjunto pré-histórico de Alcalar, Mexilhoeira 

Grande/Portimão. 
 
Neste segmento, são projectos complementares: 

− Sítios e espaços classificados; 
− Museu da Arrochela, Silves; 
− Requalificação da Fortaleza de Santa Catarina, 

Portimão. 
 
O castelo de Silves, classificado como monumento 
nacional em 1910, é uma das principais fortificações 
muçulmanas em território nacional, e uma das que em 
melhor estado chegou até aos nossos dias. A sua 
construção remonta aos inícios da dominação islâmica na 
península (espólio datável dos séculos VIII-IX). 
Sucederam-se as reformulações até ao século XI, altura 
em que Silves atingiu o seu apogeu, elevando-se à 
categoria de principal cidade do Algarve.  
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Fortaleza de Santa Catarina 

 
 
 
 
 
 
 

 
Desde o III milénio a.C., o lugar de Alcalar encerra um 
povoado com mais de 10 ha. Neste lugar evoluíram 
diferentes núcleos habitacionais, ao mesmo tempo que se 
edificavam monumentos funerários megalíticos sobre as 
pequenas elevações que os circundavam. Classificado 
como monumento nacional em 1910, integra os itinerários 
arqueológicos do Alentejo e Algarve. 
 
Para além dos acima referidos, outros sítios e espaços 
classificados, existentes na Bacia do Arade, contribuem 
para a estruturação da oferta turística no segmento 
histórico-patrimonial. Com classificação de monumento 
nacional, destacam-se a Sé Catedral de Silves, o poço-
cisterna árabe de Silves, a Cruz de Portugal em Silves, a 
villa romana da Quinta da Abicada na Mexilhoeira Grande 
(Portimão) e a Igreja Matriz de Estombar (Lagoa). 
 
 
Na sequência de algumas intervenções urbanas no Núcleo 
Histórico de Silves resultou um conjunto de achados de 
importante relevância arqueológica, que se pretendem 
divulgar através do futuro Museu da Arrochela. A sua 
conservação, restauração e promoção constituem, desde 
logo, uma prioridade. 
 
O património arqueológico associado ao Rio Arade tem 
uma expressão e importância científica e turística muito 
significativa. Assim a sua promoção representa uma 
valorização do património e da imagem da bacia do 
Arade. 
 
A criação de um museu no local do achado representa 
uma forma de musealizar, promover e divulgar o 
património arqueológico da cidade e de toda a bacia do 
Arade.  
 
Esta intervenção contribui ainda, de forma significativa, 
para a promoção do potencial patrimonial e turístico da 
sub-região, reforçando o seu papel no âmbito da 
arqueologia nacional e internacional. 
 
 
A Fortaleza de Santa Catarina localiza-se na Praia da 
Rocha (Portimão), em local privilegiado na confluência do 
Rio Arade e do Oceano Atlântico. 
 
A Fortaleza, projecto do engenheiro italiano Alexandre 
Massai, foi concluída em 1640 e constitui um monumento 
de inegável valor histórico e arquitectónico que urge 
revitalizar. Neste contexto, encontra-se a decorrer um 
concurso público de ideias para a elaboração de um 
projecto de requalificação da Fortaleza. 
 
O projecto irá contemplar o restauro da ermida dedicada 
a Santa Catarina de Alexandria, o arranjo paisagístico 
e/ou urbanístico envolvente, a criação de salas de 
exposições, salas de recepção, restaurante/bar, espaço 
de lazer e de convívio cultural, um gabinete de 
informação turística e a edificação de um elevador 
panorâmico. 
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Outros projectos de iniciativa privada considerados 
importantes no âmbito da requalificação turística e 
dinamização da oferta, incentivarão a utilização regular e 
geograficamente distribuída, estando previstos para a 
região do Arade projectos nas áreas hoteleira e da prática 
do golfe.  
 
Cumprindo as regras de elevados padrões de qualidade, 
esses projectos incentivarão um melhor aproveitamento 
dos actuais recursos, alargando as motivações de viagem 
e contribuindo para a projecção da imagem da Bacia do 
Arade. 
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6.2. Reforçar a 

economia do 
conhecimento e 
reter um conjunto 
de recursos 
humanos 
qualificados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este objectivo estratégico propõe-se criar/melhorar infra-
estruturas, equipamentos e serviços de apoio empresarial, 
bem como incrementar a qualificação dos recursos 
humanos. 
 
As intervenções a realizar irão procurar aproveitar o 
potencial empresarial existente e emergente na sub-
região, em linha com uma actuação pública cada vez mais 
orientada para a atracção de empresas de base 
tecnológica. 
 
Será propiciado um enquadramento favorável ao tecido 
empresarial, através da criação/melhoria das áreas de 
localização empresarial existentes e das infra-estruturas 
logísticas, e da disponibilização de serviços de apoio 
empresarial adequados e suficientes. 
 
Paralelamente, esta acção procurará melhorar a 
especialização do pessoal ao serviço nos sectores 
tradicionais, bem como estimular a dinâmica inovadora 
por parte do tecido empresarial (através de dirigentes 
com formação em domínios da gestão, do 
empreendedorismo, da economia do conhecimento, etc.). 
 
Os recursos humanos qualificados irão, assim, contribuir 
para a sustentabilidade das iniciativas empresariais, 
designadamente em termos de consolidação/rentabilidade 
económica, por via do incremento de factores de 
qualidade nas empresas ao nível dos processos, da 
organização ou dos produtos. 
 
No âmbito do sector público, pretender-se-á formar 
recursos humanos adaptados às novas tecnologias de 
informação e comunicação, seguidores de novos 
procedimentos de simplificação administrativa e atentos à 
satisfação das necessidades dos utilizadores, numa 
verdadeira óptica de modernização administrativa. 
 
 
Apresentam-se como projectos estruturantes: 

− Plataforma Logística do Algarve, Tunes/Silves; 
− Área Empresarial do Barlavento; 
− Parque Tecnológico do Autódromo Internacional do 

Algarve, Mexilhoeira Grande/Portimão ; 
− Instituto de Estudos Turísticos, Portimão. 

 
São projectos complementares: 

− Centro de Incubação de Empresas do Arade, 
Lagoa; 

− Parque Empresarial de Monchique; 
− Formação para o sector turístico; 
− Modernização administrativa com introdução de 

TICs. 
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Plataforma logística 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No projecto "Portugal Logístico", programa de 
investimento na área da logística patrocinado pelo 
governo, destaca-se a criação de uma plataforma 
logística regional, em Tunes, destinada a servir todo o 
Algarve. Contará com ligação à malha rodoviária da 
região, e ainda às linhas ferroviárias do Sul e do Algarve. 
A concretização deste projecto implica uma actuação 
concertada do Estado e dos agentes privados, na qual a 
cada um corresponderão funções principais 
 
As plataformas logísticas destinam-se a fomentar a 
competitividade, a intermodalidade e racionalização de 
investimentos, promovendo princípios de concentração de 
centros de consumo e produção, com óbvios ganhos de 
eficiência. Têm em comum o facto de se situarem em 
espaços bem servidos de transportes, ou em sítios onde a 
rede de transportes irá ser melhorada ainda.  
 
A plataforma logística regional, rodo-ferroviária, em 
Tunes, terá como principais objectivos:  
 

− Dinamizar a actividade económica da região do 
Algarve, através da captação de investimento para 
a região e da facilitação da distribuição da 
produção local nos mercados-alvo; 

− Reordenar o sistema logístico, através da 
concentração de zonas de armazenamento 
actualmente dispersas; 

− Potenciar o transporte ferroviário, com atracção de 
fluxos ligados à indústria e comércio locais.  

 
A Plataforma Logística de Tunes encontra-se localizada 
num nó estratégico rodo-ferroviário, perspectivando-se 
que evolua não apenas como plataforma logística, mas 
também como parque industrial e empresarial.  
 
A prazo, a indústria instalada ao longo da ER125 será 
encorajada a relocalizar-se na Plataforma/Centro 
Empresarial e de Logística de Tunes,libertando terrenos 
para outros usos mais apropriados. 
 
Está em fase de adjudicação a elaboração do estudo 
estratégico e de viabilidade para a criação/construção e 
implementação da Plataforma/Centro Empresarial, a que 
se seguirá a elaboração, aprovação e ratificação do Plano 
de Pormenor. 
 
Os terrenos associados, com uma superfície expectável de 
137ha (sendo 90ha área de construção), são pertença de 
um número elevado de proprietários de pequenas 
parcelas, encontrando-se o respectivo levantamento 
efectuado.  
 
O modelo de gestão para a Plataforma/Centro Empresarial 
ainda não se encontra definido, embora esteja 
equacionada a participação da Câmara Municipal de Silves 
e de capitais privados. 
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Área empresarial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parque Tecnológico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A Área Empresarial do Barlavento, a localizar na 
interface entre os municípios de Monchique, Portimão e 
Silves, será desenvolvida como um parque 
industrial/empresarial, com serviços logísticos de apoio. 
 
Uma área de localização empresarial é definida como uma 
zona territorialmente delimitada e licenciada para a 
instalação de determinado tipo de actividades industriais, 
podendo ainda integrar actividades comerciais e de 
serviços, administrada por uma sociedade gestora. 
 
A implementação deste projecto irá contribuir para um 
desenvolvimento sustentável da região, pressupondo o 
desenvolvimento de actividades empresariais de natureza 
industrial, logística e serviços de apoio à actividade 
empresarial capazes de responder às exigências de 
mercado, gerando impactes positivos e significativos no 
tecido sócio-económico, na criação de emprego e, que em 
última análise, projectem a imagem da região. 
 
Por outro lado, mercê das valências que aí se poderão 
instalar, esta Área Empresarial permitirá reforçar a 
competitividade económica de empresas já existentes na 
zona do Barlavento, bem como captar novas empresas 
que estimulem o emprego e a dinamização de actividades 
económicas complementares. 
 
