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gia e pelo Instituto Portuguese do Livro e das Bibliotecas. 





 

Nota Prévia 

 

Este estudo é o resultado de um trabalho de investigação que pretende identificar 

as potencialidades de desenvolvimento da Região do Algarve, elaborado a solicita-

ção do Instituto do Emprego e Formação Profissional. 

Pela diversidade de instrumentos de análise utilizados, pela base de dados consti-

tuída e apresentada, pelas opções que apresenta e pelos elementos que proporciona 

a todos aqueles interessados no debate e no fomento de iniciativas de desenvolvi-

mento na Região, julgamos que este trabalho pode constituir um elemento de su-

porte da reflexão que a este propósito se mantém. 

Ouve um especial cuidado na obtenção de um número importante de opiniões dos 

diferentes sectores representativos da sociedade algarvia. Os múltiplos contactos 

mantidos com agentes representativos da região permitem-nos admitir que a análi-

se e as propostas efectuadas assumem alguma consensualidade entre os principais 

grupos de opinião na região. 

Um primeiro aspecto que gostaríamos de destacar no nosso trabalho é a forma par-

ticular como propomos que seja olhado e tratado o turismo. Sendo óbvia a impor-

tância que as actividades ligadas ao turismo assumem na região, nem sempre 

o papel que o turismo assume e continuará a assumir tem sido correctamente enfo-

cado. 

Um argumento frequentemente utilizado para justificar a necessidade de limitar a 

eventualmente excessiva especialização da região em actividades de natureza tu-

rística prende-se com a dificuldade em controlar uma procura com origem externa. 

Nas entrelinhas de muitos dos trabalhos que pudemos utilizar no nosso trabalho 



adivinha-se a preocupação pela elevada dependência da economia algarvia do tu-

rismo, problema que só será resolvido com a emergência de novas actividades. 

Relativamente a esta perspectiva importa colocar duas questões.  

Em primeiro lugar se se pode identificar um conjunto de actividades relativamente 

às quais possa haver um controlo sobre a oferta e a procura por forma a endogenei-

zar todos os mecanismos de controlo do processo de desenvolvimento sócio-

económico. Num contexto de economia de mercado, a resposta é negativa. 

Em segundo lugar, importa saber se não é exactamente o turismo que permite ao 

Algarve possuir os indicadores de desenvolvimento sócio-económico que lhe permi-

tem uma posição, em muitos aspectos, invejável no quadro nacional. 

Esta questão é decisiva e tem de ser resolvida para que se possa prosseguir uma 

política coerente e integrada de desenvolvimento regional, nas suas múltiplas ver-

tentes, nomeadamente na esfera do planeamento das actividades de formação e 

qualificação dos recursos humanos e na esfera do planeamento territorial e de pro-

moção das infra-estruturas para o desenvolvimento. 

A protecção do ambiente constitui um segundo ponto de reflexão, devendo reconhe-

cer-se, uma vez aceite o carácter que o turismo continuará a ser a maior âncora do 

desenvolvimento da região, que o ambiente é um recurso. A própria actividade 

turística só sobreviverá se houver uma cuidadosa e articulada protecção dos recur-

sos ambientais, sendo que em alguns pontos do território este se encontra forte-

mente depredado e noutros se encontra seriamente ameaçado. 

No entanto, a protecção do ambiente tem de ser equacionada não como um fim em 

si mas como um instrumento para a obtenção do objectivo último do desenvolvi-

mento sustentado e sustentável. A protecção ambiental só é sustentável se esta não 

puser em causa os mecanismos essenciais de sobrevivência do tecido sócio-

económico que ocorre no seu espaço. 

O debate corrente neste momento sobre esta questão na região parece ser um deba-

te interessante e no qual o nosso trabalho poderá contribuir com alguns elementos 

de reflexão. 

Do ponto de vista da qualificação dos recursos humanos da região parece-nos tam-

bém evidente que deverá ser equacionado o papel do turismo e das actividades as-



 

sociadas. Embora este seja o sector mais relevante, não tem sido objecto de um es-

forço de formação e qualificação correspondente, qualitativa e quantitativamente. 

A debilidade da qualificação dos activos ocupados no sector parece-nos ser a maior 

fragilidade da região algarvia e é urgente re-orientar os esforços públicos e privados 

no sentido de garantir que a região disponha de capital humano adequado à impor-

tância que a actividade tem para o seu futuro. 

É no aproveitamento das oportunidades que o turismo e o ambiente proporcionam à 

região que se deverão concentrar uma boa parte dos esforços de promoção do de-

senvolvimento regional. Havendo uma boa dose de conflitualidade entre estes dois 

recursos estratégicos é necessária a sua cuidadosa compatibilização. 

A reflexão à volta das potencialidades da Região do Algarve não pode deixar de 

considerar a forte dualidade que a região apresenta, nomeadamente em ter-

mos das assimetrias entre o litoral e o interior. 

Possuindo das regiões portuguesas com mais elevado poder de compra, o Algarve 

contém também das regiões do país com mais fracos indicadores de desenvolvimen-

to sócio-económico. 

Estas assimetrias, resultado duma trajectória de crescimento fortemente assente 

no turismo, representam problemas que importa resolver (ou pelo menos atenuar) 

mas permitem também que a região disponha de importantes recursos inexplora-

dos que importa mobilizar. 

A promoção da integração dos tecidos sócio-económicos litoral e interior, de que 

aliás há já importantes exemplos, é um caminho importante a prosseguir e a incen-

tivar. 

Finalmente queríamos aqui destacar dois traços característicos que marcam de 

forma acentuada a sociedade algarvia neste fim de século: o optimismo quanto ao 

futuro da região e a disponibilidade e interesse em participar no processo de de-

senvolvimento da região. 

Existem pois condições particularmente adequadas para o debate e o lançamento 

de iniciativas de desenvolvimento sócio-económico que importa explorar. Este desa-

fio tem que encontrar eco na Administração Pública, mas também na sociedade ci-

vil. 



A administração central, através dos seus órgãos desconcentrados e institutos es-

pecializados, e as autarquias locais dispõem de uma margem de manobra e de um 

dinamismo social que importa explorar e não deixar frustrar. 

Pelo seu lado as associações empresariais, as associações profissionais e os sindica-

tos e as associações de desenvolvimento local (que têm demonstrado uma vitalidade 

particular na região) não podem deixar de manifestar as suas potencialidades e 

vontade de participar. 

É razoavelmente evidente que a região do Algarve possui um conjunto de importan-

tes potencialidades que podem ser exploradas e mobilizadas de forma imediata. 

Neste nosso trabalho esperamos ter contribuído para evidenciar algumas delas, 

mas temos consciência de que muitas outras existirão que podem ainda ser objecto 

de acções concretas de desenvolvimento. 

Como concluímos no nosso trabalho a região possui os ingredientes básicos para 

que o seu processo de desenvolvimento possa continuar e possam ser melhoradas 

significativamente as condições de vida das populações. Existem os recursos huma-

nos para o desenvolvimento e mesmo as infra-estruturas básicas ou existem ou es-

tão a ser desenvolvidas. Existindo software, hardware e humanware, a maior ne-

cessidade identificada é a integração dos esforços e das iniciativas.  

Esperamos que o trabalho que agora apresentamos possa pelo menos contribuir pa-

ra suscitar uma discussão que está longe de ser encerrada e que carece de uma ac-

tualização permanente. 

Lisboa, 29 de Outubro de 1998 

Álvaro Gonçalves Martins 

Luis Gomes Centeno 
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1.  Introdução 

O presente volume apresenta os resultados e os elementos do estudo “As Potencia-

lidades da Região do Algarve” realizado pelo CIDEC na sequência do concurso pú-

blico AQS.265/96 do Instituto de Emprego e Formação Profissional. 
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1.1. OBJECTIVOS 

O estudo “As Potencialidades da Região do Algarve” pretendeu dar resposta ao ob-

jectivo global de “inventariar actividades e oportunidades de negócio que sejam po-

tencialmente geradoras de emprego na região do Algarve e determinar os condicio-

namentos da sua concretização”. 

A investigação foi condicionada aos objectivos específicos da inventariação de “acti-

vidades económicas geradoras de novos empregos libertos da sazonalidade estival”, 

designadamente aquelas que correspondam a iniciativas cobertas pelos regimes das 

Iniciativas Locais de Emprego (ILE) e do Regime de Incentivos às Microempresas 

(RIME), da “caracterização das debilidades de formação profissional da população 

do Algarve” e da “identificação dos estrangulamentos e bloqueios de natureza insti-

tucional, legal, administrativa ou outra que impossibilitem o desenvolvimento regi-

onal” bem como da necessidade de elaborar “propostas tendentes a ultrapassá-los”. 

Simultaneamente, este estudo deverá constituir um instrumento de intervenção es-

tratégica que possa ser utilizado por todos os actores sociais do desenvolvimento da 

Região e contendo elementos que permitam formular propostas de mobilização des-

ses actores. 
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1.2. POSICIONAMENTO DA INVESTIGAÇÃO  

A equipa do CIDEC abordou o trabalho a desenvolver com um posicionamento me-

todológico que pretendia  respeitar quatro princípios básicos: ser global, ser ope-

racional, ser participado e ser dinâmico1. 

Ser global não significa necessariamente ser exaustivo. Pretende-se evitar as 

abordagens monográficas e sectoriais, procurando uma perspectiva que privilegie a 

integração dos factores estruturais, com as redes e interesses económicos presentes 

na Região. 

Procurou-se que os resultados do trabalho se ligassem à lógica de evolução da acti-

vidade económica da Região, pondo em relevo as potencialidades dos seus recursos 

humanos. 

Ao pretender ser operacional, o trabalho que se apresenta pretende identificar 

um conjunto de propostas estruturantes concretas que possam intervir positiva-

mente na definição de projectos e programas concretos de intervenção. 

Mais do que uma descrição detalhada da realidade pretende-se evidenciar as ques-

tões chave sobre as quais a intervenção se pode articular. 

O propósito de ser participado implica a consideração das opiniões das “forças vi-

vas” da Região e das perspectivas que estas apresentam relativamente aos proble-

mas e potencialidades existentes e as perspectivas de solução que os diferentes po-

sicionamentos relativos representam. 

Colocou-se ainda um especial cuidado na ponderação das sensibilidades de cada 

grupo de actores e na homogeneidade (ou não homogeneidade) que estes grupos re-

velam. 

A grande maioria das propostas que se apresentam resultam de referên-

cias explícitas dos mais de 60 actores de desenvolvimento envolvidos na 

elaboração do trabalho. 
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A construção de um trabalho dinâmico implica que este não é o fim mas o princí-

pio de um processo.  

Não existindo soluções infalíveis e finais para os problemas do desenvolvimento 

económico e social, antes este representando o resultado de múltiplas iniciativas 

individuais e colectivas, procurou-se fixar neste trabalho um conjunto de opções 

que parecem ser consensuais mas que devem suscitar o debate e a reflexão empe-

nhada do maior número possível de actores. 

Esperam os autores que os resultados do estudo possam, sobretudo, desencadear 

acções concretas de desenvolvimento que possam melhorar a qualidade de vida dos 

algarvios nas suas múltiplas vertentes: emprego; educação; formação e competên-

cias profissionais; rendimento; ambiente; acesso à cultura; infra-estruturas. 

 

1 Estes princípios metodológicos são também referidos no trabalho do Comité de Liasion des Comités de Bassin d’Emploi 
“Construire un Projet de Territoire – du diagnostique aux strategies”, editado pelo Ministério do Equipamento, dos Transpor-
tes e da Habitação do Governo Francês em Setembro de 1997. 
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1.3. METODOLOGIA DO ESTUDO 

No desenvolvimento do estudo foi utilizada uma metodologia que pretendeu con-

centrar o maior volume possível de informação sobre a Região e as suas potenciali-

dades. 

De forma esquemática este objectivo foi prosseguido através da utilização das se-

guintes fontes de informação: 

a) Análise dos documentos de caracterização publicados e dos instrumentos de pla-

neamento existentes para a região; 

b) Compilação e tratamento de uma base de dados de caracterização da situação só-

cio-económica da Região, com especial ênfase na caracterização do emprego e dos 

recursos humanos da região; 

c) Recolha das opiniões de um número significativo e representativo de actores soci-

ais através da realização de entrevistas e painéis. O painel de actores entrevista-

dos foi também sendo construído de forma interactiva a partir das sugestões reco-

lhidas e dos resultados obtidos em cada fase do processo de recolha de informação;  

d) Realização de um inquérito a uma amostra representativa (sectorial e sub-

regionalmente) das empresas da Região. 

Os resultados obtidos foram sendo sucessivamente validados em entrevistas com 

actores sociais, no sentido de ser obtido um diagnóstico e propostas de acção com 

algum grau de concensualização. 

A metodologia utilizada inspirou-se no método de Delphi, embora, atendendo à dis-

persão de objectivos e à existência de fortes convergências nas opiniões recolhidas, 

se tenha aligeirado o processo de recolha e validação dos resultados. 

O trabalho desenvolvido foi conduzido segundo três vectores: 

➢ A identificação de oportunidades de investimento; 

➢ A detecção de necessidades de formação profissional; 

➢ A identificação dos actores mobilizáveis para a acção. 

Os resultados apresentados resultam, no essencial, da informação recolhida junto 

dos actores sociais da Região envolvidos no estudo. Não quer isto dizer que os auto-

res se sintam desvinculados das propostas apresentadas, que por inteiro subscre-

vem, mas pretende-se enfatizar o carácter bottom-up do trabalho desenvolvido. 
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Procurou-se, na formulação das propostas, que elas pudessem corresponder ao 

estabelecimento de parcerias alargadas entre os agentes identificados ou ao re-

forço de práticas de trabalho conjunto já bem estabelecidas e identificadas na Regi-

ão. 

A partenarização das iniciativas de desenvolvimento sócio-económico é hoje uma 

necessidade perfeitamente estabelecida no plano das políticas de desenvolvimento 

sócio-económico de âmbito local e regional. O nosso trabalho adopta explicita e en-

faticamente esta perspectiva de método de acção. 

Tratando-se de identificar potencialidades de desenvolvimento expressas em opor-

tunidades concretas de iniciativas empresariais e de necessidades de formação pro-

fissional, a equipa optou por minimizar os “filtros” de avaliação da viabilidade e/ou 

pertinência das propostas. 

O processo de avaliação da viabilidade das propostas (nomeadamente das oportu-

nidades de investimento) excedia claramente os objectivos do estudo proposto e tra-

ta-se de um processo que só poderá ser convenientemente efectuado em face de 

promotores/contextos de execução relativamente concretizados. Admite-se que esse 

possa ser um dos passos subsequentes que este estudo possa desencadear. 

A identificação de oportunidades de investimento efectuada resulta de uma apreci-

ação de que a equipa é única responsável. O leque de questões identificadas não ex-

clui outras que podem ter um papel determinante mas que não foram explicitamen-

te consideradas. 

A escolha foi condicionada pela possibilidade de intervenção positiva na ac-

ção, tendo sido excluídos aqueles factores que não dependem das possibilidades de 

actuação dos actores localizados na região. Estão neste caso os que derivam da evo-

lução da conjuntura macro-económica nacional e internacional, a evolução dos sis-

temas financeiros e dos seus critérios de actuação e o perfil dos sistemas comunitá-

rios de apoio ao investimento. 

O impacto e o caracter crítico destas variáveis para a Região é óbvio. Pareceu-nos, 

no entanto, que a focalização nestes aspectos poderia subalternizar as potenciali-

dades e as dinâmicas próprias identificadas, que merecem ter um lugar de desta-

que. 

Na identificação de um quadro de estrangulamentos e bloqueios de natureza insti-

tucional, legal, administrativa ou outra ao desenvolvimento da região, verificando-

se que muitos dos bloqueios identificados pressupõem propostas que se situam num 

quadro muito mais vasto de organização do Estado português ou de estruturas su-

pranacionais em que a região se insere, pareceu mais adequado enfatizar soluções 
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criativas ao alcance dos actores da Região ao invés de propostas de difícil rea-

lização e cuja obtenção não depende dos actores locais. 

Por último, a equipa de trabalho procurou compatibilizar e dar coerência aos resul-

tados obtidos, sem prejuízo de que estes possam revelar na sua amplitude as dife-

rentes perspectivas dos actores sociais do desenvolvimento. 
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1.4. ESTRUTURA DO LIVRO 

Como atrás se disse, o presente volume compila todos os resultados e elementos de-

senvolvidos no âmbito do estudo “As Potencialidades da Região do Algarve”, que se 

encontravam dispersos por dois relatórios anteriores: o Relatório Final (síntese dos 

principais resultados da investigação e já publicado) e um relatório de suporte de-

signado por Caracterização da Região e Necessidades de Formação. 

No Capítulo 2 é efectuado um diagnóstico exaustivo e detalhado de caracteriza-

ção da Região do Algarve envolvendo as dimensões física, sócio-económica, do 

emprego e mercado de trabalho, dos sistemas de ensino e formação profissional, dos 

actores, sistemas, programas e iniciativas de desenvolvimento e dos instrumentos 

de planeamento específicos à Região. 

O Capítulo 3 sistematiza o quadro global de evolução da economia e do te-

cido social da Região. Este trabalho prospectivo foi elaborado tendo em conta as 

dinâmicas próprias evidenciadas (nomeadamente aquelas que são estatisticamente 

evidenciáveis) e o seu enquadramento nas tendências globais da economia nacional 

e mundial. 

A globalização da economia e a transformação dos processos produtivos e do traba-

lho são elementos de fundo cujas consequências para a Região estão sempre impli-

citamente e muitas vezes explicitamente consideradas. 

Um especial cuidado foi colocado na consideração das características e dinâmicas 

evidenciadas pelos recursos humanos algarvios, o que se justifica pelos objectivos 

particulares que se pretendiam obter. 

O Capítulo 3 termina com uma digressão de forma sistematizada pelos factores 

críticos de sucesso do desenvolvimento da Região do Algarve que resultam da 

análise efectuada e das opiniões recolhidas. 

O Capítulo 4 apresenta um esboço de propostas concretas de trabalho na 

promoção do desenvolvimento sócio-económico da Região, identificando instrumen-

tos de desenvolvimento, oportunidades de investimento, necessidades de formação 

profissional e actores mobilizáveis para a acção. 
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Este último capítulo termina com o estabelecimento de um quadro de identifica-

ção dos estrangulamentos de natureza institucional, legal, administrativa ou 

outra ao desenvolvimento do Algarve. Esta identificação – tendo sido explicita ou 

implicitamente abordada ao longo do relatório – é aqui apenas objecto de sistemati-

zação e de enquadramento genérico das soluções. 

As principais conclusões do estudo são apresentadas no Capítulo 5, suscitan-

do uma reflexão em torno das questões-chave sobre as quais a Região do Algarve 

poderá continuar a aprofundar o seu processo de desenvolvimento económico e so-

cial. 

O Capítulo 6 condensa alguns elementos anexos, sintetizando as principais per-

cepções recolhidas pelo CIDEC junto de actores regionais de desenvolvimento e ob-

tidas através de entrevistas, painéis e inquérito realizados no quadro do presente 

estudo. 

Inclui, ainda, a sistematização de um conjunto de necessidades de formação profis-

sional (detectadas, nomeadamente, com base nessas percepções dos agentes) na 

forma de “fichas técnicas” detalhadas e convenientemente justificadas, bem como 

uma referência à divisão do território algarvio adoptada no âmbito da investigação. 
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2.  Diagnóstico da situação na 

Região 
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2.1. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA E FACTORES 

NATURAIS 

Situado no Extremo meridional de Portugal Continental, o Algarve, com 4.989 Km² 

constitui-se como uma das suas 5 regiões NUTS II,2 aquela cuja delimitação terri-

torial merece menos discussão, sendo reconhecida como “região” em todos os projec-

tos de regionalização administrativa do território. 

Configurando-se, pelo seu relevo, como um anfiteatro natural, aberto ao mar e 

virado a Sul, com um clima mediterrâneo e beneficiando de 3.000 horas anuais de 

insolação, o Algarve possui condições climáticas influenciadas, quer pelas serras 

que o delimitam a Norte, quer pela proximidade do mar. 

A caracterização territorial do Algarve é variada, havendo necessidade de apontar 

especificidades que decorrem da sua geografia física, de factores de ordem climática 

ou de ordem administrativa. 

_______________________ 

2 As restantes são Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo. 
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Figura 1 - O Algarve em Portugal 

Uma primeira subdivisão da Região é a que tem em conta a sua geografia física, 

onde se considera a Serra, o Litoral e o Barrocal, que em função das suas 

características determinam diferentes estruturas espaciais e económicas. Se nos 

detivermos apenas nos factores climáticos, temos a distinção entre o Barlavento (no 

sentido Oeste) e o Sotavento (no sentido Leste). 
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A Serra, em função do seu relevo e da fraca ocupação humana (apesar de 

corresponder a 60% da superfície do Algarve, apenas representa 10% da 

população), acaba por assumir contornos de obstáculo físico às ligações entre o 

Algarve e o território a Norte. Com as actividades agrícola e de pastoreio limitadas, 

a economia desta zona é condicionada pelas actividades do litoral. Se bem que se 

deva procurar o exercício de funções complementares do litoral, esta zona não 

deixou de prosseguir um desenvolvimento centrado numa certa dose de autarcia. 

O Barrocal (de Tavira a Lagos, entre o Litoral e a Serra), com uma paisagem 

marcadamente mediterrânea, oferece condições para actividades de pomar, 

produções hortícola ou cerealífera, amendoeiras e alfarrobeiras. Trata-se de uma 

zona com funções de reserva alimentícia e de mão-de-obra do Litoral. 

O Litoral, com o mar a constituir-se como elemento estruturante e viabilizador da 

organização do território, surge como uma região mais povoada e mais diversificada 

do ponto de vista económico. Sendo um polo de desenvolvimento, a 

complementaridade com as duas outras duas zonas é uma realidade bem vincada. 

Uma outra divisão que tem sido proposta define três sub-regiões: 

• Algarve Oriental; 

Fonte: PRTA 
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• Algarve Central; 

• Algarve Ocidental. 

A primeira destas sub-regiões abarca os concelhos de Alcoutim, Castro Marim, Vila 

Real de Santo António e Tavira, o equivalente a 1.546 Km2,, isto é, 31% da área da 

região e tem 49.520 habitantes - 14% da população. Dada a menor penetração da 

actividade turística, salvaguardou melhor as zonas naturais, nomeadamente, com a 

criação de zonas protegidas, assegurando as bases que poderão permitir um 

desenvolvimento mais equilibrado. 

 

Figura 2 - Concelhos do Algarve 

No Algarve Central (1.384 Km² - 28% do território e 165.830 habitantes - 48% da 

população total) do qual fazem parte os concelhos de Albufeira, Loulé, São Brás de 

Alportel, Faro e Olhão, é dominante a centralidade de Faro como capital de distrito, 

implicando a criação de importantes infra-estruturas e fazendo beneficiar a zona 

com boas acessibilidades. A forte urbanização aqui verificada, bem como a 

predominância do turismo na actividade económica, não deixam de originar os 

problemas típicos de degradação ambiental e destruição de valores paisagísticos, 

congestionamento na ocupação territorial, etc. 

Quanto ao Algarve Ocidental (2.060 Km² - 41% do território e 129.960 hab.- 38% da 

população), constituído pelos concelhos de Aljezur, Lagoa, Lagos, Monchique, 

Portimão, Silves e Vila do Bispo sofre dos mesmos problemas de degradação e 

descaracterização já evidenciados para o Algarve Central. Possui também fracas 

acessibilidades, que constituem um factor crítico de desenvolvimento. 
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2.2. CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-ECONÓMICA DA 

REGIÃO 

2.2.1.   Estrutura demográfica 

Em 1995 e segundo estimativas do INE encontravam-se a residir no Algarve 

345.310 indivíduos, equivalendo a 3,5% da população residente em Portugal. 

Após um período de regressão demográfica decorrido ao longo da década de 60 

(14,9%), a região apresentou a partir daí dinâmicas demográficas positivas, com ta-

xas de crescimento superiores à média nacional. 

Evolução da População Residente (nº indivíduos)
T.cresc T.cresc T.cresc

1960 1970 período 1981 período 1991 período 60/91

Portugal 8.889.400 8.663.300 -2,5% 9.883.900 14,1% 9.862.540 -0,2% 10,9%

Algarve 314.833 268.035 -14,9% 323.525 20,7% 341.404 5,5% 8,4%

Fontes: INE,Estimativas da População residente em 31/12/ de cada ano

 XIII Recenseamento Geral da População, 1991  

Quadro 1 - Evolução da População Residente, 1960-1991 

A distribuição da população por concelhos evidencia uma forte reestruturação das 

hierarquias urbanas, com perda significativa de população no interior e crescimen-

to em alguns pólos do litoral. 

Com efeito, mesmo entre os concelhos do litoral a distribuição do crescimento não é 

homogénea, observando-se que alguns (Vila Real de Santo António, nomeadamen-

te) não conseguiram em três décadas recuperar os níveis populacionais de 1960. 
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Evolução da Pop.Residente, por Concelhos (nº ind) Peso da População Residente por Concelho
T.cresc T.cresc

1991 1995 91/95 60/95
Portugal 9.862.540 9.920.800 0,6% 11,6%
Algarve 341.404 345.310 1,1% 9,7%

Albufeira 20.949 22.180 5,9% 50,5%

Alcoutim 4.571 4.280 -6,4% -53,9%

Aljezur 5.006 4.850 -3,1% -40,4%

Castro Marim 6.803 6.650 -2,2% -33,4%

Faro 50.761 51.540 1,5% 44,6%

Lagoa 16.780 17.570 4,7% 26,9%

Lagos 21.526 22.000 2,2% 29,0%

Loulé 46.585 47.560 2,1% 5,4%

Monchique 7.309 6.480 -11,3% -56,2%

Olhão 36.812 37.010 0,5% 19,9%

Portimão 38.833 39.830 2,6% 65,0%

S. Brás Alportel 7.526 7.540 0,2% -16,7%

Silves 32.924 33.260 1,0% -0,3%

Tavira 24.857 24.500 -1,4% -11,9%

Vila do Bispo 5.762 5.970 3,6% -0,3%

V.R.S. António 14.400 14.090 -2,2% -6,1%

Fontes:Estimativas da População Residente em 31/12/91, 31/12/92, 31/12/93, 31/12/94,
31/12/95Nomenclaturas Territoriais,
1994Enquadramento Estratégico para a Região do Algarve - Propostas de Acção 1994-1999, CCR
AlgarveEvolução da Conjuntura do Algarve, CCR

Algarve
 

Quadro 2 - Evolução recente da População Residente, por concelho, 1991-1995 

Tem-se assistido, pelo contrário ao fenómeno de concentração da população nos 

maiores centros urbanos, como Portimão, Albufeira e Faro, com taxas de cresci-

mento, respectivamente, de 65%, 51% e 45%, entre 60 e 95, enquanto outros, como 

Monchique, Alcoutim, Aljezur e Castro Marim, registaram significativos decrésci-

mos populacionais no período em análise. 

Em consequência deste padrão de evolução demográfica, em apenas cinco concelhos 

(Faro, Loulé, Portimão, Olhão e Silves), que ocupam somente 39% do território da 

região, concentra-se 60,5% da população. 

Do mesmo facto resultam disparidades na densidade populacional que vai desde 

7,4 h/Km2 em Alcoutim , a 291,4 h/km2 em Albufeira. 
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Fica assim evidenciada a noção da ocupação mais densa da faixa litoral da Região, 

com o mar e turismo como unidades de atracção.3 Interior e Serra, ao contrário, as-

sistem ao êxodo das respectivas populações. 

 

 

Figura 3 - Densidade populacional nos concelhos algarvios, 1995 

Contudo o  crescimento populacional no Algarve nos últimos anos não é resultado 

de saldos naturais positivos na Região, sendo apenas explicável por importantes 

movimentos migratórios. 

 

Com efeito a Região apresenta saldos naturais negativos (-2,1% em 94) ao contrário 

da evolução do Continente, sendo este comportamento demográfico comum a quase 

todos os concelhos, exceptuando-se Albufeira e Portimão, enquanto Alcoutim, 

Monchique e Aljezur encabeçam a tendência regressiva. 

_______________________ 

3 "O mar...razão de ser do Algarve", Jorge Gaspar, in " As Regiões Portuguesas". 
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Saldo Natural dos Concelhos do Algarve em 1994
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Gráfico 1 - Saldo Natural dos Concelhos 

O crescimento populacional no Algarve nos últimos anos é assim apenas explicável 

pela verificação de importantes saldos migratórios. Com efeito a taxa de imigração 

(bruta) no Algarve, no ano de 94, foi de 3,4%, aproximadamente seis vezes superior 

à verificada para o continente português, sendo a de Albufeira 18 vezes superior à 

média do país. 

Da conjugação de movimentos migratórios com a evolução dos saldos naturais, re-

sultou o envelhecimento da população. Com efeito, pelo Índice Global de Envelhe-

cimento (IGE) constatamos ser o Algarve uma região onde a população envelhecida 

(mais de 65 anos) se sobrepõe já à população mais jovem (até aos 14 anos), sendo o 

índice de dependência superior ao da média registada no país (108% no Algarve e 

80% em Portugal). 
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Estimativa da Pop.Residente. seg.Grupos Etários,  em 31/12/94 (nº indivíduos) Evolução da População Residente,  (nº indivíduos)
Total 0-14 % 15-24 % 25-64 % 65+ % IGE

Portugal 9.912.140 1.783.550 18,0% 1.634.980 16,5% 5.062.520 51,1% 1.431.090 14,4% 80%

Algarve 344.830 57.500 16,7% 49.900 14,5% 175.340 50,8% 62.090 18,0% 108%

Albufeira 21.980 4.370 19,9% 3.120 14,2% 11.380 51,8% 3.110 14,1% 71%

Alcoutim 4.320 430 10,0% 520 12,0% 1.850 42,8% 1.520 35,2% 353%

Aljezur 4.890 630 12,9% 520 10,6% 2.370 48,5% 1.370 28,0% 217%

Castro Marim 6.700 910 13,6% 930 13,9% 3.210 47,9% 1.650 24,6% 181%

Faro 51.500 8.880 17,2% 8.140 15,8% 27.100 52,6% 7.380 14,3% 83%

Lagoa 17.360 3.110 17,9% 2.550 14,7% 8.980 51,7% 2.720 15,7% 87%

Lagos 21.880 3.650 16,7% 3.020 13,8% 11.430 52,2% 3.780 17,3% 104%

Loulé 47.430 7.980 16,8% 6.530 13,8% 23.870 50,3% 9.050 19,1% 113%

Monchique 6.650 860 12,9% 800 12,0% 3.300 49,6% 1.690 25,4% 197%

Olhão 37.050 6.790 18,3% 5.760 15,5% 18.710 50,5% 5.790 15,6% 85%

Portimão 39.630 6.670 16,8% 5.990 15,1% 20.810 52,5% 6.160 15,5% 92%

S. Brás Alportel 7.530 1.140 15,1% 1.020 13,5% 3.710 49,3% 1.660 22,0% 146%

Silves 33.260 5.040 15,2% 4.450 13,4% 16.460 49,5% 7.310 22,0% 145%

Tavira 24.600 3.680 15,0% 3.380 13,7% 12.200 49,6% 5.340 21,7% 145%

Vila do Bispo 5.900 810 13,7% 780 13,2% 2.960 50,2% 1.350 22,9% 167%

V.R.S. António 14.150 2.550 18,0% 2.390 16,9% 7.000 49,5% 2.210 15,6% 87%

Fonte: INE, Estimativas de  População Residente, 1994  

Quadro 3 - População por grupos etários, por concelho, 1994 

Os concelhos de Faro, Olhão (“tocada” pela centralidade de Faro), Lagoa e Vila Real 

de Santo António apresentam um IGE semelhante ao padrão nacional, com Albu-

feira (71%) a constituir-se como o único concelho algarvio a possuir um IGE inferior 

ao da média nacional. 

Na situação oposta destacam-se Alcoutim, com uma população de mais de 65 anos 

que é o triplo da mais jovem, e concelhos de Aljezur, Monchique, Castro Marim e 

Vila do Bispo. 

Em termos globais a população dependente (dos 0 aos 14 e com mais de 65 anos) 

em 94, representa 35% da população total (semelhante à média nacional, 32%). 

Síntese da dinâmica demográfica: 

 Carácter recessivo dos concelhos do interior; 

 Reorganização dos concelhos do litoral com crescimento polarizado em Albufeira, Faro 

e Portimão; 

 Loulé, com carácter heterogéneo (litoral + Barrocal + serra) consegue recuperar as 

perdas da década de 70; 

 Importância dos saldos migratórios na dinâmica populacional; 

 Envelhecimento populacional. 
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2.2.2.   Estrutura económica 

Actividade produtiva 

Em 1993, o Algarve, possuía um PIB4 por habitante de 9.399 PPC (Paridades do 

Poder de Compra), equivalente a 60% da média da União Europeia e 84% da média 

nacional. Lisboa e Vale do Tejo apresenta um valor praticamente semelhante ao 

valor europeu. 

PIB em 1993 Evolução PIB/Hab (em PPC)
PIB em milhões PIB/Hab 

( ECU)  PPC % (ECU) (PPC) % %

EUR15 5.903.023 5.868.175 15.939 15.845 100%

Portugal Continental 70.053 104.588 100% 7.466 11.147 70% 100%

Norte 22.847 34.110 33% 6.538 9.761 62% 88%

Centro 9.002 13.440 13% 5.253 7.843 49% 70%

Lisboa e Vale do Tejo 33.641 50.226 48% 10.206 15.237 96% 137%

Alentejo 2.403 3.588 3% 4.490 6.703 42% 60%

Algarve 2.160 3.225 3% 6.295 9.399 59% 84%

Fonte: Eurostat - Statistiques en Bref, 1996  

Quadro 4 - PIB  e PIB per capita em 1993 

O modesto posicionamento algarvio no conjunto das regiões da União Europeia (19ª 

região pior classificada em termos de PIB/hab., tomando por base os anos de 89, 90 

e 91) já foi mais acentuado, pois registou-se uma evolução positiva desde 1986 com 

um crescimento de 20 pontos relativamente à média da Europa dos Doze. 

 De notar que, relativamente aos valores de 93 consideram-se já os quinze países 

que actualmente compõem a União Europeia. 

_______________________ 

4 Sendo o PIB a expressão da actividade produtiva dum país ou região, a sua simples apresentação em termos absolutos não 
oferece a possibilidade de comparação em termos reais, dada a influência dos preços. Para este efeito consideramos então, 
a inclusão dos dados em Paridades do Poder de Compra (PPC). 
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Evolução PIB/Hab (em PPC) VAB pm por Ramos Nace - 1992 (milhões Esc)
Portugal Algarve

1986 52 39

1987 54 40

1988 54 47

1989 55 46 19º lugar  na  

1990 56 48   Comunidade

1991 59 50

1993 69 59

Fonte: Eurostat

EUR12=100  

Quadro 5 - Evolução do PIB per capita 

A contribuição do Algarve para o PIB português é pouco significativa, 

representando cerca de 3% do total. 

A região de Lisboa e Vale do Tejo surge como a que mais importância possui deste 

ponto de vista, pois é responsável por quase metade do PIB nacional, logo seguida 

da Região Norte com 32%. 

Em resumo, apesar de alguns indícios de dinamismo em matéria do PIB/hab. nos 

últimos anos, o Algarve encontra-se ainda fortemente distanciado dos padrões 

portugueses e europeus. 

A fim de nos apercebermos da importância relativa de cada um dos ramos de 

actividade na região algarvia, tomamos como elemento de análise o valor 

acrescentado por cada um desses ramos após dedução do valor dos produtos e 

serviços que são consumidos durante os respectivos processos produtivos. 
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VAB pm por Ramos Nace - 1992 (milhões Esc) Produção das Principais Culturas em 1994
Portugal Algarve

Ramos VAB % VAB %

Total 11.442.720 100 435.279 100

PISB -904.646 -34.413

Sector I 528.903 4,3 36.461 7,8

Produtos Agr, Silv, Pesc 528.903 4,3 36.461 7,8

Sector II 4.133.174 33,5 61.864 13,1

Produtos Energéticos 490.756 4 7.814 1,7

Minerais e Metais 45.993 0,4 69 0

Minerais não Metálicos 235.041 1,9 9.097 1,9

Produtos Químicos 227.384 1,8 1.022 0,2

Produtos Metálicos, Máq, Mat e Ap Electr 444.619 3,6 3.417 0,7

Material de Transporte 134.747 1,1 478 0,1

Produtos Alimentares e Tabaco 781.763 6,3 11.731 2,5

Têxteis, Couro e Calçado, Vestuário 720.035 5,8 482 0

Papel 181.086 1,5 765 0,2

Indústrias Diversas 218.917 1,8 1.229 0,3

Construção e Obras Públicas 652.833 5,3 25.760 5,5

Sector III 7.685.289 62,2 371.368 79,1

Recup e Restauração, Com, Rest e Hotéis 2.696.003 21,8 177.265 37,7

Transportes e Comunicações 783.940 6,3 44.149 9,4

Crédito e Seguros 866.200 7 23.049 4,9

Outros Serviços Mercantis 1.278.359 10,4 60.384 12,9

Serviços não Mercantis 2.060.787 16,7 66.521 14,2

Fonte: INE, Contas Regionais 90-92  

Quadro 6 - VAB por Ramos NACE em 1992 

Optou-se por retirar da análise a Produção Imputada de Serviços Bancários (PISB), 

por dizer respeito a uma produção dum sector fictício, criado por imperativos de 

medição da produção bancária ao nível da Contabilidade Nacional. 

Em primeiro lugar, destaque-se a preponderância do sector terciário no Algarve, 

constituindo cerca de 80% da totalidade do VAB gerado na região. 

Na primeira linha das explicações estarão naturalmente as actividades turísticas 

ou mais directamente relacionadas com elas, e que por si representam cerca de  

38% do VAB total (cerca de metade do valor assumido pelo sector terciário). 

Ressalta também a maior importância que o sector terciário (e o turismo) tem para 

o Algarve se a compararmos com a importância revelada para o país. O sector pri-

mário representa também uma importância relativamente maior na Região do que 

na média nacional. 
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Já o sector secundário parece possuir na Região um peso bastante baixo quando 

comparado com a média nacional. Em termos de produção industrial da região des-

taque-se a importância da Construção e Obras Públicas e das Indústrias Alimenta-

res (respectivamente 42% e 19% do VAB industrial), sem dúvida, um resultado da 

acção modeladora e catalisadora do sector turístico. 

No cômputo geral o VAB algarvio não representará mais do que 4% do VAB nacio-

nal. O sector secundário representa apenas 1,5% do respectivo  VAB, ao passo que 

cerca de 7% do VAB agrícola nacional tem origem no Algarve, sendo de 34,8% a im-

portância do sector terciário algarvio. 

Ainda no que diz respeito à actividade produtiva e situação dos diversos sectores, 

temos o IDE (Investimento Directo Estrangeiro) por sectores que nos revelam a fra-

ca importância da indústria transformadora. Enquanto que no caso do Continente 

temos para aqui canalizado 1/5 do IDE, para o Algarve a expressão é quase nula. 

Também ressalta a maior importância das actividades mais relacionadas com o tu-

rismo no Algarve (41% em oposição a 15% no Continente), assumindo o sector fi-

nanceiro a maior importância tanto num caso como no outro (embora mais signifi-

cativo ao nível do país). 

 

Algarve

49%

41%

2%1%
1%

4%

2%

Agr, Silv, Caça, Pesca

Transportes e Armaz

Ind Transformadora

Outras Actividades 

Construção e Obras Púb 

Actividade Banc, Seg e

de Imóveis

Com, Rest e Hotéis

 

Gráfico 2 - IDE no Algarve 

Fonte: CCRAlg 
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Agricultura e pescas 

A manutenção de alguma importância do sector primário justifica uma análise 

mais detalhada das principais culturas da região e da sua frota pesqueira.  

A este nível, temos mais uma vez a influência do turismo como elemento 

determinante das tendências verificadas nesta actividade. Com efeito, a maior e 

mais atraente oferta de postos de trabalho no âmbito do sector turístico está na 

base de um aumento da mecanização e diminuição de mão-de-obra assalariada. 

Também a importância que o investimento estrangeiro tem vindo a ocupar nesta 

área, bem como a maior expressão empresarial estarão relacionados com a 

polarização do turismo. 

No caso da agricultura, encontramos desequilíbrios importantes como sejam a do 

reforço da competitividade das culturas do litoral (assente numa aposta de 

especialização em produtos de elevado rendimento), enquanto que na serra se 

assiste ao desenvolvimento de actividades pecuárias (nomeadamente, ovinicultura 

e caprinocultura) e silvicultura (com a realização de importantes investimentos nos 

últimos anos). De referir que a maior competitividade do litoral não deixa de se 

fazer à custa de uma agricultura mais intensiva e com uso abundante de 

fertilizantes, que torna premente o problema da erosão dos solos e de outros tipos 

de recursos (salinização dos aquíferos, diminuição dos níveis freáticos, etc.). Na 

maior parte das ocasiões um dos resultados imediatos da erosão dos solos é a 

desertificação e consequentes desequilíbrios gerados em matéria de uso e ocupação 

do solo. 

Apesar de algumas novas tendências, continuam a predominar em termos de 

produção as culturas tradicionais (citrinos, uvas, figo e amêndoa nomeadamente) 

que de alguma maneira constituem uma imagem de marca da Região. 

A importância destes produtos na produção algarvia ressalta mais fortemente se 

dissermos que a produção de tangerinas representa 86% do total produzido no país, 

as laranjas 60%, os limões 43%. Deste prisma tornam-se também significativas a 

produção de figos (metade da totalidade realizada no país), da amêndoa (35%) e de 

uva (30%). 

Dada a importância também da actividade piscatória, apresentam-se os dados 

relativos aos pescadores matriculados e embarcações de pesca registadas. 
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Pescadores  Matriculados Número de Camas por concelho,1994
Embarcações de Pesca em 1994

Portugal Algarve Algarve/Portugal

(nº) (nº) (%)

Pescadores 31.721 8274 26,08

Embarcações 12.620 2869 22,73

Fonte: INE, Estatística da Pesca, 1994  

Quadro 7 - Actividade Piscatória 

Atendendo apenas à actividade formal podemos adiantar, desde logo, um peso 

significativo no conjunto do país (cerca de 26% dos pescadores portugueses operam 

no Algarve com aproximadamente 23% das embarcações existentes no país). 

Ultimamente este também tem sido um sector afectado e condicionado pela 

integração portuguesa na União Europeia. Usualmente são apontadas como fontes 

de dificuldades do sector deficiências tecnológicas ao nível da conservação e, 

principalmente, o melhor apetrechamento de frotas estrangeiras (espanholas, 

principalmente). 

Ligado a estes resultados, para além de boas condições naturais, temos a existência 

de boas infra-estruturas indispensáveis (como sejam portos de mar), a possibilidade 

de exploração de espécies de alto valor comercial, existência de uma procura local 

estruturada para estes produtos e a atenção dedicada à protecção das zonas 

naturais de exploração com a sua colocação ao abrigo de diversos instrumentos e 

programas de gestão. 

Turismo 

Segundo projecções da Organização Mundial de Turismo, o Turismo constituir-se-á 

como o maior sector de actividade mundial por volta do ano 2000, ultrapassando 

em importância sectores como os do petróleo e a produção de veículos a motor. 

Portugal ocupa o 16º lugar a nível mundial como destino turístico, sendo 21º em 

termos de receitas. 

O Algarve, era em 1996, o maior destino turístico português ("Meca do turismo 

nacional”)5, assumindo-se o turismo como o sector dominante da economia regional, 

_______________________ 

5 in Tendências Estruturais no País e no Algarve, a Opção de Política para o Algarve, Confederação dos Empresários do Algar-
ve. 
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absorvendo recursos, esforços, iniciativas, pois constitui a actividade mais rentável 

(em função do aproveitamento de condições e vantagens naturais) e permite o 

florescimento de um número importante de actividades complementares e 

associadas. 

A importância do turismo na Região poderá ser melhor percebida se tivermos em 

conta que “segundo as estimativas mais recentes, a produção da actividade 

turística apresenta um peso em torno de 44% do Valor Acrescentado Bruto (VAB) e 

cerca de 41% do emprego regional.” 6 

Esta “especialização turística” não se afirma da mesma maneira em todas as sub-

regiões algarvias, antes se concentrando na faixa litoral, pois a procura turística 

quase que se cinge ao produto “sol/praia”. Assim, não é de estranhar que 77% das 

dormidas em 1992 se concentrem apenas em Albufeira, Loulé e Portimão.  

Através da visualização do seguinte mapa constatamos e confirmamos ser 

Albufeira o concelho a revelar maior capacidade de alojamento (em 1994), seguida 

de Loulé e Portimão. Também é facilmente perceptível a maior capacidade do 

litoral: apenas Olhão e Vila do Bispo apresentam no âmbito do litoral um menor 

número de camas, semelhante aos números de Monchique, único concelho do 

interior a possuir mais de 100 camas. 

 

Figura 4 - Capacidade de Alojamento em 1994 
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Em 1994 o Algarve albergou cerca de 25% dos hóspedes em estabelecimentos 

hoteleiros no nosso país, concentrados nos concelhos anteriormente apontados como 

os maiores destinos turísticos na Região. 

Hóspedes de Estabelecimentos Hoteleiros, 1994 Tipo de Alojamento
Total %

Portugal 7.694.568 100% %

Algarve 1.929.315 25% 100%

Albufeira 645.466 33,46%

Alcoutim 0,00%

Aljezur 2.066 0,11%

Castro Marim 10.135 0,53%

Faro 93.944 4,87%

Lagoa 136.303 7,06%

Lagos 93.094 4,83%

Loulé 312.124 16,18%

Monchique 1.640 0,09%

Olhão 662 0,03%

Portimão 407.723 21,13%

São Brás de Alportel 5.651 0,29%

Silves 27.427 1,42%

Tavira 63.721 3,30%

Vila do Bispo 31.251 1,62%

V R  Santo António 98.108 5,09%

Fonte: INE, Estatísticas do Turismo, informação disponível não publicada, 1994  

Quadro 8 - Hóspedes por Concelho em 1994 

Pelo gráfico 5 podemos constatar que a estrutura hoteleira existente no Algarve 

encontra-se dominada pelos apartamentos e aldeamentos turísticos (quase metade 

do total), representando os hotéis 30%. Os problemas já referidos de pressão 

urbanística e descontrolado crescimento imobiliário dizem respeito, em grande 

parte, a este tipo de estabelecimentos. 

 

6 in PRTA (Plano Regional de Turismo do Algarve). 
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Fonte: INE
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Gráfico 3 - Estrutura dos Estabelecimentos Hoteleiros em 1992 

No caso dos hotéis, predominam os de quatro estrelas, que juntamente com os de 

cinco estrelas formam uma importante oferta para padrões de consumo acima da 

média. 

No que diz respeito ainda à estrutura de alojamento, observa-se a preponderância 

do alojamento privado e paralelo (78,20%)7. Embora não existam dados 

actualizados e detalhados sobre esta questão, parece credível que uma parte 

considerável da segunda habitação construída na região tenda a ser rentabilizada 

pelos seus proprietários mediante aluguer durante as épocas altas. Note-se ainda o 

crescimento do alojamento não classificado registado desde 1981, por oposição à 

evolução do classificado. 

_______________________ 

7 Vide Quadro 9 na página 34. 
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Tipo de Alojamento Número  Hóspedes de Estabelecimentos Hoteleiros 
1992 1981

Alojamento Turístico Classificado 21,80% 41,40%

Alojamento Turístico Não Classificado (*) 78,20% 58,60%

Total 100% 100%

(*) Inclui alojamento privado e alojamento paralelo

Fonte: PRTA  

Quadro 9 - Tipo de Alojamento  

No que diz respeito aos mercados de origem dos turistas estrangeiros assistimos a 

um fenómeno de concentração: 28% do total são oriundos de Inglaterra, 19% da 

Alemanha, para além dos próprios portugueses que representam 26%. Assinale-se 

a fraca percentagem de turistas espanhóis na Região. 

Número  Hóspedes de Estabelecimentos Hoteleiros Evolução das Receitas e Despesas do Turismo em Portugal
Portugal Algarve Preços Correntes

Nº % Nº %

Total 7.694.568 100% 1.929.315 100%

Portugal 3.370.849 44% 494.318 26%

Espanha 693.373 9% 95.509 5%

R Unido 852.181 11% 543.407 28%

Alemanha 773.262 10% 362.302 19%

França 342.072 4% 36.263 2%

Holanda 234.339 3% 122.280 6%

Itália 241.025 3% 28.382 1%

Out CE 252.415 3% 99.418 5%

EUA 225.995 3% 26.702 1%

Out Países 709.057 9% 120.734 6%

Fonte: INE, Estatísticas do Turismo, informação disponível não publicada, 1994  

Quadro 10 -  Hóspedes segundo a Residência Habitual 

Comparando os dados da Região com os dados registados para a totalidade do país, 

podemos afirmar que o Algarve é alvo de uma maior procura estrangeira (inglesa e 

alemã, acima de tudo). 

 Apesar da actividade turística poder exercer uma influência catalisadora a nível 

económico pela malha de ligações a diversos ramos e pelos efeitos transmitidos, a 

dependência da actividade face a um conjunto de factores externos não deixa de 

fragilizar a própria estrutura económica da Região.  
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Também a dependência da sazonalidade se afigura como mais forte. Neste 

particular, temos que, em média e aproximadamente, 53,3% das dormidas totais na 

hotelaria nos últimos  anos ocorreram entre Junho e Setembro 

Especificamente no que diz respeito aos destinos de férias dos portugueses, depois 

de 1991 o Algarve assume-se como a região preferida, depois de até aí ser o Interior 

Norte a exercer a maior atracção. 

Nota: em % do total

Fonte:DGT, o turismo mundial e as férias dos portugueses em 1996
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Gráfico 4 - Evolução dos Principais Destinos de Férias dos Portugueses 

O crescimento do sector turístico no Algarve foi efectuado no sentido da sua massi-

ficação e não no sentido da manutenção de uma oferta turística de qualidade orien-

tada para produtos turísticos de alto valor que caracterizaram o período inicial de 

desenvolvimento do sector na Região. 

Este facto reflecte-se na evolução das receitas de turismo no Algarve, ou seja, na 

evolução do gasto médio por turista a preços constantes que se pode observar no 

quadro seguinte: 
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Gasto Médio por Turista/dia Preço Médio por Dormida
Anos Valor Esc Var. Anual

1980 2.043

1981 1.969 -8,5%  

1982 1.595 -14,7%  

1983 1.574 -1,3%  

1984 1.606 2,0%  

1985 1.612 0,4%  

1986 1.680 4,2%  

1987 1.822 8,5%  

1988 1.815 -0,4%  

1989 1.808 -0,4%  

1990 1.736 -3,9%  

1991 1.510 -13,0%  

1992 1.321 -12,5%  

1993 1.819 37,7%  

1994 1.536 -15,6%  

1995 1.413 -9,0%  

Notas: (1) Os valores respeitam às receitas ilíquidas das

           dormidas, a preços constantes (base 1980 = 100)

           (2)  Em 1993 foi alterado o critério, o que implicou a inclusão

           de pagamentos feitos até então não considerados

Fonte:Tendências estruturais no país e no Algarve, Confederação

          de empresários do Algarve  

Quadro 11 - Gasto médio por turista/dia no Algarve 

Estes valores são particularmente importantes para a compreensão da natureza do 

fenómeno turístico na Região e reflectem uma real degradação do valor acrescenta-

do gerado pelo turismo. 

Apenas um período de evolução favorável se mostra entre 84 e 87, registando-se a 

partir daqui, evoluções marcadamente negativas (a excepção do ano de 93, 

corresponde a um efeito de correcção estatística). A maior variação negativa 

ocorreu mesmo recentemente em 94 (-15,6%). Os 4 valores mais baixos de gasto 

médio por turista encontram-se já nos anos de 90, encontrando-se o maior valor no 

ano de 80 (2 043 Esc./dia). 

Estrutura empresarial 

No que respeita à estrutura empresarial na Região, a primeira constatação é a de 

uma distribuição pouco homogénea do número de empresas pelas diferentes 

actividades económicas. 
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Nº. de Empresas,em actividade com sede na região, por secções CAE, 1994

N.I. Agric Pescas Ind Extr
Ind 

Transf

Electr, 

Gás, 

Água

Constr
Com e 

Rep Auto

Aloj e 

Rest

Transp e 

Comunic
Act Fin

Act Imob 

e Serv 

Emp

Outros Total

Algarve 2.835 3.631 2.460 99 2.694 15 8.152 14.858 6.283 761 1.021 3.697 1.988 48.494

Albufeira 279 147 94 5 142 0 792 1.092 844 86 63 499 151 4.194

Alcoutim 11 48 2 0 27 0 26 109 30 7 2 9 8 279

Aljezur 21 82 31 1 44 0 116 153 105 11 8 34 18 624

Castro Marim 29 79 9 9 34 0 116 191 107 9 8 24 14 629

Faro 350 582 172 16 361 0 1.049 2.277 584 138 300 569 380 6.778

Lagoa 119 74 152 3 131 1 595 680 357 29 38 283 95 2.557

Lagos 163 114 119 1 135 0 554 987 584 41 54 313 118 3.183

Loulé 645 630 222 9 526 4 1.390 2.285 972 113 105 638 330 7.869

Monchique 49 276 0 5 46 1 101 259 98 16 11 40 21 923

Olhão 221 168 1.004 15 282 5 709 1.502 406 53 96 234 144 4.839

Portimão 307 158 150 2 262 3 836 1.858 802 101 165 479 337 5.460

São Brás de Alportel 30 73 2 22 126 0 203 433 98 24 22 56 41 1.130

Silves 242 723 53 0 261 0 613 1.148 464 58 56 189 128 3.935

Tavira 220 392 186 11 189 0 602 920 363 30 42 185 107 3.247

Vila do Bispo 38 16 144 0 16 1 70 170 139 8 9 47 19 677

V.Real Santo Antonio 111 69 120 0 112 0 380 794 330 37 42 98 77 2.170

Fonte:INE, Ficheiro Central de Empresas e Estabelecimentos  

Quadro 12 - Empresas na Região 

Apenas três desses ramos de actividades (Construção, Comércio e Alojamento e 

Restauração), representam cerca de 60% do número de empresas em actividade 

com sede na região, sendo o comércio o sector mais importante (30,6%), seguido da 

Construção (16,8%), Alojamento e Restauração (13%). 

Numa análise da distribuição das empresas pelos concelhos constata-se que estes 

três sectores de actividade detêm, duma forma geral, uma importância similar, 

cabendo ao comércio o primeiro lugar em todos os concelhos com a excepção do de 

Monchique, onde a Agricultura, Produção Animal, Caça e Silvicultura ocupa esse 

posto com 29,9% das empresas aí localizadas (contra 28,1 % do Comércio). 

A Agricultura é também o segundo sector mais importante nos concelhos de  

Alcoutim (17,2% das empresas) e Silves (18,4%), e o terceiro no concelho de Tavira 

(12,1%).  

A Pesca apenas em dois concelhos assume importância, sendo em qualquer deles o 

segundo, em termos de peso relativo: Olhão (20,7%) e Vila do Bispo (21,3%). 

Quanto ao sector secundário, revela-se quase incipiente, para além do já citado 

sector da Construção. Mesmo assim, e embora represente apenas 5,6%, a industria 

transformadora é o terceiro maior sector quanto ao número de empresas em S. Brás 

de Alportel, concelho onde também se regista a presença de algumas unidades da 

indústria extractiva, importantes se atendermos ao facto de se tratar de uma 

actividade com fraca implantação no Algarve. 



As Potencialidades da Região do Algarve 

 

  

Página 38  

CIDEC – Centro Interdisciplinar de Estudos Económicos 

 

Apenas em função deste segundo quadro poderíamos destacar algumas actividades 

em certos concelhos, mas essa importância em termos percentuais acaba por não 

adquirir expressão em termos absolutos. Como exemplos temos o facto de em 

Aljezur e Castro Marim as empresas ligadas à Agricultura, Pescas e Silvicultura 

representarem cerca do dobro da média da Região, quando em termos absolutos 

estamos a falar de 82 e 79 empresas, respectivamente. O mesmo tipo de situação 

ocorre com a actividade imobiliária em Albufeira, Lagoa e Lagos. 

As empresas algarvias estão assim profundamente ligadas à actividade turística, 

dela decorrendo a alimentação dos três mais importantes sectores de actividade, tal 

como já tínhamos constatado em análises anteriores. 

Comércio externo 

Em matéria de comércio externo da região, um primeiro apontamento quanto à 

importância assumida pela União Europeia (UE) neste domínio. 

No total, o Algarve apresenta um saldo comercial negativo com uma cobertura das 

importações pelas exportações na ordem dos 83%. 

Especificando a origem e destino das importações e exportações da Região do 

Algarve, destaca-se a Espanha no caso das importações (38% do total), mantendo os 

restantes países partes aproximadamente idênticas. Em termos não comunitários, 

o único país que assume alguma importância ao nível das importações é os EUA 

(5% do total). 
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Comércio Internacional por países de origem e destino em 1994 Comércio Intra e Extracom./secções da Nomenc.Comb.Intrastat em 1994 
Chegada/ Expedição/ Tx Cobert. 

Importação % Exportação % Exp - Imp Importaç.

Alemanha 583.751 5% 935.103 9% 351.352 160%

Bélgica - Luxemburgo 924.217 7% 251.624 2% -672.593 27%

Dinamarca 158.435 2% 158.435

Espanha 4.750.815 38% 2.494.746 24% -2.256.069 53%

França 857.631 7% 822.992 8% -34.639 96%

Itália 528.595 4% 1.183.613 11% 655.018 224%

Holanda 873.842 7% 651.380 6% -222.462 75%

Reino Unido 1.038.334 8% 1.218.343 12% 180.009 117%

Outros Países UE 1%

Total Intracomunitário 9.597.054 76% 7.868.261 75% -1.728.793 82%

EUA 648.389 5% 197.722 2% -450.667 30%

Japão 31.781 0% 964.943 9% 933.162 3036%

Marrocos 57.664 0% 0% -57.664

Outros Países 19% 14%

Total Extracomunitário 2.980.217 24% 2.562.196 25% -418.021 86%

Total 12.577.271 100% 10.430.457 100% -2.146.814 83%

Imp = Importações+Chegadas

Exp = Exportações + Expedições

Tx Cob Imp = Taxa de Cobertura das Importações = Exportações / Importações

Fonte: INE, informação disponível não publicada, 1994  

Quadro 13 - Origem e Destino dos Fluxos Comerciais 

Em matéria de exportações, é a Espanha novamente que atinge maior significado 

(24%), seguida de Reino Unido, Itália, Alemanha e França. O Japão é o único país 

fora da UE a destacar-se como destino das exportações algarvias (9% do total, cerca 

de 38% das exportações extra-comunitárias). 

Poder de compra 

Sendo impraticável a obtenção de dados quanto ao poder de compra a um nível tão 

desagregado quanto o concelhio (por razões de ordem estatística), o mais 

aproximado a que se poderá recorrer é o estudo sobre o poder de compra concelhio 

realizado em 95 pelo INE. A sua abordagem será feita tendo em consideração os 

limites da informação apresentada, pois estamos em presença de estimativas 

apenas, o poder de compra surge como nada mais que uma “proxy”. 

Neste estudo é apresentado um conjunto de índices do poder de compra ao nível 

concelhio, determinados pela análise multifactorial de 15 variáveis da qual se reti-

veram dois factores: 

• o Indicador per capita do Poder de Compra; 

• o Factor de Dinamismo Relativo.  
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Para além destes índices, calculou-se um outro indicador: 

• a Percentagem de Poder de Compra derivado do primeiro indicador e peso demo-

gráfico de cada concelho no todo nacional em 93 analisando-se a concentração de 

poder de compra nos diferentes concelhos. 

O Indicador per capita compara o poder de compra dos diferentes concelhos com 

o poder de compra médio do país. Assumindo para este o valor de 100, verificamos 

que apenas o Algarve, e a Região de Lisboa e Vale do Tejo superam a média do 

país. Enquanto o Algarve regista um valor de 100,4, Lisboa e Vale do Tejo 

ultrapassa a média nacional em 44,6 pontos. 

Concelhos / Regiões Indicador p.c. Geral NUTs II Conc.

Lisboa 314,09 1 1

Faro 169,8 5 4

Região Lisboa e Vale do Tejo 144,6 7 1

Vila Real de Santo António 118,12 19 16

Portimão 117,96 20 17

Lagos 110,6 24 21

Loulé 108,33 29 25

Albufeira 103,79 34 30

Região Algarve 100,43 38 2

Portugal 100 40

Lagoa 85,87 56 47

Região Norte 81,87 60 3

Olhão 79,38 66 56

Região Centro 71,63 90 4

São Brás de Alportel 70,25 92 74

Tavira 69,84 93 75

Região Alentejo 69,26 94 5

Região Autónoma Açores 64,47 120 6

Silves 61,78 129 105

Região Autónom Madeira 59,74 138 7

Monchique 42,6 230 196

Aljezur 37,35 277 241

Castro Marim 33,88 297 261

Vila do Bispo 30,25 315 279

Alcoutim 27,04 330 294

Calheta/Madeira 18,37 341 305

Fonte: Estudo sobre o Poder de Compra Concelhio II 1995, INE  

Quadro 14 - Indicador Poder de compra per capita 

Ao nível concelhio, dos trinta e três concelhos que ultrapassaram o índice 100, seis 

são algarvios: 

• Faro (o quarto concelho do país com maior indicador); 
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• Vila Real de Santo António; 

• Portimão; 

• Lagos; 

• Loulé; 

• Albufeira. 

Dos cinquenta concelhos pior classificados a nível nacional, três são algarvios: 

• Alcoutim; 

• Vila do Bispo; 

• Castro Marim. 

Os indicadores relativos a Lisboa e Calheta apenas são apresentados para a 

percepção dos limites superior e inferior.  

No caso de factor Dinamismo Relativo, que se supõe representativo do fenómeno 

turístico (mede o poder de compra das regiões que é gerado pelos fluxos 

populacionais turísticos) nos vinte primeiros lugares deste indicador, encontram-se 

treze dos dezasseis concelhos algarvios.  

As excepções são Faro, Olhão e Alcoutim, sendo este resultado natural para os dois 

primeiros casos, em virtude de se constituírem como grandes centros urbanos onde 

a afluência turística se dilui na massa de poder de compra da população residente. 

Enquanto que neste último caso estamos em presença de um concelho com fraca 

capacidade de atracção turística, nos dois primeiros, é natural que como grandes 

centros urbanos que são, o indicador assuma um valor baixo, dado os fluxos 

turísticos se diluírem no poder de compra mais significativo dos residentes. 

Finalmente, quanto à Percentagem de Poder de Compra inferido do 

primeiro indicador, com o qual pretende medir o peso do poder de compra de 

cada concelho no país, o Algarve não representa mais que 3,5% do total nacional, 

enquanto Lisboa e Vale do Tejo representa cerca de metade (só Lisboa equivalerá a 

20%). Relembramos que, para além de reflectir a distribuição do poder de compra 

pelo país, o indicador reflecte também a distribuição da população. 
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Fonte: Estudo sobre o Poder de Compra Concelhio II 1995, INE
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Gráfico 5 - Percentagem de Poder de Compra 
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2.3. O MERCADO DE TRABALHO NA REGIÃO  

2.3.1.   Emprego: população activa 

O Algarve tinha  em 1995 uma população de 343.400 8 indivíduos, dos quais 

153.100 eram economicamente activos. 

População total, activa, empregada e desempregada, 1994/95 Taxa de actividade, 1995 
População Total População Activa

total % homens % mulheres % total % homens % mulheres %

Portugal 9356,5 100% 4494,3 48% 4862,3 52% 4550,6 100% 2491,4 55% 2059,2 45%

Algarve 343,4 100% 170,3 50% 173,1 50% 153,1 100% 89,7 59% 63,4 41%

População Empregada População Desempregada

total % homens % mulheres % total % homens % mulheres %

Portugal 4225,2 100% 2331,1 55% 1894,1 45% 325,4 100% 160,3 49% 165,2 51%

Algarve 143,1 100% 84,3 59% 58,8 41% 10,0 100% 5,5 55% 4,6 46%

Fonte:INE, Inquérito ao Emprego, 1995  

Quadro 15 - População Total, Activa, Empregada e Desempregada, 1995 

Desta taxa de actividade de 44,6% (baixa se comparada à média portuguesa de 

48,6%), 59% correspondem aos efectivos masculinos, valor esse superior ao médio 

de Portugal que é de 55%. 

Taxa de actividade, 1995 População empregada por sector de actividade, 1995
total homens mulheres

Portugal (continente) 48,6% 54,7% 45,3%

Algarve 44,6% 58,6% 41,4%

Fonte:INE, Inquérito ao Emprego, 1995  

Quadro 16 - População Empregada e Desempregada 

_______________________ 

8 Números extraídos do Anuário Estatístico da Região Algarve, 1995, com origem no INE, Inquérito ao Emprego, 1995, que 
sendo valores médios da população considerados trimestralmente não são coincidentes com os valores utilizados quando 
do tratamento da Estrutura Demográfica, cujos valores são os das Estimativas da População Residente em 31/12/95. 
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Tendo o número de activos crescido em 30.000 entre 1981 e 1990, a população 

empregada em 1995 era de 143.100 trabalhadores o que correspondia a uma taxa 

de ocupação de 93,47%. 

Esse crescimento fez-se sobretudo pela integração no mercado de trabalho das 

mulheres, que nessa década quase duplicaram a sua participação na população 

activa. Esta tendência acaba por se identificar também ao nível do próprio país. 
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Fonte: Portrait des Régions 

Gráfico 6 - População empregada 

No que respeita à distribuição da população empregada por sectores de actividade 

económica, observa-se o peso determinante do sector terciário que quase emprega 

75% da população algarvia. 
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População empregada por sector de actividade, 1995 População Empregada por Ramo de Actividade
Portugal  Nace-Clio RR17, 1995 (milhares de individuos)

total % homens % mulheres %

Primário 477,5 11,3% 236,3 49,5% 241,2 50,5%

Secundário 1.023,3 24,2% 602,9 58,9% 420,3 41,1%

Construção 340,3 8,1% 329,7 96,9% 10,7 3,1%

Terciário 2.384,0 56,4% 1.162,2 48,8% 1.221,8 51,3%

Algarve

total % homens % mulheres %

Primário 15,2 10,6% 11,6 76,3% 3,6 23,7%

Secundário 9,6 6,7% 7,1 74,0% 2,5 26,0%

Construção 14,2 9,9% 13,6 95,8% 0,6 4,2%

Terciário 104,0 72,7% 51,9 49,9% 52,0 50,0%

Fonte:Anuário Estatístico 1995  

Quadro 17 - População empregada por sector de actividade 

Se compararmos estes valores com os apurados para Portugal, constata-se que no 

que respeita ao sector primário o Algarve detém próximos à média do país. 

O sector secundário marca uma clara diferenciação na estrutura do emprego face 

aos valores médios de Portugal. Com efeito, no Algarve, o sector secundário é pouco 

mais do que metade do da média portuguesa (51,4%). Contudo no sector da 

construção, o valor encontrado para o Algarve é superior ao valor médio do país em 

1,8%, indiciando ainda alguma vitalidade na construção de habitação turística. 

É, no entanto, no sector terciário que claramente se dá a demarcação da estrutura 

do emprego regional face aos valores médios portugueses. Com efeito, este sector 

emprega no Algarve mais 16,3% da população empregada do que no conjunto do 

país, factor tanto mais significativo quanto o facto de quase 73% da população 

empregada se situar nesse sector. 

Relativamente à dinâmica da população empregada por sector, assinale-se a 

espectacular subida desde os anos 60 do sector terciário, a não muito acentuada 

oscilação do sector secundário (valor de 1950 coincidente com o valor de 1995) e 

diminuição de importância da agricultura, com maior evidência de 1960 para 1981. 
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Fonte: “Portrait des Régions” 

Gráfico 7 - População empregada por sector de actividade 

Uma análise mais detalhada permite-nos referenciar que as grandes 

dissemelhanças entre as estruturas do emprego em Portugal e no Algarve se 

encontram no Comércio e na Indústria Transformadora. 

No Algarve a indústria transformadora não ocupa em percentagem senão a terça 

parte da média do país, obtendo um resultado superior apenas no sector da 

Construção. Para além desse ramo de actividade, somente as Indústrias da 

Madeira e Papel, Edição e Impressão com 2,7% (valor igual ao médio português) e 

as Indústrias Alimentares, das Bebidas e do Tabaco com 2,3% (2,5% no país) 

assumem valores que se coadunam com os valores médios de Portugal. 
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População Empregada por Ramo de Actividade

 Nace-Clio RR17, 1995 (milhares de individuos)
Portugal % Algarve %

Agricultura,  caça, pecuária e silvicultura 465,1 11,0% 10,7 7,5%

Pesca 12,4 0,3% 4,5 3,1%

Total do sector primário 477,5 11,3% 15,2 10,6%

Indústrias extractivas 16,8 0,4% 0,4 0,3%

Total da indústria extractiva 16,8 0,4% 0,4 0,3%

Indústrias alimentares, das bebidas e do tabaco 105,0 2,5% 2,3 1,6%

Indústria textil e Calçado 330,9 7,8% 0,4 0,3%

Indústrias de madeira e Papel de edição e impressão 114,7 2,7% 2,7 1,9%

Fabricação de produtos químicos e fibras sintéticas 116,5 2,8% 1,1 0,8%

Indústrias metalúrgicas de base e de produtos metálicos 107,4 2,5% 1,5 1,0%

Fabricação de máquinas eléctónicas e eléctricas 97,2 2,3% 0,3 0,2%

Fabricação de material de transporte 40,6 1,0% 0,2 0,1%

Fabricação de mobiliário e Reciclagem 59,7 1,4%

Produção e distribuição de electricidade, gás e de água 34,6 0,8% 0,9 0,6%

Construção 340,3 8,1% 14,2 9,9%

Total da indústria transformadora 1346,9 31,9% 15,1 10,6%

Comércio e Manutenção de automóveis e de Combustíveis 110,9 2,6% 3,8 2,7%

Comércio por grosso e intermediários 114,7 2,7% 5,0 3,5%

Comércio a retalho, Reparação de bens pessoais e domésticos 404,7 9,6% 21,7 15,2%

Hotéis e restaurantes 188,9 4,5% 19,7 13,8%

Total do comércio 819,2 19,4% 50,2 35,1%

Transportes, armazenagem e comunicações 133,5 3,2% 5,1 3,6%

Correios e Telecomunicações 49,6 1,2% 1,9 1,3%

Total dos transportes e comunicações 183,1 4,3% 7,0 4,9%

Intermediação financeira e Seguros 137,4 3,3% 3,3 2,3%

Actividades informáticas, Investigação e Desenvolvimento 183,0 4,3% 4,3 3,0%

Administração pública, defesa e segurança social 307,9 7,3% 15,2 10,6%

Educação 303,4 7,2% 10,3 7,2%

Saúde e acção social 191,0 4,5% 4,9 3,4%

Outras actividades de serviços colectivos,sociais e pessoais 259,2 6,1% 9,0 6,3%

Total dos serviços 1381,9 32,7% 47,0 32,8%

Total 4225,2 167,3% 143,1 100,0%  

Fonte: INE, Inquérito ao Emprego 1995 

Quadro 18 - População empregada por ramo de actividade 

Já no Comércio, todos os ramos apresentam no Algarve valores superiores aos 

apresentados pelo país no seu conjunto, com especial incidência no Comércio a 

Retalho (15,2% / 9,6%) e sobretudo nos Hotéis e Restaurantes (13,8% / 4,5%) em 

que os valores do Algarve mais do que triplicam os valores médios de Portugal. 



As Potencialidades da Região do Algarve 

 

  

Página 48  

CIDEC – Centro Interdisciplinar de Estudos Económicos 

 

Em todos os outros agrupamentos definidos no quadro, os valores obtidos são 

semelhantes na sua estrutura. 

De referir ainda que no conjunto dos serviços públicos, se bem que sejam em termos 

relativos praticamente iguais os valores encontrados, não deixa de se notar que no 

Algarve esse resultado se consegue sobretudo no pessoal empregado na 

Administração Pública, Defesa e Segurança Social, que com 10,6% ultrapassa em 

mais de 3% os empregos se considerar o país no seu conjunto. 