O sucesso desta área empresarial estará associado a uma 
política que promova a instalação de novos empresários, 
privilegiando os mais jovens, procurando contribuir para a 
criação de um tecido empresarial mais dinâmico através 
de um modelo de intervenção que preveja o 
acompanhamento quer do processo de instalação, quer de 
evolução ao longo do período de arranque e consolidação 
dos projectos.  
 
 
O Parque Tecnológico do Autódromo Internacional 
do Algarve possuirá as mais modernas infra-estruturas 
técnicas de apoio, como seja a rede de fibra óptica, 
criando assim as condições para os futuros utilizadores do 
Parque Tecnológico, nas áreas da pesquisa e do 
desenvolvimento, funcionarem em estreita relação com o 
circuito. 
 
Esta relação entre o Parque Tecnológico e o circuito, 
poderá revelar-se muito útil aos construtores de 
automóveis, motos, pneus, combustíveis e lubrificantes, 
na medida em que todo o trabalho de pesquisa e 
desenvolvimento poderá ser testado em tempo real, no 
circuito, com baixos custos e com toda a discrição. 
 
Para as diversas equipas, nacionais e internacionais, de 
competição envolvidas nos diversos campeonatos, o 
Parque Tecnológico, poderá ser também uma excelente 
oportunidade de criar uma estrutura base privilegiada, 
com o recurso aos circuitos (Autódromo e Kartódromo) a 
assumir-se como uma mais valia. 
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Instituto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Outras áreas de negócio poderão também escolher o 
Parque Tecnológico para se sedearem, por exemplo, 
ligadas às energias renováveis, ou qualquer outra 
vertente inovadora no mundo empresarial. 
 
Existe já um pré-acordo entre o promotor Parkalgar e a 
Universidade do Algarve para a transferência de 
conhecimento e tecnologia na área da engenharia 
mecânica e automóvel. 
 
 
O Instituto de Estudos Turísticos será uma entidade 
privada que resultará de uma parceria estabelecida entre 
a Universidade do Algarve, o Instituto do Turismo, o 
Instituto do Emprego e Formação Profissional, empresas 
que desenvolvem a sua actividade no sector da hotelaria, 
entidades associativas igualmente inseridas no sector do 
turismo e a Câmara Municipal de Portimão.  
 
As suas actividades focarão as seguintes vertentes: 
− formação avançada; 
− ensino pós-graduado; 
− formação de executivos e de alta direcção; 
− programas formação específicos;  
− investigação aplicada; 
− prestação de serviços na área do turismo. 
 
No domínio da formação, as actividades do Instituto serão 
programadas de acordo com formatos variáveis, de forma 
a abranger os diversos públicos profissionais alvo e a 
admitir acções com duração variada.  
 
Um dos objectivos aponta para o reforço da qualificação 
profissional do enorme volume de activos associados ao 
turismo e à hotelaria, beneficiários de experiências 
profissionais prolongadas, mas com deficiências 
estruturais no seu desempenho. O rápido crescimento 
deste sector permitiu a atracção de profissionais de outros 
sectores, designadamente da agricultura, mas também da 
inactividade, os quais se inseriram num sector com pouco 
tradição e com limitados conhecimentos profissionais.   
 
Uma atenção especial será prestada à certificação e 
validação de competências profissionais, procurando-se a 
definição de complementos de formação que permitam 
justificar aquelas validações. 
 
Os eixos de formação que apresentem possibilidade de 
serem equiparados a graus de ensino superior serão 
objecto de protocolos dedicados com a Universidade do 
Algarve, conducentes ao seu reconhecimento oficial. 
 
No domínio da investigação aplicada, as actividades do 
Instituto orientar-se-ão para a identificação e valorização 
de novos produtos, de novos processos e de novos 
mercados capazes de ampliar os efeitos territoriais 
positivos e os benefícios económicos que as actividades 
turísticas poderão gerar. Neste campo uma atenção 
redobrada será prestada às questões patrimoniais e 
ambientais. 

31/70 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Centro de Incubação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parque Empresarial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No domínio da prestação de serviços, o Instituto estará 
disponível para assegurar colaboração variada, destinada 
a empresas, a áreas de promoção ou a regiões turísticas 
capazes de suportarem novas iniciativas e/ou a 
requalificar dinâmicas consolidadas.  
 
O Instituto instalará a sua sede no concelho de Portimão, 
concelho este em redor do qual se concentram um 
número importante de infra-estruturas de turismo da 
região e dos equipamentos de hotelaria, muitos destes 
associados aos grupos empresariais nacionais de 
referência no sector do turismo.  
 
 
O Centro de Incubação de Empresas do Arade, a 
localizar em Lagoa mas de âmbito intermunicipal, 
permitirá criar empresas técnica e administrativamente 
preparadas para enfrentar o mercado. 
 
Para além da cedência de espaço para localização das 
empresas, nos primeiros anos de vida, proporcionando-
lhes apoio de secretariado, telefone, fax, bar, auditório, 
acesso a salas de reuniões e sala de exposições, entre 
outros, deverá incluir serviços de apoio e assistência à 
criação de novas empresas, à modernização de empresas, 
à criação de novas empresas, à modernização de 
empresas de actividades tradicionais, nas análises 
técnica, económica e financeira das empresas, e formação 
empresarial de empresários e quadros. 
 
O Centro de Incubação de Empresas será, assim, um 
instrumento de diversificação de actividades e 
descentralização, promovendo o aparecimento de 
empresas inovadoras, que actuem em áreas com valor 
acrescentado, contribuindo para a renovação do tecido 
empresarial. 
 
 
O Parque Empresarial de Monchique integra-se no 
Programa de Realização de Loteamentos Municipais para 
relocalização de unidades (industriais, de serviços e 
logística) em área urbana, previsto no PROT-Algarve.  
 
Compreende a criação de uma área devidamente infra-
estruturada e  adequada ao desenvolvimento das 
actividades económicas, relocalização das existentes e a 
criação de possibilidades para o surgimento de novas. 
Este projecto potenciará a revitalização da economia, a 
criação de emprego e a fixação da população ao nível 
concelhio. 
 
Prevê-se que o Parque empresarial de Monchique, incluirá 
as seguintes valências:                                                                   
− Loteamento do Parque Empresarial; 
− Ninho de Empresas, para apoio as pequenas e médias 

empresas; 
− Local para Exposição e Divulgação dos produtos locais. 
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Formação turística 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Formação em TIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A especialização regional e, em particular da Bacia do 
Arade, no complexo do turismo e lazer justifica por si só a 
prioridade de acções de formação para o sector 
turístico.  
 
Estas acções poderão compreender formação inicial ou 
contínua nas áreas da cozinha/pastelaria, de 
restaurante/bar, do alojamento hoteleiro, da gestão 
hoteleira/turística, dos idiomas, da animação, do 
empreendedorismo, da qualidade, da certificação, etc. De 
notar que especial atenção será dada à formação de 
gestores turísticos, numa perspectiva de qualificação dos 
activos do sector. 
 
A formação inicial destina-se a criar condições para a 
integração na vida profissional, através de uma formação 
profissional certificada e qualificante.  
 
A formação contínua poderá revestir a forma de  
formação de qualificação (visando qualificar activos, 
através da aquisição de conhecimentos e competências 
adequadas ao exercício de uma profissão) ou de  
formação de actualização/aperfeiçoamento (pressupõe 
uma qualificação profissional de base que visa 
complementar e actualizar conhecimentos e desenvolver 
capacidades práticas). 
 
Esta formação poderá vir a ser conferida através do futuro 
Instituto de Estudos Turísticos, entidade formada com 
base numa parceria público-privada entre a Universidade 
do Algarve, o Instituto do Turismo de Portugal, o Instituto 
do Emprego e Formação Profissional, empresas e 
associações do sector turístico e o Município de Portimão 
(onde terá a sede).  
 
 
Num momento em que as palavras-chave são a inovação, 
o conhecimento e a tecnologia, a administração local 
continuará a ter um papel fundamental no 
desenvolvimento de projectos de modernização 
administrativa onde desempenham papel de destaque 
as Tecnologias de Informação e Comunicação. 
 
As tecnologias de informação e comunicação têm tido, nos 
últimos anos, um impacto significativo ao nível da 
organização das autarquias, com a vulgarização da 
Internet, a massificação da utilização do correio 
electrónico, a futura utilização da comunicação através da 
vídeo-conferência, visando essencialmente aproximar as 
autarquias dos seus principais clientes, promovendo 
canais de comunicação mais eficientes e eficazes.  
 
Os municípios da Bacia do Arade dispõem de um web site 
através do qual disponibilizam informação aos cidadãos e, 
em muitos casos, aceitam requerimentos e permitem a 
consulta de dados relativos a requerimentos efectuados 
pelos cidadãos. A divulgação de informação por este 
meio, para além de ser imediata e mais segura, tem a 
vantagem de limitar os pedidos de elementos formulados 
casuisticamente. 
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Estas mudanças e modificações exigem recursos humanos 
qualificados que consigam responder eficaz e 
eficientemente à simplificação de procedimentos e 
desmaterialização de processos, com vista à melhoria da 
qualidade da relação entre a administração pública, os 
cidadãos e as empresas. 
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6.3. Estruturar a rede 

urbana  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comboio ligeiro (tram-train) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Um dos pilares em que assenta a estratégia para o 
desenvolvimento do Algarve é o fomento da 
competitividade urbana, onde se inscrevem, 
designadamente, os investimentos orientados para 
reforçar a atractividade dos núcleos urbanos, junto dos 
investidores e dos visitantes, dando corpo a uma 
estratégia de qualificação urbanística e, por outro, os 
investimentos em matéria de equipamentos colectivos. 
 
O fecho de redes – de acessibilidades, de equipamentos e 
de infra-estruturas – é essencial para assegurar o 
equilíbrio da rede urbana e, desta forma, a 
competitividade regional. 
 
Desta forma, pretende-se actuar sobre a rede viária, a 
rede ferroviária, a rede aeroportuária, a intermodalidade 
e os equipamentos de utilização colectiva. 
 