Uma outra característica do emprego no Algarve prende-se com a sazonalidade das 

actividades, que ressalta visível do gráfico seguinte: 



As Potencialidades da Região do Algarve 

 

  

 

CIDEC – Centro Interdisciplinar de Estudos Económicos 

Página 49 

 

 

Unidades: Milhares de Indivíduos

Primário

12,5

13

13,5

14

14,5

15

15,5

16

16,5

94/I 94/II 94/III 94/IV 95/I 95/II 95/III 95/IV

Secundário

20

21

22

23

24

25

26

94/I 94/II 94/III 94/IV 95/I 95/II 95/III 95/IV

Terciário

96,0

98,0

100,0

102,0

104,0

106,0

108,0

110,0

94/I 94/II 94/III 94/IV 95/I 95/II 95/III 95/IV

 

Fonte: INE, Inquérito ao Emprego, 1995 

Gráfico 8 - População empregada por sectores de actividade,  
1994 e 1995 

No entanto, esta mesma sazonalidade não é acompanhada de uma regularidade 

que permita retirar conclusões quanto a um padrão de evolução do mercado de em-

prego ao longo do ano. Por outro lado, não se observam movimentos de compensa-

ção entre os três sectores. 
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2.3.2.   Emprego: dinâmicas sectoriais 

Tendências: 1985 - 1994 

A identificação das necessidades de formação envolve, em particular, o conhecimen-

to da dinâmica do emprego por sectores de actividade bem como da evolução da es-

trutura sectorial do emprego em termos de dimensão dos estabelecimentos. 

Assim, como primeira etapa, importa classificar os diferentes sectores em termos 

de capacidade de geração (ou não) de empregos. Recorrendo aos Quadros de Pessoal 

do Departamento de Estatística do Ministério do Trabalho e Solidariedade 

(QPDEMTS), tentar-se-ão identificar quatro grandes grupos de sectores: 

1. Com crescimento acentuado do emprego; 

2. Com crescimento moderado do emprego; 

3. Estabilizados; 

4. Recessivos. 

Transversalmente a esta classificação, uma análise prudente aconselha a sub-

classificação por sectores com mais e menos peso na estrutura do emprego do Al-

garve, sob pena de descontextualizar as dinâmicas. Aliás, pelas suas característi-

cas, os QPDEMTS não abrangem todos os sectores da actividade económica. Tal 

significa que a simples análise das evoluções sectoriais - sem uma colagem à evolu-

ção da representatividade de cada sector em termos nacionais e distritais - poderia 

revelar-se enganador da real importância dos dinamismos. Notar, no Quadro 19, a 

representatividade semelhante do Algarve no País ao nível dos QPDEMTS face ao 

Inquérito ao Emprego do INE. 

 

POPULAÇÃO EMPREGADA 

INQUIRIDA 

(EM MILHARES) 

QPDEMTS 

(1994) 

INE - IE 

(1995) 

País 2202.6 4225.2 

Algarve 71.5 143.1 

Algarve / País (%) 3.25% 3.39% 

Fonte: DEMTS (1994) e INE – Inquérito ao Emprego (1995) 

Quadro 19 - Representatividade do Algarve no País: QPDEMTS vs. INE - IE 

Este facto explica, em parte, a opção por uma análise a dois dígitos da CAE (Classi-

ficação das Actividades Económicas), por garantir uma maior filtragem de eventu-
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ais assimetrias sectoriais em termos de percentagem de estabelecimentos que res-

pondem ao inquérito e/ou fazem-no de forma correcta; justificações adicionais po-

dem-se encontrar no objectivo primacial - da presente análise - em fornecer elemen-

tos de índole essencialmente geral. 

No Quadro 21 apresenta-se a evolução do emprego no Distrito de Faro entre 1985 e 

1994 (ver, também, o Quadro 20, referente a Portugal), com indicação de: 

• Número de empregos por sector em 1985 e em 1994 (colunas “EMP.85 ALG.” e 

“EMP.94 ALG.”), com indicação dos totais para o Distrito de Faro, isto é, para o 

Algarve (totais das duas colunas); 

• Variação percentual do emprego por sector (“VAR.PERC.”), com indicação da 

mesma variação para o Distrito (total da coluna): 

VAR.PERC. = (EMP.94 - EMP.85) / EMP.85 

• Percentagem do emprego de cada sector no total de emprego inquirido a nível na-

cional, para ambos os anos (“%PAIS 85” e “%PAIS 94”; os totais nacionais são 

apresentados no Quadro 2): 

%PAIS 85 = EMP.85 / TOTAL EMP.85 PAÍS 

%PAIS 94 = EMP.94 / TOTAL EMP.94 PAÍS 

• Diferença entre essas duas percentagens (“DIF.%PAÍS”), com indicação do total 

para o Algarve: 

DIF.%PAIS = %PAIS 94 - %PAÍS 85 

• Percentagem do emprego de cada sector no total de emprego inquirido ao nível do 

Algarve, para ambos os anos (“%ALG. 85” e “%ALG. 94”): 

%ALG. 85 = EMP.85 / TOTAL EMP.85 ALG. 

%ALG. 94 = EMP.94 / TOTAL EMP.94 ALG. 

• Diferença entre essas duas percentagens (“DIF.%ALG.”): 

DIF.%ALG. = %ALG. 94 - %ALG. 85 
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CAE EMP. 
85 

%PAÍS 

85 
EMP. 

94 
%PAÍS 

94 
VAR. 

PERC. 
DIF.% 

PAÍS 

00 ACTIV.MAL DEFIN. 89 0.00% 6 0.00% -93.26% 0.00% 

11 AGRICULT. E CACA 36014 1.90% 38037 1.73% 5.62% -0.17% 

12 SILVIC.E PRO.FL. 1776 0.09% 2490 0.11% 40.20% 0.02% 

13 PESCA 6725 0.35% 4624 0.21% -31.24% -0.14% 

21 EXTRAC. CARVAO 1159 0.06% 526 0.02% -54.62% -0.04% 

22 EXTRAC.PETR.GAS 6 0.00% 0 0.00% -100.00% 0.00% 

23 EXTRAC.MIN.MET. 4206 0.22% 1269 0.06% -69.83% -0.16% 

29 EXTRAC.MIN.N.MET 9893 0.52% 12500 0.57% 26.35% 0.05% 

31 IND.ALIM.BEB.TAB 97968 5.16% 95333 4.33% -2.69% -0.83% 

32 IND.TEXTIL,VEST. 286803 15.11% 305387 13.86% 6.48% -1.25% 

33 IND.MADEIRA,CORT 79879 4.21% 78945 3.58% -1.17% -0.63% 

34 IND.PAPEL A.G.E. 46530 2.45% 44281 2.01% -4.83% -0.44% 

35 IND.QUIM.DER.P. 66284 3.49% 48709 2.21% -26.51% -1.28% 

36 IND.P.MIN.N.MET. 63188 3.33% 62634 2.84% -0.88% -0.49% 

37 IND.METALUR.BASE 23621 1.24% 12488 0.57% -47.13% -0.68% 

38 FAB.P.M.MAQ.M.TR 190963 10.06% 180604 8.20% -5.42% -1.86% 

39 OUT.IND.TRANSF. 9973 0.53% 9504 0.43% -4.70% -0.09% 

41 ELECT.,GAS,VAPOR 24567 1.29% 18500 0.84% -24.70% -0.45% 

42 ABASTECIM. AGUA 1716 0.09% 1463 0.07% -14.74% -0.02% 

50 CONST.OBRAS PUB. 161095 8.49% 210911 9.58% 30.92% 1.09% 

61 COMERCIO GROSSO 144599 7.62% 172179 7.82% 19.07% 0.20% 

62 COMERCIO RETALHO 148737 7.84% 238561 10.83% 60.39% 2.99% 

63 RESTAUR.E HOTEIS 85049 4.48% 137618 6.25% 61.81% 1.77% 

71 TRANSP.,ARMAZEN. 101095 5.33% 98899 4.49% -2.17% -0.84% 

72 COMUNICACOES 44458 2.34% 37966 1.72% -14.60% -0.62% 

81 BANCOS,0.INS.M.F 55075 2.90% 69330 3.15% 25.88% 0.25% 

82 SEGUROS 15888 0.84% 16984 0.77% 6.90% -0.07% 

83 OP.S/I.SER.P.EMP 34824 1.84% 82546 3.75% 137.04% 1.91% 

91 ADM.PUB.DEF.NAC. 322 0.02% 221 0.01% -31.37% -0.01% 

92 SERV.SAN.LIMPEZA 11594 0.61% 29350 1.33% 153.15% 0.72% 

93 SERV.SOC.PR.COL. 71831 3.79% 108926 4.95% 51.64% 1.16% 

94 SERV.RECRE.CULT. 16927 0.89% 21539 0.98% 27.25% 0.09% 

95 SERV.PES.DOMEST. 54659 2.88% 60259 2.74% 10.25% -0.14% 

96 ORG.INTERN.O.I.E 37 0.00% 20 0.00% -45.95% 0.00% 

 TOTAIS 1897550 100.00% 2202609 100.00% 16.08% 0.00% 

Fonte: DEMTS 

Quadro 20 - Evolução do emprego por sectores de actividade em Portugal 

(1985-1994) 

 



As Potencialidades da Região do Algarve 

 

  

 

CIDEC – Centro Interdisciplinar de Estudos Económicos 

Página 53 

 

 

CAE EMP. 85 

ALG. 
%PAÍS 

85 
EMP. 94 

ALG. 
%PAIS 

94 
VAR. 

PERC. 
DIF.% 

PAIS 
%ALG. 

85 
%ALG. 

94 
DIF.% 

ALG. 

00 ACTIV.MAL DEFIN. 0 0.00% 0 0.00%  0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

11 AGRICULT. E CACA 1073 0.06% 2059 0.09% 91.89% 0.04% 2.26% 2.88% 0.62% 

12 SILVIC.E PRO.FL. 8 0.00% 32 0.00% 300.00% 0.00% 0.02% 0.04% 0.03% 

13 PESCA 604 0.03% 523 0.02% -13.41% -0.01% 1.27% 0.73% -0.54% 

21 EXTRAC. CARVAO 0 0.00% 0 0.00%  0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

22 EXTRAC.PETR.GAS 0 0.00% 0 0.00%  0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

23 EXTRAC.MIN.MET. 0 0.00% 0 0.00%  0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

29 EXTRAC.MIN.N.MET 278 0.01% 260 0.01% -6.47% 0.00% 0.59% 0.36% -0.22% 

31 IND.ALIM.BEB.TAB 3663 0.19% 3059 0.14% -16.49% -0.05% 7.72% 4.28% -3.44% 

32 IND.TEXTIL,VEST. 92 0.00% 105 0.00% 14.13% 0.00% 0.19% 0.15% -0.05% 

33 IND.MADEIRA,CORT 1686 0.09% 1173 0.05% -30.43% -0.04% 3.55% 1.64% -1.91% 

34 IND.PAPEL A.G.E. 290 0.02% 476 0.02% 64.14% 0.01% 0.61% 0.67% 0.05% 

35 IND.QUIM.DER.P. 200 0.01% 190 0.01% -5.00% 0.00% 0.42% 0.27% -0.16% 

36 IND.P.MIN.N.MET. 1439 0.08% 1282 0.06% -10.91% -0.02% 3.03% 1.79% -1.24% 

37 IND.METALUR.BASE 19 0.00% 17 0.00% -10.53% 0.00% 0.04% 0.02% -0.02% 

38 FAB.P.M.MAQ.M.TR 1179 0.06% 1397 0.06% 18.49% 0.00% 2.49% 1.95% -0.53% 

39 OUT.IND.TRANSF. 15 0.00% 37 0.00% 146.67% 0.00% 0.03% 0.05% 0.02% 

41 ELECT.,GAS,VAPOR 378 0.02% 570 0.03% 50.79% 0.01% 0.80% 0.80% 0.00% 

42 ABASTECIM. AGUA 0 0.00% 5 0.00%  0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 

50 CONST.OBRAS PUB. 6204 0.33% 6638 0.30% 7.00% -0.03% 13.08% 9.28% -3.80% 

61 COMERCIO GROSSO 3412 0.18% 4474 0.20% 31.13% 0.02% 7.19% 6.25% -0.94% 

62 COMERCIO RETALHO 5074 0.27% 12260 0.56% 141.62% 0.29% 10.70% 17.14% 6.44% 

63 RESTAUR.E HOTEIS 10787 0.57% 18223 0.83% 68.93% 0.26% 22.74% 25.47% 2.74% 

71 TRANSP.,ARMAZEN. 3038 0.16% 4123 0.19% 35.71% 0.03% 6.40% 5.76% -0.64% 

72 COMUNICACOES 1214 0.06% 1283 0.06% 5.68% -0.01% 2.56% 1.79% -0.77% 

81 BANCOS,0.INS.M.F 1449 0.08% 1845 0.08% 27.33% 0.01% 3.05% 2.58% -0.48% 

82 SEGUROS 256 0.01% 354 0.02% 38.28% 0.00% 0.54% 0.49% -0.04% 

83 OP.S/I.SER.P.EMP 1118 0.06% 4079 0.19% 264.85% 0.13% 2.36% 5.70% 3.35% 

91 ADM.PUB.DEF.NAC. 0 0.00% 0 0.00%  0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

92 SERV.SAN.LIMPEZA 84 0.00% 718 0.03% 754.76% 0.03% 0.18% 1.00% 0.83% 

93 SERV.SOC.PR.COL. 1529 0.08% 3070 0.14% 100.78% 0.06% 3.22% 4.29% 1.07% 

94 SERV.RECRE.CULT. 961 0.05% 1415 0.06% 47.24% 0.01% 2.03% 1.98% -0.05% 

95 SERV.PES.DOMEST. 1392 0.07% 1866 0.08% 34.05% 0.01% 2.93% 2.61% -0.33% 

96 ORG.INTERN.O.I.E 0 0.00% 0 0.00%  0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 TOTAIS 47442 2.50% 71533 3.25% 50.78% 0.75% 100.00% 100.00% 0.00% 

Fonte: DEMTS 

Quadro 21 - Evolução do emprego por sectores de actividade no Algarve 

(1985-1994) 

A análise deste elementos revela que: 

• Registou-se um incremento de 24000 empregos na Região entre 1985 e 1994, cor-

respondendo a uma variação percentual (“VAR.PERC.”) de +51%; 

• Simultaneamente, houve um aumento do peso do Algarve no total do emprego - 

com uma diferença de percentagens para o período de +0.75% (ver Total de 

“DIF.%PAIS”) - porque, para Portugal, a variação percentual do emprego inquirido 

total foi inferior a 51% (cifrou-se nos 16.1%); este incremento superior do número 

empregos a nível da Região deverá ser interpretado, sobretudo, como um ajusta-

mento inerente ao processo de recolha e não tanto como um elemento revelador de 

um maior dinamismo da oferta de emprego do Algarve face à média do País; 
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• Os dez sectores com maior peso estrutural em 85 (ver coluna “%ALG. 85”) são, por 

ordem decrescente: 

1. Restaurantes e Hotéis (CAE 63), com 22.7% do total do emprego no Al-

garve em 85; 

2. Construção e Obras Públicas (CAE 50), com 13.1%; 

3. Comércio a Retalho (CAE 62), com 10.7%; 

4. Indústria da Alimentação, Bebidas e Tabaco (CAE 31), com 7.7%; 

5. Comércio por Grosso (CAE 61), com 7.2%; 

6. Transportes e Armazenagem (CAE 71), com 6.4%; 

7. Indústrias da Madeira e da Cortiça (CAE 33), com 3.6%; 

8. Serviços Sociais e Similares Prestados à Colectividade (CAE 93), com 

3.3%; 

9. Bancos e Outras Instituições Monetárias e Financeiras (CAE 81), com 

3,1%; 

10. Indústria dos Produtos Minerais Não Metálicos (CAE 36), com 3%. 

• Fazendo a mesma análise mas para 94, se, por um lado, o primeiro sector mantém 

- reforçando - a sua posição, assiste-se a uma clara reestruturação do emprego; em 

particular, regista-se uma inversão de posições entre a Construção e o Comércio a 

Retalho, a significativa perda de importância das Indústrias da Madeira e da Cor-

tiça, da Indústria dos Minerais Não Metálicos e da Alimentação (embora esta úl-

tima se mantenha como o oitavo sector) e a entrada nos dez sectores mais impor-

tantes das Operações Sobre Imóveis e Serviços Prestados às Empresas, da Agricul-

tura e Caça e dos Serviços Pessoais: 

1. Restaurantes e Hotéis (CAE 63), com 25.5% do total do emprego no Al-

garve em 94; 

2. Comércio a Retalho (CAE 62), com 17.1%; 

3. Construção e Obras Públicas (CAE 50), com 9.3%; 

4. Comércio por Grosso (CAE 61), com 6.3%; 

5. Transportes e Armazenagem (CAE 71), com 5.8%; 

6. Operações Sobre Imóveis e Serviços Prestados às Empresas (CAE 83), 

com 5.7%; 

7. Serviços Sociais e Similares Prestados à Colectividade (CAE 93), com 

4.3%; 

8. Indústria da Alimentação, Bebidas e Tabaco (CAE 31), com 4.3%; 

9. Agricultura e Caça (CAE 11), com 2.9%; 

10. Serviços Pessoais e Domésticos (CAE 95), com 2.6%. 

• Analisando a evolução do peso de cada sector relativamente ao País (coluna 

“DIF.%PAIS”) e ao Algarve (coluna “DIF.%ALG.”), para além da reestruturação 

sectorial acima sugerida, é igualmente visível que: 

 A generalidade dos sectores do terciário registam aumento do seu peso na 

estrutura do emprego (no que concerne aos dois referenciais referidos); 

em particular, registe-se o dinamismo do Comércio a Retalho (CAE 62), 

das Operações Sobre Imóveis e Serviços Prestados às Empresas (CAE 

83), dos Restaurantes e Hotéis (CAE 63) e dos Serviços Sociais e Simila-

res Prestados à Colectividade (CAE 93); 

 Com evolução igualmente positiva - mas abaixo de 1 dígito - registe-se, entre 

outros, os casos da Agricultura e Caça (CAE 11) e de algumas actividades 
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industriais: a Indústria do Papel, Artes Gráficas e Edição de Publicações 

(CAE 34) e as Outras Indústrias Transformadoras (CAE 39); 

 Um conjunto de sectores claramente em perda de importância, nos quais se 

incluem a generalidade das indústrias transformadoras - com especial 

destaque para a Indústria da Alimentação, Bebidas e Tabaco (CAE 31) - e 

alguns casos particulares, como a Construção e Obras Públicas (CAE 50) 

ou a Pesca (CAE 13). 

A dinâmica sectorial sugerida pela análise anterior pode ser aprofundada recorren-

do ao Método “Shift-Share” de Edgard Dunn 9. Este instrumento analítico permite 

decompor o crescimento de cada sector j na região i (dij; no presente caso, i corres-

ponde ao Algarve e dij a cada valor da coluna “VAR.PERC.” do Quadro 21) em três 

componentes: 

dij = d + (dj - d) + (dij - dj) 

onde: 

d Crescimento do emprego no País (Componente Nacional); no presente 

caso, cerca de 16.1% (ver Quadro 2, total da coluna “VAR.PERC.”); 

dj - d Diferença entre o crescimento do emprego do sector j no País (dj) e o 

crescimento do total nacional (Componente Estrutural ou “Share”); 

dij - dj Diferença entre o crescimento do emprego do sector j na região i (dij) e o 

do mesmo sector no País (Componente Regional/Sectorial ou “Shift”). 

_______________________ 

9Ver: Simões Lopes, Desenvolvimento Regional, pp. 60-66, FCG, Lisboa, 1987; Armstrong e Taylor, Regional Economics an 
Policy, pp. 142-152, Harvester Wheatsheaf, Hertfordshire, 1993; e Girardi, Regional Equilibrium Growth and Disequilibrium 
Dinamics, A Location Elasticity Approach, pp. 23-26, 35-40, Universidade Erasmus, Roterdão, 1993. 
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CAE VAR. PERC. 
(DIJ) 

COMP. NAC. 
(D) 

COMP. EST. 
(DJ - D) 

COMP.REG.S. 
(DIJ – DJ) 

(DIJ-DJ) * 

%ALG. 94 

00 ACTIV.MAL DEFIN.      

11 AGRICULT. E CACA 91.89% 16.08% -10.46% 86.27% 2,48% 

12 SILVIC.E PRO.FL. 300.00% 16.08% 24.13% 259.80% 0,12% 

13 PESCA -13.41% 16.08% -47.32% 17.83% 0,13% 

21 EXTRAC. CARVAO      

22 EXTRAC.PETR.GAS      

23 EXTRAC.MIN.MET.      

29 EXTRAC.MIN.N.MET -6.47% 16.08% 10.28% -32.83% -0,12% 

31 IND.ALIM.BEB.TAB -16.49% 16.08% -18.77% -13.80% -0,59% 

32 IND.TEXTIL,VEST. 14.13% 16.08% -9.60% 7.65% 0,01% 

33 IND.MADEIRA,CORT -30.43% 16.08% -17.25% -29.26% -0,48% 

34 IND.PAPEL A.G.E. 64.14% 16.08% -20.91% 68.97% 0,46% 

35 IND.QUIM.DER.P. -5.00% 16.08% -42.59% 21.51% 0,06% 

36 IND.P.MIN.N.MET. -10.91% 16.08% -16.95% -10.03% -0,18% 

37 IND.METALUR.BASE -10.53% 16.08% -63.21% 36.61% 0,01% 

38 FAB.P.M.MAQ.M.TR 18.49% 16.08% -21.50% 23.91% 0,47% 

39 OUT.IND.TRANSF. 146.67% 16.08% -20.78% 151.37% 0,08% 

41 ELECT.,GAS,VAPOR 50.79% 16.08% -40.77% 75.49% 0,60% 

42 ABASTECIM. AGUA      

50 CONST.OBRAS PUB. 7.00% 16.08% 14.85% -23.93% -2,22% 

61 COMERCIO GROSSO 31.13% 16.08% 3.00% 12.05% 0,75% 

62 COMERCIO RETALHO 141.62% 16.08% 44.31% 81.23% 13,92% 

63 RESTAUR.E HOTEIS 68.93% 16.08% 45.73% 7.12% 1,81% 

71 TRANSP.,ARMAZEN. 35.71% 16.08% -18.25% 37.89% 2,18% 

72 COMUNICACOES 5.68% 16.08% -30.68% 20.29% 0,36% 

81 BANCOS,0.INS.M.F 27.33% 16.08% 9.81% 1.45% 0,04% 

82 SEGUROS 38.28% 16.08% -9.18% 31.38% 0,16% 

83 OP.S/I.SER.P.EMP 264.85% 16.08% 120.96% 127.81% 7,29% 

91 ADM.PUB.DEF.NAC.      

92 SERV.SAN.LIMPEZA 754.76% 16.08% 137.07% 601.61% 6,04% 

93 SERV.SOC.PR.COL. 100.78% 16.08% 35.57% 49.14% 2,11% 

94 SERV.RECRE.CULT. 47.24% 16.08% 11.17% 20.00% 0,40% 

95 SERV.PES.DOMEST. 34.05% 16.08% -5.83% 23.81% 0,62% 

96 ORG.INTERN.O.I.E      

Fonte: Quadro 20 e Quadro 21 

Quadro 22 –Emprego por Sectores: Método de Dunn (1985-1994) 
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Gráfico 9 - Emprego por Sectores: Método de Dunn (1985-1994) 

A aplicação do Método de Dunn ao contexto em análise é apresentada no Quadro 22 

e no Gráfico 9. Para além das três componentes referidas, o Quadro 22 indica, ain-

da, a Componente Regional/Sectorial corrigida pelo peso de cada sector no Distrito 

em 1994 ((dij-dj) * (%ALG. 94)) que fornece uma medida da real relevância do di-

namismo. No Gráfico 9 cruzam-se as componentes Estrutural e Regional/Sectorial; 

sectores para a direita e para cima da linha oblíqua mais à direita apresentam 

crescimento mais significativo na Região do que no País ((dij - d) > 0); sectores en-

tre as duas linhas também crescem mas a taxa inferior à do País ( -16.1% < (dij - d) 

< 0); os sectores abaixo da linha mais à esquerda regridem ((dij - d) < -16.1% => dij 

< 0). Estes elementos permitem classificar os sectores do seguinte modo: 
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1. Sectores com crescimento na Região superior ao do País e com Componente Estru-

tural e Componente Regional/Sectorial positivas: tratam-se dos casos dos Serviços 

de Saneamento e Limpeza (CAE 92), da Silvicultura e Produção Florestal (CAE 

12), das Operações Sobre Imóveis e Serviços Prestados às Empresas (CAE 83), do 

Comércio a Retalho (CAE 62), dos Serviços Sociais e Similares Prestados à Colec-

tividade (CAE 93), dos Restaurantes e Hotéis (CAE 63), dos Serviços Recreativos e 

Culturais (CAE 94), Comércio por Grosso (CAE 61) e dos Bancos e Outras Institui-

ções Monetárias e Financeiras (CAE 81); 

2. Sectores com crescimento na Região superior ao do País e com Componente Estru-

tural negativa compensada por Componente Regional/Sectorial positiva: tratam-se 

dos casos das Outras Indústrias Transformadoras (CAE 39), da Agricultura e Caça 

(CAE 11), das Indústrias do Papel, Artes Gráficas e Edição de Publicações (CAE 

34), da Electricidade, Gás e Vapor (CAE 41), do Transporte e Armazenagem (CAE 

71), dos Seguros (CAE 82), da Fabricação de Produtos Metálicos e de Máquinas, 

Equipamento e Material de Transporte (CAE 38) e dos Serviços Pessoais e Domés-

ticos (CAE 95); 

3. Sectores apresentando crescimento moderado: Construção e Obras Públicas (CAE 

50), Comunicações (CAE 72) e Indústrias Têxteis, do Vestuário e do Couro (CAE 

32); 

4. Sectores recessivos: Extracção de Minerais Não Metálicos e Rochas Industriais 

(CAE 29), Indústrias da Madeira e da Cortiça (CAE 33), Indústria da Alimentação, 

Bebidas e Tabaco (CAE 31), Pesca (CAE 13), Indústria dos Produtos Minerais Não 

Metálicos (CAE 36), Indústrias Metalúrgicas de Base (CAE 37) e Indústrias Quí-

micas (CAE 35). 

Paralelamente a esta classificação, notar a aglomeração de sectores no quarto qua-

drante, sinal evidente da relevância da Componente Regional/Sectorial. Esta evi-

dência sai reforçada da ausência de qualquer sector em franca expansão com essa 

componente negativa, bem como do número muito significativo de sectores que 

crescem a taxas superiores à média do País (de 16.1%). 

A conjugação dos elementos apontados ao longo deste capítulo - nomeadamente, dos 

dados apurados na análise do peso estrutural de cada sector e na identificação das 

dinâmicas (Método de Dunn) - permitiu definir, como súmula, uma classificação dos 

sectores de actividade face ao seu dinamismo e relevância (ver Quadro 22). Os cri-

térios de classificação adoptados foram os seguintes: 

• Crescimento Acentuado: sectores crescendo a taxa mais elevada que a média do 

País (isto é, mais 16.1%); 

• Crescimento Moderado: sectores em expansão mas a taxa inferior à do País; 

• Recessivos: sectores com crescimento negativo do respectivo número de empre-

gos; 

• Com Peso Estrutural: sectores incluídos na lista dos dez sectores mais impor-

tantes em termos de emprego no Algarve e em 1994 (ver acima); 

• Com Pouco Peso Estrutural: sectores não incluídos naquela lista; 

• Ligados ao Turismo: sectores cujo desenvolvimento está intimamente relaciona-

do com o turismo. 
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SECTORES EM PESO 

ESTRU-
TURAL 

DESIGNAÇÃO LIGADA 

AO 

TURISMO 

Crescimento Acentuado Sim Operações S/ Imóveis e Serv. Prest. às Emp. (CAE 83) ✓ 

  Comércio a Retalho (CAE 62) ✓ 

  Serviços Sociais e Sim. Prest. à Colectividade (CAE 93) ✓ 

  Restaurantes e Hóteis (CAE 63) ✓ 

  Comércio por Grosso (CAE 61) ✓ 

  Agricultura e Caça (CAE 11)  
  Transporte e Armazenagem (CAE 71) ✓ 

  Serviços Pessoais e Domésticos (CAE 95) ✓ 

 Pouco Serviços de Saneamento e Limpeza (CAE 92) ✓ 

  Silvicultura e Produção Florestal (CAE 12)  
  Serviços Recreativos e Culturais (CAE 94) ✓ 

  Bancos e Outras Instituições Mon. e Financeiras (CAE 81) ✓ 

  Outras Indústrias Transformadoras (CAE 39)  
  Indústrias do Papel, Artes Gráficas e Ed. Public. (CAE 34)  
  Electricidade, Gás e Vapor (CAE 41)  
  Seguros (CAE 82) ✓ 

  Fab. Prod. Metálicos,Máq., Equip., Mat.Transp. (CAE 38)  

Crescimento Moderado Sim Construção e Obras Públicas (CAE 50) ✓ 

 Pouco Comunicações (CAE 72) ✓ 

  Indústrias Têxteis, do Vestuário e do Couro (CAE 32)  

Recessivos Sim Indústria Alimentação, Bebidas e Tabaco (CAE 31)  

 Pouco Extracção Minerais Não Metálicos e Rochas Ind. (CAE 29)  
  Indústrias da Madeira e da Cortiça (CAE 33)  
  Pesca (CAE 13) ✓ 

  Indústria dos Produtos Minerais Não Metálicos (CAE 36)  
  Indústrias Metalúrgicas de Base (CAE 37)  
  Indústrias Químicas (CAE 35)  

Quadro 23 - Dinâmica e relevância do emprego por sectores de actividade no 

Algarve (1985-1994) 

Reestruturação do emprego sectorial por dimensão dos estabelecimentos 

Neste ponto procede-se a uma breve análise do emprego sectorial por dimensão dos 

estabelecimentos em termos de número total de trabalhadores. 

O Quadro 24 revela uma tendência de recomposição comum a todos os sectores, 

com o incremento do número de empregos (percentual) em estabelecimentos de 

menor dimensão face à contracção nos grandes estabelecimentos. 
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DIMENSÃO ATÉ 9 TRAB. 10 A 49 50 A 99 100 A 499 500 OU MAIS 

CAE 85 94 85 94 85 94 85 94 85 94 

00 ACTIV.MAL DEFIN.           

11 AGRICULT. E CAÇA 29.17% 48.37% 25.91% 34.82% 18.36% 5.78% 23.02% 11.02% 3.54% 0.00% 

12 SILVIC.E PRO.FL. 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

13 PESCA 1.32% 34.99% 80.63% 52.96% 7.95% 12.05% 0.50% 0.00% 9.60% 0.00% 

21 EXTRAC. CARVAO           

22 EXTRAC.PETR.GAS           

23 EXTRAC.MIN.MET.           

29 EXTRAC.MIN.N.MET 13.67% 7.31% 58.27% 67.69% 1.08% 25.00% 26.98% 0.00% 0.00% 0.00% 

31 IND.ALIM.BEB.TAB 7.56% 17.95% 21.70% 30.83% 29.16% 16.57% 24.49% 20.53% 17.09% 14.12% 

32 IND.TEXTIL,VEST. 20.65% 63.81% 79.35% 36.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

33 IND.MADEIRA,CORT 11.80% 27.11% 29.36% 34.36% 0.24% 12.45% 53.50% 26.09% 5.10% 0.00% 

34 IND.PAPEL A.G.E. 23.45% 25.84% 32.76% 43.91% 0.00% 0.00% 43.79% 30.25% 0.00% 0.00% 

35 IND.QUIM.DER.P. 15.00% 11.05% 85.00% 82.63% 0.00% 2.11% 0.00% 4.21% 0.00% 0.00% 

36 IND.P.MIN.N.MET. 5.84% 18.25% 36.48% 27.61% 14.52% 18.25% 21.06% 20.67% 22.10% 15.21% 

37 IND.METALUR.BASE 0.00% 100.00% 94.74% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.26% 0.00% 

38 FAB.P.M.MAQ.M.TR 26.21% 49.53% 35.11% 31.93% 15.27% 0.79% 14.67% 17.04% 8.74% 0.72% 

39 OUT.IND.TRANSF. 86.67% 62.16% 13.33% 29.73% 0.00% 0.00% 0.00% 8.11% 0.00% 0.00% 

41 ELECT.,GAS,VAPOR 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 

42 ABASTECIM. AGUA  100.00%  0.00%  0.00%  0.00%  0.00% 

50 CONST.OBRAS PUB. 17.75% 40.27% 35.48% 39.09% 10.36% 5.47% 21.03% 5.74% 15.38% 9.43% 

61 COMERCIO GROSSO 17.76% 31.87% 34.67% 35.11% 8.73% 15.78% 22.45% 11.31% 16.38% 5.92% 

62 COMERCIO RETALHO 55.72% 53.69% 28.10% 22.62% 2.64% 6.87% 10.74% 7.51% 2.80% 9.31% 

63 RESTAUR.E HOTEIS 14.59% 29.69% 13.93% 24.30% 8.65% 12.34% 41.36% 27.55% 21.46% 6.12% 

71 TRANSP.,ARMAZEN. 7.11% 16.93% 8.69% 14.02% 7.11% 4.80% 16.49% 16.69% 60.60% 47.56% 

72 COMUNICACOES 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.01% 100.00% 98.99% 

81 BANCOS,0.INS.M.F 5.11% 0.98% 3.24% 9.38% 0.00% 3.36% 0.00% 1.30% 91.65% 84.99% 

82 SEGUROS 3.52% 15.54% 2.73% 0.56% 0.78% 5.37% 16.80% 19.21% 76.17% 59.32% 

83 OP.S/I.SER.P.EMP 34.79% 43.91% 25.94% 23.71% 1.16% 9.86% 28.62% 14.56% 9.48% 7.97% 

91 ADM.PUB.DEF.NAC.           

92 SERV.SAN.LIMPEZA 5.95% 7.80% 47.62% 7.10% 0.00% 2.51% 5.95% 0.70% 40.48% 81.89% 

93 SERV.SOC.PR.COL. 26.42% 23.65% 51.93% 42.96% 15.70% 17.17% 3.20% 12.31% 2.75% 3.91% 

94 SERV.RECRE.CULT. 8.74% 15.41% 17.27% 13.07% 0.00% 27.00% 0.73% 41.98% 73.26% 2.54% 

95 SERV.PES.DOMEST. 47.92% 70.26% 35.85% 23.69% 5.10% 5.63% 11.14% 0.43% 0.00% 0.00% 

96 ORG.INTERN.O.I.E           

 TOTAIS 19.65% 33.89% 25.15% 26.30% 8.98% 9.82% 22.94% 15.40% 23.27% 14.58% 

 TOTAIS SEM 41/42 19.81% 34.16% 25.36% 26.52% 9.05% 9.89% 23.13% 15.53% 22.66% 13.90% 

Fonte: DEMTS 

Quadro 24 - Evolução Sectorial do Emprego por Dimensão dos 

Estabelecimentos no Algarve (1985-1994) 

Complementando a análise com o Gráfico 10, verifica-se que, ao nível do Distrito de 

Faro, a recomposição operou-se, sobretudo, com a transferência de empregos de es-

tabelecimentos com 100 ou mais trabalhadores para empresas com menos 10 traba-

lhadores. 
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Gráfico 10 - Evolução do Emprego por Dimensão dos Estabelecimentos no 
Algarve (1985-1994) 

 

Há, no entanto, algumas excepções, visíveis no quadro: 

• Em alguns sectores, ocorreu recomposição tendo como origem o escalão de 1 a 9 

trabalhadores e como destino o escalão (seguinte) de 10 a 49 empregados; tratam-

se dos casos do Comércio a Retalho (CAE 62), dos Bancos (81), da Extracção de 

Minerais Não Metálicos (29) e das Outras Indústrias Transformadoras (39); 

• Houve alguma concentração industrial mas limitada somente a três sectores: Ser-

viços de Saneamento e Limpeza (92), Serviços Sociais e Similares (93) e Indústrias 

Químicas (35). 

2.3.3.   Emprego: dinâmicas profissionais 

Tendências: 1985 - 1994 

Como etapa prévia à identificação das necessidades de formação é importante co-

nhecer, para além das dinâmicas sectoriais do emprego, as respectivas tendências 

evolutivas em termos de profissões. 

Foi adoptada a mesma metodologia para analisar os dados dos Quadros de Pessoal 

do Departamento de Estatística do Ministério do Trabalho e Solidariedade 

(QPDEMTS) referentes, agora, ao emprego classificado por profissões (anos termi-

nais idênticos: 1985 e 1994). 

Os dados disponibilizados pelo DEMTS encontram-se desagregados a 1 dígito da 

Classificação Nacional de Profissões (CNP) – para as classes 0/1 a 6 – e as 2 dígitos 

da CNP – para as profissões de índole industrial (classes 7 a 9) – tendo sido con-
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densados no Quadro 25 e no Quadro 26 seguintes (construídos de forma idêntica 

aos apresentados acima na análise do emprego por sectores de actividade). 

 

CNP EMP. 85 %PAÍS 85 EMP. 94 %PAÍS 94 VAR. 
PERC. 