Para facilidade de leitura, optou-se por proceder a uma 
arrumação dos projectos, quer estruturantes quer 
complementares, por diferentes segmentos. 
 
No segmento mobilidade, apresentam-se como projectos 
estruturantes: 

− Comboio ligeiro do tipo suburbano (eixo Lagos-
Portimão-Lagoa); 

− Aeródromo do Barlavento; 
− Interface Rodo Fluvial do Arade. 

 
Neste segmento, são projectos complementares: 

− Ecovia (em conclusão); 
− Trilho ciclável Mexilhoeira – Parque Municipal do 

Sítio das Fontes, Lagoa; 
− Beneficiação do pavimento do caminho municipal 

CM1075 Ribeira das Canas / Castelo da Nave 
(EN267) – Monchique; 

− Reforço da pavimentação do CM Águas Belas / 
Pereira (Monchique), com ligação aos concelhos de 
Portimão e Lagos; 

− Requalificação da sinalização horizontal, vertical e 
de segurança da rede viária municipal principal de 
ligação aos concelhos limítrofes de Monchique. 

 
 
O comboio ligeiro do tipo suburbano, a criar no eixo 
Lagos-Portimão-Lagoa, tem em vista a afirmação das 
aglomerações urbanas e da competitividade regional. 
 
A linha ferroviária regional que atravessa o Algarve ao 
longo do litoral requer modernização, o que implica a 
reconversão para um comboio ligeiro / eléctrico rápido 
para ligações inter-urbanas de curta distância ao longo do 
litoral, com prioridade para Lagos-Portimão-Lagoa, a par 
da construção de trechos com novos traçados que 
permitam servir o litoral do concelho de Silves, por forma 
a contribuir também para a promoção do desejável 
policentrismo da rede urbana litoral e para a redução do 
tráfego rodoviário no litoral. 
 
 

35/70 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aeródromo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interface 

 
 
 
 
 
 
 

 
O modo ferroviário requer níveis de procura mínimos que 
só podem ser assegurados através de uma relativa 
concentração de actividades urbanas junto dos eixos 
deste modo de transporte, o que exige a articulação com 
o modo rodoviário para assegurar a conectividade aos 
espaços onde não se atinjam limiares de procura (tanto 
em áreas habitacionais, como em áreas de emprego), 
seja pela dimensão reduzida das áreas urbanas a servir, 
seja pela dispersão do povoamento ou muito baixa 
densidade. 
 
Para a afirmação e consolidação da aglomeração urbana 
de Portimão-Lagoa-Lagos, deverá prever-se o 
desenvolvimento de sistemas ferroviários ligeiros (metro 
de superfície) que complemente os transportes colectivos 
rodoviários. O desenvolvimento de sistemas ferroviários 
ligeiros deve compreender uma oferta que seja adequada 
à dimensão e natureza dos fluxos de procura actuais e 
prospectivos. Neste aspecto, a ligação Lagos/ Portimão/ 
Lagoa poderá vir a ser potenciada, eventualmente, com 
extensões a Meia Praia e a Armação de Pêra. 
 
 
A construção do Aeródromo do Barlavento, a localizar 
numa zona entre Portimão e Lagos, apresenta-se 
igualmente como um projecto prioritário. 
 
A acessibilidade ao Algarve por via aérea é menos 
condicionada do que por via terrestre, através do 
Aeroporto Internacional de Faro. No entanto, o 
encerramento dos aeródromos de Vilamoura e da Penina 
e os condicionamentos da pista localizada na reserva de 
Castro Marim determinam a necessidade de construção de 
novos aeródromos.  
 
O Aeródromo do Barlavento (Lagos/Portimão) deverá 
permitir o acesso directo ao Algarve ocidental, sobretudo 
quando o crescimento, não só do turismo, mas de outras 
actividades económicas, o justificar. Neste momento 
estão a ser identificados terrenos para a sua localização. 
 
 
O Interface Rodo Fluvial do Rio Arade permitirá 
conjugar os transportes rodoviários, nomeadamente o 
VaiVém, e uma rede de transportes fluviais entre as 
margens do rio Arade e futuramente, após o 
desassoreamento do rio Arade, até Silves. 
 
O interface Rodo Fluvial do Rio Arade prevê o 
aproveitamento dos cais de acostagem já existentes, 
nomeadamente junto à Praça Manuel Teixeira Gomes e 
zona das Sardinhas (anexo à Expo Arade), e a criação de 
novos junto às Marinas de Portimão e Ferragudo, Pavilhão 
do Arade, Cais de Ferragudo e Silves. 
 
Para além do aproveitamento turístico, estas ligações 
permitirão diminuir o fluxo de trânsito através da única 
ponte rodoviária existente, entre a cidade de Portimão e a 
outra margem do rio Arade, onde se vai localizar um 
importante pólo de desenvolvimento turístico. 
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Trilho ciclável Mexilhoeira-PMSF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Caminho municipal 

 
 

 
Integradas na rede europeia de Vias Verdes, as Ecovias 
do Algarve assentam na implementação de um conjunto 
alternativo de vias de comunicação para o uso da bicicleta 
associada ao desporto, lazer e turismo, procurando novas 
soluções de mobilidade que contribuam para um modelo 
regional mais sustentável. A Ecovia do Litoral, que cruza 
os municípios de Lagoa, Portimão e Silves, encontra-se 
em fase de conclusão. A Via Interior, que cruza os 
municípios de Monchique, Portimão e Silves encontra-se 
em fase de desenvolvimento. 
 
 
O Parque Municipal do Sítio das Fontes (PMSF), é 
uma estrutura implantada no estuário do Rio Arade, que 
disponibiliza um conjunto de recursos materiais e 
humanos no âmbito da educação ambiental, divulgação 
dos patrimónios natural e histórico-cultural ligados ao rio, 
bem como uma interessante agenda de actividades 
culturais.  
 
É incontornável a grande riqueza de ecossistemas 
mediterrânicos e diversidade biológica (vasta comunidade 
de aves migratórias), bem como o valor histórico-cultural 
(vestígios dos moinhos de maré e respectivas caldeiras) e 
as características geológicas singulares do troço entre a 
Mexilhoeira e o Sítio das Fontes, e entre este e a cidade 
de Silves. 
 
Propõe-se, assim: 
− A execução de uma ligação ciclável (trilho) entre a 

Mexilhoeira e o PMSF, com soluções de continuidade 
entre o Parque e a Cidade de Silves, e entre a 
Mexilhoeira e a Ecovia. Este troço tem uma extensão 
de cerca de 4.700m e seria constituído por trilhos 
consolidados, equipados com sinalética de 
orientação/informação, zonas de descanso e 
observação, etc.; 

− Recuperação e/ou consolidação das ruínas dos 
moinhos de maré para pequenas unidades de 
museologia/interpretação e observação da natureza, 
bem como para abrigar serviços de apoio aos utentes 
do trilho; 

− Constituição de uma entidade público-privada para 
gestão, dinamização e manutenção da estrutura. 

 
 
A beneficiação do pavimento do caminho municipal 
CM 1075 Ribeira das Canas / Castelo da Nave (EN 
267) visa completar e melhorar as acessibilidades 
intermunicipais. 
 
A melhoria da via de acesso (CM 1075) aos principais 
itinerários (EN 266 / IC1) e a conclusão da via de ligação 
à freguesia da Mexilhoeira Grande (município de 
Portimão), permitirão o fecho da malha da rede viária da 
serra, bem como assegurar a melhor fluidez e segurança 
do tráfego rodoviário. 
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Pavimentação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sinalização viária 

 
O interesse desta acção prende-se ainda com o facto de 
constituir uma importante ligação económica e turística 
para o Barlavento Algarvio, e até uma alternativa à já tão 
saturada malha viária constituída pela EN 125 e outras 
que nela entroncam.  
 
Complementarmente, permitirá a melhoria das condições 
de vida da população residente. 
 
Esta via inicia-se no cruzamento existente na EN 267 
(Castelo da Nave), tem uma extensão aproximada de 
8.500 m, terminando no limite do município de Monchique 
com Portimão, no sítio da Ribeira das Canas. 
 
O projecto prevê trabalhos de correcção do traçado em 
planta, movimentos de terras, execução de muros de 
contenção de taludes, melhoramento de todo o sistema 
de drenagem transversal e longitudinal, pavimentação 
com betão betuminoso e implementação de nova 
sinalização horizontal, vertical e de segurança. 
 
 
O reforço da pavimentação do CM Águas Belas / 
Pereira, com ligação aos concelhos de Portimão e 
Lagos, visa adequar as condições de segurança 
rodoviária da via ao trânsito inerente às principais 
actividades económicas desenvolvidas no concelho 
(actividade florestal, suinícola, extracção de sienito). Esta 
acção visa ainda completar e melhorar as acessibilidades 
regionais, designadamente melhorando as vias de acesso 
(EN 267) aos principais itinerários (EN 125), para além de 
complementar a via inter-regional serrana. 
 
Outro dos objectivos desta intervenção prende-se com o 
facto desta ligação intermunicipal constituir não só uma 
importante ligação económica como também se revelar de 
grande interesse turístico, principalmente, para todo o 
Barlavento Algarvio. 
 
Esta acção incide sobre a via não classificada VNC 19 - 
Águas Belas/Paredinhas e parte do caminho municipal CM 
1068 - troço Paredinhas/limite do concelho de Monchique 
com Portimão (Pereira), numa extensão aproximada de 
12km. Prevê a execução de uma camada de desgaste em 
betão betuminoso de inertes não calcários com 0,06m de 
espessura mínima após recalque, incluindo fornecimento, 
espalhamento e compactação, uniformizando a solução 
construtiva existente no concelho de Portimão. 
 
 
A requalificação da sinalização horizontal, vertical e 
de segurança da rede viária municipal principal de 
ligação aos concelhos limítrofes de Monchique visa 
completar e melhorar as condições de segurança 
rodoviária do concelho, proporcionando uma 
harmonização da sinalização com a que se encontra em 
vigor na União Europeia e, simultaneamente, uma 
aproximação às novas realidades que já encontram 
consagração legal no ordenamento jurídico nacional. 
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Mexilhoeira da Carregação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esta acção incide sobre as vias de comunicação 
municipais principais, isto é, aquelas que interligam o 
concelho de Monchique aos concelhos limítrofes de 
Portimão, Lagos, Aljezur, Silves e Odemira. 
 