DIF. 
%PAÍS 

0/1 Prof.Cient.Téc.Art.Sim. 59096 3,11% 81208 3,69% 37,42% 0,57% 

2 Direc.Quad.Sup.Admin. 23780 1,25% 33513 1,52% 40,93% 0,27% 

3 Pessoal Admin.T.Sim. 304829 16,06% 331197 15,04% 8,65% -1,03% 

4 Pes.Comércio Vended. 116986 6,17% 178104 8,09% 52,24% 1,92% 

5 Pes. S. Prot. Seg. P. Dom. 141524 7,46% 203842 9,25% 44,03% 1,80% 

6 Agr.Trab.Ag./Flor.Pesca 33865 1,78% 34082 1,55% 0,64% -0,24% 

70 Encarredados Trab.Sim. 48373 2,55% 54743 2,49% 13,17% -0,06% 

71 Mineiros T.Ped.Sim. 6535 0,34% 4180 0,19% -36,04% -0,15% 

72 Trab.Prod.Trat.Metal. 9551 0,50% 6211 0,28% -34,97% -0,22% 

73 Trab.Prep.Mad.Papel 9843 0,52% 6841 0,31% -30,50% -0,21% 

74 Op.Moag.Ap.Filt.-Quim. 27397 1,44% 16434 0,75% -40,02% -0,70% 

75 Trab.Têxteis e Sim. 83559 4,40% 55054 2,50% -34,11% -1,90% 

76 Curtid. Prep. Peles S. 1418 0,07% 1488 0,07% 4,94% -0,01% 

77 Trab.Fab.P.Alim.Beb. 37012 1,95% 36952 1,68% -0,16% -0,27% 

78 Trab. Tabacos 502 0,03% 217 0,01% -56,77% -0,02% 

79 Alf.Costur.Pele.Sim. 70545 3,72% 100163 4,55% 41,98% 0,83% 

80 Trab.Calç.Art.Couro 23267 1,23% 42371 1,92% 82,11% 0,70% 

81 Mercen.Carpint.Sim. 22901 1,21% 24538 1,11% 7,15% -0,09% 

82 Canteiros Op.Máq.Ped. 3762 0,20% 5076 0,23% 34,93% 0,03% 

83 Forjad.S.Mec.O.MF.S. 50671 2,67% 41034 1,86% -19,02% -0,81% 

84 Ajust.Mont.Mecân.Sim. 26475 1,40% 25090 1,14% -5,23% -0,26% 

85 Electricistas T.Sim. 41540 2,19% 40955 1,86% -1,41% -0,33% 

86 Op.Est.Radio,Telev.Sim. 731 0,04% 688 0,03% -5,88% -0,01% 

87 Ser.Civis,Canal.T.Sim. 45529 2,40% 42055 1,91% -7,63% -0,49% 

88 Joalh.Our.Lapid.Sim. 1224 0,06% 1489 0,07% 21,65% 0,00% 

89 Vidreiros,Oleiros,T.Sim. 17201 0,91% 17068 0,77% -0,77% -0,13% 

90 Tr.F.Art.Bor.M.Plástico 2399 0,13% 1970 0,09% -17,88% -0,04% 

91 Cartonageiros T.Sim. 3841 0,20% 3036 0,14% -20,96% -0,06% 

92 Comp.Tipóg.Enc.T.Sim. 12330 0,65% 12521 0,57% 1,55% -0,08% 

93 Pintores Trab.Sim. 12891 0,68% 11973 0,54% -7,12% -0,14% 

94 Trab.Prod.Sim.Não Esp. 7425 0,39% 5712 0,26% -23,07% -0,13% 

95 Ped.Car.S.C.Civil N.Esp. 58226 3,07% 74684 3,39% 28,27% 0,32% 

96 Cond.Máq.Inst.Fixas 3818 0,20% 2400 0,11% -37,14% -0,09% 

97 Embal.C.D.Cond.M.El. 47633 2,51% 42896 1,95% -9,94% -0,56% 

98 Cond.Veíc.Transp.Sim. 59454 3,13% 75517 3,43% 27,02% 0,30% 

99 Trab.Indifer.N.C.N.P. 119022 6,27% 115025 5,22% -3,36% -1,05% 

A Apr.Prat.Estag.Sim. 130328 6,87% 122537 5,56% -5,98% -1,30% 

B Licenciados e Bachar. 5295 0,28% 5404 0,25% 2,06% -0,03% 

C/R Sem Classif. Atribuída 226772 11,95% 344341 15,63% 51,84% 3,68% 

 Total 1897550 100,00% 2202609 100,00% 16,08% 0,00% 

Fonte: DEMTS 

Quadro 25 - Evolução do emprego por profissões em Portugal (1985 – 1994) 
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CNP EMP. 85 

ALG. 
%PAÍS 85 EMP. 94 

ALG. 
%PAÍS 94 VAR. PERC. DIF. %PAÍS %ALG. 85 %ALG. 94 DIF. %ALG. 

0/1 815 0,04% 1843 0,08% 126,13% 0,04% 1,72% 2,58% 0,86% 

2 487 0,03% 825 0,04% 69,40% 0,01% 1,03% 1,15% 0,13% 

3 7963 0,42% 11877 0,54% 49,15% 0,12% 16,78% 16,60% -0,18% 

4 3863 0,20% 8487 0,39% 119,70% 0,18% 8,14% 11,86% 3,72% 

5 8741 0,46% 16559 0,75% 89,44% 0,29% 18,42% 23,15% 4,72% 

6 1274 0,07% 2404 0,11% 88,70% 0,04% 2,69% 3,36% 0,68% 

70 910 0,05% 978 0,04% 7,47% 0,00% 1,92% 1,37% -0,55% 

71 79 0,00% 23 0,00% -70,89% 0,00% 0,17% 0,03% -0,13% 

72 21 0,00% 20 0,00% -4,76% 0,00% 0,04% 0,03% -0,02% 

73 30 0,00% 27 0,00% -10,00% 0,00% 0,06% 0,04% -0,03% 

74 290 0,02% 95 0,00% -67,24% -0,01% 0,61% 0,13% -0,48% 

75 9 0,00% 5 0,00% -44,44% 0,00% 0,02% 0,01% -0,01% 

76 0 0,00% 0 0,00% - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

77 2149 0,11% 1272 0,06% -40,81% -0,06% 4,53% 1,78% -2,75% 

78 0 0,00% 0 0,00% - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

79 216 0,01% 286 0,01% 32,41% 0,00% 0,46% 0,40% -0,06% 

80 15 0,00% 7 0,00% -53,33% 0,00% 0,03% 0,01% -0,02% 

81 511 0,03% 269 0,01% -47,36% -0,01% 1,08% 0,38% -0,70% 

82 187 0,01% 115 0,01% -38,50% 0,00% 0,39% 0,16% -0,23% 

83 279 0,01% 274 0,01% -1,79% 0,00% 0,59% 0,38% -0,21% 

84 662 0,03% 723 0,03% 9,21% 0,00% 1,40% 1,01% -0,38% 

85 979 0,05% 1417 0,06% 44,74% 0,01% 2,06% 1,98% -0,08% 

86 27 0,00% 19 0,00% -29,63% 0,00% 0,06% 0,03% -0,03% 

87 684 0,04% 723 0,03% 5,70% 0,00% 1,44% 1,01% -0,43% 

88 0 0,00% 2 0,00% - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

89 133 0,01% 108 0,00% -18,80% 0,00% 0,28% 0,15% -0,13% 

90 97 0,01% 79 0,00% -18,56% 0,00% 0,20% 0,11% -0,09% 

91 0 0,00% 3 0,00% - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

92 164 0,01% 227 0,01% 38,41% 0,00% 0,35% 0,32% -0,03% 

93 209 0,01% 337 0,02% 61,24% 0,00% 0,44% 0,47% 0,03% 

94 159 0,01% 121 0,01% -23,90% 0,00% 0,34% 0,17% -0,17% 

95 2141 0,11% 2213 0,10% 3,36% -0,01% 4,51% 3,09% -1,42% 

96 86 0,00% 69 0,00% -19,77% 0,00% 0,18% 0,10% -0,08% 

97 1138 0,06% 1340 0,06% 17,75% 0,00% 2,40% 1,87% -0,53% 

98 2002 0,11% 2922 0,13% 45,95% 0,03% 4,22% 4,08% -0,14% 

99 4107 0,22% 3068 0,14% -25,30% -0,08% 8,66% 4,29% -4,37% 

A 1680 0,09% 1756 0,08% 4,52% -0,01% 3,54% 2,45% -1,09% 

B 59 0,00% 42 0,00% -28,81% 0,00% 0,12% 0,06% -0,07% 

C/R 5276 0,28% 10998 0,50% 108,45% 0,22% 11,12% 15,37% 4,25% 

 47442 2,50% 71533 3,25% 50,78% 0,75% 100,00% 100,00% 0,00% 

Fonte: DEMTS 

Quadro 26 - Evolução do emprego por profissões no Algarve (1985 – 1994) 

A análise destes dois quadros revela que: 

• As dez classes de profissões com maior peso estrutural em 85 (ver coluna 

“%ALG. 85” do Quadro 26) são, por ordem decrescente: 
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1. Pessoal dos Serviços de Protecção e Segurança, Pessoais e Domésticos 

(CNP 5), com 18,4% do total do emprego inquirido em Faro em 85; 

2. Pessoal Administrativo (CNP 3), com 16,8%; 

3. Sem Classificação Atribuída (CNP C/R), com uns expressivos 11,1%; 

4. Trabalhadores Indiferenciados (CNP 99), também com uma significativa 

percentagem de 8,7%; 

5. Pessoal do Comércio e Vendedores (CNP 4), com 8,1%; 

6. Trabalhadores de Fábricas de Produtos Alimentares e de Bebidas (CNP 

77), com 4,5%; 

7. Pedreiros, Carpinteiros e Serventes da Construção Civil Não Especiali-

zados (CNP 95), com 4,5%; 

8. Condutores de Veículos de Transporte e Similares (CNP 98), com 4,2%; 

9. Aprendizes, Praticantes, Estagiários e Similares (CNP A), com 3,6%; 

10. Agricultores, Trabalhadores Agro-Florestais e das Pescas (CNP 6), com 

2,7%. 

• Fazendo a mesma análise mas para 94 (coluna “%ALG. 94” do mesmo quadro), ve-

rifica-se que as cinco primeiras classes de profissões mantém as respectivas posi-

ções à excepção dos Trabalhadores Indiferenciados e do Pessoal do Comércio que 

trocam entre si o 4.º e 5.º lugares. Notar, paralelamente, o reforço do peso estrutu-

ral do 1.º classificado (Pessoal dos Serviços de Protecção e Segurança) e dos Traba-

lhadores Sem Classificação Atribuída (que mantém o 3.º posto), bem como a estabi-

lização da percentagem de Pessoal Administrativo. Na segunda metade da tabela 

as alterações são, contudo, bem mais significativas: os Trabalhadores das Indús-

trias Alimentares são afastados das dez classes de profissões mais importantes 

(fenómeno previsível da análise sectorial do emprego efectuada nas secções anteri-

ores), regista-se a entrada dos Profissionais Científicos, Técnicos e Artísticos (para 

o 9.º posto) e os Agricultores, Trabalhadores Agro-Florestais e das Pescas vêem 

agora o seu peso mais marcado: 

1. Pessoal dos Serviços de Protecção e Segurança, Pessoais e Domésticos 

(CNP 5), com 23,2% do total do emprego inquirido em Faro em 94; 

2. Pessoal Administrativo (CNP 3), com 16,6%; 

3. Sem Classificação Atribuída (CNP C/R), com 15,4%; 

4. Pessoal do Comércio e Vendedores (CNP 4), com 11,9%; 

5. Trabalhadores Indiferenciados (CNP 99), com 4,3%; 

6. Condutores de Veículos de Transporte e Similares (CNP 98), com 4,1%; 

7. Agricultores, Trabalhadores Agro-Florestais e das Pescas (CNP 6), com 

3,4%; 

8. Pedreiros, Carpinteiros e Serventes da Construção Civil Não Especiali-

zados (CNP 95), com 3,1%; 

9. Profissionais Científicos, Técnicos, Artísticos e Similares (CNP 0/1), com 

2,6%; 

10. Aprendizes, Praticantes, Estagiários e Similares (CNP A), com 2,5%. 

• Analisando a evolução do peso de cada sector relativamente ao País (coluna 

“DIF.%PAIS”) e a Faro (coluna “DIF.%ALG.”), para além da reestruturação secto-

rial acima sugerida, é igualmente visível que: 

1. A generalidade das profissões industriais (CNP 7, 8 e 9) encontra-se em 

processo de perda de importância na estrutura profissional do Distrito de 
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Faro; as excepções limitam-se a uma única classe: os Pintores e Traba-

lhadores Similares (CNP 93); 

2. Ainda nas profissões de cariz industrial, não deixa de ser notória a que-

bra de importância dos Trabalhadores de Fábricas de Produtos Alimen-

tares e de Bebidas (CNP 77), com uma “DIF.%FARO” de –2,8%, e dos Pe-

dreiros, Carpinteiros e Serventes da Construção Civil Não Especializados 

(CNP 95), com –1,4%; paralelamente, registe-se a perda de peso dos Tra-

balhadores Indiferenciados (CNP 99), com –4,4%, e dos Aprendizes, Pra-

ticantes, Estagiários e Similares (CNP A), com –1,1%; 

3. Nos sectores com ganhos mais significativos, registem-se os casos do Pes-

soal dos Serviços de Protecção e Segurança, Pessoais e Domésticos (CNP 

5), com +4,7%, do Pessoal do Comércio (CNP 4), com +3,7%, dos Profis-

sionais Científicos, Técnicos, Artísticos e Similares (CNP 0/1), com +0,9%, 

ou dos Agricultores, Trabalhadores Agro-Florestais e das Pescas (CNP 6), 

com + 0,7%. 

À semelhança do estudo do emprego por sectores de actividade, enriqueceu-se a 

análise recorrendo ao Método “Shift-Share” de Edgard Dunn. Os resultados são 

apresentados na Gráfico 11 e no Quadro 27. 
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Gráfico 11 - Emprego por profissões: método de Dunn (1985-1994) 



As Potencialidades da Região do Algarve 

 

  

 

CIDEC – Centro Interdisciplinar de Estudos Económicos 

Página 67 

 

 

CNP VAR. PERC. 
(DIJ) 

COMP. NAC. 
(D) 

COMP. EST. 
(DJ - D) 

COMP.REG.S. 
(DIJ – DJ) 

(DIJ-DJ) * 

%ALG. 94 

0/1 Prof.Cient.Téc.Art.Sim. 126,13% 16,08% 21,34% 88,72% 2,29% 

2 Direc.Quad.Sup.Admin. 69,40% 16,08% 24,85% 28,48% 0,33% 

3 Pessoal Admin.T.Sim. 49,15% 16,08% -7,43% 40,50% 6,72% 

4 Pes.Comércio Vended. 119,70% 16,08% 36,17% 67,46% 8,00% 

5 Pes. S. Prot. Seg. P. Dom. 89,44% 16,08% 27,96% 45,41% 10,51% 

6 Agr.Trab.Ag./Flor.Pesca 88,70% 16,08% -15,44% 88,06% 2,96% 

70 Encarredados Trab.Sim. 7,47% 16,08% -2,91% -5,70% -0,08% 

71 Mineiros T.Ped.Sim. -70,89% 16,08% -52,11% -34,85% -0,01% 

72 Trab.Prod.Trat.Metal. -4,76% 16,08% -51,05% 30,21% 0,01% 

73 Trab.Prep.Mad.Papel -10,00% 16,08% -46,58% 20,50% 0,01% 

74 Op.Moag.Ap.Filt.-Quim. -67,24% 16,08% -56,09% -27,23% -0,04% 

75 Trab.Têxteis e Sim. -44,44% 16,08% -50,19% -10,33% 0,00% 

76 Curtid. Prep. Peles S.      

77 Trab.Fab.P.Alim.Beb. -40,81% 16,08% -16,24% -40,65% -0,72% 

78 Trab. Tabacos      

79 Alf.Costur.Pele.Sim. 32,41% 16,08% 25,91% -9,58% -0,04% 

80 Trab.Calç.Art.Couro -53,33% 16,08% 66,03% -135,44% -0,01% 

81 Mercen.Carpint.Sim. -47,36% 16,08% -8,93% -54,51% -0,20% 

82 Canteiros Op.Máq.Ped. -38,50% 16,08% 18,85% -73,43% -0,12% 

83 Forjad.S.Mec.O.MF.S. -1,79% 16,08% -35,10% 17,23% 0,07% 

84 Ajust.Mont.Mecân.Sim. 9,21% 16,08% -21,31% 14,45% 0,15% 

85 Electricistas T.Sim. 44,74% 16,08% -17,48% 46,15% 0,91% 

86 Op.Est.Radio,Telev.Sim. -29,63% 16,08% -21,96% -23,75% -0,01% 

87 Ser.Civis,Canal.T.Sim. 5,70% 16,08% -23,71% 13,33% 0,13% 

88 Joalh.Our.Lapid.Sim.      

89 Vidreiros,Oleiros,T.Sim. -18,80% 16,08% -16,85% -18,02% -0,03% 

90 Tr.F.Art.Bor.M.Plástico -18,56% 16,08% -33,96% -0,67% 0,00% 

91 Cartonageiros T.Sim.      

92 Comp.Tipóg.Enc.T.Sim. 38,41% 16,08% -14,53% 36,87% 0,12% 

93 Pintores Trab.Sim. 61,24% 16,08% -23,20% 68,37% 0,32% 

94 Trab.Prod.Sim.Não Esp. -23,90% 16,08% -39,15% -0,83% 0,00% 

95 Ped.Car.S.C.Civil N.Esp. 3,36% 16,08% 12,19% -24,90% -0,77% 

96 Cond.Máq.Inst.Fixas -19,77% 16,08% -53,22% 17,37% 0,02% 

97 Embal.C.D.Cond.M.El. 17,75% 16,08% -26,02% 27,70% 0,52% 

98 Cond.Veíc.Transp.Sim. 45,95% 16,08% 10,94% 18,94% 0,77% 

99 Trab.Indifer.N.C.N.P. -25,30% 16,08% -19,43% -21,94% -0,94% 

A Apr.Prat.Estag.Sim. 4,52% 16,08% -22,05% 10,50% 0,26% 

B Licenciados e Bachar. -28,81% 16,08% -14,02% -30,87% -0,02% 

C/R Sem Classif. Atribuída 108,45% 16,08% 35,77% 56,61% 8,70% 

Fonte: DEMTS 

Quadro 27 - Emprego por profissões: método de Dunn (1985-1994) 

Estes elementos permitem classificar as classes profissionais do seguinte modo: 

1. Profissões com crescimento na Região superior ao do País e com Componente Es-

trutural e Componente Regional/Sectorial positivas  

[dij > 16,08% e (dj-d) > 0 e (dij-dj) > 0]: tratam-se dos casos dos Profissionais Cien-
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tíficos, Técnicos, Artísticos e Similares (CNP 0/1), do Pessoal do Comércio e Ven-

dedores (4), das profissões Sem Classificação Atribuída (C/R), do Pessoal dos Ser-

viços de Protecção e Segurança (5), dos Directores e Quadros Superiores Adminis-

trativos (2) e dos Condutores de Veículos de Transporte e Similares (98); 

2. Profissões com crescimento na Região superior ao do País e com Componente Es-

trutural negativa compensada por Componente Regional/Sectorial positiva 

[dij > 16,08% e (dj-d) < 0 e (dij-dj) > 0]: tratam-se dos casos dos Agricultores, Tra-

balhadores Agro-Florestais e das Pescas (CNP 6), dos Pintores e Similares (93), do 

Pessoal Administrativo e Similares (3), dos Electricistas e Similares (85), dos 

Compositores, Tipógrafos, Encadernadores e Similares (92) e dos Embaladores, 

Carregadores, etc. (97); 

3. Profissões com crescimento na região superior ao do País e com Componente Regi-

onal/Sectorial negativa compensada por Componente Estrutural positiva 

[dij > 16,08% e (dj-d) > 0 e (dij-dj) < 0]: ocorre um único caso – os Alfaiates, Costu-

reiros, Peleiros e Similares (CNP 79); 

4. Profissões apresentando crescimento moderado [0 < dij < 16,08%]: Ajustadores, 

Montadores Mecânicos e Similares (84), os Encarregados e Similares (70), os Ser-

ventes Civis, Montadores de Estruturas Metálicas, Canalizadores e Similares (87), 

os Aprendizes, Praticantes, Estagiários e Similares (A) e os Pedreiros, Carpintei-

ros e Serventes da Construção Civil Não Especializados (95); 

5. Profissões em declínio [dij < 0]: as profissões industriais (CNP 7, 8 ou 9) não cita-

das acima e, em particular, os Trabalhadores do Calçado e Artigos de Couro (CNP 

80), os Canteiros e Operadores de Máquinas para Pedra (82), os Merceneiros, Car-

pinteiros e Similares (81), os Trabalhadores de Fábricas de Produtos Alimentares 

e de Bebidas (77), os Mineiros, Trabalhadores em Pedreiras e Similares (71), os 

Operadores em Instalações de Moagem (74) e os Trabalhadores Têxteis e Similares 

(75). 

Paralelamente a esta classificação, notar - à semelhança do que acontece com o 

emprego por sectores de actividade - a aglomeração dos sectores mais dinâmicos no 

quarto quadrante, sinal evidente da relevância da Componente Regional/Sectorial. 

Esta evidência sai reforçada pela existência de somente uma classe profissional em 

franca expansão e com essa componente negativa (os Alfaiates, CNP 79). 

A conjugação de todos estes elementos - nomeadamente, da informação retirada da 

análise do peso estrutural de cada profissão e da identificação das dinâmicas (Mé-

todo de Dunn) - permitiu definir, como síntese, uma classificação dos sectores de ac-

tividade face ao seu dinamismo e relevância (ver o Quadro 28). Os critérios de clas-

sificação adoptados foram os seguintes: 

• Crescimento Acentuado: profissões crescendo a taxa mais elevada que a média do 

País (isto é, mais 16.1%); 

• Crescimento Moderado: profissões em expansão mas a taxa inferior à do País; 

• Declínio: profissões com crescimento negativo do respectivo número de empregos; 

• Com Peso Estrutural: profissões incluídas na lista dos dez sectores mais importan-

tes em termos de emprego no Distrito de Faro e em 1994 (ver acima); 

• Pouco: profissões não incluídas naquela lista; 
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• Ligadas ao Turismo: profissões cujo desenvolvimento está intimamente relaciona-

do com o turismo. 

 

PROFISSÕES EM PESO 

ESTRU-
TURAL 

DESIGNAÇÃO LIGADA 

AO 

TURISMO 

Crescimento Acentuado Sim Prof. Científicos, Técnicos, Artísticos, Sim. (CNP 0/1)  
  Pessoal do Comércio e Vendedores (4) ✓ 

  Sem Classificação Atribuída (C/R) ✓ 

  Pessoal dos Serviços Prot. e Seg., Pess. e Domést. (5) ✓ 

  Condutores Veículos de Transporte e Similares (98)  
  Agricultores, Trab. Agro-Florestais e das Pescas (6)  
  Pessoal Administrativo e Similares (3) ✓ 

 Pouco Directores e Quadros Superiores Administrativos (2)  
  Pintores e Similares (93) ✓ 

  Electricistas e Similares (85) ✓ 

  Compositores, Tipógrafos, Encad. e Similares (92)  
  Embaladores, Carregadores, etc. (97)  
  Alfaiates, Costureiros, Peleiros e Similares (79)  

Crescimento Moderado Sim Aprendizes, Praticantes, Estagiários e Similares (A)  

 Pouco Ajustadores, Montadores Mecânicos e Sim. (84)  
  Encarregados e Similares (70) ✓ 

  Serventes Civis, Mont. Est. Met., Canal. e Sim. (87) ✓ 

  Pedreiros, Carp. e Serv. Const. Civil Não Espec. (95) ✓ 

Declínio Sim Trabalhadores Indiferenciados (99) ✓ 

 Pouco Trabalhadores do Calçado e Artigos de Couro (80)  
  Canteiros, Operadores de Máquinas para Pedra (82)  
  Merceneiros, Carpinteiros e Similares (81)  
  Trab. Fábricas Produtos Alimentares e Bebidas (77)  
  Mineiros, Trabalhadores em Pedreiras e Sim. (71)  
  Operadores em Instalações de Moagem (74)  
  Trabalhadores Têxteis e Similares (75)  
  Licenciados e Bacharéis (B)  
  Outras profissões industriais (7, 8 e 9) não citadas  

Quadro 28 - Dinâmica e relevância do emprego por profissões no Algarve 

(1985-1994) 

Recomposição etária do emprego por profissões 

A estrutura etária do emprego classificado por profissões no Algarve evidencia uma 

distribuição relativamente equilibrada pelos quatro escalões considerados – menos 

de 25 anos, de 25 a 34 anos, de 35 a 44 anos e 45 ou mais anos. Da análise da últi-

ma linha do Quadro 29 verifica-se que: 

• Em 1994, o escalão de 25 a 34 anos era o mais importante – com 29% do total de 

inquiridos – seguido do de 45 ou mais anos (com 27%), 35-44 (24%) e menos de 25 

(15%); 
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• A evolução de 1985 a 1994 revela, sobretudo, a diminuição do peso do Ignorado, 

que se consubstanciou em acréscimos dos índices referentes a todos os escalões 

etários à excepção do classe de menos de 25 anos (com um ligeiro decremento de 

0,8%). 

Do ponto de vista dos diferentes grupos profissionais, é possível isolar duas situa-

ções distintas (em 1994): 

1. Profissões em que o peso dos jovens (menos de 25 anos) é bastante supe-

rior à média da Região: tratam-se dos casos do Pessoal Administrativo (CNP 3), 

do Pessoal do Comércio (CNP 4), dos Trabalhadores em Fábricas de Produtos Ali-

mentares e Bebidas (77), dos Ajustadores e Montadores Mecânicos (84), dos Elec-

tricistas (85), dos Trabalhadores em Fábricas de Artigos de Borracha e Plástico 

(90), dos Embaladores (97), dos Trabalhadores Indiferenciados Não Classificados 

(99) e, sobretudo, dos Aprendizes, Praticantes e Estagiários (A); notar que, na 

maioria destas profissões, o peso do escalão 25-34 anos é também superior à média 

(ou próximo da mesma); 

2. Profissões em que o peso dos mais velhos (45 e mais anos) é bastante su-

perior à média da Região: tratam-se dos casos dos Directores e Quadros Supe-

riores Administrativos (2), dos Agricultores, Trabalhadores Agro-Florestais e da 

Pesca (6), dos Encarregados (70), dos Mineiros (71), dos Trabalhadores em Produ-

ções Metálicas (72), Trabalhadores em Madeira e Papel (73), dos Operadores de 

Moagem (74), dos Alfaiates e Costureiros (79), dos Trabalhadores do Calçado e 

Couro (80), dos Marceneiros (81), dos Canteiros (82), dos Forjadores (83), dos Ope-

radores de Rádio e TV (86), dos Vidreiros e Oleiros (89), dos Cartonageiros (91), 

dos Pedreiros, Carpinteiros e Trabalhadores Similares da Construção Civil Não 

Especificados (95), dos Condutores de Máquinas (96), dos Condutores de Veículos 

(98), dos Trabalhadores Indiferenciados (99) e Sem Classificação Atribuída (C/R); 

notar, para além de casos intrínsecos – como os Directores e Quadros Superiores – 

a representação de profissões de cariz industrial. 

 



As Potencialidades da Região do Algarve 

 

  

 

CIDEC – Centro Interdisciplinar de Estudos Económicos 

Página 71 

 

 

CNP - 25 ANOS 25-34 ANOS 35-44 ANOS 45 E + ANOS IGNORADO 

1985 1994 1985 1994 1985 1994 1985 1994 1985 1994 
0/1 Prof.Cient.Téc.Art.Sim. 13,3% 13,6% 39,1% 38,2% 25,2% 23,7% 20,5% 20,8% 2,0% 3,7% 

2 Direc.Quad.Sup.Admin. 3,7% 1,8% 23,4% 19,6% 34,1% 33,7% 37,4% 40,8% 1,4% 4,0% 

3 Pessoal Admin.T.Sim. 17,6% 16,1% 36,5% 36,5% 25,6% 24,5% 18,6% 19,5% 1,7% 3,4% 

4 Pes.Comércio Vended. 20,7% 22,3% 31,2% 34,0% 23,0% 20,4% 21,1% 17,7% 3,9% 5,6% 

5 Pes. S. Prot. Seg. P. Dom. 18,4% 14,3% 32,7% 29,9% 23,3% 25,7% 22,9% 25,0% 2,7% 5,0% 

6 Agr.Trab.Ag./Flor.Pesca 11,2% 12,2% 13,3% 21,0% 16,1% 18,6% 54,0% 44,0% 5,3% 4,2% 

70 Encarregados Trab.Sim. 2,2% 1,1% 18,8% 17,7% 31,6% 29,6% 44,9% 46,8% 2,4% 4,8% 

71 Mineiros T.Ped.Sim. 12,7% 4,3% 13,9% 17,4% 19,0% 26,1% 40,5% 39,1% 13,9% 13,0% 

72 Trab.Prod.Trat.Metal. 4,8% 5,0% 38,1% 15,0% 19,0% 35,0% 38,1% 45,0% 0,0% 0,0% 

73 Trab.Prep.Mad.Papel 3,3% 3,7% 46,7% 14,8% 23,3% 29,6% 26,7% 44,4% 0,0% 7,4% 

74 Op.Moag.Ap.Filt.-Quim. 10,0% 3,2% 24,5% 11,6% 28,3% 16,8% 36,2% 38,9% 1,0% 29,5% 

75 Trab.Têxteis e Sim. 22,2% 0,0% 44,4% 80,0% 11,1% 0,0% 22,2% 20,0% 0,0% 0,0% 

76 Curtid. Prep. Peles S. - - - - - - - - - - 

77 Trab.Fab.P.Alim.Beb. 14,1% 17,1% 25,0% 27,5% 21,5% 20,8% 37,5% 28,3% 1,9% 6,3% 

78 Trab. Tabacos - - - - - - - - - - 

79 Alf.Costur.Pele.Sim. 6,9% 7,3% 30,1% 11,2% 31,9% 24,1% 28,7% 47,9% 2,3% 9,4% 

80 Trab.Calç.Art.Couro 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 26,7% 0,0% 66,7% 85,7% 6,7% 0,0% 

81 Mercen.Carpint.Sim. 5,7% 6,7% 24,9% 24,2% 24,9% 23,8% 42,7% 41,6% 2,0% 3,7% 

82 Canteiros Op.Máq.Ped. 9,6% 9,6% 29,9% 20,0% 22,5% 19,1% 33,7% 46,1% 4,3% 5,2% 

83 Forjad.S.Mec.O.MF.S. 10,8% 11,7% 32,6% 27,4% 29,4% 25,2% 26,5% 33,2% 0,7% 2,6% 

84 Ajust.Mont.Mecân.Sim. 15,6% 17,6% 42,0% 29,5% 21,9% 28,8% 18,0% 18,7% 2,6% 5,5% 

85 Electricistas T.Sim. 21,6% 17,1% 45,3% 32,5% 18,6% 29,5% 13,7% 16,8% 0,9% 4,1% 

86 Op.Est.Radio,Telev.Sim. 14,8% 10,5% 14,8% 26,3% 25,9% 31,6% 37,0% 31,6% 7,4% 0,0% 

87 Ser.Civis,Canal.T.Sim. 22,1% 14,1% 35,5% 33,7% 21,8% 27,7% 17,5% 21,4% 3,1% 3,0% 

88 Joalh.Our.Lapid.Sim. - 0,0% - 100,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 

89 Vidreiros,Oleiros,T.Sim. 9,8% 13,0% 19,5% 26,9% 18,0% 17,6% 52,6% 32,4% 0,0% 10,2% 

90 Tr.F.Art.Bor.M.Plástico 14,4% 20,3% 36,1% 40,5% 34,0% 20,3% 12,4% 7,6% 3,1% 11,4% 

91 Cartonageiros T.Sim. - 0,0% - 33,3% - 33,3% - 33,3% - 0,0% 

92 Comp.Tipóg.Enc.T.Sim. 6,7% 12,8% 50,0% 24,7% 25,6% 35,7% 16,5% 24,7% 1,2% 2,2% 

93 Pintores Trab.Sim. 16,7% 11,0% 38,8% 32,9% 23,4% 28,2% 19,6% 22,8% 1,4% 5,0% 

94 Trab.Prod.Sim.Não Esp. 2,5% 5,0% 25,8% 14,9% 23,3% 26,4% 47,2% 45,5% 1,3% 8,3% 

95 Ped.Car.S.C.Civil N.Esp. 12,9% 6,5% 27,7% 30,0% 19,6% 23,5% 36,0% 35,7% 3,7% 4,2% 

96 Cond.Máq.Inst.Fixas 1,2% 4,3% 24,4% 17,4% 19,8% 27,5% 53,5% 44,9% 1,2% 5,8% 

97 Embal.C.D.Cond.M.El. 15,2% 19,3% 29,1% 30,8% 24,2% 21,1% 29,4% 24,3% 2,1% 4,6% 

98 Cond.Veíc.Transp.Sim. 3,9% 4,3% 21,9% 25,0% 34,9% 28,0% 36,0% 39,4% 3,2% 3,3% 

99 Trab.Indifer.N.C.N.P. 28,2% 19,5% 20,8% 26,3% 14,1% 18,9% 32,4% 31,2% 4,5% 4,0% 

A Apr.Prat.Estag.Sim. 0,0% 61,4% 0,0% 14,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 24,4% 

B Licenciados e Bachar. 0,0% 2,4% 0,0% 21,4% 0,0% 50,0% 0,0% 16,7% 100,0% 9,5% 

C/R Sem Classif. Atribuída 0,0% 8,6% 0,0% 21,6% 0,0% 26,8% 0,0% 38,4% 100,0% 4,6% 

 Total 14,3% 15,1% 25,7% 29,0% 19,8% 24,0% 23,1% 27,0% 17,2% 5,0% 

Fonte: DEMTS 

Quadro 29 – Estrutura etária do Emprego por Profissões no Algarve (1985-1994) 
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CNP - 25 ANOS 25-35 ANOS 35-45 ANOS 45 E + ANOS IGNORADO 

0/1 Prof.Cient.Téc.Art.Sim. 0,3% -0,9% -1,4% 0,3% 1,8% 

2 Direc.Quad.Sup.Admin. -1,9% -3,8% -0,4% 3,5% 2,6% 

3 Pessoal Admin.T.Sim. -1,6% 0,1% -1,2% 0,9% 1,7% 

4 Pes.Comércio Vended. 1,5% 2,8% -2,6% -3,4% 1,6% 

5 Pes. S. Prot. Seg. P. Dom. -4,1% -2,7% 2,4% 2,1% 2,3% 

6 Agr.Trab.Ag./Flor.Pesca 1,0% 7,7% 2,5% -10,0% -1,2% 

70 Encarregados Trab.Sim. -1,1% -1,1% -2,1% 1,9% 2,4% 

71 Mineiros T.Ped.Sim. -8,3% 3,5% 7,1% -1,4% -0,9% 

72 Trab.Prod.Trat.Metal. 0,2% -23,1% 16,0% 6,9% 0,0% 

73 Trab.Prep.Mad.Papel 0,4% -31,9% 6,3% 17,8% 7,4% 

74 Op.Moag.Ap.Filt.-Quim. -6,8% -12,9% -11,4% 2,7% 28,4% 

75 Trab.Têxteis e Sim. -22,2% 35,6% -11,1% -2,2% 0,0% 

76 Curtid. Prep. Peles S. - - - - - 

77 Trab.Fab.P.Alim.Beb. 3,0% 2,5% -0,7% -9,2% 4,4% 

78 Trab. Tabacos - - - - - 

79 Alf.Costur.Pele.Sim. 0,4% -18,9% -7,8% 19,2% 7,1% 

80 Trab.Calç.Art.Couro 0,0% 14,3% -26,7% 19,0% -6,7% 

81 Mercen.Carpint.Sim. 1,0% -0,7% -1,1% -1,0% 1,8% 

82 Canteiros Op.Máq.Ped. -0,1% -9,9% -3,3% 12,4% 0,9% 

83 Forjad.S.Mec.O.MF.S. 0,9% -5,2% -4,2% 6,7% 1,8% 

84 Ajust.Mont.Mecân.Sim. 2,0% -12,5% 6,9% 0,7% 3,0% 

85 Electricistas T.Sim. -4,4% -12,8% 10,9% 3,1% 3,2% 

86 Op.Est.Radio,Telev.Sim. -4,3% 11,5% 5,7% -5,5% -7,4% 

87 Ser.Civis,Canal.T.Sim. -8,0% -1,8% 5,9% 3,9% 0,0% 

88 Joalh.Our.Lapid.Sim. - 100,0% - - - 

89 Vidreiros,Oleiros,T.Sim. 3,2% 7,3% -0,5% -20,2% 10,2% 

90 Tr.F.Art.Bor.M.Plástico 5,8% 4,4% -13,8% -4,8% 8,3% 

91 Cartonageiros T.Sim. - 33,3% 33,3% 33,3% - 

92 Comp.Tipóg.Enc.T.Sim. 6,1% -25,3% 10,1% 8,2% 1,0% 

93 Pintores Trab.Sim. -5,8% -5,8% 4,7% 3,2% 3,6% 

94 Trab.Prod.Sim.Não Esp. 2,4% -10,9% 3,2% -1,7% 7,0% 

95 Ped.Car.S.C.Civil N.Esp. -6,4% 2,3% 3,9% -0,4% 0,5% 

96 Cond.Máq.Inst.Fixas 3,2% -7,0% 7,8% -8,6% 4,6% 

97 Embal.C.D.Cond.M.El. 4,1% 1,7% -3,0% -5,2% 2,4% 

98 Cond.Veíc.Transp.Sim. 0,4% 3,1% -6,8% 3,4% 0,0% 

99 Trab.Indifer.N.C.N.P. -8,7% 5,5% 4,8% -1,1% -0,5% 

A Apr.Prat.Estag.Sim. 61,4% 14,2% 0,0% 0,0% -75,6% 

B Licenciados e Bachar. 2,4% 21,4% 50,0% 16,7% -90,5% 

C/R Sem Classif. Atribuída 8,6% 21,6% 26,8% 38,4% -95,4% 

 Total 0,8% 3,3% 4,2% 3,9% -12,1% 

Fonte: DEMTS 

Quadro 30 – Evolução da estrutura etária das profissões no Algarve (diferença 

entre percentagens de 1994 e 1985) 

Paralelamente, importa conhecer as evoluções verificadas ao longo do período em 

análise (1985-1994). Fazendo a diferença entre as percentagens verificadas nesses 
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dois anos (cf. Quadro 30), mostra-se como, em média, todos os escalões reforçaram o 

seu peso relativo na Região à custa da redução dos dados ignorados (ver última li-

nha do quadro). Contudo, parece ter ocorrido alguma recomposição etária da popu-

lação mais jovem para a menos jovem (em média, atente-se), dados os incrementos 

superiores registados nos escalões 35-44 e 45 e mais anos (respectivamente, +4,2% 

e +3,9%) face ao trabalhadores com menos de 25 anos (somente +0,8%). 