O projecto prevê trabalhos de correcção e adaptação à 
legislação em vigor de todos os órgãos de sinalização 
horizontal, vertical e, principalmente, de segurança, 
existentes ao longo da EN 266 – troço Portela dos Caibros 
(Odemira)/Monchique, ER 267 – troço Altura da 
Benafátima (Silves)/Alferce/Monchique e Casais/Padescas 
(Aljezur), EM 501 – Alcanforado (Aljezur)/Portela da 
Serenada (EN 266), numa extensão aproximada de 
95Km. 
 
 
No segmento requalificação urbana, apresentam-se como 
projectos estruturantes: 

− Requalificação Urbanística e Paisagística do Pólo de 
Desenvolvimento Turístico entre a Mexilhoeira da 
Carregação e a Foz do Arade, Lagoa; 

− Requalificação Urbana da Parte Antiga da Cidade de 
Portimão. 

 
Neste segmento, são projectos complementares: 

− Requalificação e Valorização Urbana de Carvoeiro, 
Lagoa; 

− Passeio Marítimo da Angrinha, Ferragudo/Lagoa; 
− Renovação urbana da vila de Monchique (3ª fase); 
− Reabilitação das fachadas de interesse, jardins e 

pátios interiores; 
− Requalificação do Palácio Grade, Silves. 

 
 
A Requalificação Urbanística e Paisagística do Pólo 
de Desenvolvimento Turístico entre a Mexilhoeira 
da Carregação e a Foz do Arade é uma necessidade 
imperiosa em face do surgimento de investimentos 
turísticos de qualidade na margem esquerda do Rio 
Arade, nomeadamente: Boca do Rio Resort, Pavilhão do 
Arade, Marina de Ferragudo, Pestana Arade Mega Golf 
Resort, entre outros que estão previstos, transformando 
aquele local num pólo turístico. É ainda de referenciar a 
futura Área de Comércio e Serviços do Parchal. 
 
A estrutura urbana contígua a estes investimentos, 
outrora com um crescimento rápido e desplaneado, fruto 
da industrialização ligada à industria conserveira que 
colapsou, exige uma intervenção que permita a sua 
integração no contexto da qualidade que se pretende para 
aquele local, designadamente empreendimentos de 4 e 5 
estrelas. 
 
Neste contexto, torna-se imprescindível a realização de 
um vasto leque de estudos, projectos e obras 
potenciadoras de uma verdadeira operação de 
Requalificação Urbanística e Valorização Ambiental e 
Paisagística para o local, sendo de destacar o Plano de 
Pormenor da frente Ribeirinha de Parchal/Ferragudo, 
podendo destacar-se em concreto: 

39/70 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parte antiga de Portimão 

 
 
 
 
 

 
Carvoeiro 

 
 
 
 
 
 
 

 
Angrinha 

 
− Incremento de Áreas verdes Urbanas; 
− Recuperação e Valorização de Estruturas Ecológicas; 
− Reabilitação de Espaços Públicos e de Estruturas 

Edificadas de Interesse Patrimonial; 
− Criação de Corredores Pedonais; 
− Criação de uma estrutura de sinalética normalizada e 

apelativa; 
− Aproveitamento e recuperação de velhos armazéns e 

fábricas desactivadas para fins turísticos, culturais e de 
serviços de proximidade; 

− Recuperação de fachadas e habitações degradas; 
− Embelezamento Urbano. 
 
 
A Requalificação Urbana da Parte Antiga da Cidade 
de Portimão prevê uma intervenção na zona junto às 
antigas muralhas da Vila Nova de Portimão, que se 
encontra em processo de degradação e carenciada de 
infra-estruturas, equipamentos e espaços públicos, sendo 
submetida a operações tendentes a repor condições de 
qualidade de vida aceitável, atendendo aos actuais 
padrões de conforto, higiene e segurança. 
 
A reabilitação da zona  antiga, através da conservação e 
melhoria dos seus edifícios e espaços públicos, associada 
ao implemento do surgimento de espaços artísticos e de 
animação, permitirá uma revitalização económico e social, 
invertendo a tendência de radicação de uma população 
envelhecida, cativando para essa zona um sector etário 
mais jovem e dinâmico. 
 
 
A Requalificação e Valorização Urbana de Carvoeiro 
é um projecto que visa essencialmente conferir melhor 
qualidade urbana, fruição do espaço público e de 
disciplina e contenção da circulação rodoviária, no sentido 
de o peão se sentir mais seguro e disponível para o 
usufruto da baixa da Vila de Carvoeiro. 
 
Sendo a Vila de Carvoeiro o centro de área de relevante 
interesse turístico, importa que a qualidade dos espaços 
urbanos da sua baixa corresponda às exigências do 
turismo de qualidade, que as unidades turísticas e 
urbanizações envolventes aconselham. 
 
O Plano deve prever ainda a instalação de silo de 
estacionamento automóvel, fora da baixa, mas para dar 
resposta a ela. 
 
 
O Passeio Marítimo da Angrinha, em Ferragudo, é uma 
obra prevista no Plano de Pormenor da Frente Ribeirinha 
Parchal/Ferragudo, constitui uma obra de requalificação 
ambiental e valorização urbana e paisagística, permitindo 
na margem esquerda do estuário do Rio Arade, entre o 
Castelo de Ferragudo e a zona do Salva-Vidas 
(Ferragudo), melhorar e dignificar a imagem paisagística. 
 
 
 

40/70 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Renovação urbana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fachada 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A obra, com projecto elaborado e com concurso 
anteriormente aberto, aguardando novo procedimento por 
parte do IPTM, visa naquele troço da margem esquerda 
do Arade a instalação de um espaço de fruição pública e 
de lazer, articulando-se com a circulação fluvial, 
comportando passeios, estacionamentos, cais, 
equipamentos públicos e arborização/ zonas verdes. 
 
 
A renovação urbana da vila de Monchique (3ª fase) 
tem como principais objectivos a requalificação, 
valorização e dinamização dos aglomerados urbanos, 
através das condições de circulação, requalificação do 
tecido urbano mais antigo, beneficiação de zonas de 
públicas e de peões, regularização e aproveitamento do 
troço urbano de algumas ribeiras para espaço público de 
lazer e melhoria das condições de habitabilidade das 
populações.  
 
Este projecto prevê, igualmente, a construção de uma 
variante semi-circular à Vila de Monchique, ligando entre 
si as entradas Norte e Sul, que permitirá retirar do espaço 
urbano o trânsito de veículos pesados de mercadorias. 
 
Este projecto integra as seguintes obras:  
− Requalificação e valorização do largo D. Afonso 

Henriques /R. Eng. Duarte Pacheco/Estrada Velha – 
Monchique; 

− Execução do arruamento variante a São Roque – 2ª 
fase; 

− Recuperação de fachadas – núcleo histórico da Vila de 
Monchique (2.ª fase); 

− Remodelação das infra-estruturas de electricidade e da 
rede de telecomunicações da cruz dos Madeiros – 
Monchique; 

− Requalificação do troço urbano da Ribeira de 
Monchique. 

 
 
A reabilitação do edificado, a vários níveis e mais 
concretamente ao nível das fachadas, jardins e pátios 
interiores, constitui uma intervenção de qualificação da 
oferta turística e da sua diversificação.  
 
De facto, a riqueza patrimonial dos vários centros urbanos 
constitui um dos maiores contributos para a sub-região do 
Arade, designadamente o património edificado, fruto da 
evolução histórica e dos diferentes períodos.  
 
Contudo, este património visível ao nível de casas 
senhoriais, de antigas fábricas, de elementos de valor 
estético e paisagístico, encontra-se nalgumas situações 
em mau estado de conservação. 
 
Neste sentido, preconiza-se o fomento de um Programa 
de Apoio à Recuperação de Fachadas de Interesse, que se 
concretize com o apoio financeiro dos municípios às 
intervenções de reabilitação promovidas pelo proprietário 
do edifício, bem como a requalificação e qualificação de 
jardins e pátios interiores, tornando-os visitáveis.  
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O Palácio Grade, construído em 1907 na cidade de 
Silves, obedece às características da arquitectura 
europeia predominante desde a segunda metade do 
século XIX e que corresponde a um eclectismo de estilos.  
 
Imóvel classificado, constitui um dos mais emblemáticos 
imóveis de interesse arquitectónico existente na cidade.  
 
Encontra-se actualmente sem uso, o que em nada 
dignifica o património da cidade e que constitui um 
subaproveitamento das potencialidades da bacia do 
Arade.  
 
No entanto, apresenta potencialidades para a instalação 
de uma unidade hoteleira compatível com as suas 
características patrimoniais, designadamente uma 
pousada ou um hotel de charme. 
 
Com esta intervenção seria possível diversificar a oferta 
turística ao nível do alojamento, abrangendo uma 
população alvo diferenciada e com um poder de compra 
superior. 
 
 
No segmento equipamentos colectivos, apresentam-se 
como projectos estruturantes: 

− Complexo desportivo de Portimão; 
− Centro Cultural de Monchique; 
− Reordenamento do parque escolar. 

 
Neste segmento, são projectos complementares: 

− Complexo Desportivo de Silves; 
− Centros Artísticos Urbanos; 
− Parque Desportivo da Bela Vista, Parchal/Lagoa; 
− Casa da Música de Silves; 
− Centro Museológico e de Exposições da Mexilhoeira 

da Carregação, Lagoa; 
− Centro de Canoagem e Vela, Alvor/Portimão. 

 
 
O futuro Complexo Desportivo Municipal de Portimão 
será composto, designadamente, por um pavilhão 
multifunções, uma piscina olímpica e um estádio de 
futebol municipal. 
 