Analisando, no mesmo quadro, a evolução por profissões, é possível isolar as se-

guintes situações, tomando também em consideração o peso relativo dos jovens 

(com menos de 25 anos): 

1. Profissões nas quais os jovens têm um peso relativo superior à média e 

com tendência para o reforço desse peso: tratam-se dos casos do Pessoal do 

Comércio (CNP 4) e dos Embaladores (97) – dentro das profissões em crescimento 

acentuado; dos Ajustadores e Montadores Mecânicos (84) e dos Aprendizes, Prati-

cantes e Estagiários (A) – a crescerem moderadamente; e, curiosamente, dos Tra-

balhadores em Fábricas de Produtos Alimentares e Bebidas (77) e dos Trabalhado-

res em Fábricas de Produtos de Borracha e de Plástico (90) – ambas em processo 

de declínio; 

2. Profissões nas quais os jovens têm um peso relativo superior à média mas 

não apresentando uma tendência de reforço desse peso: englobam o Pessoal 

Administrativo e Técnico (3) e os Electricistas (85) – nas profissões em crescimento 

acentuado – e os Trabalhadores Indiferenciados (99) – em declínio; 

3. Profissões nas quais os jovens não têm um peso relativo superior à média 

mas encontrando-se em claro processo de rejuvenescimento: tratam-se dos 

casos dos Profissionais Científicos, Técnicos e Artísticos (0/1), dos Agricultores, 

Trabalhadores Agro-Florestais e da Pesca (6), dos Compositores, Tipógrafos e En-

cadernadores (92) e dos Condutores de Veículos de Transporte (98) – todos em pro-

cesso de crescimento acelarado –, bem como dos Merceneiros e Carpinteiros (81), 

dos Forjadores (83), dos Vidreiros e Oleiros (89) ou dos Condutores de Máquinas 

(96) – profissões que, apesar do processo de declínio em que se encontram, apre-

sentam um rejuvenescimento dos seus quadros; 

4. Profissões nas quais os jovens não têm um peso relativo superior à média 

e encontrando-se em claro processo de envelhecimento: integram os Direc-

tores e Quadros Superiores Administrativos (2), o Pessoal dos Serviços de Protec-

ção e Segurança, Pessoais e Domésticos (5), os Alfaiates e Costureiros (79), os Car-

tonageiros (91) e os Pintores (93) – ao nível das profissões em processo de cresci-

mento acentuado; os Encarregados (70), os Serventes Civis e Canalizadores (87) e 

os Pedreiros, Carpinteiros e Serventes Não Especificados (95) – nas profissões a 

crescer moderadamente; e – em declínio – um conjunto importante de profissões 

industriais (71, 72, 73, 74, 75, 80, 82 e 86). 

Como súmula das inferências relativas às dinâmicas, peso estrutural e estrutura 

etária das profissões, apresenta-se o Quadro 31, cuja análise se deixa ao cuidado do 

leitor. 
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PROFISSÕES 

EM 
PESO 

ESTRU-
TURAL 

DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIA 

E AUMENTO 

DE JOVENS 

IMPORTÂNCIA 

E DIMINUIÇÃO 

DE JOVENS 

NÃO IMPORT. 
E AUMENTO 

DE JOVENS 

NÃO IMPORT. 
E DIMINUIÇÃO 

DE JOVENS 

Crescimento Sim Prof.Cient.Téc.Art.Sim. (0/1)   ✓  

Acentuado  Pes.Comércio Vended. (4) ✓    

  Sem Classif. Atrib. (C/R) (*)   ✓ ✓ 

  Pes. S.Prot.Seg.P.Dom. (5)    ✓ 

  Cond.Veíc.Transp.Sim. (98)   ✓  

  Agr.Trab. Ag./Flor.Pesca (6)   ✓  

  Pessoal Admin.T.Sim. (3)  ✓   

 Pouco Direc.Quad.Sup.Admin. (2)    ✓ 

  Pintores e Similares (93)    ✓ 

  Electricistas e Similares (85)  ✓   

  Comp.Tipóg.Enc.T.Sim. (92)   ✓  

  Embal.C.D.Cond.M.E. (97) ✓    

  Alf.Costur.Pele.Sim. (79)    ✓ 

Crescimento Sim Apr.Prat.Estag.Sim. (A) ✓    

Moderado Pouco Ajust.Mont.Mecân.Sim. (84) ✓    

  Encarregados Trab.Sim. (70)    ✓ 

  Ser.Civis,Canal.T.Sim. (87)    ✓ 

  Ped.Carp.S.C.C.N.Esp. (95)    ✓ 

Declínio Sim Trab.Indifer.N.C.N.P. (99)  ✓   

 Pouco Trab.Calç.Art.Couro (80)    ✓ 

  Canteiros,Op.Máq.Ped. (82)    ✓ 

  Mercen.Carpint.Sim. (81)   ✓  

  Trab.Fáb.P.Alim.Beb. (77) ✓    

  Mineiros,Trab.Ped.Sim. (71)    ✓ 

  Op. Moag.Ap.Filt.-Quim. (74)    ✓ 

  Trab.Têxteis e Sim. (75)    ✓ 

  Forjad.S.Mec.O.MF.S. (83)   ✓  

  Vidreiros,Oleiros,T.Sim. (89)   ✓  

  T.F.Art.Bor.M.Plástico (90) ✓    

  Cond.Máq.Inst.Fixas (96)   ✓  

  Licenciados Bacharéis (B) (*)   ✓ ✓ 

  Outras prof. Ind. (7, 8 e 9)    ✓ 

(*) – Dados insuficientes para inferir as dinâmicas por escalões etários 

Quadro 31 – Dinâmica, relevância e estrutura etária do emprego por profissões 

no Algarve (1985-1994) 

Estrutura de habilitações e qualificações 

A estrutura das habilitações do emprego por profissões no Algarve e em 1994 de-

nunciava algumas debilidade, dado o peso relativo dos profissionais com apenas o 

1.º Ciclo do Ensino Básico completo (41,5% do total de inquiridos no Distrito de Fa-

ro), aliás, o grau de habilitações mais significativo na Região. Por outro lado, não só 
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os Licenciados e os Bacharéis são quase insignificantes face ao todo (com índices de 

1,7% e 0,9%, respectivamente) como os escalões mais significativos – a seguir ao 

profissionais com apenas 4 anos de escolaridade – são, por ordem decrescente de 

importância, o 2.º Ciclo do Ensino Básico Preparatório (17,7%), o 3.º Ciclo do Ensino 

Básico – 5.º Ano (13,6%) e, só depois, o Ensino Secundário Completo (12,8%). Notar, 

igualmente, o peso reduzido dos profissionais habilitados com o Ensino Secundário 

Técnico Complementar, com o Ensino Secundário Técnico Profissional ou com Cur-

so das Escolas Profissionais (todos abaixo de 1%). (Ver última linha do  

Quadro 32). 

Em termos das habilitações discriminadas pelas diferentes profissões – divididas 

face à respectiva evolução entre 1985 e 1994 (cf. análise dos últimos capítulos) – ve-

rificava-se: 

• Para as profissões apresentando crescimento acentuado, duas situações distintas: 

um conjunto de profissões nas quais predomina o Ensino Secundário Completo 

(por exemplo, os Profissionais Científicos, Técnicos e Artísticos, o Pessoal Adminis-

trativo ou os Directores e Quadros Superiores) e um segundo grupo para o qual o 

1.º Ciclo do Ensino Básico é muito forte (Pessoal dos Serviços de Protecção e Segu-

rança, Pessoais e Domésticos; Condutores de Veículos; Agricultores, Trabalhado-

res Agro-Florestais e da Pesca; Pintores; Electricistas; Compositores, Tipógrafos e 

Encadernadores; Embaladores; Alfaiates, Costureiros e Peleiros – todos acima dos 

50% para esta habilitação, à excepção dos Electricistas, com 35%). Relativamente 

ao Pessoal do Comércio e Vendedores, não só o 1.º Ciclo do Ensino Básico muito 

importante (30%) como o são os seguintes até ao 3.º Ciclo do Ensino Básico – 5.º 

Ano (totalizando cerca de 48,8%); 

• Nas profissões com crescimento moderado, o 1.º Ciclo do Ensino Básico é clara-

mente dominante em todas elas, nomeadamente, nos Ajustadores e Montadores 

Mecânicos (55%), nos Encarregados (60%), nos Serventes e Canalizadores (57%) e 

nos Pedreiros, Carpinteiros, Serventes e Outros Trabalhadores da Construção Ci-

vil Não Especificados (73%); 

• Salvaguardando os Trabalhadores do Calçado e do Couro e os Licenciados e Ba-

charéis, em todas as profissões em declínio predominam também os profissionais 

com apenas 4 anos de escolaridade (com percentagens quase sempre acima dos 

50%). 
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Quadro 32 – Habilitações do emprego por profissões no Algarve (1994) 
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Em 1994, a estrutura das qualificações do emprego por profissões no Algarve reve-

lava, em termos médios, a importância dos Profissionais Qualificados (38% do total 

de profissões inquiridas no Distrito) bem como dos Profissionais Semi-Qualificados 

(18%) e dos Profissionais Não Qualificados (14%). O Ignorado é igualmente signifi-

cativo, com cerca de 15%. (Ver última linha do Quadro 33). 

Em termos das qualificações das diferentes classes profissionais – divididas face à 

respectiva evolução entre 1985 e 1994 – verificava-se: 

• Para as profissões apresentando crescimento acentuado, um claro predomínio dos 

Profissionais Qualificados (nomeadamente, ao nível dos Condutores de Veículos, 

do Pessoal Administrativo, do Pessoal do Comércio, dos Pintores, dos Electricistas 

e dos Alfaiates) bem como dos Profissionais Semi-Qualificados (preponderantes no 

Pessoal dos Serviços e nos Embaladores) e mesmo Altamente Qualificados (os ca-

sos das Profissões Científicas, Técnicas e Artísticas e dos Compositores, Tipógrafos 

e Encadernadores); apenas na Agricultura e Pesca e no Pessoal dos Serviços os 

Não Qualificados assumem uma clara relevância; 

• Nas profissões apresentando crescimento moderado, o peso relativo dos Profissio-

nais Qualificados é ainda mais acentuado; 

• Finalmente, a importância dos Profissionais Qualificados e/ou Semi-Qualificados 

estende-se, em geral, a todas as profissões em declínio, o que levanta a hipótese da 

existência de algumas necessidades de reconversão de mão-de-obra no Algarve - 

limitada, contudo, pelo pequeno peso estrutural que as profissões em declínio 

apresentam no contexto regional, à excepção dos Trabalhadores Indiferenciados 

(onde, aliás, predominam os Profissionais Não Qualificados). 
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Crescimento Sim Prof.Cient.Téc.Art.Sim. (0/1) 3,4% 15,9% 11,0% 0,9% 30,6% 17,4% 20,5% 0,2% 0,3% 0,0% 

Acentuado  Pes.Comércio Vended. (4) 0,0% 0,2% 12,3% 3,4% 0,5% 60,0% 3,7% 6,9% 12,9% 0,0% 

  Sem Classif. Atrib. (C/R) 93,9% 0,2% 0,5% 0,0% 0,7% 1,3% 0,5% 2,5% 0,3% 0,0% 

  Pes. S.Prot.Seg.P.Dom. (5) 0,0% 0,5% 2,3% 2,7% 1,2% 27,4% 37,8% 23,3% 4,8% 0,0% 

  Cond.Veíc.Transp.Sim. (98) 0,0% 0,1% 0,0% 3,1% 5,6% 88,1% 1,2% 1,4% 0,5% 0,0% 

  Agr.Trab. Ag./Flor.Pesca (6) 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 0,0% 6,7% 23,8% 67,8% 0,0% 0,0% 

  Pessoal Admin.T.Sim. (3) 0,0% 0,0% 2,1% 4,9% 10,0% 61,9% 14,2% 2,2% 4,7% 0,0% 

 Pouco Direc.Quad.Sup.Admin. (2) 0,0% 68,0% 26,2% 5,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

  Pintores e Similares (93) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 96,7% 3,3% 0,0% 0,0% 0,0% 

  Electricistas e Similares (85) 0,1% 0,0% 0,6% 0,7% 2,8% 73,2% 3,7% 6,7% 12,2% 0,0% 

  Comp.Tipóg.Enc.T.Sim. (92) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 57,7% 9,7% 31,7% 0,0% 0,9% 0,0% 

  Embal.C.D.Cond.M.E. (97) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33,6% 57,6% 8,7% 0,1% 0,0% 

  Alf.Costur.Pele.Sim. (79) 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 0,0% 48,6% 40,2% 0,0% 9,8% 0,0% 

Crescimento Sim Apr.Prat.Estag.Sim. (A) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,2% 2,8% 94,9% 0,0% 

Moderado Pouco Ajust.Mont.Mecân.Sim. (84) 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 1,2% 89,5% 7,2% 0,4% 1,4% 0,0% 

  Encarregados Trab.Sim. (70) 0,1% 0,3% 4,4% 88,2% 0,0% 4,0% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

  Ser.Civis,Canal.T.Sim. (87) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 97,9% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 

  Ped.Carp.S.C.C.N.Esp. (95) 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,3% 93,8% 5,5% 0,0% 0,1% 0,0% 

Declínio Sim Trab.Indifer.N.C.N.P. (99) 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 1,6% 9,5% 88,2% 0,1% 0,0% 

 Pouco Trab.Calç.Art.Couro (80) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 85,7% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 

  Canteiros,Op.Máq.Ped. (82) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 13,9% 85,2% 0,0% 0,0% 0,0% 

  Mercen.Carpint.Sim. (81) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 73,2% 26,4% 0,0% 0,0% 0,0% 

  Trab.Fáb.P.Alim.Beb. (77) 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 1,3% 41,3% 44,4% 2,2% 10,5% 0,0% 

  Mineiros,Trab.Ped.Sim. (71) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,7% 73,9% 17,4% 0,0% 0,0% 

  Op. Moag.Ap.Filt.-Quim. (74) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 22,1% 29,5% 48,4% 0,0% 0,0% 0,0% 

  Trab.Têxteis e Sim. (75) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

  Forjad.S.Mec.O.MF.S. (83) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 79,2% 20,8% 0,0% 0,0% 0,0% 

  Vidreiros,Oleiros,T.Sim. (89) 0,0% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 45,4% 0,0% 3,7% 0,0% 

  T.F.Art.Bor.M.Plástico (90) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 45,6% 54,4% 0,0% 0,0% 0,0% 

  Cond.Máq.Inst.Fixas (96) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 31,9% 68,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

  Licenciados Bacharéis (B) 0,0% 90,5% 9,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

  Outras prof. Ind. (7, 8 e 9) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,7% 34,9% 59,4% 1,0% 0,0% 0,0% 

  TOTAL 14,5% 1,4% 3,1% 3,4% 3,5% 37,5% 16,7% 13,5% 6,3% 0,0% 

Fonte: DEMTS 

Quadro 33 – Qualificações do emprego por profissões no Algarve (1994) 

2.3.4.   Desemprego 

Em 1995, o Algarve tinha uma população activa de cerca de 153,1 mil indivíduos e 

10,1 mil desempregados e uma taxa de desemprego de 6,6% (média anual), inferior 
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à média do Continente que era de 7,15%. O volume do desemprego correspondia a 

3,4% dos activos e 3,1% do desempregados estimados nesse ano para o Continente. 

Fonte: INE - IE  

Gráfico 12 –Evolução das Taxas de Desemprego (1995-1997) 

A evolução do desemprego apresenta-se agora mais favorável após um período ne-

gativo durante o ano de 1996 em que a taxa de desemprego do Algarve se situou 

acima da média nacional, chagando a igualar o desemprego do Alentejo, a região 

geralmente mais atingida por esse fenómeno em Portugal. Porém, em 1997, reto-

mou o sentido descendente em sintonia com a tendência global. 

Quanto aos valores de 1995, observa-se que os 10,1 mil desempregados então exis-

tentes eram maioritariamente do sexo masculino (54,5%) com uma repartição dis-

tinta do todo Continental onde as mulheres desempregadas predominam. 
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Estrutura da população desempregada, 1995
Portugal Algarve

Total % H % M % Total % H % M %
Total 325,4 160,3 49,3% 165,1 50,7% 10,1 5,5 54,5% 4,6 45,5%

 À procura do 1º emprego 59,5 18,3% 28,0 47,1% 31,5 52,9% 1,2 11,9% 0,7 58,3% 0,5 41,7%

À procura de novo emprego 265,9 81,7% 132,3 49,8% 133,6 50,2% 8,9 88,1% 4,8 53,9% 4,1 46,1%

Fonte:INE, Anuário Estatístico Região Algarve, 1995

 

Quadro 34 - Estrutura da população desempregada (1995) 

 

 

Fonte: INE – IE 

Gráfico 13 – Evolução do desemprego (milhares) por sexos no Algarve (1996-

1997) 

O facto de o número de mulheres desempregadas ser inferior ao dos homens no Al-

garve, segundo os resultados dos Inquéritos do INE, pode ser uma consequência de 

a taxa de actividade feminina ser bastante mais baixa na Região. Ao longo de 1995 

e 1996 situou-se em torno de 38%, menos que nas outras regiões, com excepção do 

Alentejo e no fim de 96 desceu para 35,9%, contra 42,6% no Continente. 

Em termos relativos já a situação comparada das mulheres é diferente: no fim do 3º 

trimestre de 1997, a taxa de desemprego feminina era de 11,6%, superior à dos 
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homens que era 9,7% e superior à taxa de desemprego feminina a nível nacional 

que era de 8,6%.10 

Nos valores do desemprego registado nos Centros de Emprego, ao contrário do que 

acontece no Inquérito do INE, as mulheres são mais numerosas (61% em Setembro 

de 97). A explicação para esta diferença pode estar no facto de o inquérito classifi-

car mulheres inscritas como desempregadas como sendo inactivas ou então por 

problemas de representatividade da amostra. 

Se considerarmos a divisão do desemprego nas categorias de procura do primeiro e 

de novo emprego encontramos também uma diferença, com um peso maior desta 

última categoria na Região. Estes dados parecem indicar que no Algarve é mais fá-

cil a entrada no mercado de trabalho, pois os desempregados à procura do primeiro 

emprego são apenas 11,9% dos desempregados da Região, enquanto no Continente 

são 18,3%. 

A reduzida proporção de desempregados candidatos a um primeiro emprego pode-se 

explicar pela característica rotatividade do mercado de trabalho algarvio. Esta ro-

tatividade, baseando-se num elevado número de empregos e ocupações sazonais 

(como se verá adiante), permite aos jovens candidatos a encontrarem trabalho com 

relativa facilidade na época alta. Quando entram no desemprego já são considera-

dos, após estes períodos de trabalho, como candidatos à procura de novo emprego. 

Assim, a incidência do desemprego por grupos etários não difere muito da que se 

observa noutras regiões, apesar do Algarve ser uma região relativamente envelhe-

cida. Os jovens, apesar de terem no Algarve uma taxa de actividade de 40,2% infe-

rior à do Continente, que é de 43,2%, têm um taxa de desemprego superior, ou seja, 

23,7% contra 16,6% no Continente. E se observarmos a evolução ao longo do ano 

das taxas de desemprego juvenil no Algarve, verificamos que elas, para além de su-

periores, têm crescimentos sazonais mais pronunciadas que as dos adultos.11  

_______________________ 

10 Inquérito ao Emprego, INE. 

11 Idem. 
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Fonte: INE - IE 

Gráfico 14 –Evolução do desemprego (milhares) de jovens e adultos no 

Algarve (1996-1997) 

Não parece haver em termos de desemprego juvenil uma situação relativamente 

mais vantajosa no Algarve ao contrário daquilo que os dados referentes à procura 

do primeiro emprego pareciam indicar. 

 

 T94.4 T95.1 T95.2 T95.3 T95.4 T96.1 T96.2 T96.3 T96.4 

TDA 6,6 6,7 5,8 5,2 5,5 8,3 8,5 8,3 8,9 

TDJ 22,8 19,5 14,5 12,7 18,7 21,6 19,1 17,7 23,7 

Fonte: INE, Inquérito ao Emprego 

Quadro 35 - Taxas de desemprego de jovens (-25 anos) e adultos (=+ 25 anos) 

no Algarve (1994-1996) 

O que torna a situação dos jovens algarvios um pouco diferente, é que nesta Região 

têm mais experiências de trabalho intermitentes e oportunidades de auferirem ga-

nhos. 

Outra faceta do desemprego algarvio é a menor incidência do desemprego de longa 

duração (DLD). A partir das estatísticas dos Centros de Emprego podemos observar 

que no último trimestre de 1996 os desempregados de longa duração (há um 1 ano 
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ou mais) representavam apenas 26,5% do desemprego registado, enquanto no Con-

tinente atingia os 49,1%.12 A distância do Algarve em relação a outras regiões é 

grande. 

 

 CONT. NORTE CENTRO LISB. V.T. ALENTEJO ALGARVE 

DLD % 49,1 50,9 41,6 50,2 46,8 26,5 

Fonte: IEFP, Estatísticas dos Centros de Emprego 

Quadro 36 – Desemprego de Longa Duração por NUT II 

Também neste caso a rotatividade dos empregos e a sazonalidade explicam a baixa 

incidência do DLD, tal como acontece para o valores do primeiro emprego. 

Um sinal dessa rotatividade é dado pelos valores publicados mensalmente pelo 

IEFP relativos às inscrições de trabalhadores realizadas em cada mês. Os desem-

pregados inscritos na sequência de fim de um trabalho não permanente são no Al-

garve proporcionalmente muito mais elevados que nas outras regiões especialmen-

te na época baixa do turismo. Em Outubro de 97, os desempregados inscritos na se-

quência do fim de um trabalho não permanente representavam 62,6% do desem-

prego algarvio enquanto no conjunto do país (Continente) eram 32,8%. 

 

 ESTUDANTES FORMANDOS DOMÉSTICAS DESPEDIDOS DESPEDIU-SE FIM DE 

TRABALHO 

NÃO 

PERMANENTE 

OUTROS TOTAL 

Algarve 12,4 0,2 0,6 2,8 2,9 62,6 18,6 100 

Contin. 22,6 1,0 1,4 16,5 3,6 32,8 22,1 100 

Fonte: IEFP, Informação Mensal do Mercado de Emprego, Out. 97 

Quadro 37 –Desempregados inscritos ao longo do mês segundo os motivos 

(%) 

Outro aspecto importante do desemprego na Região - que não difere muito do que 

se passa a nível nacional - é o do progressivo aumento das habilitações dos desem-

_______________________ 

12 No Inquérito ao Emprego do INE, para o mesmo período o DLD estimado é inferior, cifrando-se em 42,5%. 
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pregados cuja expressão máxima é o crescente número de licenciados inscritos nos 

Centros de Emprego e que de Outubro de 1994 a 1996 passaram de 100 para 228. 

A observação do desemprego nas sub-regiões algarvias só pode ser feita pelas esta-

tísticas dos Centros de Emprego, pois o INE apenas publica dados por NUTS II. As 

duas séries são coincidentes quanto ao volume relativamente baixo do desemprego 

no Algarve, quanto ao sentido da evolução recente e quanto à sazonalidade. Porém, 

no que se refere a este último ponto, os valores das duas séries aproximam-se nos 

trimestres com menos desemprego mas afastam-se nos períodos mais críticos, sen-

do os dados do IEFP mais pronunciados quanto ao desemprego nestes períodos. 
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Gráfico 15 – Desempregados segundo o IEFP e segundo o INE 13 

_______________________ 

13 O desemprego do IEFP refere-se ao último mês de cada trimestre 

 14 IEFP, Desemprego por  Concelhos. 
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Fonte: IEFP 

Gráfico 16 –Evolução do desemprego no Concelho de Faro (1995:01 – 1997:09) 
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Fonte: IEFP 

Gráfico 17 –Evolução do desemprego no Concelho de Olhão (1995:01 – 

1997:09) 
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Fonte: IEFP 

Gráfico 18 –Evolução do desemprego no Concelho de Albufeira (1995:01 – 

1997:09) 
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Fonte: IEFP 

Gráfico 19 –Evolução do desemprego no Concelho de Portimão (1995:01 – 

1997:09) 
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Fonte: IEFP 

Gráfico 20 –Evolução do desemprego no Concelho de Loulé (1995:01 – 

1997:09) 

Em termos sub-regionais e utilizando a divisão do território já antes referida - Al-

garve Ocidental, Algarve Central e Algarve Oriental -, encontramos alguns aspec-

tos diferenciados quanto à importância e evolução do desemprego: 

• O Algarve Ocidental é constituído por sete concelhos e integra as áreas de actua-

ção dos Centros de Emprego de Portimão e Lagos. Em conjunto, estes concelhos 

representavam 24,5% do desemprego registado no Algarve em Dezembro de 96.  

Em Setembro deste ano a mesma percentagem passava para 33,7%. 

• O Algarve Central (cinco concelhos) tem dois Centros de Emprego: Faro e Loulé. O 

desemprego nesta área era, nas mesma datas, respectivamente 47,9% e 48,1% do 

total da Região. 

• Finalmente, o Algarve Oriental - com quatro concelhos e coincidindo com a área do 

Centro de Emprego de Vila Real de Santo António - apresentava, para aquelas da-

tas, respectivamente 12,6% e 18,3% do desemprego algarvio. 

Os maiores centros urbanos, para além de superiores volumes de desemprego, têm 

também taxas de desemprego mais elevadas: estas atingiram, em termos de valores 

médios de 1995/96, 12,6% em Vila Real de Santo António, 11,8% em Olhão, 11,3% 

em Portimão e 10,4% em Faro.14 

No entanto, neste grupo observam-se diferenças importantes quanto à evolução re-

cente e comportamento sazonal do desemprego em Faro e Olhão, a sazonalidade 

não transparece das curvas do desemprego registado, ao contrário do que acontece 

em quase todos os concelhos algarvios. O facto poderá ser explicado pela maior 

_______________________ 

14 IEFP, Desemprego por  Concelhos. 
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componente administrativa e industrial destes concelhos, que serão menos depen-

dentes em relação ao sector do turismo. 

Ao contrário de Faro e Olhão, os restantes concelhos do Algarve que têm um volu-

me de desemprego significativo (isto é, que tenham um volume de desempregados 

que ultrapasse o meio milhar de indivíduos), apresentam pronunciadas oscilações 

sazonais. É o caso de Portimão, Loulé e sobretudo Albufeira. 

Num período recente, de Janeiro de 1996 a Setembro de 1997, verificaram-se am-

plitudes do desemprego (diferença entre o máximo e o mínimo registados) de 1687 

desempregados em Portimão, 1716 em Loulé e 1351 em Albufeira. Para uma apre-

ciação destes valores diga-se que em Portimão a amplitude representa 52,9% do va-

lor mais alto, em Loulé, 64% e em Albufeira 83,4%. Concretizando, neste último 

concelho o desemprego oscilou entre 1620 e 269 indivíduos neste período. 

Com efeito, como já se referiu, a característica mais importante do mercado de tra-

balho algarvio é a sazonalidade que provoca uma elevada amplitude das flutuações 

do desemprego ao longo do ano. Esta amplitude, sendo perceptível pela evolução 

das taxas de desemprego, é mais evidente na evolução dos valores absolutos do de-

semprego registado nos Centros de Emprego do Algarve. 
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Gráfico 21 – Série longa do desemprego no Algarve (IEFP, 1992:01 - 1997:11) e 

previsão (1997:12 – 2002:12) 

O fenómeno da sazonalidade do volume de emprego pode ser observado na série 

longa do IEFP apresentada no Gráfico 21. Esta figura inclui ainda previsões efec-

tuadas pelo CIDEC para o horizonte temporal relevante para o presente estudo 

(Dezembro de 2002), com indicação dos respectivos intervalos de confiança15. 

Esta característica do mercado de trabalho algarvio, a precisão dos momentos de 

avanço e recuo do desemprego, assim como o conhecimento das causas e situações 

(por exemplo, as profissões envolvidas) que lhe estão associadas, torna possível, 

com menos probabilidades de erro que noutras regiões, alguma antecipação sobre a 

evolução do desemprego. 

_______________________ 

15 As previsões foram obtidas com base no método de Box e Jenkins que permitiu identificar o processo estocástico subjacente 
à série longa do volume de desemprego fornecida pelo IEFP (mensal e não logaritmizada): um SARIMA(1,1,0)(1,1,0) com a 

seguinte forma polinomial (dest  volume de desemprego no mês t): 

dest = 1.28335*dest-1 – 0.28334* dest-2 + 0.11425* dest-12 - 0.14663* dest-13 + 0.032375* dest-14 + 0.88575* dest-24 - 1.13672* 

dest-25 + 0.25098* dest-26 + t 
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3.  Prospectiva do 

desenvolvimento da Região 



As Potencialidades da Região do Algarve 

 

  

 

CIDEC – Centro Interdisciplinar de Estudos Económicos 

Página 91 

 

 

3.1. O QUADRO GLOBAL DE MUDANÇA . 

TRANSFORMAÇÕES NA ACTIVIDADE 

ECONÓMICA E NO MERCADO DE TRABALHO 

O Algarve, sendo uma região marcadamente extrovertida16, encontra-se particu-

larmente exposta às evoluções sócio-económicas de cariz estrutural actualmente em 

curso em Portugal, na Europa e no Mundo. 

A importância assumida, nomeadamente, pela procura e pelo investimento com 

origem externa à Região, bem como as potencialidades reveladas pelo Algarve face 

a sectores e a actividades com francas perspectivas de desenvolvimento em termos 

globais (nas quais o turismo se inclui), tornam aquelas evoluções primordiais na de-

finição de cenários e de estratégias de desenvolvimento. 

O Algarve possui uma base económica pouco diversificada e carente de integração 

sectorial e territorial - que tem sido alvo de múltiplas críticas - e apresenta-se como 

uma região relativamente periférica no contexto nacional, apesar de possuir um pe-

so económico e uma capitação de rendimento relativamente favorável face a outras 

áreas17. Por outro lado, de forma quase análoga, Portugal é uma pequena economia 

aberta, grandemente semi-periférica18 e com modelo de desenvolvimento também 

ele grandemente questionado. 

Estas dúvidas advêm não só das incertezas inerentes ao processo da construção eu-

ropeia mas também da reformulação que os paradigmas tradicionais das vantagens 

comparativas e do desenvolvimento económico19 sofreram recentemente. A abun-

dância relativa de factores de produção deixou de constituir, por si só, um garante 

de competitividade e desenvolvimento económico; factores como a tecnologia, o capi-

_______________________ 

16 Embora a sub-região serrana seja fortemente marcada por uma “interiorização”, por um isolamento, que é físico mas, funda-
mentalmente, social e psicológico. 

17 CCRAlgarve, Enquadramento Estratégico para a Região do Algarve 1994-1999, Comissão de Coordenação da Região do 
Algarve, Faro, 1994, pp. I, 5. 

18 Ver Santos, Boaventura Sousa, "O Estado, as relações salariais e o bem-estar social na semi-periferia: o caso português", in 
Santos, B. S. (coord.), Portugal: um retrato singular, Centro de Estudos Sociais e Ed. Afrontamento, 1993. 

19 Ver Friedmann, John e Weaver, Clyde, Territory and Function, E. Arnold, Londres, 1979. 
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tal humano, a inovação, a diferenciação do produto e a qualidade têm vindo a afir-

mar-se como os únicos capazes de garantir ganhos efectivos de bem-estar social 

num contexto de crescente internacionalização e globalização das economias20. A 

mobilização da sociedade civil21 no sentido da conquista de vantagem competitiva 

em indústrias específicas e nos seus segmentos assume um papel primordial: "temos 

de compreender como e quando se criam as tecnologias e as aptidões comercialmente 

viáveis, as quais só podem ser totalmente compreensíveis ao nível de certas indús-

trias. É o resultado de milhares de esforços para alcançar a vantagem competitiva 

contra os rivais estrangeiros em certos segmentos e indústrias, nos quais se geram e 

melhoram os produtos e os processos, que sustenta o processo de crescimento quali-

tativo da produtividade nacional"22. 

Neste quadro, e para além do problema da sustentabilidade dos factores que garan-

tem eventuais vantagens comparativas - questão particularmente importante no 

Algarve dada a sua especialização em sectores associados à exploração de recursos 

naturais como o clima ou o mar - importa mudar mentalidades (nomeadamente, ao 

nível dos empresários), investir no ensino e na formação profissional e introduzir 

processos e tecnologias inovadoras em sectores tradicionais (aproveitando economi-

as de experiência) ou emergentes e capazes de gerar mais-valias de uma forma sus-

tentada. 

O emprego surge, neste contexto, como a peça fundamental não só da conquista de 

posições competitivas mas também na manutenção dos níveis de coesão social e no 

desenvolvimento efectivo e socialmente abrangente. A razão prende-se com a evolu-

ção do próprio conceito de emprego assente, até às sociedades pós-modernas, na re-

lação laboral estável, na posição funcional e hierárquica bem definida e numa re-

muneração fixa e garantida e evoluindo para formas mais flexíveis, não pré-

determinadas pelos conteúdos formativos e exigindo práticas constantes de aperfei-

çoamento. Hoje, o emprego tende a desempenhar um papel central na vida do indi-

víduo, fornecendo-lhe, para além de um rendimento (não necessariamente estável), 

um estatuto social, o meio de actualização de qualificações e a principal rede de so-

cialização. 

_______________________ 

20 Porter, Michael, The competitive advantage of nations, MacMillan Press, Londres, 1990, Cap. 1. 

21 Porter, Michael, "Pré-relatório da Monitor Company - Novo Paradigma para a construção da Competitividade Portuguesa", 
Factor 4, n.º 5, 1993, pp. 44-49. 

22 Porter, Michael, "Projecto de competitividade: o 1º relatório", Expresso, 13 de Novembro de 1993, pp. 24S. 
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A Comissão Europeia tem revelado, aliás, uma clara preocupação face aos crescen-

tes fenómenos de "erosão do tecido social" (com o alastramento da pobreza, com o 

aumento relativo das famílias monoparentais, com a referida alteração dos padrões 

de trabalho, ...), de perda de identidade social e de objectivos socialmente comuns e, 

sobretudo, de desemprego23. Apesar da recente instabilidade que os mercados fi-

nanceiros (sobretudo asiáticos) têm revelado, a crescente perda de competitividade 

das economias comunitárias face aos "Tigres Asiáticos" e aos próprios EUA aparen-

ta-se como estrutural e de difícil resolução24. Os impactes negativos sobre o empre-

go são ainda agravados pela crescente mobilidade dos factores de produção (expor-

tação de capitais europeus para países de mão-de-obra relativamente mais barata, 

por exemplo, os países da Europa de Leste), processo que elimina as trocas comer-

ciais e que reduz os investimentos em território europeu, enquadrando-se no fenó-

meno mais vasto de disjunção funcional do espaço à escala mundial25. 