O estádio de futebol terá capacidade para oito a dez mil 
espectadores, enquanto a piscina coberta terá dimensão 
olímpica, ou seja, 50 metros de comprimento.  
 
O pavilhão multiuso permitirá a realização não só de 
eventos desportivos como de outro tipo de 
acontecimentos, designadamente espectáculos de música. 
 
O Complexo disporá ainda de uma área habitacional 
composta por 200 moradias, um centro comercial com 
salas de cinema, restaurantes, hipermercado, 70 lojas e 
estacionamento subterrâneos.  
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O futuro Centro Cultural de Monchique prevê as 
valências de biblioteca, auditório e arquivo. A sua 
concretização permitirá, no mesmo espaço, construir uma 
Biblioteca que integrará a Rede Regional de Bibliotecas do 
Instituto Português do Livro e um Auditório Municipal que 
integrará a Rede Regional de Auditórios Municipais, 
dimensionados com base na população concelhia. 
 
De facto, na sub-região do Arade, apenas o Município de 
Monchique continua sem dispor de uma moderna 
biblioteca pública enquadrada na rede do Instituto 
Português do Livro e das Bibliotecas (IPLB). 
 
O objectivo do Centro Cultural é dotar o concelho de 
Monchique das infra-estruturas lúdico-culturais 
consideradas básicas a nível regional. Este equipamento 
polivalente integrará também acções de promoção e 
formação do pessoal. 
 
 
O reordenamento do parque escolar da região 
algarvia, e em especial dos concelhos da Bacia do Arade, 
é uma prioridade. Visa acabar com a sobrelotação de 
alunos em estabelecimentos nos meios mais populosos e, 
simultaneamente, pôr termo às escolas rurais que 
funcionam com poucas crianças. A criação da "escola 
completa", dotada de biblioteca, sala de reuniões, cozinha 
e refeitório bem como de espaços exteriores atraentes, é 
o objectivo final. 
 
O parque escolar do 1º ciclo do ensino básico começou a 
ser alvo de uma mudança sem paralelo no Algarve, 
graças ao denominado Programa Especial de 
Reordenamento EB1, assinado em Fevereiro de 2003.  
 
O diagnóstico feito pela Direcção Regional de Educação do 
Algarve mostrou que quase 40% das escolas em 
funcionamento localizavam-se em áreas de baixa 
densidade populacional, com uma frequência até 20 
alunos e que apresentavam acelerada tendência para uma 
progressiva redução. Por outro lado, cerca de 93% das 
escolas nas zonas urbanas de alta densidade registavam 
uma sobrelotação na ocupação das salas. 
 
Nesse estudo, relevava a quase ausência de espaços 
educativos de qualidade, no que respeita à respectiva 
funcionalidade de utilização, verificando-se a existência de 
um reduzido número de escolas dotadas de bibliotecas, 
espaços destinados à actividade física, cantina ou 
refeitório. 
 
Assim, para os meios urbanos populosos propõe-se a 
requalificação e construção de escolas, na perspectiva da 
EB1 Completa, integrando desde logo instalações para a 
Educação Pré-Escolar. Neste domínio assume-se como 
opção estratégica, em determinadas zonas, a edificação 
de novos estabelecimentos com jardins-de-infância. Estão 
também equacionados espaços destinados a bibliotecas, 
salas de reuniões, cozinhas e refeitórios ou espaços 
exteriores valorizados. 
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Complexo desportivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Galeria de arte 

 
No meio rural, propõe-se a requalificação apenas das 
escolas em áreas geograficamente centrais e sempre no 
contexto da Escola Completa, apetrechando-as com 
espaços educativos diferenciados e multifuncionais sem 
descurar o apoio social e a ocupação dos tempos livres, 
garantir o acolhimento progressivo e integração dos 
alunos de escolas de pequenas dimensões que, pelo 
reduzido número de crianças, caminhem para a 
suspensão de funcionamento, e assegurar a requalificação 
destes edifícios para espaços educativos que sirvam as 
comunidades. 
 
Após a celebração de acordos com municípios do Algarve, 
foi formalmente implementada a primeira fase de 
execução do programa, mas faltam ainda investimentos a 
fazer nos concelhos da Bacia do Arade. 
 
 
A prática desportiva mobiliza cada vez mais população 
praticante, federada e/ou para fins de lazer, e 
espectadores. A melhoria das condições desta prática e o 
seu fomento passa em parte pela disponibilização à 
população de equipamentos qualificados e diversificados, 
como é o caso do Complexo Desportivo de Silves.  
 
Considerando a escassez de equipamentos desportivos de 
dimensão regional e sub-regional associados a 
modalidades como o atletismo nas suas diversas 
modalidades, o ciclismo ou mesmo o futebol, o município 
de Silves prevê a construção de um campo de futebol, 
uma pista de ciclismo compatível com a modalidade, uma 
pista de atletismo em tartã, espaços para saltos à vara e 
em comprimento, lançamento de dardo e/ou martelo, 
entre outros espaços desportivos compatíveis com a 
funcionalidade da área a aferir em sede de projecto. 
 
O complexo desportivo distribui-se por uma área de 4,7 
ha e integra, para além da área de reserva urbanística de 
aproximadamente 2,0 ha, um parque de estacionamento 
com capacidade para 233 viaturas e uma área verde de 
enquadramento que integra percursos de manutenção e 
áreas de estada com aproximadamente 2,4 ha. 
 
A sua localização coincide com a área de equipamentos da 
cidade de Silves, no sector Nordeste da cidade, 
encontrando-se bem servida em termos de acessibilidades 
e com uma envolvente habitacional e de equipamentos 
com uma reduzida densidade. 
  
 
Centros Artísticos Urbanos compreende a abertura de 
galerias de arte (pintura, escultura, design e artesanato) 
nos centros urbanos devidamente qualificados, de forma a 
aumentar a atracção dos turistas a essas áreas urbanas.  
 
Assim, prevê-se a abertura de espaços de arte em 
Carvoeiro, Portimão, praia da Rocha, Alvor, Monchique e 
Silves. O objectivo é criar zonas urbanas mais atraentes e 
de maior valor acrescentado, aumentando assim a 
atracção de turistas a essas áreas urbanas. 
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Parque Desportivo 
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Centro de exposições 

 
Os artistas poderão ter as suas próprias lojas, ou os 
Municípios disponibilizarão espaços para que estes 
possam expor, a custos reduzidos. Estes Centros 
Artísticos podem (e devem) ser complementados com 
animação de rua. 
 
 
O Parque Desportivo da Bela Vista, localizado no 
triângulo geográfico entre a futura Marina de Ferragudo (e 
o Pavilhão do Arade), a zona turística do Gramacho/ Pinta 
(e Carvoeiro) e os aglomerados urbanos de Parchal e 
Ferragudo, constitui um equipamento desportivo que 
permite a articulação entre o desporto e o turismo. 
 
Constituído por pista sintética de atletismo, com oito 
corredores, e campo de futebol de relva natural, com 
todos os equipamentos de apoio e bancadas, vai permitir 
o desenvolvimento da prática desportiva dos locais, mas 
também potenciar e valorizar a oferta turística da 
envolvente com um equipamento que é fundamental para 
criar a ligação do desporto ao turismo. 
 
Ao longo de 2007 vai entrar na fase da execução física da 
obra, que decorrerá num prazo de 24 meses. 
 
 
No âmbito da diversificação da oferta turística da sub-
região Arade, considerando o potencial artístico existente 
na cidade de Silves, designadamente na área musical, 
preconiza-se a construção da Casa da Música.  
 
A criação de um espaço que dignifique a prática musical, 
melhorando as suas condições e aumentando a sua 
atractividade e a da cidade de Silves e/ou de toda a 
bacia do Arade, constituem os objectivos centrais da 
construção deste equipamento cultural. 
 
É em absoluto vocacionado para a prática musical e tem 
certamente uma área de influência regional ou mesmo 
internacional, designadamente no aproveitamento da 
influência árabe na cultura musical local e regional. 
 
A sua localização na praça al-mu'thamid, com uma 
relação privilegiada com o Rio Arade e a funcionar de 
interface entre a malha urbana da cidade e o Rio, 
constitui uma mais valia para a cidade e para a sub-
região assumindo-se assim com um carácter estratégico. 
 
 
A circulação fluvial no Rio Arade e o despontar do mesmo 
para uma oferta turística de qualidade e sustentada 
diversidade, implica a constituição de vários tipos de 
interesse, pelo que a instalação do Centro Museológico 
e de Exposições da Mexilhoeira da Carregação é de 
inegável interesse para o turismo, dando ancoragem às 
unidades turísticas que têm surgido e vão surgir na zona, 
no sentido de conferir qualidade ao produto. 
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Centro de vela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A instalar em edifício municipal, de traça antiga, na baixa 
da Mexilhoeira da Carregação, próximo da Boca do Rio 
Resort, o Centro implicará obras de requalificação e 
adaptação no interior do edifício, de forma a reforçar a 
estrutura urbana de equipamentos de apoio à vertente 
cultura/turismo. 
 
 
O Centro de Canoagem e Vela, dedicado à prática 
principal destas modalidades, deverá surgir em Alvor, 
atendendo às condições aí existentes para a sua prática. 
 
Para além de promover estas modalidades e de atrair 
mais praticantes, dispondo de uma escola dedicada a 
essas práticas, este Centro deverá estar preparado para 
permitir a sua utilização por turistas, facultando meios 
para a prática da modalidade.  
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6.4. Qualificar o 

ambiente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Barragem de Odelouca 

 
 
 
 

 
Este objectivo estratégico compreende actuações ao nível 
de infra-estruturas, de valorização ambiental/energética e 
de prevenção de riscos.  
 
O fecho de redes de infra-estruturas, energéticas e de 
abastecimento de água/saneamento, é essencial para 
assegurar a competitividade da bacia do Arade, e mesmo 
da região do Algarve. 
 
Paralelamente, as acções de valorização ambiental/ 
energética preconizadas tenderão a minorar aspectos de 
deterioração da sustentabilidade de áreas ambientalmente 
sensíveis (por exemplo, orla costeira, paisagem, áreas 
florestais, cursos de água), bem como a qualificar novas 
formas de exploração dos recursos. 
 