A Europa enfrenta, pois, o desafio de não se tornar ela própria - à semelhança de 

Portugal - semi-periférica, apresentando-se o emprego como a variável fulcral nesse 

processo. No caso algarvio, se o desemprego não é um problema notório (é-o, talvez, 

pela sua marcada sazonalidade), as carências qualificacionais são-no seguramente, 

pondo em causa a própria sustentabilidade do modelo produtivo e, consequente-

mente, dos níveis de emprego a longo prazo. 

Portugal é no contexto europeu um país longe de pertencer ao "core", apresentando 

indicadores sócio-económicos de posição intermédia26. Adicionalmente, só possui 

duas aglomerações - Lisboa e Porto - relevantes na rede urbana europeia, sendo 

classificadas por um estudo efectuado em 198927 respectivamente na classe 4 e 5, 

num total de oito classes, e apresentando fortes carências em áreas como: peso das 

empresas multinacionais; inovação; quadros técnicos superiores; actividades cultu-

rais; praças financeiras; organização de feiras, salões e congressos. Refira-se que 

Espanha não só coloca inúmeras urbes na referida classificação, como Madrid e 

_______________________ 

23 Delors, J., Giving a new dimension to fight against exclusion, E.E.I.G., Lille, 1993. 

24 Ver CCE, Green Paper: European Social Policy, Consultative document, CECA-CEE-CEEA, Bruxelas – Luxemburgo, 1993 e 
CCE, "Croissance, compétitivité, emploi - Les défis et les pistes pour entrer dans le XXIº siècle - Livre blanc", Bulletin des 
Communautés européenes, Supplément 6/93, CECA-CEE-CEEA, Bruxelas - Luxemburgo, 1993. 

25 Ver Castells, Manuel, "High technology, economic restructing and the urban-regional process in the United States", in Castells, 
M. (ed.) High technology, space and society, Sage, Beverly Hills, 1985, pp. 11-40 e Castells, Manuel, "Mudança tecnológica, 
reestruturação económica e a nova divisão espacial do trabalho", Sociedade e Território, 3, Julho, Ed. Afrontamento, Porto, 
1985, pp. 112-121. 

26 Ver Santos, Boaventura Sousa, idem, p. 21. 

27 Bruner, R. (dir.), Les villes Europeénnes, Reclus-DATAR, Montpellier, 1989, p. 55. 
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Barcelona são integradas na classe 3, e Sevilha e Valência na classe 5. Estes dados 

não eliminam, porém, a clara oportunidade que ainda constitui a plena integração 

de Portugal (e das suas regiões) nos mercados e nas redes europeias. 

Uma clara consciência do carácter periférico de Portugal e, em particular, do Al-

garve, aconselha a aposta em estratégias de desenvolvimento baseadas em iniciati-

vas empresariais locais e no aproveitamento dos recursos endógenos das regiões. A 

concentração de esforços em determinadas indústrias – o turismo, no caso algarvio 

-, a promoção de redes de empresas, o fomento do associativismo, a criação de ali-

anças estratégicas (nomeadamente, com actores de desenvolvimento espanhóis), 

constituem algumas linhas de acção relevantes nesse contexto. Importa ainda refe-

rir a importância da economia informal e, em particular, das pequenas iniciativas 

locais de emprego e de desenvolvimento, questão relacionada, nomeadamente, com 

a crescente relevância das micro e pequenas empresas, bem como do auto emprego. 

Neste campo, é particularmente importante a necessidade de correcta(s) concep-

ção(ões) da formação para o auto emprego. 
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3.2. AS TENDÊNCIAS DE EVOLUÇÃO ECONÓMICA 

NA REGIÃO 

A base económica regional 

A base económica do Algarve desenvolve-se ao longo de três núcleos de actividade 

associados aos recursos naturais da Região mas apresentando dinâmicas e tendên-

cias diferenciadas: o turismo, a agricultura e a pesca. 

O turismo é o sector dominante da economia algarvia, gerando cerca de 44% do Va-

lor Acrescentado Bruto (VAB) regional e empregando 41% da respectiva população 

activa. No contexto nacional, o Algarve é claramente o principal destino de férias 

dos portugueses e com tendência para reforçar a sua posição relativa, nomeada-

mente, ao nível dos estratos sócio-económicos mais elevados. É igualmente uma re-

gião particularmente exposta à procura com origem externa, num país ocupando o 

16.º lugar a nível mundial como destino turístico e o 21.º em termos de receitas. Se, 

hoje, o Algarve possui uma economia claramente terciária (representado este sector 

80% do VAB regional, em 1992) e ocupando uma posição no contexto nacional rela-

tivamente favorável face a outros territórios deve-o, em grande parte, ao dinamis-

mo e à polarização das iniciativas que o turismo tem vindo a concentrar em seu re-

dor. 

Se, por um lado, o turismo tende a afirmar-se como a principal actividade económi-

ca a nível mundial - alimentando expectativas optimistas face ao desenvolvimento 

de regiões especializadas nesta actividade, aliás, presentes, também, nos empresá-

rios algarvios -, a excessiva especialização regional nesta actividade bem como num 

produto (turismo de sol e praia) e num mercado (britânico), tornaram a economia 

algarvia algo volátil e dependente de agentes e centros de decisão externos. As de-

sigualdades intraregionais (o peso relativo de Albufeira, Loulé e Portimão face, so-

bretudo, ao Algarve interior) e as deficientes articulações intersectoriais consubs-

tanciam-se, em adição aos anteriores factores, numa clara necessidade de revisão 

do modelo económico regional e, em particular, na importância estratégica do alar-

gamento e diversificação da base económica. Igualmente preocupante, a tendência 

para a redução do gasto médio diário por turista, visível desde 1987 (apesar de uma 

recuperação temporária limitada a 1993). 
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Neste contexto, a agricultura surge como um sector estrategicamente importante, a 

par das actividades potenciadas pelo turismo e dos novos sectores emergentes, pela 

importância económica que mantêm – cerca de 8% do VAB da Região e 7% do VAB 

agrícola nacional (em 1992 e incluindo a pesca) – e, sobretudo, pela evolução positi-

va registada. 

Tradicionalmente centrada nas produções horto-frutícolas (citrinos, batata, batata 

doce, uva, figo, milho, melão, melancia, cenoura, etc.), a agricultura algarvia tem 

vindo a desenvolver – em paralelo – outras produções tradicionais (como o mel, o 

medronho ou os frutos secos, com destaque para a amêndoa e a alfarroba) a par da 

pecuária (suínos, bovinos de carne e pequenos ruminantes), da avicultura, da pro-

dução silvícola (existem importantes áreas em processo de reflorestação), da flori-

cultura ou da agricultura biológica. Os efectivos aumentos de produtividade pren-

dem-se, nomeadamente, com o bom aproveitamento que tem vindo a ser feito dos 

fundos comunitários (à excepção de algumas produções, como é o caso dos pequenos 

ruminantes, onde são evidentes as ineficiências provocadas pela subsidiação) e com 

a captação de investimentos de origem externa. Ainda relativamente aos apoios 

comunitários, o Algarve caracteriza-se por nunca ter sido, face a outras regiões e no 

que concerne à agricultura, excessivamente dependente face a este tipo de incenti-

vos, vantagem clara a longo prazo. As fileiras agro-industriais estão igualmente 

contempladas, com investimentos importantes na área da transformação de citri-

nos e da produção de enchidos e de queijos (indústrias com tradição em certas regi-

ões algarvias). Existem ainda interessantes experiências de associação entre a acti-

vidade agrícola e o turismo (agroturismo). 

Apesar de alguns desequilíbrios territoriais importantes, nomeadamente entre o li-

toral - apostando em culturas de elevado rendimento - e a serra - privilegiando prá-

ticas agro-silvo-pastoris -, as tendências apresentadas pelo sector agrícola são posi-

tivas. 

A pesca é um sector no qual a Região continua a ter um significativo peso relativo 

em termos nacionais: em 1994, concentrava 26% dos pescadores portugueses e 23% 

das embarcações. Porém, fruto de uma frota deficiente (se comparada, por exemplo, 

com a espanhola) e do esgotamento dos pesqueiros (falta de fiscalização, ausência 

de períodos de defeso, malhas reduzidas, pesca e sobrepesca em zonas de reprodu-

ção e/ou proibidas), a pesca tem vindo a perder relevância. Contudo, as boas condi-

ções naturais e a existência de infra-estruturas (vários portos de mar) e de uma 

procura regional estruturada (com especial relevância nas espécies de elevado valor 

comercial) perspectivam, pelo menos, a manutenção dos actuais níveis de activida-

de. A par de fenómenos de concentração empresarial, têm-se verificado alguns in-
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vestimentos importantes (nomeadamente, com origem externa) e apostando clara-

mente na integração vertical das frotas com a transformação do pescado e com a 

sua comercialização. 

Paralelamente à pesca, o Algarve tem vindo a afirmar-se na actividade da aquacul-

tura, consequência não só dos estímulos do mercado (antes referidos) mas também 

por constituir uma oportunidade de reconversão de antigas salinas. Trata-se de um 

sector com elevado potencial de crescimento mas algo dependente de articulações 

interinstitucionais, dados os locais (protegidos) nos quais tenderá a desenvolver-se. 

Actividade tecnologicamente exigente, o contributo da Universidade do Algarve é já 

visível, nomeadamente, em aquaculturas não directamente ligadas à produção de 

pescado ou de moluscos (o caso da produção de algas utilizadas como matéria-prima 

em indústrias de cosmética). 

A importância histórica da pesca no Algarve advém, em parte, das fileiras industri-

ais que estimulava a montante – o caso da construção e reparação naval – e a ju-

sante – as indústrias conserveiras e de produção de farinha de peixe – hoje, secto-

res em marcada regressão. 

Aliás, a industria transformadora algarvia assume um papel relativamente menor 

face ao terciário, representando cerca de 13% do VAB regional e somente 1,5% do 

VAB industrial nacional (valores para 1992). Os sectores apresentando alguma re-

levância resumem-se a actividades de algum modo catalisadas pelo turismo – o ca-

so da Construção Civil e Obras Públicas – e/ou pelas produções agrícolas e pescado 

– o caso das Indústrias Alimentares. 

A estrutura sectorial do Investimento Directo Estrangeiro (IDE) reflecte a base 

económica acima descrita, concentrando as actividades relacionadas com o turismo 

cerca de 41% das intenções de investimento – em oposição aos 15% verificados no 

Continente para as mesmas. As indústrias transformadoras são o destino de so-

mente 1% do IDE no Algarve, revelando-se a sua importância menor face aos 15% 

registados para o Continente e face à percentagem de 2% referente ao IDE na agri-

cultura, silvicultura, pesca e caça da região. Notar que tanto no Algarve como no 

Continente, as actividades bancária, seguradora e imobiliária concentram as prin-

cipais intenções de IDE. 

A estrutura empresarial da Região caracteriza-se por uma distribuição pouco ho-

mogénea do número de empresas pelas diferentes actividades económicas, concen-

trando o Comércio, a Construção e o Alojamento e Restauração cerca de 60% das 

empresas em actividade com sede no Algarve (em 1994). Em termos intraregionais, 

o Comércio é quase sempre o principal sector polarizador, havendo alguns conce-

lhos nos quais o sector da Agricultura, Produção Animal, Caça e Silvicultura assu-
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me um papel muito relevante (Monchique, Alcoutim, Silves e Tavira). A Pesca só 

assume alguma importância em Olhão e Vila do Bispo. 

Ao nível das trocas comerciais com o exterior, as relações com a União Europeia re-

presentam ¾ dos valores totais transaccionados, existindo mesmo concelhos prati-

camente só orientados para o comércio intra-comunitário (os casos de Silves, Tavira 

e Albufeira). Nessas trocas, a Região é claramente deficitária, com uma cobertura 

das Importações pelas Exportações de cerca de 83% (em 1994). Espanha é clara-

mente a principal origem das Importações (38% do respectivo total) e destino das 

Exportações (24%), a par do Reino Unido, da Itália, da Alemanha e da França. Os 

EUA – nas Importações – e o Japão – nas Exportações – são os únicos países não 

comunitários com alguma relevância. Os produtos transaccionados, sendo bastante 

diversificados no caso das Importações, concentram-se nos animais vivos, nos vege-

tais, nos produtos alimentares, nas madeiras e nos minerais e obras de pedra no 

que concerne às Exportações. 

Por último, uma breve referência às dinâmicas demográficas, caracterizadas por 

uma grande importância dos saldos migratórios. Após o decréscimo da população 

residente verificado na década de 60 (-14,9%), a forte atracção demográfica da Re-

gião tem vindo a compensar os saldos fisiológicos negativos, tendo-se alcançando 

taxas de crescimento de +20,7% para a década de 70 e de +5,5% para o período 

1981-1991. Os últimos anos foram marcados pela manutenção das tendências de 

crescimento, encontrando-se a residir no Algarve cerca de 350.000 indivíduos (3,5% 

da população portuguesa). No entanto, e a par do fenómeno de envelhecimento da 

população, estas dinâmicas acentuaram as assimetrias intraregionais, com o refor-

ço do peso relativo de alguns concelhos do litoral (Faro, Portimão, Albufeira, Loulé, 

Lagos, Lagoa, Olhão) face aos concelhos do interior e a alguns do litoral (Vila do 

Bispo, Tavira e Vila Real de Santo António). 

Economia “informal” e pluriactividade 

Embora não existindo avaliações exaustivas, as entrevistas e o trabalho de campo 

realizado têm revelado que são extremamente importantes os serviços e bens pro-

duzidos com reduzido controlo formal, sem serem sujeitos a tributação directa, sem 

recurso a trabalho remunerado ou sem monetarização. No entanto, podemos sinte-

tizar algumas das particularidades mais relevantes da chamada “economia infor-

mal”, no Algarve: 

Pontos fortes: 

• Aproveitamento de recursos locais pouco ou nada explorados e conservação locali-

zada das mais valias daí resultantes; 
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• Integração e articulação produtiva e funcional com outras actividades constituindo 

sistemas produtivos relativamente coerentes; 

• Crescente consciência nas capacidades locais de evolução de uma situação de es-

tagnação sócio-económica para uma de desenvolvimento sustentado; 

• Elevadas potencialidades de articulação com a “economia formal”, maximizando 

recursos humanos e materiais de génese local; 

• Procura crescente dos bens e serviços de base local; 

• Autenticidade e tipicidade dos produtos realizados; 

• Homogeneidade na cobertura territorial da prestação de serviços, bem como maior 

proximidade e melhor acesso aos mesmos. 

Pontos fracos: 

• A evolução dos processos produtivos é lenta, difícil e nem sempre resulta de um 

conhecimento técnico/cientifico profundo; 

• Baixa consciência das capacidades locais (humanas e contextuais) de evolução de 

uma situação de estagnação sócio-económica para uma de desenvolvimento sus-

tentado; 

• Baixo conhecimento dos factores condicionantes da qualidade sanitária dos produ-

tos realizados; 

• Difícil articulação e enquadramento institucional com a “economia formal”; 

• Necessidades importantes ao nível da formação e qualificação profissional; 

• Tecnologias por vezes obsoletas; 

• Incumprimento de obrigações fiscais e sociais; 

• Manutenção de importantes recursos humanos e económicos fora da “economia re-

gional”, por incapacidade de articulação ou de flexibilização de procedimentos ou 

normativos estandardizados; 

• Possibilidade de coexistência de fornecedores de bens e serviços cujo objectivo seja 

apenas a fuga às responsabilidades fiscais e sociais. 

Pensamos que qualquer estratégia de desenvolvimento para a Região, particular-

mente se for implementada através da formação e qualificação profissional, deverá 

enquadrar os traços positivos enunciados e dar resposta aos negativos, numa atitu-

de integradora que respeite a integridade humano-territorial da Região. 

Para Dominique Méda28, é frequente um erro de raciocínio demasiado rápido, que 

consiste em dizermos:  

1. temos um problema social; 

2. o trabalho é a principal, senão única, relação social; 

3. necessitamos portanto de trabalho, sem olhar por que preço, seja de que forma fôr, 

mesmo se se tratar de um trabalho falso, inútil e meramente ocupacional (...). 

_______________________ 

28 Dominique Méda, Une histoire d’avenir: contribuitions pour un dévelopment plus durable, Opération Interministrielle Environ-
ment-Formation-Emploi, Rennes, 1998. 
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Esquecemos a diversidade das relações humanas que cada indivíduo necessita de 

exercer. A manutenção de relações sociais densas implica uma redistribuição dupla: 

a do trabalho (e dos rendimentos, estatutos, protecções que lhe estão associados) e a 

da actividade (política), fonte de relações sociais e génese da pertença dos indiví-

duos à sociedade. 

São já muitos os que pensam que a emergência de um terceiro sector, distinto e 

complementar dos sectores público e privado, irá criar numerosas actividades de 

proximidade, de interesse social e ecológico. 

Pluriactividade e aproveitamento dos recursos locais 

«A actividade engloba todas as acções socialmente úteis, fora da esfera privada. O 

trabalho é uma actividade normalmente remunerada. O emprego é um trabalho or-

ganizado temporalmente», Jean Boissonnat29. 

Embora distinta, a questão da economia  “informal” articula-se com uma outra pro-

blemática, a da pluriactividade. O esvaziamento do conteúdo tradicional do conceito 

de emprego, em evolução para o de actividade, introduziu no mercado de trabalho 

da região novos condicionalismos que se traduzem fundamentalmente na forte sa-

zonalidade e na flexibilidade funcional. Não só as novas funções a criar na Região 

se regem por estes parâmetros, como também a viabilização e valorização das acti-

vidades tradicionais tornam fundamental a articulação entre actividades a tempo 

parcial ou desfasadas no tempo, como forma de maximizar a ocupação dos recursos 

humanos e físicos do território. As estratégias tradicionais de formação e qualifica-

ção profissional não têm sabido aproveitar completamente esta situação emergente, 

pelo que importa adaptar a formação profissional à pluriactividade e à flexibilida-

de. 

São cada vez mais frequentes as figuras-tipo do funcionário público que mantém 

uma actividade complementar fora do horário de trabalho, seja na prestação de 

serviços seja mesmo na manutenção da sua pequena exploração agrícola familiar, e 

a figura do agricultor que, paralelamente ao pomar de sequeiro, cultiva uma pe-

quena horta com que abastece a sua casa e a unidade de turismo rural anexa, local 

gerido pela sua esposa e filhos e onde coloca igualmente alguns produtos lácteos do 

rebanho que mantém em parceria com vizinhos. 

_______________________ 

29 Jean Boissonat, Une histoire d’avenir: contribuitions pour un dévelopment plus durable, Opération Interministrielle Environ-
ment-Formation-Emploi, Rennes, 1998. 
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À tradicional pluralidade da economia rural junta-se actualmente a flexibilidade do 

trabalho urbano para o próximo século. 

Foram detectados diversos casos de reduzido ou nulo aproveitamento dos recursos 

locais, tanto na esfera humana, como no abastecimento de matérias-primas ou 

aproveitamento de outros recursos ambientais. 

Ainda resta todo um grande esforço de apoio à construção de projectos empresariais 

e de actividades económicas e sociais, sendo fundamental neste aspecto a motivação 

dos portadores de projectos para o aproveitamento dos recursos locais, como forma 

de captar as sinergias resultantes da associação entre os recursos humanos qualifi-

cados profissionalmente, a especificidade do contexto geográfico onde a actividade 

se vai desenrolar e um processo produtivo específico. 
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3.3. AS TENDÊNCIAS DO MERCADO DE TRABALHO 

NA REGIÃO 

3.3.1.   Tendências do emprego 

O Algarve tinha em 1995 uma população de 343.400 30 indivíduos dos quais 153.100 

se encontravam economicamente activos. Desta taxa de actividade de 44,6% (baixa 

se comparada à média portuguesa de 48,6%), 59% correspondem aos efectivos mas-

culinos, valor esse superior ao médio de Portugal que é de 55%. 

Tendo o número de indivíduos crescido em 30.000 entre 1981 e 1990, a população 

empregada em 1995 era de 143.100 trabalhadores o que correspondia a uma taxa 

de ocupação de 93,47%. 

Esse crescimento fez-se sobretudo pela integração no mercado de trabalho das 

mulheres, que nessa década quase duplicaram o seu número de activos. Esta 

tendência acaba por se identificar também ao nível do próprio país. 

No que respeita à distribuição da população empregada por sectores básicos de 

actividade económica, a sua mais marcante característica é a do peso determinante 

do sector terciário algarvio que quase emprega três quartas partes da sua 

população empregada (73%, em 1995). Paralelamente, se o sector primário 

apresenta valores idênticos aos médios do País (cerca de 11%), já as diferenças 

relativamente ao sector secundário são notórias: 11% no Algarve face a 32% em 

Portugal. 

Em análise intra-regional, o terciário é o sector mais importante em quase todos os 

concelhos (à excepção de Aljezur) e com marcada relevância em: Faro, Albufeira, 

Portimão, Lagos, Lagoa, Loulé, Vila do Bispo e Vila Real de Santo António. O 

sector primário é o mais importante em Aljezur e assume alguma relevância em 

_______________________ 

30 Números extraídos do Anuário Estatístico da Região Algarve, 1995, com origem no INE, Inquérito ao Emprego, 1995, que 
sendo valores médios da população considerados trimestralmente não são coincidentes com os valores utilizados quando 
do tratamento da Estrutura Demográfica, cujos valores utilizados são os das Estimativas da População Residente em 
31/12/95. 
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Alcoutim, Monchique, Tavira, Castro Marim, Vila do Bispo, Olhão e Silves. Quanto 

ao sector secundário, tem alguma relevância na generalidade dos concelhos e, em 

particular, nos territórios de S. Brás de Alportel, Castro Marim, Vila Real de Santo 

António, Olhão, Lagoa, Lagos e Loulé. 

Os dez sectores com maior peso estrutural no Algarve em termos de emprego eram, 

em 1985 (e segundo os Quadros de Pessoal do Departamento de Estatística do Mi-

nistério do Trabalho e da Solidariedade, cf. Capítulo 2.3.2.  , p. 50 e seguintes), por 

ordem decrescente: 

1. Restaurantes e Hotéis (Classificação das Actividades Económicas - CAE 63), com 

22.7%; 

2. Construção e Obras Públicas (CAE 50), com 13.1%; 

3. Comércio a Retalho (CAE 62), com 10.7%; 

4. Indústria da Alimentação, Bebidas e Tabaco (CAE 31), com 7.7%; 

5. Comércio por Grosso (CAE 61), com 7.2%; 

6. Transportes e Armazenagem (CAE 71), com 6.4%; 

7. Indústrias da Madeira e da Cortiça (CAE 33), com 3.6%; 

8. Serviços Sociais e Similares Prestados à Colectividade (CAE 93), com 3.3%; 

9. Bancos e Outras Instituições Monetárias e Financeiras (CAE 81), com 3,1%; 

10. Indústria dos Produtos Minerais Não Metálicos (CAE 36), com 3%. 

Em 1994, se, por um lado, o primeiro sector mantém - reforçando - a sua posição 

(revelando a afirmação do turismo como a principal actividade regional), assiste-se 

a uma clara restruturação do emprego. Em particular, regista-se uma inversão de 

posições entre a Construção e o Comércio a Retalho, a significativa perda de impor-

tância das Indústrias da Madeira e da Cortiça, da Indústria dos Minerais Não Me-

tálicos e da Alimentação (embora esta última se mantenha como o oitavo sector) e a 

entrada nos dez sectores mais importantes das Operações Sobre Imóveis e Serviços 

Prestados às Empresas, dos Serviços Pessoais e Domésticos (ambos indiciando a 

terciarização em curso) e, curiosamente, da Agricultura e Caça (reflectindo os bons 

resultados atingidos pelo sector): 

1. Restaurantes e Hotéis (CAE 63), com 25.5%; 

2. Comércio a Retalho (CAE 62), com 17.1%; 

3. Construção e Obras Públicas (CAE 50), com 9.3%; 

4. Comércio por Grosso (CAE 61), com 6.3%; 

5. Transportes e Armazenagem (CAE 71), com 5.8%; 

6. Operações Sobre Imóveis e Serviços Prestados às Empresas (CAE 83), com 5.7%; 

7. Serviços Sociais e Similares Prestados à Colectividade (CAE 93), com 4.3%; 

8. Indústria da Alimentação, Bebidas e Tabaco (CAE 31), com 4.3%; 

9. Agricultura e Caça (CAE 11), com 2.9%; 

10. Serviços Pessoais e Domésticos (CAE 95), com 2.6%. 
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A par do elevado dinamismo revelado pela generalidade dos sectores relacionados 

com o turismo e/ou com os serviços (à excepção da Construção e Obras Públicas), 

assiste-se a dinâmicas interessantes na Agricultura e Caça (CAE 11), na Silvicultu-

ra e Produção Florestal (CAE 12), no Transporte e Armazenagem (CAE 71), e em 

algumas actividades industriais, tais como a Indústria do Papel, Artes Gráficas e 

Edição de Publicações (CAE 34), a Fabricação de Produtos Metálicos e de Máqui-

nas, Equipamento e Material de Transporte (CAE 38) e as Outras Indústrias 

Transformadoras (CAE 39). 

Paralelamente, é possível isolar um conjunto de sectores claramente em perda de 

importância no mercado de trabalho algarvio, nos quais se incluem a generalidade 

das indústrias transformadoras – em marcada regressão ao nível do emprego, com 

especial destaque para a Indústria da Alimentação, Bebidas e Tabaco (CAE 31) da-

do o seu peso estrutural - e alguns casos particulares, como a Construção e Obras 

Públicas (CAE 50) - em processo de crescimento moderado - ou a Pesca (CAE 13) – 

em processo de redução dos seus efectivos. 

Foi detectada uma clara (e esperada) recomposição da dimensão dos estabele-

cimentos por número de trabalhadores, com libertação de mão-de-obra em estabe-

lecimentos com 100 ou mais trabalhadores face (sobretudo) a situações com menos 

de 10, no período de 1985 a 1994. Aliás, as unidades produtivas com 9 ou menos 

trabalhadores tornaram-se preponderantes face ao escalão (seguinte) de 10 a 49 

empregados, que era o mais importante em 1985. 

Porém, em alguns sectores de actividade, ocorreu recomposição tendo como origem 

o escalão de 1 a 9 trabalhadores e como destino o escalão de 10 a 49 empregados; 

tratam-se dos casos do Comércio a Retalho (CAE 62), dos Bancos (81), da Extracção 

de Minerais Não Metálicos (29) e das Outras Indústrias Transformadoras (39). Pa-

ralelamente, assistiu-se a uma clara concentração industrial limitada somente a 

três sectores: Serviços de Saneamento e Limpeza (92), Serviços Sociais e Similares 

(93) e Indústrias Químicas (35). 

Como súmula, em termos de dinâmica na criação de emprego, o Algarve de Faro 

tem revelado propensão para a expansão, extensível à generalidade dos sectores e, 

em particular, em actividades com peso estrutural na base económica da região31, 

apesar das assimetrias intraregionais. A par da esperada terciarização, os maiores 

dinamismos estão associados a sectores ligados, directa ou indirectamente, ao tu-

rismo: Restaurantes e Hotéis, Operações Sobre Imóveis, Serviços Prestados as Em-

_______________________ 

31 ver Quadro 23, p. 59. 
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presas, Comércio a Retalho, Serviços de Saneamento e Limpeza, Comércio por 

Grosso, Serviços Recreativos e Culturais. A contracção sectorial mais significativa - 

pelo seu peso estrutural e pela dinâmica evidenciada - situa-se nas Indústrias da 

Alimentação e Bebidas, isto é, no sector conserveiro. Paralelamente, os estabeleci-

mentos empregando até nove trabalhadores têm acentuado o seu peso relativo, 

tendo-se tornado nos tipo de estabelecimento mais frequente no Algarve. 

Assim, as intervenções aos níveis da Formação Profissional e das Iniciativas Em-

presariais deverão, portanto, ser elas próprias dinâmicas, flexíveis, atentas às evo-

luções regionais e sectoriais e geradoras de articulações e de parcerias entre os 

agentes de desenvolvimento, em particular, entre as empresas e as entidades locais 

e regionais (por exemplo, ligadas a formação profissional ou a distribuição de incen-

tivos ao investimento). 

3.3.2.   Transformações nos perfis profissionais e de quali-

ficações 

Os dez grupos de profissões com maior peso relativo no emprego algarvio eram, em 

1985 (de acordo com os Quadros de Pessoal do Departamento de Estatística do Mi-

nistério do Trabalho e da Solidariedade, cf. Capítulo 2.3.3.  , p. 61 e seguintes), por 

ordem decrescente: 

1. Pessoal dos Serviços de Protecção e Segurança, Pessoais e Domésticos (CNP 5), 

com 18,4% do total do emprego inquirido no Algarve em 85; 

2. Pessoal Administrativo (CNP 3), com 16,8%; 

3. Sem Classificação Atribuída (CNP C/R), com uns expressivos 11,1%; 

4. Trabalhadores Indiferenciados (CNP 99), também com uma significativa percen-

tagem de 8,7%; 

5. Pessoal do Comércio e Vendedores (CNP 4), com 8,1%; 

6. Trabalhadores de Fábricas de Produtos Alimentares e de Bebidas (CNP 77), com 

4,5%; 

7. Pedreiros, Carpinteiros e Serventes da Construção Civil Não Especializados (CNP 

95), com 4,5%; 

8. Condutores de Veículos de Transporte e Similares (CNP 98), com 4,2%; 

9. Aprendizes, Praticantes, Estagiários e Similares (CNP A), com 3,6%; 

10. Agricultores, Trabalhadores Agro-Florestais e das Pescas (CNP 6), com 2,7%. 

Fazendo a mesma análise mas para 1994, verifica-se que as cinco primeiras classes 

de profissões mantêm as respectivas posições à excepção dos Trabalhadores Indife-

renciados e do Pessoal do Comércio que trocam entre si o 4.º e 5.º lugares. Na se-

gunda metade da tabela as alterações são, contudo, bem mais significativas: os 

Trabalhadores das Indústrias Alimentares são afastados das dez classes de profis-
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sões mais importantes (fenómeno previsível da análise sectorial do emprego efectu-

ada nas secções anteriores), regista-se a entrada dos Profissionais Científicos, Téc-

nicos e Artísticos (para o 9.º posto) e os Agricultores, Trabalhadores Agro-Florestais 

e das Pescas vêem agora o seu peso mais marcado: 

1. Pessoal dos Serviços de Protecção e Segurança, Pessoais e Domésticos (CNP 5), 

com 23,2% do total do emprego inquirido no Algarve em 94; 

2. Pessoal Administrativo (CNP 3), com 16,6%; 

3. Sem Classificação Atribuída (CNP C/R), com 15,4%; 

4. Pessoal do Comércio e Vendedores (CNP 4), com 11,9%; 

5. Trabalhadores Indiferenciados (CNP 99), com 4,3%; 

6. Condutores de Veículos de Transporte e Similares (CNP 98), com 4,1%; 

7. Agricultores, Trabalhadores Agro-Florestais e das Pescas (CNP 6), com 3,4%; 

8. Pedreiros, Carpinteiros e Serventes da Construção Civil Não Especializados (CNP 

95), com 3,1%; 

9. Profissionais Científicos, Técnicos, Artísticos e Similares (CNP 0/1), com 2,6%; 

10. Aprendizes, Praticantes, Estagiários e Similares (CNP A), com 2,5%. 

Em termos dinâmicos, e para além das restruturações acima sugeridas, a análise 

dos QPDEMTS revelaram que32: 

1. A generalidade das profissões industriais (CNP 7, 8 e 9) encontra-se em processo 

de perda de importância na estrutura profissional do Distrito de Faro; as excep-

ções limitam-se a uma única classe: os Pintores e Trabalhadores Similares (CNP 

93); 

2. Ainda nas profissões de cariz industrial, é particularmente notória a quebra de 

importância dos Trabalhadores de Fábricas de Produtos Alimentares e de Bebidas 

(CNP 77) e dos Pedreiros, Carpinteiros e Serventes da Construção Civil Não Espe-

cializados (CNP 95); adicionalmente, registe-se a perda de peso dos Trabalhadores 

Indiferenciados (CNP 99) e dos Aprendizes, Praticantes, Estagiários e Similares 

(CNP A); 

3. Nos sectores com ganhos mais significativos, registem-se os casos do Pessoal dos 

Serviços de Protecção e Segurança, Pessoais e Domésticos (CNP 5), do Pessoal do 

Comércio (CNP 4), dos Profissionais Científicos, Técnicos, Artísticos e Similares 

(CNP 0/1) ou dos Agricultores, Trabalhadores Agro-Florestais e das Pescas (CNP 

6). 

A estrutura etária do emprego classificado por profissões no Algarve evidência 

uma distribuição relativamente equilibrada pelos quatro escalões de análise consi-

derados – menos de 25 anos, de 25 a 34 anos, de 35 a 44 anos e 45 ou mais anos. 

Em termos médios para a Região, verifica-se que: 

_______________________ 

32 Ver Quadro 28, p. 69. 
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• Em 1994, o escalão de 25 a 34 anos era o mais importante – com 29% do total de 

inquiridos – seguido do de 45 ou mais anos (com 27%), 35-44 (24%) e menos de 25 

(15%); 

• A evolução de 1985 a 1994 revela, sobretudo, a diminuição do peso do Ignorado, 

que se consubstanciou em acréscimos dos índices referentes a todos os escalões 

etários à excepção do classe de menos de 25 anos (com um ligeiro decremento de 

0,8%). 

Do ponto de vista dos diferentes grupos profissionais, é possível isolar duas situa-

ções distintas (em 1994): 

1. Profissões em que o peso dos jovens (menos de 25 anos) é bastante supe-

rior à média da Região: tratam-se dos casos do Pessoal Administrativo (CNP 3), 

do Pessoal do Comércio (CNP 4), dos Trabalhadores em Fábricas de Produtos Ali-

mentares e Bebidas (77), dos Ajustadores e Montadores Mecânicos (84), dos Elec-

tricistas (85), dos Trabalhadores em Fábricas de Artigos de Borracha e Plástico 

(90), dos Embaladores (97), dos Trabalhadores Indiferenciados Não Classificados 

(99) e, sobretudo, dos Aprendizes, Praticantes e Estagiários (A); notar que, na 

maioria destas profissões, o peso do escalão 25-34 anos é também superior à média 

(ou próximo da mesma); 

2. Profissões em que o peso dos mais velhos (45 e mais anos) é bastante su-

perior à média da Região: tratam-se dos casos dos Directores e Quadros Supe-

riores Administrativos (2), dos Agricultores, Trabalhadores Agro-Florestais e da 

Pesca (6), dos Encarregados (70), dos Mineiros (71), dos Trabalhadores em Produ-

ções Metálicas (72), Trabalhadores em Madeira e Papel (73), dos Operadores de 

Moagem (74), dos Alfaiates e Costureiros (79), dos Trabalhadores do Calçado e 

Couro (80), dos Marceneiros (81), dos Canteiros (82), dos Forjadores (83), dos Ope-

radores de Rádio e TV (86), dos Vidreiros e Oleiros (89), dos Cartonageiros (91), 

dos Pedreiros, Carpinteiros e Trabalhadores Similares da Construção Civil Não 

Especificados (95), dos Condutores de Máquinas (96), dos Condutores de Veículos 

(98), dos Trabalhadores Indiferenciados (99) e Sem Classificação Atribuída (C/R); 

notar, para além de casos intrínsecos – como os Directores e Quadros Superiores – 

a representação de profissões de cariz industrial. 

Paralelamente, importa conhecer as evoluções verificadas ao longo do período em 

análise (1985-1994). Fazendo a diferença entre as percentagens verificadas nesses 

dois anos, mostra-se como, em média, todos os escalões reforçaram o seu peso rela-

tivo na Região à custa da redução dos dados ignorados. Contudo, parece ter ocorri-

do alguma recomposição etária da população mais jovem para a menos jovem (em 

média, atente-se), dados os incrementos superiores registados nos escalões 35-44 e 

45 e mais anos (respectivamente, +4,2% e +3,9%) face ao trabalhadores com menos 

de 25 anos (somente +0,8%). 

Analisando, no Quadro 31, p. 74, a evolução por profissões, é possível isolar as se-

guintes situações, tomando também em consideração o peso relativo dos jovens 

(com menos de 25 anos): 

1. Profissões nas quais os jovens têm um peso relativo superior à média e 

com tendência para o reforço desse peso: tratam-se dos casos do Pessoal do 

Comércio (CNP 4) e dos Embaladores (97) – dentro das profissões em crescimento 
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acentuado; dos Ajustadores e Montadores Mecânicos (84) e dos Aprendizes, Prati-

cantes e Estagiários (A) – a crescerem moderadamente; e, curiosamente, dos Tra-

balhadores em Fábricas de Produtos Alimentares e Bebidas (77) e dos Trabalhado-

res em Fábricas de Produtos de Borracha e de Plástico (90) – ambas em processo 

de declínio; 

2. Profissões nas quais os jovens têm um peso relativo superior à média mas 

não apresentando uma tendência de reforço desse peso: englobam o Pessoal 

Administrativo e Técnico (3) e os Electricistas (85) – nas profissões em crescimento 

acentuado – e os Trabalhadores Indiferenciados (99) – em declínio; 

3. Profissões nas quais os jovens não têm um peso relativo superior à média 

mas encontrando-se em claro processo de rejuvenescimento: tratam-se dos 

casos dos Profissionais Científicos, Técnicos e Artísticos (0/1), dos Agricultores, 

Trabalhadores Agro-Florestais e da Pesca (6), dos Compositores, Tipógrafos e En-

cadernadores (92) e dos Condutores de Veículos de Transporte (98) – todos em pro-

cesso de crescimento acelerado –, bem como dos Marceneiros e Carpinteiros (81), 

dos Forjadores (83), dos Vidreiros e Oleiros (89) ou dos Condutores de Máquinas 

(96) – profissões que, apesar do processo de declínio em que se encontram, apre-

sentam um rejuvenescimento dos seus quadros; 

4. Profissões nas quais os jovens não têm um peso relativo superior à média 

e encontrando-se em claro processo de envelhecimento: integram os Direc-

tores e Quadros Superiores Administrativos (2), o Pessoal dos Serviços de Protec-

ção e Segurança, Pessoais e Domésticos (5), os Alfaiates e Costureiros (79), os Car-

tonageiros (91) e os Pintores (93) – ao nível das profissões em processo de cresci-

mento acentuado; os Encarregados (70), os Serventes Civis e Canalizadores (87) e 

os Pedreiros, Carpinteiros e Serventes Não Especificados (95) – nas profissões a 

crescer moderadamente; e – em declínio – um conjunto importante de profissões 

industriais (71, 72, 73, 74, 75, 80, 82 e 86). 

A estrutura das habilitações no Algarve e em 1994 evidenciava o peso relativo 

dos profissionais com apenas o 1.º Ciclo do Ensino Básico completo (41,5% do total 

de inquiridos no Distrito), aliás, o grau de habilitações mais significativo na Região. 

Por outro lado, não só os Licenciados e os Bacharéis são quase insignificantes face 

ao todo (com índices de 1,7% e 0,9%, respectivamente) como os escalões mais signi-

ficativos – a seguir ao profissionais com apenas 4 anos de escolaridade – são, por 

ordem decrescente de importância, o 2.º Ciclo do Ensino Básico Preparatório 

(17,7%), o 3.º Ciclo do Ensino Básico – 5.º Ano (13,6%) e, só depois, o Ensino Secun-

dário Completo (12,8%). Notar, igualmente, o peso reduzido dos profissionais habi-

litados com o Ensino Secundário Técnico Complementar, com o Ensino Secundário 

Técnico Profissional ou com Curso das Escolas Profissionais (todos abaixo de 1%). 

Em termos das habilitações discriminadas pelas diferentes profissões – divididas 

face à respectiva evolução entre 1985 e 1994 (cf. análise dos últimos capítulos e ver  

Quadro 32, p. 76) – verificava-se: 

• Para as profissões apresentando crescimento acentuado, duas situações distintas: 

um conjunto de profissões nas quais predomina o Ensino Secundário Completo 

(por exemplo, os Profissionais Científicos, Técnicos e Artísticos, o Pessoal Adminis-

trativo ou os Directores e Quadros Superiores) e um segundo grupo para o qual o 
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1.º Ciclo do Ensino Básico é muito forte (Pessoal dos Serviços de Protecção e Segu-

rança, Pessoais e Domésticos; Condutores de Veículos; Agricultores, Trabalhado-

res Agro-Florestais e da Pesca; Pintores; Electricistas; Compositores, Tipógrafos e 

Encadernadores; Embaladores; Alfaiates, Costureiros e Peleiros – todos acima dos 

50% para esta habilitação, à excepção dos Electricistas, com 35%). Relativamente 

ao Pessoal do Comércio e Vendedores, não só o 1.º Ciclo do Ensino Básico muito 

importante (30%) como o são os seguintes até ao 3.º Ciclo do Ensino Básico – 5.º 

Ano (totalizando cerca de 48,8%); 

• Nas profissões com crescimento moderado, o 1.º Ciclo do Ensino Básico é clara-

mente dominante em todas elas, nomeadamente, nos Ajustadores e Montadores 

Mecânicos (55%), nos Encarregados (60%), nos Serventes Civis e Canalizadores 

(57%) e nos Pedreiros, Carpinteiros, Serventes e Outros Trabalhadores Civis Não 

Especificados (73%); 

• Salvaguardando os Trabalhadores do Calçado e do Couro e os Licenciados e Ba-

charéis, em todas as profissões em declínio predominam também os profissionais 

com apenas 4 anos de escolaridade (com percentagens quase sempre acima dos 

50%). 

Em 1994, a estrutura das qualificações do emprego por profissões no Algarve 

revelava, em termos médios, a importância dos Profissionais Qualificados (38% do 

total de profissões inquiridas no Distrito) bem como dos Profissionais Semi-

Qualificados (18%) e dos Profissionais Não Qualificados (14%). O Ignorado era 

igualmente significativo, com cerca de 15%. 

Em termos das qualificações das diferentes classes profissionais – divididas face à 

respectiva evolução entre 1985 e 1994 (ver Quadro 33, p. 78) – verificava-se: 

• Para as profissões apresentando crescimento acentuado, um claro predomínio dos 

Profissionais Qualificados (nomeadamente, ao nível dos Condutores de Veículos, 

do Pessoal Administrativo, do Pessoal do Comércio, dos Pintores, dos Electricistas 

e dos Alfaiates) bem como dos Profissionais Semi-Qualificados (preponderantes no 

Pessoal dos Serviços e nos Embaladores) e mesmo Altamente Qualificados (os ca-

sos das Profissões Científicas, Técnicas e Artísticas e dos Compositores, Tipógrafos 

e Encadernadores); apenas na Agricultura e Pesca e no Pessoal dos Serviços os 

Não Qualificados assumem uma clara relevância; 

• Nas profissões apresentando crescimento moderado, o peso relativo dos Profissio-

nais Qualificados é ainda mais acentuado; 

• Finalmente, a importância dos Profissionais Qualificados e/ou Semi-Qualificados 

estende-se, em geral, a todas as profissões em declínio, o que levanta a hipótese da 

existência de algumas necessidades de reconversão de mão-de-obra no Algarve - 

limitada, contudo, pelo pequeno peso estrutural que as profissões em declínio 

apresentam no contexto regional, à excepção dos Trabalhadores Indiferenciados 

(onde, aliás, predominam os Profissionais Não Qualificados). 
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3.3.3.   Tendências do desemprego na região 

Em 1995, o Algarve tinha uma população activa de cerca de 153,1 mil indivíduos e 

10,1 mil desempregados, o que resulta numa taxa de desemprego de 6,6% (média 

anual), inferior à do Continente (7,2%). 

A evolução recente do desemprego apresenta-se favorável após um período negativo 

durante o ano de 1996. Com efeito, partindo-se da referida taxa de desemprego de 

6,5% referente a 1995 (como se disse, inferior à média do Continente), o Algarve 

passou, a partir de 1996, a situar-se acima daquele indicador nacional, chegando 

mesmo num dado momento (4º trimestre de 1996) a igualar o desemprego do 

Alentejo, a região geralmente mais atingida por esse fenómeno no nosso país. 

Porém, em 1997, retomou o sentido descendente em sintonia com a tendência 

global. 

Embora o desemprego penalize em termos relativos mais as mulheres do que os 

homens (representando 59% dos activos, os homens tinham um peso de 55% no to-

tal de desempregados enquanto que as mulheres, com 41% dos activos, representa-

vam 46% do desemprego, em 1995), assume-se no Algarve como um fenómeno mai-

oritariamente masculino (55% do desemprego), ao contrário da média portuguesa 

caracterizada por um maior equilíbrio entre os sexos, com 51% para o desemprego 

feminino. 

Considerando a tradicional classificação do desemprego nas categorias de procura 

do primeiro e de procura de novo emprego encontramos também uma diferença, 

com um peso maior desta última categoria na Região. Face a estes valores parece 

mais fácil no Algarve a entrada no mercado de trabalho, pois os desempregados à 

procura do primeiro emprego são apenas 11,9% dos desempregados da região, en-

quanto no Continente são 18,3%. 

Esta reduzida proporção de desempregados candidatos a um primeiro emprego po-

de-se explicar pela rotatividade e pela sazonalidade – os dois aspectos mais mar-

cantes do desemprego e do mercado de trabalho algarvios e de cariz não recente. 

Esta rotatividade, baseando-se num elevado número de empregos e ocupações sa-

zonais, permite aos jovens encontrarem trabalhos com relativa facilidade na época 

alta, mas de curta duração. Quando entram no desemprego já são considerados, 

após estes períodos de trabalho, como candidatos à procura de novo emprego. 

A estrutura do desemprego por grupos etários não difere muito da que se encontra 

noutras regiões, apesar do Algarve ser uma região relativamente envelhecida. O 

peso relativo da população jovem é inferior nesta região: 13,2% da população activa 

e 32% do desemprego no fim do 4º trimestre de 1996 face aos 14,3% e 32,9% verifi-



As Potencialidades da Região do Algarve 

 

  

 

CIDEC – Centro Interdisciplinar de Estudos Económicos 

Página 111 

 

 

cados para o Continente, respectivamente. Ainda no que concerne aos jovens, se a 

taxa de actividade verificada no Algarve - 40,2% - é inferior à do Continente - cifra-

da em 43,2% - o mesmo já se passa com a taxa de desemprego, superior no Algarve 

- 23,7% - face aos 16,6% do Continente. Se observarmos a evolução ao longo do ano 

das taxas de desemprego juvenil no Algarve, verificamos que elas, para além de su-

periores, têm variações sazonais mais pronunciadas que as dos adultos. 

O desemprego no Algarve penaliza assim relativamente mais os jovens, como acon-

tece no resto do país e como é normal. Porém, aquilo que torna a situação dos jo-

vens algarvios um pouco diferente, é que nesta região têm mais experiências de 

trabalho intermitentes e oportunidades de auferirem ganhos. 

Uma outra faceta do desemprego algarvio é a menor incidência do desemprego de 

longa duração, fenómeno também relacionado com a rotatividade e a sazonalidade. 

Em termos de actividades e profissões, os dados sobre desemprego reflectem a im-

portância do sector terciário na Região. A estrutura de profissões no Algarve está 

naturalmente orientada para este sector e disso dão conta as análises sobre o mo-

vimento dos Centros de Emprego da região onde as profissões de pedidos e ofertas 

assinaladas na sua origem e como mais numerosas nos pedidos de emprego são os 

caixeiros, escriturários, empregados de mesa e de balcão. E do lado das ofertas, pa-

ra além das anteriores, são requeridas pelas empresas, sobretudo na época de Ve-

rão, copeiros, cozinheiros, ajudantes de cozinha, empregados de quartos, motoris-

tas, operadores de supermercado e como excepção neste leque de profissões mais so-

licitadas, uma profissão da indústria alimentar: os manipuladores de pescado. 

Aspecto importante do desemprego na Região - que não difere muito do que se pas-

sa a nível nacional - é o do progressivo aumento das habilitações dos desemprega-

dos. O desemprego de licenciados, sobretudo os jovens, que em cada ciclo anual do 

ensino se situam em patamares superiores aos dos anos anteriores, pela incapaci-

dade da actividade económica acompanhar em termos de criação de empregos qua-

lificados a recente explosão do ensino superior. 

A análise intraregional revela uma concentração do desemprego no Algarve Cen-

tral, seguido do Ocidental e, por último, do Oriental (em Dezembro de 1996). Para-

lelamente, os maiores centros urbanos não só concentram os maiores volumes de 

desempregados como apresentam as maiores taxas. Porém, neste grupo observam-

se diferenças importantes quanto à evolução recente e comportamento sazonal do 

desemprego: 

• Em Faro e Olhão, a sazonalidade não transparece das análise das curvas do de-

semprego registado, ao contrário do que acontece em quase todos os concelhos al-

garvios; o facto poderá ser explicado pela maior componente administrativa e in-
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dustrial destes concelhos, que serão menos dependentes em relação às actividades 

turísticas; 

• Pelo contrário, os restantes concelhos do Algarve que têm um volume de desem-

prego significativo, apresentam pronunciadas oscilações sazonais; em particular, 

tratam-se dos casos de Portimão, de Loulé e sobretudo de Albufeira. 

Dados estes elementos, a evolução no desemprego no Algarve perspectiva-se com 

uma tendência de estabilização ou mesmo de redução. Porém, dadas as caracterís-

ticas económicas da Região, face a problemas derivados de recessões conjunturais, o 

Algarve pode ser afectado por subidas bruscas do desemprego. Por outro lado, na 

composição do desemprego vão pesar cada vez mais os jovens com habilitações mé-

dias e superiores. Quantos aos fluxos sazonais, embora possam ser atenuados me-

diante políticas adequadas, serão sempre uma constante dada a especialização pro-

dutiva da Região. 

3.3.4.   Tendências da oferta de qualificações 

O desenvolvimento do sistema de ensino no Algarve realizado nos últimos anos 

permitiu um rápido crescimento da população escolar jovem e o aumento dos anos 

de escolaridade. Desde há alguns anos que o nível de qualificações académicas dos 

jovens que ingressam na vida activa tem vindo a subir, mais do que o ritmo de cria-

ção de empregos modernos que apelem a tais níveis de instrução. 

A Universidade do Algarve é talvez a expressão mais visível desse progresso, po-

dendo, em certa medida, dizer-se que ultrapassou as expectativas, pois para além 

de contribuir para o objectivo regional de fixar os jovens no Algarve é hoje um pólo 

de atracção de quadros qualificados: estudantes do exterior que  tendem a fixar-se 

após os cursos, professores, investigadores, etc. 

A este potencial de pessoas mais escolarizadas, com maior flexibilidade intelectual 

não corresponderam na Região até há pouco tempo os dispositivos capazes de pro-

mover a sua qualificação profissional, adequada às necessidades actuais e de mo-

dernização do tecido produtivo da Região. 

Recentemente, houve alguns progressos neste domínio. Para o documentar pode 

confrontar-se o estado do aparelho de formação profissional actual com o que se en-

contra retratado no documento Enquadramento Estratégico da Região do Algarve 

(EERA) que já referimos e que foi elaborado pela CCR Algarve em 1993. Nesse do-

cumento defendia-se a necessidade de criar mais Escolas de Ensino Técnico Profis-

sional. Na altura existiam 3, hoje são 7. Perspectivava-se também a operacionaliza-

ção da Escola de Hotelaria e Turismo e do Centro de Formação Profissional de Faro 
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do IEFP. Ora essas duas estruturas foram recentemente operacionalizadas e en-

contram-se em fase de crescimento de actividade. 

Uma rápida análise dos níveis populacionais das escolas e entidades formativas do 

Algarve permite-nos estimar que actualmente a população de alunos e formandos 

na linha profissional vai atingir cerca de 18 mil pessoas em 1998.33 

 

Universidade do Algarve 7900 estudantes (anos 97/98) 

Escolas Profissionais 545 alunos (matriculas 97/98) 

Cursos tecnológicos 4241 alunos (matriculas 97/98) 

Escola de Hotelaria e Turismo - form. inicial 591 (previsão 98) 

 - form. contínua 508 (idem) 

Delegação Regional do IEFP34 - form. inicial 926 (idem) 

 - form. contínua 1785 (idem) 

Outras (formação financiada) 1534 (idem) 

 

Apesar de os valores acima representarem formações diversas, desde a universitá-

ria profissionalizante, a acções de curta duração no âmbito da formação contínua  e 

de uma parte da população universitária não ser do Algarve, não deixa mesmo as-

sim de ser já considerável (sobretudo se comparada com as performances do ensino 

e  formação há uma década), a oferta de qualificações da Região. 

A evolução da oferta de qualificações na Região apresenta-se actualmente em fase 

de expansão resultante do arranque recente das novas estruturas criadas. 

Em termos de volume e em termos de composição já que se está a assistir ao reforço 

da via profissionalizante e da formação de quadros superiores e médios no ensino e 

na formação profissional. 

Assim, o Algarve vai ver reforçada nos próximos anos a oferta de qualificações, bas-

tante para além dos 6500 formandos que, segundo o documento sobre EERA, pas-

saram pelo sistema em quatro anos do primeiro QCA. 

No entanto, o que não é ainda previsível dado que se encontra em aberto é a ade-

quação do sistema às necessidades de desenvolvimento da Região. 

_______________________ 

33 Ver ponto 4.4.1.  Necessidades de formação profissional detectadas.  

34 Compreende a formação no Centro de Formação Profissional de Faro e outras formações. 
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Em termos das necessidades estratégicas apontam-se: a qualidade, a complementa-

ridade e a diversificação, que no plano da formação profissional se traduzem pela 

flexibilização do sistema, aproximação ao (e do) tecido produtivo, mais formação 

contínua (requalificação e aperfeiçoamento), mais formação empresarial, apoio às 

actividades estratégicas e a novas actividades e processos de criação de empresas. 

Existem, segundo se observou no decurso dos levantamentos feitos para este estu-

do, a consciência das necessidades, os protagonistas e a vontade para se operar essa 

viragem qualitativa, podendo fazer falta alguma concertação entre os actores, os 

planos e os programas de formação, aspectos abordados noutro ponto deste volume. 



As Potencialidades da Região do Algarve 

 

  

 

CIDEC – Centro Interdisciplinar de Estudos Económicos 

Página 115 

 

 

3.4. OS FACTORES CRÍTICOS DE SUCESSO DO 

DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO  

A formulação de uma estratégia de intervenção para o desenvolvimento da qualifi-

cação dos recursos humanos, do emprego e das iniciativas empresariais no Algarve 

deve ser um exercício que tenha em conta os factores críticos de sucesso da Região 

que resultam da análise que foi efectuada da sua evolução e das opiniões e motiva-

ções dos agentes sociais do desenvolvimento. 

Este ponto pretende apresentar, de forma sintetizada, as principais questões que se 

colocam ao desenvolvimento da região, bem como identificar os estrangulamentos e 

potencialidades que se apresentam como mais evidentemente importantes na pros-

pectiva da evolução da Região. 

Os factores críticos identificados são discriminados e explicados de forma compre-

ensiva nos pontos seguintes. 

A evolução dos sectores ligados ao turismo 

Ambiente 

Infra-estruturas 

A Universidade 

A promoção do espírito empresarial e empreendedor 

O dualismo da Região 

O potencial de desenvolvimento endógeno no litoral 

O potencial de desenvolvimento endógeno no interior serrano 

A cooperação com a Andaluzia 

A articulação interinstitucional 

A harmonização dos esforços dos actores do desenvolvimento 

Quadro 38 – Factores críticos de sucesso do desenvolvimento da Região 
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A evolução dos sectores ligados ao turismo 

ANÁLISE 

 Pontos Fortes Pontos Fracos 

F
ac

to
re

s 
In

te
rn

o
s 

Especialização da Região nestes sectores, porque 
são geradores de mais valias e de empregos e 
porque aproveitam vantagens competitivas 
regionais (recursos naturais: clima, mar e praias) 

Expectativas de evolução optimistas 

Excessiva dependência nestes sectores (com 
inibição de iniciativas empresariais alternativas) 

Excessiva dependência num único produto (turismo 
de “sol e praia”) 

Fracas qualificações e habilitações dos recursos 
humanos 

Forte pressão urbanística em pontos chave do 
litoral 

Oferta hoteleira enviesada (“self-catering” e camas 
paralelas) 

Carências em actividades complementares de 
animação 

 Oportunidades Ameaças 

F
ac

to
re

s 
E

xt
er

n
o

s 

Perspectivas positivas de desenvolvimento à escala 
mundial 

Aproveitamento das energias positivas criadas por 
estes sectores 

Turismo de Inverno, turismo desportivo, turismo de 
incentivo, turismo rural, turismo ambiental, turismo 
sénior 

A organização de eventos (congressos, colóquios, 
seminários, etc.) 

Integração com as produções tradicionais da 
Região 

Forte sazonalidade da procura 

Volatilidade e não controlo da procura 

Carências na integração com os mercados interno e 
espanhol 

Tendência para a quebra da despesa média diária 

Degradação ambiental com possibilidade de quebra 
da vantagem competitiva 

   

PISTAS DE ACÇÃO 

 Reconhecer a importância e o potencial que o turismo representa para o Algarve 

 Investir nas qualificações e habilitações dos recursos humanos (nomeadamente, orientadas para o turismo) 

 Promover as iniciativas empresariais (diversificação da oferta turística e da base económica regional) 

 Prosseguir as políticas de infra-estruturas (nomeadamente, ao nível da saúde e das acessibilidades) 

 Promover a integração dos agentes ligados ao sector e destes com as instituições públicas 

Quadro 39 – Factores críticos e pistas de acção: sectores ligados ao turismo 

A economia da região é dominada pelas actividades ligadas ao turismo, nomeada-

mente a hotelaria, a restauração, o comércio, os serviços complementares do turis-

mo e as actividades imobiliárias. 
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A manutenção da diferenciação positiva dos níveis de rendimento e bem estar na 

Região, no contexto português, dependem em larga medida (e continuarão no futuro 

previsível a depender) do sucesso que a Região obtiver nestas actividades. 

O turismo e as actividades produtivas e comerciais conexas constituem o eixo es-

truturante do tecido económico da Região algarvia. Desta forma nela se reflectem 

as vantagens e os inconvenientes que essa actividade proporciona.  

Destaque-se como vantagem importante a possibilidade de realização na região de 

importante valor acrescentado nas actividades a este ligado e a fixação de um nú-

mero elevado de empregos (directa ou indirectamente associados).  

Esta situação permite ao Algarve dispor de um padrão de especialização 

claro, numa actividade com perspectivas positivas de desenvolvimento, 

para a qual possui vantagens competitivas claras e duráveis (climáticas e 

ambientais). 

No entanto a actividade turística no Algarve encontra-se ainda associada a uma 

acentuada sazonalidade com efeitos perversos no emprego, o que constitui a sua 

maior debilidade. 

A reduzida diversidade de produtos que este sector apresenta actualmen-

te pode ser igualmente considerada uma fragilidade. 

Por outro lado, o tratar-se de uma actividade que proporciona, com facilidade, uma 

rápida recuperação dos investimentos efectuados e possui uma procura consistente 

e forte, funciona como um inibidor de iniciativas empresariais em outras áreas da 

actividade económica, revelando uma tendência para a concentração do investi-

mento e para a marginalização de outras áreas (tradicionais ou emergentes) de ac-

tividade económica. 

Uma remuneração do trabalho elevada (embora deturpada pela sazonalidade) e um 

prestigio social reconhecido, são traços comuns do trabalho associado à indústria do 

lazer no Algarve. Face a estas particularidades, outros sectores têm por vezes difi-

culdades acrescidas na captação de recursos humanos, na manutenção da sua via-

bilidade financeira e na sua conservação duradoura. 

Em termos da estruturação de uma estratégia activa de desenvolvimento 

dos Recursos Humanos na Região e de promoção de novas actividades 

económicas, libertas da sazonalidade turística, resulta claro que esta de-

verá ser elaborada tendo como elemento central de referência a impor-

tância do turismo, utilizando este sector como elemento de referência, em 

torno do qual se deverão organizar outras actividades, tradicionais ou 

emergentes. 
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A existência deste padrão claro de especialização tem sido muitas vezes vista como 

um “mal” em si. Dado que condiciona fortemente as estratégias de diversificação da 

base económica da região, as estratégias de desenvolvimento regional parece que-

rer passar pelo “combate” à hegemonia do turismo na actividade económica. 

A nossa posição é a de que o desenvolvimento que a actividade turística 

atingiu na Região constitui um activo de inestimável valor na formulação 

de estratégias de desenvolvimento regional. 

Assim, as propostas a desenvolver terão de ter em conta o papel central que o sec-

tor possui. 

O sucesso ou o insucesso do desenvolvimento dependerá da capacidade 

que a sociedade algarvia e as suas instituições revelarem para utilizar as 

energias positivas criadas no sector para catalisar outras actividades que 

complementem e diversifiquem a actividade económica regional. 

De forma sintetizada caracterizaríamos as debilidades do sector turístico al-

garvio pelos seguintes seis vectores: 

1. A forte pressão urbanística em pontos chave do litoral algarvio, com a consequente 

degradação ambiental e da qualidade da oferta produzida; 

2. A fraca qualificação dos activos que trabalham no turismo e no comércio (segundo 

o PRTA 70% possuem como habilitações um nível igual ou inferior a 4 anos de es-

colaridade e 60% são profissionais não qualificados); 

3. A consistente quebra da despesa média diária dos turistas na Região; 

4. A existência de uma oferta turística enviesada, com um excessivo número de ca-

mas em hotelaria não tradicional (“self-catering”) e a existência de um parque de 

camas paralelas de considerável dimensão; 

5. A inexistência de actividades complementares de animação e a insipiência e de-

sorganização da oferta turística fora do produto “sol e praia”; 

6. A forte sazonalidade que afecta a actividade turística. 

Torna-se, neste quadro, determinante a articulação da formulação de estratégias de 

promoção de iniciativas empresariais e de formação dos recursos humanos, a sua 

articulação com a actividade turística. 

Se muito dificilmente se poderá intervir a curto prazo na resolução dos problemas 

de natureza estrutural (pressão urbanística localizada e natureza da oferta existen-

te) poderá e deverá haver uma intervenção urgente ao nível da qualificação dos re-

cursos humanos do sector e na promoção da diversificação da oferta. 
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Ambiente 

 

ANÁLISE 

 Pontos Fortes Pontos Fracos 

F
ac

to
re

s 
In

te
rn

o
s Clima ameno 

Mar e praias 

Aprovação do PROTAL 

Investimentos infra-estruturais em curso 
(abastecimento de água, tratamento de águas 
residuais e tratamento de resíduos sólidos urbanos) 

Forte pressão urbanística e desordenamento do 
território em certas áreas do litoral 

Aspecto pouco cuidado dos edifícios, instalações 
industriais, estaleiros, estufas, etc. 

 Oportunidades Ameaças 

F
ac

to
re

s 
E

xt
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n
o

s Importantes áreas do território pouco degradadas e 
de grande qualidade e diversidade biológica e 
paisagística (Serra, Sotavento) 

Formas alternativas de turismo ligadas ao ambiente 
(turismo desportivo, turismo rural, turismo 
ambiental, etc.) 

Degradação ambiental com possibilidade de quebra 
da vantagem competitiva baseada nos recursos 
naturais: clima, mar e praias 

A sobrevalorização pelo turista dos aspectos 
paisagísticos e do ordenamento do território 

Pressão demográfica sazonal 

   

PISTAS DE ACÇÃO 

 Importância fulcral das políticas de minimização de impactes e de preservação ambiental, nomeadamente, dada a 
importância do turismo e a vantagem competitiva que o mesmo aproveita (os recursos naturais da Região) 

 Importância das intervenções de requalificação urbana 

 Importantes oportunidades de diversificação do turismo e da base económica regional dados os recursos 
ambientais existentes 

 Promover a educação e a formação ambiental 

 Insistir na valorização dos recursos energéticos endógenos, eles próprios fonte de harmonia ambiental 

Quadro 40 – Factores críticos e pistas de acção: Ambiente 

A ambiente assume no Algarve o papel de recurso mais importante para a 

sua actividade económica dominante: o turismo. 

Desta forma a minimização dos impactos ambientais e a protecção ambien-

tal são, na região, factores particularmente críticos de sucesso. 

Relativamente à qualidade ambiental o Algarve apresenta situações bastante 

díspares, espacial e temporalmente.  
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Assim, as situações de grave degradação paisagística são relativamente limitadas a 

pontos específicos do Litoral (os de maior densidade de ocupação turística) enquan-

to a larga maioria do território, em especial no Zona Serrana e no Sotavento, apre-

senta ainda situações de total ou relativa preservação. Estas zonas constituem im-

portantes activos para o desenvolvimento. 

A aprovação do PROTAL em 1993 constituiu um importante instrumento 

de ordenamento da ocupação dos solos e de travão à degradação ambien-

tal. 

Deve no entanto ter-se em conta que a preservação do ambiente deverá 

ser efectuada de forma a que não funcione como um elemento de reversão 

dos resultados positivos obtidos com o desenvolvimento do sector turísti-

co. 

As ideias-chave que emanam dos instrumentos de planeamento vigentes passam 

pela noção de que a capacidade de sustentação do Litoral já foi ultrapassada em 

muitas situações, pelo que novos processos de expansão urbana devem ser contidos 

e os antigos requalificados. A segunda ideia fundamental consiste na necessidade 

de reequilibrar a estrutura urbana regional, atenuando as assimetrias internas. 

Refira-se que a protecção do ambiente não se limita ao controle de actividades in-

dustriais e agrícolas poluentes, ao tratamento dos efluentes e resíduos sólidos ou ao 

ordenamento do território. 

No caso particular do Algarve a qualidade ambiental passa por aspectos paisagísti-

cos muito importantes como a manutenção dos edifícios e respectivas áreas ajardi-

nadas e logradouros ou o enquadramento dos estaleiros de obras públicas e cons-

trução privada.  

É particularmente chocante para o visitante da região o estado de degradação em 

que se encontram uma boa parte das estufas utilizadas na região em que os plásti-

cos de protecção não são retirados quando deixam de ser necessários, provocando 

uma imagem de desmazelo incompatível com a imagem de prestígio turístico de 

que deve desfrutar. 

A melhoria de qualidade em muitos dos estabelecimentos hoteleiros e comerciais da 

região passa por medidas relativamente simples de higiene e arrumação. 

A promoção de uma boa imagem do Algarve implica a disseminação de formação de 

base a todos os níveis de actividade na Região, constituindo uma tarefa urgente 

com caracter particularmente importante no incremento da imagem que oferece aos 

visitantes e habitantes. 
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A população flutuante originada pelo afluxo turístico sazonal é outro dos aspectos 

de pressão negativa sobre o ambiente que é de difícil controlo e ordenamento mas 

que tem de ser levada em conta no planeamento do desenvolvimento regional. 

O forte investimento que tem vindo a ser efectuado no ordenamento ambiental do 

território, particularmente no campo do abastecimento domiciliário de água potá-

vel, no do tratamento das águas residuais e no dos resíduos sólidos urbanos é um 

aspecto particularmente positivo que tem de ser destacado na avaliação dos impac-

tos e pressões ambientais sobre a região. 

Mas se a degradação ambiental constitui uma séria ameaça ao desenvolvimento da 

região, embora se deva reconhecer a tendência positiva que a este respeito se verifi-

ca, o ambiente constitui também uma muito importante oportunidade que se deve 

reter. 

Em primeiro lugar cabe destacar a vantagem competitiva que representa a privile-

giada exposição em anfiteatro a Sul com 4.150 horas de sol médias por ano. 

Em grande parte do interior, subsistem ainda paisagens fracamente humanizadas 

de elevada qualidade e diversidade biológica e paisagística.  Estes territórios, es-

cassos no espaço Europeu, podem ser a base de um desenvolvimento integrado a 

médio e longo prazo, desde que se iniciem já estratégias de conservação, valorização 

e utilização sustentada deste recurso natural. Nesta linha de acção, a formação pro-

fissional desempenha um papel fundamental. 

Estas condições impares farão com que o produto turístico “sol e praia”, actualmen-

te hegemónico na região, deva continuar a ser dominante na estrutura produtiva, 

mesmo que se desenvolvam medidas de apoio à diversificação da base económica e 

que estas venham a ser coroadas de sucesso. 

Importa dar coerência à estrutura de produtos turísticos oferecidos, complementar 

ou alternativamente aquele produto dominante. De entre as oportunidades existen-

tes destacaríamos: 

• Produtos culturais e recreativos complementares para o produto principal 

• Turismo desportivo 

• Turismo de incentivo 

• Realização de eventos e congressos 

• Turismo em Espaço Rural 

• Turismo ambiental 

• Turismo sénior 

Os bons resultados obtidos com o desenvolvimento do golfe na região são prova de 

que se podem encontrar na região outros produtos que permitem diversificar os 
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mercados, nomeadamente atraindo clientes com maior poder de compra em produ-

tos com maior valor acrescentado e com sazonalidade diferente. 

Alguns destes produtos não exigem os pesados investimentos que o Golfe implicou e 

podem propiciar evoluções mais rápidas do perfil da oferta que naquele caso parti-

cular. 

O interior do Algarve, com todas as condições naturais quase intactas que mantém, 

pode servir para a promoção de uma oferta turística diferenciada, aproveitando 

nomeadamente uma importante dinâmica de desenvolvimento local emergente, 

com a multiplicação de iniciativas de desenvolvimento local a que se tem assistido 

nos últimos anos. 

O esforço de qualificação dos recursos humanos da região deverá sempre 

incluir uma componente de sensibilização para a importância do ambien-

te para o sucesso da região e da delicadeza que a sua protecção assume. 

Todas as intervenções humanas na região deverão incorporar esta preo-

cupação. 
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Infra-estruturas 

 

ANÁLISE 

 Pontos Fortes Pontos Fracos 
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saúde, do abastecimento de água, do tratamento de 
águas residuais e do tratamento de resíduos sólidos 
urbanos 

Conclusão da auto-estrada Lisboa – Algarve 
(melhoria das acessibilidades ao território nacional) 

Ampliação do Aeroporto de Faro 

Equipamentos de Saúde 

Acessibilidades internas à Região (rodoviárias e 
ferroviárias) 

Acessibilidades ao território nacional (rodoviárias e 
ferroviárias) 

Acessibilidades externas 

 Oportunidades Ameaças 
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Conclusão da auto-estrada Lisboa – Algarve (factor 
de redução da sazonalidade turística) 

Fixação de residentes idosos caso as infra-
estruturas de saúde o permitam 

Encurtamento da distância aos mercados da Área 
Metropolitana de Lisboa (AML) 

Melhoria sensível da qualidade ambiental na 
Região 

Contexto periférico do País e da Região (face ao 
País e a Espanha) 

   

PISTAS DE ACÇÃO 

 Importância da infraestruturação na área da saúde 

 Importância do reforço das acessibilidades, nomeadamente, com Lisboa e internas ao Algarve 

Quadro 41 – Factores críticos e pistas de acção: infra-estruturas 

A população algarvia e os agentes sociais do desenvolvimento possuem 

uma forte sensibilidade à situação periférica da região no contexto portu-

guês e europeu. Para esta sensação contribui fortemente a debilidade das 

estruturas de acessibilidade de que região dispõe. 

Muito embora se tenham desenvolvido nos últimos anos importantes reforços das 

infra-estruturas viárias a região apresenta ainda sérias debilidades, quer nas aces-

sibilidades internas (claramente subdimensionadas face aos afluxos turísticos sa-

zonais) quer nas acessibilidades externas, nomeadamente aos mercados internos do 

eixo litoral (Lisboa/Porto). 

A perspectiva da conclusão da auto-estrada de Lisboa a Faro permite facilitar 

fortemente a ligação aos principais mercados turísticos nacionais. 
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Esta ligação pode funcionar como um importante elemento de redução da sa-

zonalidade turística, nomeadamente pela atracção do turismo de fim de semana 

ao longo de todo o ano, quer para a fruição das estruturas turísticas tradicionais, 

quer para a fruição das novas ofertas turísticas que venham a emergir. 

A electrificação da rede ferroviária da região permitirá melhorar significativa-

mente a ligação por este meio a Lisboa o que constitui outro importante contributo 

para a redução da periferização da região. 

A conclusão dos sistemas multimunicipais de abastecimento domiciliário de água 

permitirão obter uma solução para o tradicional problema do abastecimento de 

água aos maiores centros urbanos, com os consequentes benefícios em termos da in-

fraestruturação do Algarve. 

A ampliação do Aeroporto de Faro é outro importante reforço das acessibilida-

des que pode contribuir positivamente para o desenvolvimento da região, nomea-

damente pela manutenção de uma importante procura turística internacional in-

dispensável para o sector. 