Por último, a prevenção de riscos constitui uma actividade 
cada vez mais corrente, na óptica da salvaguarda das 
infra-estruturas e equipamentos presentes no território e, 
em particular, da actuação sobre as alterações climáticas. 
 
Para facilidade de leitura, optou-se por proceder a uma 
arrumação dos projectos, quer estruturantes quer 
complementares, por diferentes segmentos. 
 
No segmento abastecimento de água / saneamento, 
apresentam-se como projectos estruturantes: 

− Barragem de Odelouca, Silves; 
− Tratamento dos efluentes das suiniculturas. 

 
Neste segmento, são projectos complementares: 

− Reutilização das águas das ETARs; 
− Reconversão de ETAR de Portimão em Parque 

Ambiental; 
− Sustentabilidade da Rede de Abastecimento de 

Água nas áreas turísticas, Lagoa; 
− Reconversão da ETAR do Falacho, Silves; 
− Interligação e reforço das infra-estruturas de 

saneamento e abastecimento em “baixa” ao 
sistema em “alta” multimunicipal, Monchique; 

− Reconversão da Unidade de Suinicultura em 
Unidade de Turismo Rural e Ambiental, 
Estombar/Lagoa. 

 
 
A Barragem de Odelouca e o Túnel Odelouca - Funcho 
integram o conjunto de obras do Aproveitamento 
Hidráulico Odelouca-Funcho (Barragem de Odelouca e 
Túnel Odelouca-Funcho em construção; Barragem do 
Funcho e Adutor Funcho-Alcantarilha em funcionamento), 
cujo objectivo será o fornecimento de água ao Barlavento 
Algarvio, com qualidade para o abastecimento público e 
elevada taxa de garantia.  
 
As necessidades de água para o abastecimento público a 
esta região do Algarve no ano horizonte do Projecto do 
Sistema Global de Abastecimento de Água ao Barlavento - 
2025, estão estimadas em 75 hm3/ano. 
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A acentuada degradação da qualidade dos aquíferos 
subterrâneos da região, em particular na zona meridional, 
e a sua insuficiência em anos críticos, tornam imperioso 
encarar a sua substituição por águas de superfície. Neste 
quadro, a Barragem de Odelouca e o Túnel Odelouca-
Funcho asseguram, respectivamente, a regularização dos 
caudais de superfície afluentes à ribeira de Odelouca e a 
sua transferência para o adutor Funcho - Alcantarilha, que 
garantirá o transporte de água bruta até à ETA de 
Alcantarilha, onde se dá o tratamento e se inicia a 
distribuição de água tratada aos municípios do Barlavento 
Algarvio. 
 
A Barragem de Odelouca torna-se, assim, na obra 
principal do Sistema Primário (captação e transporte de 
água bruta) do Sistema Global de Abastecimento de Água 
ao Barlavento Algarvio, integrado pelos concelhos de 
Loulé, Albufeira, Lagoa, Silves, Portimão, Lagos, Vila do 
Bispo, Aljezur e Monchique (estes dois últimos 
abastecidos por um sistema autónomo). 
 
A Barragem de Odelouca - localizada entre Silves e 
Monchique - foi adjudicada pela primeira vez em 1999. 
Após a suspensão da obra em 2003 pela União Europeia 
(na sequência de uma queixa da Liga para a Protecção da 
Natureza), e de 2005 ter sido um ano de seca em todo o 
País, nomeadamente no Algarve, a fase de adjudicação 
ficou concluída no início de 2006. O prazo previsto para a 
construção destas duas obras é de 5 anos, prevendo-se o 
início do enchimento da barragem em 2009 e o 
abastecimento público de água à zona do Barlavento 
algarvio a partir de 2010. 
 
A Barragem de Odelouca, com 76 metros de altura e um 
volume total da albufeira de 157 hm3, estará interligada à 
barragem do Funcho através de um túnel, já construído, e 
substituirá o actual sistema de abastecimento de água ao 
Oeste do Algarve, baseado em captações de águas 
subterrâneas. 
 

Não obstante estarem previstas medidas especiais de 
minimização dos impactes ambientais, uma vez que a 
Barragem se encontra situada em zona da Rede Natura 
2000, as regras de implementação dos usos secundários 
que se poderão desenvolver no plano de água e na zona 
de protecção à albufeira são definidas no Plano de 
Ordenamento da Albufeira de Odelouca (POA), e visam 
garantir a não afectação do uso primordial da albufeira – 
o abastecimento público.  
 
Este plano prevê as seguintes actividades secundárias no 
plano de água: pesca, banhos, navegação à vela, 
navegação a remo pouco exigente, competições 
desportivas de pescas, zona de merendas, infra-
estruturas turísticas e recreativas. 
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O maior problema de poluição do meio hídrico (bacia 
hidrográfica das ribeiras do Algarve) resulta da 
actividade suinícola, com instalações disseminadas um 
pouco por toda a região do Algarve, embora mais 
concentrada nos concelhos de Monchique e Silves.  
 
Grande parte das suiniculturas, algumas delas de grande 
dimensão, não possuem ETAR, descarregando para o 
meio efluentes com cargas orgânicas muito elevadas.  
 
Este facto resulta numa estimativa de cargas poluentes 
muito elevadas nas sub-bacias correspondentes às 
barragens da Bravura e do Arade (ribeira de Odelouca e 
barragem do Funcho). 
 
Apesar de várias tentativas de resolução ao longo dos 
anos e soluções apresentadas (ETAR de pré-tratamento, 
produção de biogás e valorização energética/agrícola), as 
suiniculturas continuam a ser um problema ambiental. 
 
A opção apontada por um estudo encomendado pela 
empresa Águas do Algarve aponta para o tratamento dos 
esgotos das suiniculturas de Monchique na estação de 
tratamento de águas residuais da Companheira 
(Portimão), o que implica o transporte do efluente por 
uma conduta a construir entre Monchique e Portimão. 
 
A solução de tratamento preconizada pelo estudo 
efectuado inclui um pré-tratamento no concelho de 
Monchique, que lhe retira a maioria da sua carga 
poluidora, a que se segue tratamento final na ETAR da 
Companheira (Portimão), ou numa ETAR a construir, uma 
vez que a aquela já se encontra no limite das suas 
capacidades. 
 
A integração das águas residuais de suiniculturas no 
Sistema Multimunicipal de Saneamento do Algarve irá 
permitir minimizar os impactes ambientais das 
explorações suinícolas existentes nesta região, 
promovendo a requalificação ambiental das bacias 
hidrográficas afectadas pelas descargas desses efluentes. 
 
 
O recurso água como recurso natural escasso deverá ser 
alvo de uma gestão sustentável que promova a sua 
valorização, designadamente através da reutilização de 
águas das ETARs.  
 
Assim, na sequência do tratamento das águas residuais, a 
reutilização deste recurso poderá ser promovida pela 
criação de uma infra-estrutura em rede que permita a 
utilização desta água para fins diversos como seja a rega 
de campos de golfe, jardins, lavagens urbanas, ou outros. 
 
Esta rede estabeleceria a ligação entre as ETARs e os 
principais centros urbanos, onde depois se procederia a 
definição do traçado óptimo atendendo às características 
e necessidades de cada localidade. 
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Considerando que a ETAR de Portimão vai ser alterada e 
irá ocupar uma área bastante menor da actualmente 
ocupada, tal significa que algumas das lagoas deixarão de 
cumprir com a sua actual função e deverão ser objecto e 
requalificação.  
 
Nesse sentido, considera-se que a requalificação destas 
lagoas deveria passar pela reconversão de ETAR de 
Portimão em Parque Ambiental, através da criação de 
habitats com as seguintes funções: 
 
− Capacidade de receber o efluente final da futura ETAR 

e assim ter capacidade depuradoura; 
− Condições para que algumas espécies de aves possam 

utilizar este espaço para repouso e alimentação 
durante as suas viagens migratórias; 

− Observatório de aves com sinalética adequada; 
− Circuito pedestre ao longo dos diques com miradouros 

para observação de aves. 
 
A área adjacente será convertida em área verde e de 
lazer (Parque Urbano) com várias valências, de entre as 
quais se destaca: circuitos para a prática de Jogging, 
parque infantil, centro de Interpretação (com uma 
valência de Posto de Informação Turístico), sinalética, 
desenvolvimento de percursos pedestres e BTT com início 
no Parque, bar com esplanada, jardim de plantas 
aromáticas. 
 
 
A qualificação ambiental, a sustentabilidade às áreas 
urbanas e turística e o fornecimento de serviços  de 
qualidade na oferta turística implicam muitos cuidados 
com a distribuição da água. Estando previstos na margem 
esquerda do Arade vários equipamentos turísticos, 
importa assim mais Sustenbilidade da Rede de 
Abastecimento de Água nas áreas turísticas 
emergentes e a consolidar na área do Concelho de Lagoa 
e com relação ao pólo Carvoeiro ao Arade.  
 
Assim, importa construir algumas infra-estruturas, 
prevendo-se a construção dos Reservatórios em 
Sesmarias (Carvoeiro), Cotovio (Estombar) e condutas 
adutoras Lagoa/Areias do Moinhos e Lagoa/Sesmarias. 
 
 
A Estação de Tratamento de Águas Residuais do 
Falacho direcciona as águas residuais, na sequência do 
seu tratamento, para a Ribeira do Falacho e daí para o Rio 
Arade. Considerando o seu subdimensionamento e 
consequente emissão de águas residuais com deficiente 
tratamento para os cursos de água da bacia do Arade, o 
município de Silves preconiza a sua reconversão, a fim de 
eliminar ou minimizar os impactes desta fonte poluidora 
do Rio Arade.  
 
A intervenção terá que passar necessariamente por 
alterar a capacidade de recepção e o tipo de tratamento 
que actualmente existe. Define-se assim como um 
projecto estruturante para a bacia do Arade. 
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A interligação e reforço das infra-estruturas de 
saneamento e abastecimento em “baixa” ao sistema 
em “alta” multimunicipal compreende investimentos 
directamente relacionados com os sistemas em “alta” 
multimunicipais, designadamente execução das 
interligações entre ambas as vertentes (alta e baixa) de 
redes de distribuição de água e redes de drenagem de 
águas residuais.  
 
Incluem-se também projectos de renovação e 
reabilitação, essenciais ao processo de redução de perdas 
e fugas nas redes de abastecimento de água. Para além 
de preverem a interligação com a rede em “alta” 
pretende-se ainda erradicar ligações cruzadas nos 
sistemas de drenagem de águas separativas. 
 
Os projectos incidem sobre as freguesias de Monchique e 
Alferce e destinam-se a aumentar o nível de atendimento 
à população, aproximando-o do verificado no litoral desta 
região. 
 
Todos os projectos prevêem a ligação directa ou indirecta 
ao sistema multimunicipal, optimizando este investimento 
efectuado pelas Águas do Algarve e assegurando a plena 
eficácia do mesmo. Sem o desenvolvimento destes 
projectos não existe um aproveitamento integral do 
potencial de fiabilidade gerado por essa solução 
integrada. 
 
 
A Reconversão da Unidade de Suinicultura em 
Unidade de Turismo Rural e Ambiental na margem 
esquerda e imediata do Rio Arade, a montante do Sítio 
das Fontes, em Estombar, é uma intervenção privada de 
qualificação do ambiente, fundamental para a valorização 
do Rio. 
 
Importa, pois, que no quadro estratégico e de 
planeamento territorial sejam criadas as condições 
objectivas para que tal reconversão ocorra, no sentido de 
qualificar o Rio e dignificar as suas margens, acrescentado 
valor económico, no respeito pelo ambiente. 
 
 
No segmento energia, apresenta-se como projecto 
estruturante: 

− Reconversão da central eléctrica de Tunes. 
 
Neste segmento, são projectos complementares: 

− Central de Biomassa (florestal); 
− Central Eólica; 
− Centro de triagem, trituração, valorização e 

reciclagem de resíduos de construção e demolição 
produzidos na região do Algarve (inclui unidade de 
valorização de biomassa). 

 
 
 
 
 

51/70 



 
 

 
Central Eléctrica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O abastecimento regional em energia eléctrica é hoje feito 
através de três linhas de Alta Tensão. Existe uma 
pequena central eléctrica em Tunes, de tecnologia 
ultrapassada, que importa reconverter. A Central de 
Tunes entrou ao serviço em 1973, utiliza o gasóleo como 
combustível e tem uma potência instalada contratual de 
197 MW. 
 
Tendo em consideração o crescimento sustentado das 
cargas, a Rede Eléctrica Nacional desenvolveu o Plano 
Estratégico de Desenvolvimento da Rede Nacional de 
Transporte de Electricidade, cuja estratégia passa pelo 
reforço da RNT para o Algarve, bem como por executar 
novas linhas de alimentação de elevada capacidade de 
transporte. 
 
No Algarve, o sistema electro-produtor de energia 
eléctrica encontra-se localizado no Barlavento e é liderado 
pela Central Termo-eléctrica de Tunes. O abastecimento 
de energia eléctrica ao Algarve, da responsabilidade da 
REN, processa-se através das linhas de transporte de 
energia eléctrica em muito alta tensão, a 150 kV, onde 
Tunes tem um papel de charneira. 
 
Por forma a garantir as condições de segurança e a 
qualidade do serviço de alimentação de energia eléctrica 
do Algarve, preconiza-se o reforço da injecção à 
subestação de Tunes através da ligação de um terno a 
150 kV desde Portimão até Tunes, utilizando o troço final 
da linha Ourique-Tunes, que passará para linha dupla a 
150 kV. 
 
Futuramente, no âmbito do planeamento da RNT, dar-se-
á continuidade ao terno de 400 kV da linha Portimão-
Tunes Norte até uma futura subestação a construir na 
zona do Sotavento, o que permitirá completar o 
transporte de energia eléctrica a 400kV a todo o Algarve. 
 
Estas linhas permitirão completar e dar coerência, em 
termos de rede de transporte de energia, às restantes 
linhas da RNT existentes ou em projecto na região 
algarvia, reforçando a rede de transporte em muito alta 
tensão na região e articulando a rede nacional com a rede 
espanhola no sul da Península Ibérica. 
 
Tratando-se de uma área territorial com diversas 
situações condicionantes à implantação deste tipo de 
infra-estruturas, a opção por linhas duplas pretende 
limitar a necessidade de criação de novos corredores e a 
multiplicação de apoios e linhas, fazendo convergir, tanto 
quanto possível, os novos projectos em corredores já 
estabelecidos ou na proximidade destes, viabilizando, 
igualmente, a ligação a infra-estruturas localizadas em 
áreas que já apresentam fortes constrangimentos, como é 
o caso da subestação de Tunes. 
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Biomassa florestal 
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A Central de Biomassa (florestal) é uma opção 
estratégica e com potencial na bacia do Arade, no que se 
refere ao aproveitamento dos produtos e sub-produtos da 
sua extensa área de floresta. A produção de biomassa 
enquanto fonte de energia é uma alternativa para 
diminuição dos sobrantes das limpezas da floresta e 
agricultura. 
 
Esta Central é assim um projecto de relevo supra-
municipal, cuja localização específica, embora ainda em 
estudo, o orienta para a freguesia de S.B. Messines, em 
Silves, ou para o município de Monchique. 
 
Em articulação com o aproveitamento da biomassa 
florestal deverão também ser apoiadas as acções que 
visem o aumento do valor acrescentado dos produtos 
florestais, bem como a qualificação das empresas e dos 
povoamentos através de processos de certificação e da 
prioridade à consolidação das áreas existentes, com 
melhorias do valor económico, promovendo a gestão 
activa dos povoamentos e a reconversão de espécies 
abaixo do seu potencial produtivo por outras 
ecologicamente mais adaptadas às estações.  
 
As vertentes da formação, da inovação e desenvolvimento 
e dos serviços de aconselhamento deverão, igualmente, 
complementar e suportar as acções ligadas à 
competitividade das fileiras florestais.  
 
Todas as intervenções ao nível do sector florestal, 
incluindo aquelas que visem a melhoria do valor 
económico das florestas, deverão ser abordadas de forma 
integrada e em coerência com as actividades agrícolas, as 
funções ambientais ou de diversificação, numa 
abordagem territorializada e com o objectivo de alcançar 
uma gestão global e equilibrada do espaço florestal e 
agro-florestal.  
 
Igualmente se irão privilegiar as abordagens agrupadas 
(ZIF’s) e se procurará desenvolver e criar instrumentos de 
apoio inovadores para ultrapassagem de bloqueios difíceis 
como os relativos à dimensão e gestão da propriedade 
florestal. 
 
 
Uma Central Eólica na bacia do Arade apresenta-se 
como um projecto prioritário de abrangência supra-
municipal. A utilização de energias renováveis é hoje uma 
opção de fundo com carácter estratégico, sobretudo para 
um país tão dependente da importação do petróleo como 
é o caso de Portugal. Daí a aposta recente a nível central 
no incentivo do desenvolvimento de estruturas que 
contribuam para a uma maior massificação da utilização 
destas energias, como a eólica.  
 
Assim, no âmbito da utilização de formas de produção de 
energia mais limpas, seguras e renováveis e dado o 
potencial da região ao nível da produção de energia 
eólica, a implantação de parques eólicos constitui medida 
decisiva para a competitividade da região.  
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Resíduos de construção e demolição 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Os valores ambientais constituem, neste contexto, um 
bem público enquanto factores de suporte e qualidade de 
vida e de gestão equilibrada e duradoura dos recursos 
naturais, mas também um valor económico potencial, 
directamente, enquanto “produtos” ambientais 
remuneráveis, e indirectamente, enquanto geradores de 
mais valias servindo de suporte ao desenvolvimento de 
actividades conexas. 
 
O concelho de Silves, devido à morfologia e hipsometria 
assume-se como uma área que no Algarve é privilegiada 
para a instalação de unidades de produção de energia 
eólica. Existem assim em estudo alternativas de 
localização de uma unidade desta natureza no concelho. 
 
 
Para obviar o problema ambiental do abandono de 
Resíduos de Construção e Demolição (RCD's), prevê-se a 
instalação, no Barlavento, de um centro de triagem, 
trituração, valorização e reciclagem de resíduos de 
construção e demolição produzidos na região do 
Algarve (incluindo uma unidade de valorização de 
biomassa), bem como de pequenas unidades 
descentralizadas na região de forma a rentabilizar o 
armazenamento e transporte destes resíduos e aumentar 
a eficácia do processo de recolha. 
 
A inexistência de um espaço onde possam ser 
armazenados os RC&D tem levado ao abandono de 
diversos resíduos em locais inapropriados. A situação é 
punida por lei, no entanto, a falta de uma fiscalização 
rigorosa leva a que o delito continue a ser cometido sem 
que existam consequências para os infractores. 
 
A má gestão, em obra, dos materiais para a construção 
civil é o motivo principal da produção em massa de RC&D. 
Estas quantidades de resíduos representam não apenas 
um problema no que concerne às soluções para o seu 
depósito, mas sobretudo pela porção de materiais que 
poderia ser reaproveitada. A reciclagem ou 
reaproveitamento dos resíduos na construção civil pode 
gerar inúmeros benefícios.  
 
Após a implementação no Algarve do Sistema Regional de 
Resíduos Sólidos Urbanos, passaram a proliferar 
desordenadamente e sem quaisquer regras de deposição 
Resíduos de Construção e Demolição (RC&D), que 
tradicionalmente eram encaminhados para as lixeiras ou 
aterros municipais, actualmente não recepcionáveis no 
Sistema. 
 
A gestão dos RC&D foi integrada no Plano Estratégico dos 
Resíduos Industriais (PESGRI), que remete a solução de 
encaminhamento dos resíduos ao industrial ou ao sector 
económico que o representa. Na prática, verifica-se que 
este modelo de gestão é de difícil cumprimento, dado que 
os RC&D não estão explicitamente compreendidos no 
REAI - Regulamento do Exercício da Actividade Industrial. 
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Bioparque de Monchique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No sentido de solucionar o problema do destino final a dar 
a este tipo de resíduos, resultante de uma actividade com 
forte implantação sócio-económica na região, como é o 
caso da construção, a ALGAR, S. A. obteve autorização 
temporária para depositar os RC&D no Aterro Sanitário do 
Barlavento, em local próprio, que não a célula de 
deposição de RSU.  
 
Contudo a optimização deste equipamento poderia ser 
melhorada com a criação de uma nova unidade com estes 
fins. O Município de Silves, no âmbito da revisão do Plano 
Director Municipal, procura definir a melhor localização 
para um equipamento desta natureza. O estudo da 
localização específica terá que ser integrado, pelo que 
será ainda prematura adiantar as áreas potenciais. 
 
 
No segmento ambiente / prevenção de riscos, 
apresentam-se como projectos estruturantes: 

− Bioparque de Monchique; 
− Observatório do Risco. 
− Agendas 21 Locais; 

 
Neste segmento, são projectos complementares: 

− Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra 
Incêndios. 

 
 
Bioparque de Monchique (Parque de Lazer Ambiental) 
é a designação do projecto que tem como objectivo geral 
incentivar o desenvolvimento sustentável do território de 
Monchique nas suas diferentes dimensões – social, 
económica, ambiental e humana. 
 
Este projecto, que terá como principal eixo de 
desenvolvimento o Turismo em Espaço Rural na região, 
irá possibilitar igualmente a reabilitação de actividades 
económicas tradicionais, como a agricultura e a floresta, e 
o desenvolvimento de novas actividades económicas 
ligadas ao Turismo Natureza. 
 
Além de diversas acções ao nível da formação de recursos 
humanos, da promoção de produtos tradicionais e 
naturais este projecto compreende ainda a beneficiação e 
criação das seguintes infra-estruturas: 1 parque de 
campismo rural, 1 restaurante, 30 unidades de 
alojamento (60 camas), 1 centro de acolhimento dos 
visitantes, 4 pólos de informação e uma rede de percursos 
pedestres e de ciclovias. 
 
Estima-se que a dinamização deste projecto possibilitará 
a criação de 86 postos de trabalho directos, nas áreas do 
turismo, agricultura, ambiente, cultura, marketing e 
publicidade, bem como o fomento de uma componente de 
investigação e de estudo. 
 
O Bioparque de Monchique terá como limites de 
intervenção os limites que correspondem ao Sítio Natura 
2000, e que se estendem para concelhos vizinhos. 
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Instrumentos meteorológicos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A tipologia de projectos a integrar nesta intervenção inclui 
a criação de rotas interligadas, a designação de potenciais 
pontos de interesse, a identificação de possíveis áreas-
exemplo para a conservação e plantação de árvores, a 
construção de zonas ajardinadas, a construção de 
pequenas barragens, a implementação de sistemas de 
sinalização, a promoção do artesanato tradicional, a 
recuperação de pequenas quintas, a construção de 
quiosques e áreas de serviço em lugares de acesso e 
entrada, o alojamento em pequena escala, e a produção 
de informação e materiais educacionais. 
 
Dezenas de quilómetros de passeios pedestres foram já 
criados, ligando florestas naturais, jardins botânicos, 
projectos de energia alternativa e sítios de interesse 
histórico. É um projecto que visa a reabilitação económica 
da região com base no turismo, desenvolvimento rural e 
silvicultura, preservando-se a beleza natural da região e 
criando um paraíso para a vida selvagem e os entusiastas 
da natureza e de desporto de ar livre. 
 
O Camping Ambiental de Monchique será um parque de 
campismo composto por uma estrutura de recepção em 
madeira, 20 bungalows em madeira, 20 alvéolos de 
dimensões superiores, 20 alvéolos de dimensões 
inferiores e 10 “amarrações” para autocaravanas, além de 
estruturas de apoio e lazer. Deverão estar patentes na 
sua concepção e funcionamento soluções ambientais, 
nomeadamente no que concerne ao tratamento de 
efluentes e energias alternativas limpas. 
 
O Camping Ambiental será inserido no âmbito do 
Bioparque, servindo para além de estrutura de alojamento 
como elemento promocional de “boas práticas” 
ambientais. Pretende-se que o “nicho de mercado” alvo 
de utilizadores do Camping se insira numa classe 
média/alta com preocupações ambientais e que tenha o 
contacto com a natureza como forma de lazer. 
 
 
As ameaças ao equilíbrio do sistema biofísico da região 
são de diversa natureza. De entre elas é possível 
identificar a poluição, as cheias, os incêndios, os sismos, 
movimentos de terreno, poluição marinha, assoreamento 
e erosão costeira, entre outros. Estas situações justificam 
um Observatório do Risco.  
 
Considerando a sensibilidade de todo o ecossistema do 
Arade, desde a sua bacia hidrográfica até ao mar, 
passando pelas barragens existentes (Arade e Funcho) e 
em construção (Odelouca), a identificação, caracterização 
e monitorização dos riscos constitui um conjunto de 
acções de prevenção a desenvolver no âmbito do 
Observatório do Risco.  
 
A sua implementação, a ocorrer, terá assim como 
principal função, entre outras, a elaboração de mapas de 
perigosidade, risco e gestão de risco, assim como a 
definição de um sistema de alerta e protecção em caso de 
rebentamento das barragens/situações de catástrofe. 
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Agenda 21 Local 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Incêndio florestal 

 
É ainda necessário responder ao desafio de redução dos 
riscos que afectam o desenvolvimento do sector florestal, 
nomeadamente, os relativos aos incêndios e aos agentes 
bióticos nocivos.  
 
Neste âmbito deverá privilegiar-se as Zonas de 
Intervenção Florestal e as acções constantes dos Planos 
Municipais de Defesa da floresta Contra incêndios da 
região, designadamente, o de Monchique/Portimão e 
Silves/Lagoa e respectivos Planos Operacionais 
Municipais. 
 
 
A Agenda 21 Local é um processo participativo, multi-
sectorial, que visa atingir os objectivos da Agenda 21 ao 
nível local (colocar em acção os princípios acordados 
desde 1992 na “Cimeira da Terra”), através da 
preparação e implementação de um Plano de Acção 
estratégico de longo prazo dirigido às prioridades locais 
para o desenvolvimento sustentável. 
 
É um processo através do qual as autoridades trabalham 
em parceria com os vários sectores da comunidade local 
na elaboração de um Plano de Acção, para implementar 
uma estratégia integrada que cruze as vertentes 
ambiental, social, económica e cultural. 
 
A construção de Agendas 21 Locais é uma prioridade da 
Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável, 
sendo um instrumento da maior importância estratégica 
para a definição de objectivos e actividades a longo prazo 
para os municípios. 
 
A implementação de Agendas 21 Locais nos municípios da 
Bacia do Arade apresenta-se, assim, como uma acção 
prioritária. Neste campo, o Município de Portimão iniciou 
em 2005 o seu processo, numa lógica de “pensar global, 
agir local”. A Agenda 21 Local de Portimão estrutura-se 
em três grandes domínios de intervenção territorial – 
ambiente, uso do solo e formação para a cidadania – aos 
quais se une um domínio sectorial referente ao turismo. 
 
O Município de Silves está igualmente a elaborar a 
Agenda 21 Local. Como tal, tem desenvolvido acções de 
participação pública para auscultar e envolver os 
munícipes nos processos de decisão com vista a aumentar 
a sua eficácia, seguindo-se a definição de prioridades e 
estratégias de actuação com base em parcerias.  
 
 
Os Planos Municipais de Defesa da Floresta Conta 
Incêndios (PMDFCI) surgem no âmbito do Sistema de 
Defesa da Floresta Contra Incêndios. Neste âmbito, os 
municípios do Arade decidiram actuar a nível 
intermunicipal e os respectivos Planos Monchique-
Portimão e Silves-Lagoa seguem as orientações do Plano 
Nacional de Defesa da Floresta contra os Incêndios e as 
indicações do Guia Metodológico para a Elaboração dos 
PMDFCI estabelecida pela Direcção-Geral de Recursos 
Florestais.  
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Estão também devidamente enquadrados no Plano 
Regional de Ordenamento Florestal do Algarve (PROF) e 
seguem as orientações estratégicas para a recuperação 
de áreas ardidas definidas pelo Conselho Nacional de 
Reflorestação.  
 
Os PMDFCI têm uma vigência de cinco anos, sujeitos a 
uma revisão anual, e preconizam medidas estratégicas 
necessárias à defesa da floresta contra incêndios, 
nomeadamente as seguintes acções: 
 
− Criar e manter redes de faixas de gestão de 

combustível, intervindo prioritariamente nas zonas 
com maior vulnerabilidades aos incêndios; 

− Implementar mosaicos de parcelas gestão de 
combustível; 

− Promover acções de silvicultura; 
− Promover acções de gestão de pastagens; 
− Criar e manter redes de infra-estruturas (rede viária e 

rede de pontos de água); 
− Divulgar técnicas de ajardinamento com maior 

capacidade de resiliência aos incêndios florestais; 
− Implementação de campanhas de sensibilização de 

acordo com os segmentos populacionais definidos 
pelas motivações e casualidade regional; 

− Definir áreas criticas e prioritárias de fiscalização, 
tendo em consideração a identificação das principais 
causas e motivações de incêndio, o valor dos espaços 
florestais, o risco de ignição, as freguesias de risco, os 
dias da semana e os períodos do dia de maior risco; 

− Articulação dos sistemas de vigilância e detecção com 
os meios de 1ª intervenção; 

− Reforço da capacidade de 1ª intervenção; 
− Reforço do ataque ampliado; 
− Melhoria da eficácia do rescaldo e vigilância pós 

incêndio. 
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Projectos Prioritários 
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