O principal ponto fraco da região ao nível das infra-estruturas continua a ser a 

dotação em equipamentos de saúde.  

Esta debilidade constitui-se como um obstáculo ao desenvolvimento extensivo do 

turismo sénior e à fixação de residentes da terceira idade, com elevado poder de 

compra, que poderiam contribuir de forma determinante para a redução da sazona-

lidade da actividade turística, ou mesmo para a atracção de novas actividades eco-

nómicas de alto valor acrescentado e intensivas em trabalho muito qualificado, pa-

ra as quais a região oferece condições privilegiadas. 

A conclusão do hospital distrital de Portimão e a passagem do Hospital de Faro a 

Hospital Central, eventualmente complementada com a melhoria dos hospitais do 

Sotavento, poderão suprir este ponto fraco com evidentes benefícios para a atracti-

bilidade e condições de vida na Região. 
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A Universidade 

 

ANÁLISE 
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Meio de fixação de quadros técnicos e de jovens 

Alguma articulação com o meio empresarial (apoio 
técnico a iniciativas) 

Pequena expressão de iniciativas empresariais com 
origem na Universidade 

 Oportunidades Ameaças 
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s Atractividade relativa da Região na fixação de 
jovens graduados 

Efeitos spin-off tecnológicos 

Interligação com a Universidade de Sevilha 

Alguma divergência ao nível dos actores de 
desenvolvimento face às qualidades e ao papel 
efectivo que a Universidade tem e pode vir a ter no 
desenvolvimento da região 

   

PISTAS DE ACÇÃO 

 Promover workshops e acções de formação 

 Reforçar as interligações com o tecido empresarial 

 Potenciar as relações com a Universidade de Sevilha 

 Potenciar a atractividade relativa do Algarve na fixação de quadros 

 Fomentar concursos de ideias, de cariz empresarial, dirigidos aos recém licenciados, tendo em vista a sua fixação 
na região 

Quadro 42 – Factores críticos e pistas de acção: a Universidade 

A criação em 1979 da Universidade do Algarve constituiu um importante 

elemento de valorização da Região. 

Esta estrutura de ensino com cerca de 9.000 estudantes, embora se encontre ainda 

numa fase inicial do seu desenvolvimento, permite já a constatação da fixação de 

um importante contigente de quadros técnicos no Algarve, invertendo a tradicional 

migração para o exterior dos quadros técnicos originários da Região. 

Ao contrário do que resulta da experiência portuguesa de criação de Universidades 

em regiões periféricas, o Algarve possui uma elevada atractibilidade para os 



As Potencialidades da Região do Algarve 

 

  

Página 126  

CIDEC – Centro Interdisciplinar de Estudos Económicos 

 

alunos da Universidade, optando uma parte importante destes por se fixarem na 

região após a conclusão dos seus cursos. Este fenómeno constitui um inegável 

trunfo para o desenvolvimento da Região. 

Por outro lado a Universidade tem permitido fixar na região um número importan-

te de técnicos e a criação de um conjunto de estruturas técnicas directa ou indirec-

tamente a ela ligadas. 

São conhecidas experiências importantes de articulação da Universidade com o 

meio empresarial da Região no desenvolvimento de iniciativas de apoio técnico ao 

desenvolvimento e à modernização. É seguramente um caminho a reforçar no futu-

ro e que pode ter um efeito determinante no sucesso da diversificação das activida-

des. 

No entanto ainda não são particularmente visíveis os efeitos dos spin-off 

tecnológicos ou de iniciativas empresariais com origem na Universidade 

para o tecido económico regional. 

Por outro lado é necessário incrementar a cooperação da Universidade do Algarve 

com outras universidades do país e universidades estrangeiras, em projectos de  

I&D, como forma de fomentar o aparecimento de novas ideias de projecto e de im-

portar para a região alguma tecnologia de ponta pela via universitária. A generali-

dade dos observadores coincide na necessidade de promover junto dos alunos uni-

versitários do Algarve a formação e a sensibilização para criação de empresas e os 

workshops de criatividade. 

As transformações que se verificam no mercado de trabalho conduzirão a que uma 

boa parte dos estudantes que actualmente frequentam universidades terá cada vez 

mais dificuldade em encontrar um emprego (com o perfil que esta forma de traba-

lho conheceu no nosso século). 

Preparar os estudantes universitários para a exploração das novas formas de tra-

balhos e para as oportunidades que existem é também uma tarefa urgente.  

A promoção de iniciativas empresariais entre os jovens, a que por exemplo o CACE 

– Centro de Apoio à Criação de Empresas e o Ninho de Empresas da região têm da-

do um importante contributo, são dos meios mais potentes de que se pode dispor 

para fomentar a emergência de novas actividades. 

A existência na Universidade de cursos ligados às biotecnologias e ao mar pode 

constituir um importante manancial de exploração dos recursos marinhos da regi-

ão, de forma criativa, inovadora e racional. Estes recursos constituem algumas das 

mais importantes oportunidades de desenvolvimento de actividades inovadoras e 

diversificadoras de que o Algarve dispõe. 
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A promoção do espírito empresarial e empreendedor 

 

ANÁLISE 
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s O excesso de oferta e a regulamentação como 

factores limitantes aos investimentos no imobiliário 
e no turismo e, como tal, induzindo a canalização 
dos investimentos para outras áreas de negócio, 
com retorno a mais longo prazo 

Ausência generalizada de espírito empresarial e 
empreendedor 

A origem externa de muitos investidores e as 
elevadas rentabilidades dos investimentos no 
imobiliário e no turismo como causa dessa ausência 

 Oportunidades Ameaças 
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s As novas formas de turismo, as fileiras por ele 
estimuladas e os sectores emergentes 

O aproveitamento do potencial endógeno da Região 

A plena integração na União Europeia 

A aplicação do retorno dos investimentos noutros 
mercados (por exemplo, de capitais) e noutras 
regiões (deslocalização do produto e dos 
investidores) 

   

PISTAS DE ACÇÃO 

 Promover o associativismo e as parcerias empresariais e institucionais 

 Privilegiar os apoios e os incentivos às pequenas iniciativas empresariais como resposta aos défices de espírito 
empreendedor verificados 

 A importância das componentes empresariais e generalistas da formação profissional 

Quadro 43 – Factores críticos e pistas de acção: espírito empresarial e 

empreendedor 

A constatação de que existe na região uma falta generalizada de espírito empresa-

rial e empreendedor é outro dos aspectos críticos do desenvolvimento regional que 

os observadores são quase unânimes em apontar. 

É possível encontrar um número importante de tentativas de explicação deste fe-

nómeno. Parecem-nos, nesta sede, de relevar duas questões importantes: 

• A primeira que se prende com a origem externa dos investidores que actuam na 

região, não possuindo por isso uma ligação muito próxima ao seu tecido social e 

não sendo imediato o reinvestimento local das mais valias geradas no Algarve. È 

no entanto importante relevar a grande atracção que a região estabelece para com 

os investidores que, surgindo nela para a realização de investimentos pontuais, 

acabam por se fixar. 
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• A segunda que se prende com a elevada rentabilidade dos investimentos no sector 

imobiliário-turístico durante a década de 80 e os primeiros anos da década de 90. 

Este sector permitiu a realização de margens de lucro muito elevadas, com retor-

nos particularmente rápidos e sem risco assinalável aos investidores. A concentra-

ção dos esforços de investimento num sector com estas características é uma mera 

revelação de racionalidade económica. 

Com a alteração das condições estruturais da Região, quer pela manifestação 

de um excesso de oferta face à procura revelada, quer pela criação de novos 

instrumentos de regulamentação da ocupação do território, nomeadamente pela 

entrada em vigor do PROTAL, as condições de rentabilidade e de oportuni-

dades de investimento no sector foram substancialmente reduzidas. 

A mesma racionalidade económica que levou os agentes a investirem no imobiliário 

levará os investidores a procurarem novas oportunidades. A memória recente das 

elevadas margens possíveis constitui ainda uma barreira a novos investimentos 

menos rentáveis, de mais lenta recuperação e de maior risco. Torna-se necessário 

ainda algum tempo para que a situação se possa alterar. 

Existem neste processo dois riscos importantes: 

• A atracção dos importantes volumes de capital constituídos pelas mais valias ge-

radas no turismo da região para a aplicação em mercados de capitais, na especula-

ção bolsista ou de divisas, implicando uma deslocalização do produto do desenvol-

vimento da região; 

• A deslocalização dos próprios investidores, na sua maioria não naturais da região 

e que possam tentar noutros locais a obtenção dos lucros que o Algarve já não pro-

porcione. 

Neste contexto é particularmente importante a mobilização das energias criativas e 

empresariais do Algarve, num momento em que o afluxo de capitais externos possa 

estar comprometido. 
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O dualismo da Região 
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desenvolvimento endógeno localizadas no interior 
serrano 

Boas indicações dadas pela agricultura, 
nomeadamente, nas regiões mais desfavorecidas 

Dicotomia litoral / interior serrano 

Ausência de interligações e de aproveitamento de 
aspectos complementares nessa dicotomia 

Baixos índices de desenvolvimento sócio-
económico do interior serrano (face ao litoral e às 
médias do País) 

 Oportunidades Ameaças 

F
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s Potencial endógeno dos recursos naturais e 
paisagísticos da região serrana 

Desertificação humana de algumas regiões 
serranas 

   

PISTAS DE ACÇÃO 

 Pleno aproveitamento do potencial endógeno do interior serrano 

 Reforçar e promover as boas práticas já em curso 

 Investir nas acessibilidades intra-Algarve 

Quadro 44 – Factores críticos e pistas de acção: o dualismo da região 

Um outro factor crítico do desenvolvimento da Região prende-se com o 

acentuado dualismo da Região, expresso nomeadamente pela dicotomia 

litoral/interior serrano. 

As diferenças de densidade populacional, de pirâmides etárias, de perfil da activi-

dade económica e de níveis de rendimento e bem-estar económico são impressivos 

dentro da Região  

Este dualismo representa um desafio importante e uma oportunidade para o de-

senvolvimento regional. 

Desafio na medida em que a zona serrana do Algarve se encontra entre as Regiões 

portuguesas com menores índices de desenvolvimento sócio-económico, contrastan-

do com a posição acima da média dos concelhos do litoral. 
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Oportunidade na medida em que o subdesenvolvimento do interior permite à região 

dispor de territórios onde a pressão urbanística não existe e onde o ambiente se 

mantém quase intacto e onde existem recursos naturais com alguma importância 

que podem ser explorados. 

A zona da serra algarvia pode recolher um número importante de iniciativas liga-

das à diversificação da base económica regional, desde que se consigam ultrapassar 

alguns bloqueios ligados às acessibilidades intraregionais e às infra-estruturas de 

comunicações. 

O potencial de desenvolvimento endógeno no litoral 
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Mercado local importante e com forte poder 
aquisitivo 

Forte pressão urbanística em certas áreas 

Danos ambientais irreversíveis em algumas 

Dificuldades em concorrer com o sector imobiliário-
turístico (custo elevado do solo, ausência de 
parques industriais, etc.) 

 Oportunidades Ameaças 
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s Atractividade relativa na fixação de quadros 
superiores (clima, suporte urbano, etc.) 

Recursos biológicos da Ria Formosa 

Qualidade ambiental, paisagística e urbanística do 
Sotavento e a sua proximidade ao mercado 
espanhol 

Riscos de degradação ambiental irreversível em 
certas zonas 

   

PISTAS DE ACÇÃO 

 Aproveitamento do potencial que constitui o forte sector terciário 

 Reforço dos mecanismos de atracção de quadros superiores 

 Aproveitamento do potencial da Ria Formosa (por exemplo, ao nível da aquacultura) 

 Promoção (equilibrada) do sector imobiliário-turístico no Sotavento e em consonância com o mercado espanhol 

Quadro 45 – Factores críticos e pistas de acção: o potencial endógeno do 

litoral 
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O litoral do Algarve tem sido objecto de uma forte pressão de ocupação urbana e 

onde as suas magníficas potencialidades paisagísticas e ambientais têm sido postas 

em causa, em muitos casos de forma irreversível. 

O litoral algarvio é uma zona onde os custos de instalação das actividades são par-

ticularmente elevados pela concorrência do sector imobiliário-turístico. 

Esta concorrência representa uma importante desvantagem competitiva, nomea-

damente para a instalação de unidades industriais na Região. A ausência de par-

ques industriais, resultado da pequena disponibilidade de solos municipais e do 

elevado custo da instalação destes equipamentos tem sido referida como um dos 

obstáculos à reconversão industrial na região. 

No entanto a elevada densidade populacional do litoral representa uma oportuni-

dade para a fixação de actividades ligadas aos serviços pessoais e às empresas, que 

importa explorar. 

A densificação das relações intersectoriais na fileira do sector turístico e do comér-

cio representa, porventura o maior potencial de desenvolvimento na zona litoral. 

Outro factor de potencial de desenvolvimento da região litoral é representado pelas 

suas boas condições naturais e o factor de atracção que representa a praia e o sol, 

presentes ao longo de quase todo o ano. Esta atractibilidade pode permitir a fixação 

de quadros técnicos de elevada qualificação, se existir procura para os seus serviços 

ou se forem criadas condições particularmente atractivas para a sua fixação em al-

ternativa aos grandes centros urbanos. 

Um outro factor de potencial de desenvolvimento regional do litoral é representado 

pelos recursos biológicos da Ria Formosa. 

O Sotavento Algarvio possui uma pressão urbanística bastante inferior ao verifica-

da na região do Barlavento, o que permite ainda um crescimento na ocupação do 

território sem provocar os danos já verificados em alguns locais da costa. 

O sector imobiliário-turístico ainda pode crescer naquela parte do Algarve, aprovei-

tando entre outros factores a proximidade com Espanha e o mercado potencial que 

esta representa. 
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O potencial de desenvolvimento endógeno no interior serrano 
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Recuperação de produções tradicionais em curso 
(alfarroba, mel, pecuária, enchidos, presuntos, 
queijos, etc.) 

Surgimento algumas experiências interessantes de 
desenvolvimento local, associadas a um novo tipo 
de empresário multi-activo e com fixação de jovens 
na região 

Actuação positiva das agências de desenvolvimento 

Desertificação humana 

Envelhecimento da população 

Baixa densidade populacional e ausência de 
núcleos urbanos significativos 

 Oportunidades Ameaças 
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Elevado potencial endógeno para actividades 
agrícolas, silvestres e pastoris 

Importantes fluxos de procura em direcção ao litoral 
e passíveis de captação 

Potencialidades ao nível do turismo rural, ambiental 
e desportivo 

Possibilidades de articulação funcional com o litoral 
(reforçada pela saturação deste último) 

Os problemas estruturais graves indiciam uma 
recuperação lenta 

   

PISTAS DE ACÇÃO 

 Pleno aproveitamento do potencial endógeno do interior serrano, das procuras dirigidas maioritariamente ao litoral 
e das oportunidades de articulação Funcional com este último 

 Reforçar e promover as boas práticas já em curso (agrícolas, empresariais e associativas) 

 Investir nas acessibilidades intra-Algarve 

 Compreender o carácter estrutural dos problemas e a dificuldade em obter resultados a curto prazo 

Quadro 46 – Factores críticos e pistas de acção: o potencial endógeno do 

interior serrano 

O interior Serrano do Algarve é uma região com elevados índices de desertificação e 

com elevado envelhecimento populacional. 

No entanto a região possui um potencial elevado para a fixação de actividades no 

sector agro-silvo-pastoril que constitui a vocação natural da sub-região e represen-

tam historicamente a ocupação da sua população, garantindo níveis aceitáveis (em 

termos relativos) de rendimento. 
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O assinalável crescimento da plantação de alfarrobeiras, com capacidade de induzir 

um número elevado de actividades industriais pode ser um indicador de alguma re-

cuperação relativa da importância da Serra na economia regional. 

Outro indicador importante do desenvolvimento do interior da região é a recupera-

ção de algumas produções tradicionais, nomeadamente a produção de enchidos, 

presuntos e queijos, com significativo sucesso de comercialização, muito embora o 

seu mercado seja, por enquanto maioritariamente o mercado regional. 

A recuperação de um tipo de empresário multi-activo, desenvolvendo a sua activi-

dade por um número de actividades que se estendem pela agricultura e silvicultu-

ra, passando pela pecuária, nomeadamente de pequenos ruminantes, tem permiti-

do fixar alguma população jovem na região, o que constitui um importante activo 

para o desenvolvimento. 

A proximidade de importantes fluxos turísticos dirigidos ao litoral do Algarve pode 

permitir o desenvolvimento de actividades turísticas diferenciadas e/ou comple-

mentares do produto turístico tradicional “sol e praia” dominante na região. 

Importa pois incentivar o desenvolvimento e a organização de uma oferta consis-

tente que permita atrair uma parte dos clientes tradicionais do turismo na região 

para uma oferta turística diferenciada, com diferentes sazonalidades. 

A existência de montes abandonados na região serrana pode permitir a disponibili-

zação de infra-estruturas para suportar essa oferta, que de qualquer forma se situa 

sempre num raio de acessibilidade ao litoral que não excluí a fruição do sol e da 

praia. 

A baixa densidade populacional constituí um obstáculo à fixação de pequenas acti-

vidades industriais dirigidas ao mercado da região, que poderiam contribuir de 

forma importante para a densificação da estrutura económica sub-regional. 

No entanto o fosso de distância sócio-económica que se gerou na região entre o lito-

ral e o interior fazem com que a sua recuperação não possa ser um processo rápido, 

sendo de prever que mediarão alguns anos (cinco, dez ?) para que a aproximação 

efectiva dos níveis de desenvolvimento possa mostrar algum equilíbrio. 

A saturação do litoral e a possibilidade de que neste se desenvolvam mecanismos 

de diversificação da base económica no litoral pode constituir o maior impulso para 

o desenvolvimento do interior, encarado como uma reserva de espaço para a fixação 

de actividades. 

A integração do interior em funções vitais para o desenvolvimento e equilíbrio am-

biental da Algarve, como o tratamento de resíduos sólidos e o abastecimento de 



As Potencialidades da Região do Algarve 

 

  

Página 134  

CIDEC – Centro Interdisciplinar de Estudos Económicos 

 

água podem ser o primeiro sinal de integração funcional entre estes dois espaços 

que até agora não têm conseguido ou não têm tido oportunidades de estabelecer re-

lações entre si. 

No entanto a evidência de fenómenos de vitalidade sócio-económica e a positiva ac-

tuação de estruturas de desenvolvimento local (como as Associações InLoco, Alcan-

ce e Vicentina) permitem olhar com algum optimismo para o desenvolvimento da 

Serra Algarvia. 

Sem proceder ao aproveitamento das potencialidades da Serra dificilmente o Al-

garve poderá sair dos impasses que a saturação e dependências do seu produto do-

minante provocam. 

A cooperação com a Andaluzia 

 

ANÁLISE 
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as duas regiões 

 Oportunidades Ameaças 
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s Sevilha é a cidade importante mais próxima 

O eixo Huelva-Sevilha é um importante centro 
industrial, em processo recente de afirmação 

A Andaluzia é um mercado com 8 milhões de 
habitantes 

Os problemas económicos e sociais graves que 
afectam a Andaluzia 

A ameaça de uma integração com dependência e 
sem reciprocidade 

   

PISTAS DE ACÇÃO 

 A importância de eventuais parcerias transfronteiriças e envolvendo todos os actores de desenvolvimento 

Quadro 47 – Factores críticos e pistas de acção: a cooperação com a 

Andaluzia 
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A cooperação e integração económica com a Andaluzia representam um elemento 

de importante potencial para o desenvolvimento do Algarve. 

Sevilha é a cidade importante mais próxima da região e o eixo Huelva/Sevilha é um 

importante centro industrial que pode constituir um polo de indução do desenvol-

vimento da região. 

A integração das economias não possui uma história significativa, em boa parte 

justificado pelo subdesenvolvimento da Andaluzia, que só recentemente tem indo a 

afirmar a sua importância. 

São no entanto de destacar as tentativas e os esforços de aproximação, nos quais o 

BIC Algarve – Huelva tem desempenhado papel com relevo, mas ainda demasiado 

tímido e sem grandes resultados ao nível da cooperação empresarial. 

As tímidas iniciativas de aproximação iniciais têm vindo a ser reforçadas e multi-

plicadas e são de esperar alguns resultados a curto/médio prazo. 

No entanto a integração com a Andaluzia pode também representar uma ameaça, 

com a simples integração do Algarve no mercado espanhol, sem que exista alguma 

reciprocidade, dada a maior capacidade da estrutura empresarial espanhola e, no-

meadamente, a sua mais importante capacidade de organização e coordenação de 

actividades. 

O facto da Andaluzia ser o maior mercado na proximidade imediata da Região (no-

meadamente se comparado com a AML) permite formular a oportunidade de dirigir 

a esta região os esforços de promoção do Algarve enquanto cliente, fornecedor e 

parceiro estratégico de desenvolvimento. 



As Potencialidades da Região do Algarve 

 

  

Página 136  

CIDEC – Centro Interdisciplinar de Estudos Económicos 

 

A articulação interinstitucional 

 

ANÁLISE 

 Pontos Fortes Pontos Fracos 
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s Importantes intervenções nas áreas do emprego e 

dos recursos humanos promovidas e envolvendo 
órgãos da administração central, a Universidade e 
organizações sócio-profissionais da região 

Existência de “hardware”, “software” e “peopleware” 
para o desenvolvimento 

Bloqueios derivados da estrutura vertical dos 
objectivos e de diferentes e desarticulados sistemas 
de apoio ao desenvolvimento 

 Oportunidades Ameaças 
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s A plena articulação dos diferentes actores 
institucionais 

Aumento da entropia no funcionamento dos 
programas 

Competição por financiamentos e pelo 
protagonismo nas acções 

   

PISTAS DE ACÇÃO 

 A consciencialização da existência de condições de “hardware”, “software” e “peopleware” para o 
desenvolvimento, sendo essencial o trabalho ao nível da interligação destes componentes (o “software” de rede) 

Quadro 48 – Factores críticos e pistas de acção: a articulação interinstitucional 

Foi possível verificar, como elemento particularmente positivo das inter-

venções ao nível da qualificação e promoção da empregabilidade dos re-

cursos humanos da região, a existência de actividades promovidas e de-

senvolvidas conjuntamente entre diferentes organismos desconcentrados 

ou regionalizados da administração central, a Universidade e organiza-

ções sócio-profissionais da região. 

Esta capacidade de articulação constitui um valioso activo no Desenvol-

vimento Regional, que importa alimentar e incentivar como forma de aproveita-

mento de sinergias locais, capazes de fomentar iniciativas criativas e adequadas às 

reais necessidades e problemas do Algarve. 
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No entanto, foi ainda possível verificar que existem bloqueios a esta cooperação ori-

ginados pela natureza vertical dos objectivos e sistemas de apoio ao desenvolvimen-

to a que os diferentes organismos estão vinculados. 

Este problema é de difícil solução e apenas o reforço da cooperação e da coordena-

ção interinstitucional permitirá que se obtenham progressivos ganhos de adequa-

ção à realidade regional dos programas nacionais. 

Parece pois de enfatizar a natureza positiva desta forma de actuação e a necessida-

de de aprofundar tais formas de actuação, que possam maximizar os ganhos para a 

Região. 

Nas propostas a desenvolvidas no presente estudo são tidas em conta as necessida-

des de articulação institucional entre os diferentes actores do desenvolvimento na 

região. 

A imagem que resulta para o analista da situação do desenvolvimento da região é a 

de que existe “hardware” suficiente para o desenvolvimento, materializado nas 

estruturas de apoio ao desenvolvimento e à formação profissional. 

Existe também uma abundância de esforços, materializados em programas e pro-

jectos com incidência na região, e de recursos humanos sensibilizados para o pro-

blema do desenvolvimento, permitindo afirmar que existe “software” e “peo-

pleware” para o desenvolvimento. 

Aquilo que mais evidente se torna é a necessidade de aprofundamento da coordena-

ção e articulação dos esforços de desenvolvimento. Falta um “software” de rede 

que integre as diferentes actuações em curso na região e potencie os resultados das 

acções. 

Este esforço de articulação é um desafio complexo e para o qual não existem recei-

tas infalíveis. As situações terão de ser equacionadas caso a caso. O tratar-se de 

uma região com um número relativamente limitado de agentes de desenvolvimento 

pode constituir, para este efeito uma vantagem. 

No entanto, a experiência não permite optimismos excessivos a este propósito.  

A natureza vertical das estrutura descentralizadas da Administração Pública, su-

bordinadas a lógicas de intervenção consistentes para o todo o espaço nacional, mas 

sem optimização da sua adequação aos problemas da região tem prejudicado o Al-

garve, mal dotado de apoios ao desenvolvimento do turismo e da Indústria, deixan-

do ao puro mercado um papel mais importante que o verificado na generalidade das 

regiões portuguesas. 



As Potencialidades da Região do Algarve 

 

  

Página 138  

CIDEC – Centro Interdisciplinar de Estudos Económicos 

 

A ausência de estruturas de coordenação política as intervenções sectoriais tem 

deixado aos dirigentes das estruturas um protagonismo com efeitos perversos 

quando se verificam situações de rotação e mudança. 

A harmonização dos esforços dos actores do desenvolvimento 
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Consciência regional forte dos actores de 
desenvolvimento 

Inexistência de um “lobby” algarvio 

Inexistência de estruturas de regionalização 
administrativa e a consequente ausência de uma 
dinâmica regional articulada 

As dificuldades de articulação entre as associações 
empresariais, sócio-profissionais e sindicais 

A origem externa de grande parte dos 
investimentos e dos empresários 

 Oportunidades Ameaças 
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s A plena articulação dos diferentes actores de 
desenvolvimento (políticos, institucionais, 
empresariais, sócio-profissionais, associativos) 

O impacto da regionalização, se se consumar 

Dificuldades negociais na obtenção de consensos 

   

PISTAS DE ACÇÃO 

 O reconhecimento do carácter extrovertido da Região e, por essa via, da importância acrescida que teriam os 
esforços de articulação das forças e das dinâmicas regionais 

 A importância que teria a emergência de líderes regionais credíveis e com poder de “lobby” nos centros nacionais 
de decisão 

Quadro 49 – Factores críticos e pistas de acção:  a harmonização dos esforços 

dos actores de desenvolvimento 

Para os agentes económicos e políticos da Região, parece ser pacífica a existência de 

duas questões no plano político que têm afectado negativamente o Algarve: 

• A inexistência de um lobby algarvio que promova os interesses da região nos níveis 

de decisão política nacional e comunitária; 
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• A inexistência de estruturas de regionalização administrativa não permite a cria-

ção de uma dinâmica regional diferenciada e articulada, o que tem um impacto 

negativo na coordenação das actuações sectoriais. 

A própria dificuldade que se evidencia na coordenação entre as associações empre-

sariais, sócio-profissionais e sindicais é reveladora desta dificuldade de assunção da 

região em si e para si. 

A grande dependência externa da região e a origem externa dos seus empresários 

pode ser uma explicação para esta situação com efeitos fortemente negativos no de-

senvolvimento. 

Este esforço é eminentemente político e depende, em boa medida, da emergência de 

líderes regionais credíveis, o que transcende o nosso nível de análise, mas deve ser 

assinalada. 

Do ponto de vista técnico é recomendável a promoção de campanhas destinadas à 

identificação de uma ideia “Produto do Algarve” como forma de acentuar a diferen-

ça face ao exterior. 

Num quadro de globalização e forte extroversão da região, induzida pelo seu produ-

to dominante, não se pode esperar a obtenção de resultados rápidos neste sentido 

mas, impõe-se de qualquer forma a sua necessidade. 

As medidas de protecção ambiental a que aludimos anteriormente, nas actividades 

económicas instaladas, dependem em boa medida da capacidade de fazer passar es-

ta mensagem e da criação de uma relação socialmente aceite que se estabeleça en-

tre a qualidade ambiental e da produção regional e o seu sucesso. 
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4.  Linhas de intervenção 

estratégica 
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4.1. ESBOÇO DE UMA ESTRATÉGIA GLOBAL DE 

INTERVENÇÃO 

O desenvolvimento do trabalho do CIDEC segue uma estratégia que se posiciona 

por recurso a três vectores: 

Qualidade 

Complementaridade 

Diversificação 

Qualidade 

O vector qualidade aplica-se no essencial ao sector do turismo e comércio na Re-

gião e visa combater a baixa qualificação dos activos e inverter a tendência estrutu-

ral para a quebra das despesas turísticas per capita, promovendo a requalificação 

dos activos e das actividades. 

É fundamental para o esforço de diversificação que a qualificação, tanto dos servi-

ços prestados como dos bens colocados no mercado, seja verificável em todos os ní-

veis sócio-económicos da procura.  

O Algarve não tem condições para se assumir, exclusivamente, como um destino 

privilegiado do segmento superior do mercado turístico, nem pode continuar a con-

correr com os restantes destinos turísticos meramente pelo baixo preço.  Tanto nes-

tes extremos da procura como em todos os segmentos intermédios, a fidelização dos 

clientes, a criação de uma sólida imagem atractiva para bens e serviços e a estabili-

zação da procura afiguram-se como linhas estratégicas de médio e longo prazo que 

dependem de condições ainda limitadas e onde se deverão concentrar os recursos 

financeiros e humanos. 

É no vector da qualidade que deverá igualmente assentar a promoção do Algarve 

como local de residência de cidadãos de outros países, pelo menos durante grande 

parte do ano, que procuram no Algarve um clima ameno, uma população pacífica e 

um regime político estável. O aumento de cidadãos residentes induzirá a criação de 

novas actividades de apoio, para além de permitir consolidar actividades tradicio-

nais, de que se destacam o comércio e as actividades de lazer. 
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Complementaridade 

O vector complementaridade tem como objectivo a procura de novas actividades 

económicas, quer em termos de posicionamento na fileira de produção do sector 

dominante, quer na procura de diferentes sazonalidades para as actividades a de-

senvolver. 

Diversificação 

O vector diversificação prende-se com a promoção e organização de novos produ-

tos turísticos, alternativos ao “sol e praia”, nomeadamente explorando as vertentes 

culturais e ambientais que a região pode oferecer, bem como no fortalecimento da 

base económica da região, procurando aumentar a resistência da economia regional 

às variações dos mercados globais, através do estabelecimento de novas actividades 

económicas, no sector de serviços, na agricultura e em pequenas industrias, nome-

adamente, de base local. 
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4.2. OS INSTRUMENTOS DE INTERVENÇÃO NO 

DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO . 

OBJECTIVOS SECTORIAIS. 

Para a generalidade dos observadores e actores sócio-económicos da Região, as evi-

dências que ressaltam das intervenções de organismos públicos tendentes ao de-

senvolvimento da região são mais no sentido do que podia ser e não é feito, inde-

pendentemente do carácter positivo que essas intervenções possam apresentar (e 

tipicamente apresentam). 

Uma primeira recomendação estratégica global que entendemos dever ser relevada, 

prende-se com a necessidade de atribuir a essas intervenções públicas uma maior 

notoriedade e protagonismo. Aliás, é bom para a região que os actores de desenvol-

vimento, nomeadamente os investidores e os empresários, sintam que há organis-

mos com vocação e meios para levar a cabo a dinamização do mercado de trabalho, 

qualificar pessoas ou apoiar as empresas neste domínio. 

A imagem, desde que corresponda a um conteúdo efectivo, é um factor de desenvol-

vimento da organização: os utentes tendem a exigir à medida da imagem, o orga-

nismo a corresponder à imagem criada. 

Em particular, tivemos oportunidade de identificar a actividade do IEFP na promo-

ção de protocolos com outros departamentos da administração pública que envol-

vem um número importante de activos da Região e verbas muito significativas; pa-

ralelamente, existe uma assinalável e oportuna dinâmica deste organismo na inte-

gração com a comunidade empresarial da Região (destaque-se o acordo estabelecido 

com a Associação de Taxistas da região para a formação dos profissionais do sector, 

proporcionando-lhes condições para não funcionarem como mero meio de transpor-

te, antes se posicionando como um meio de divulgação das potencialidades turísti-

cas do Algarve); no entanto, a visibilidade e o protagonismo de intervenções positi-

vas como estas nem sempre são suficientes, reduzindo a eficácia das mesmas. 
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4.2.1.   Intervenção ao nível do apoio a iniciativas empre-

sariais 

A intervenção no apoio à emergência de iniciativas empresariais tem sido marcada 

pela intervenção na promoção de ILE’s, IDL’s e, mais recentemente, do RIME, sen-

do que o CACE e o Ninho de Empresas têm sido os principais instrumentos activos 

de apoio técnico e logístico à concretização das iniciativas. 

Pesem as insuficiências detectadas, e em primeira linha manifestadas pelos pró-

prios técnicos que protagonizam os sistemas, em termos da capacidade de orienta-

ção das iniciativas e da escassez de meios para fazer mais e melhor, julgamos que o 

saldo global não pode deixar de ser avaliado de forma positiva. 

Assim, ao nível do apoio ao desenvolvimento das empresas seriam de destacar as 

seguintes recomendações: 

1. A multiplicação do número de intervenções no apoio à criação de empre-

sas; 

2. A intervenção qualificada no apoio ao tecido empresarial existente, com 

o objectivo de reforçar a qualificação profissional de gestores e activos 

das empresas; 

3. A criação de mecanismos recorrentes de identificação de ideias e oportu-

nidades de investimento que possam ser utilizadas na diversificação da 

base económica regional; 

4. O reforço significativo da partenarização das iniciativas no âmbito da 

promoção de empresas com um leque alargado de parceiros regionais e 

nacionais com competências e âmbitos de actuação específicos. 

4.2.2.   Intervenção ao nível da Formação Profissional 

A divisão estratégica de tarefas no âmbito da Formação Profissional apoiada pelo 

IEFP, remetendo para os CFP a formação inicial e para os CFGP a formação de ac-

tivos, coloca na região, em que estes últimos estão sub-representados, problemas 

particulares que importa contornar por forma a que não resultem zonas com vazio 

de competências e intervenções. 

Outros centros de formação não sediados no Algarve podem realizar aqui acções. É 

o caso do CENFIC, que, por exemplo, terá concluído recentemente um curso de "lo-

teamentos e licenciamentos" em Faro, com 18 formandos.  

O CFP do Algarve poderá desenvolver, com vantagens para a região, uma política 

de articulação com outras estruturas de formação, nomeadamente Centros de For-

mação de Gestão Participada externos à região, aproveitando o respectivo potenci-

al. 
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Por outro lado, o perfil da oferta formativa pode adequar-se melhor às necessidades 

do tecido económico da região, mesmo que para isso haja que resolver problemas de 

fronteiras de competências entre estruturas com competências específicas, mas sem 

capacidade de intervir resultando em áreas de vazio de intervenções. 

É esta claramente a situação em que se encontra a formação de activos no sector do 

Comércio e do Turismo. 

Por outro lado ainda, a reduzida dimensão da população activa da região recomen-

da uma programação altamente flexível da formação a ministrar, devendo ser privi-

legiada a formação que resulte de acordos específicos com empresas ou associações 

empresariais ou sindicais, em alternativa à manutenção de ofertas formativas 

permanentes que possam resultar em excesso de oferta. 

Assim, os objectivos para a intervenção na Formação Profissional que se formulam 

são: 

1. A conclusão da Rede de pólos de Formação junto dos Centros de Empre-

go na região; 

2. O desenvolvimento de um programa de formação profissional para os ac-

tivos no sector terciário, nomeadamente aqueles que contactam directa-

mente com o público nos sectores da restauração e do comércio e que 

possa cobrir o maior número de formandos possível; 

3. A manutenção do esforço de formação por partenarização à medida dos 

utilizadores; 

4. A criação de um esquema de seguimento de trajectórias profissionais na 

região, através do Observatório do Emprego e Formação Profissional; 

5. O reforço da intervenção do IEFP na criação de competências genéricas 

na região, privilegiando as seguintes áreas: qualidade; línguas; literacia 

informática; técnicas comportamentais de atendimento e relações públi-

cas; protecção ambiental. 

4.2.3.   Articulação estratégica das intervenções 

Como se tem vindo a referir, a articulação das intervenções sectoriais é vital no su-

cesso dos esforços de desenvolvimento para a região. 

Naturalmente que se exige o cruzamento dos objectivos entre a formação profissio-

nal e o apoio à criação de empresas. Mas o esforço de articulação estratégica das in-

tervenções deverá ir bastante para além deste esforço interno, procurando-se, de 

forma activa e empenhada, a partenarização de intervenções especificas entre os 

actores sectoriais do desenvolvimento. 
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De entre as múltiplas possibilidades de articulação a desenvolver parecem-nos ser 

de destacar as seguintes sugestões de prioridades estratégicas de partenarização da 

intervenção: 

1. A criação de um programa de desenvolvimento das actividades nas filei-

ras do sector primário, com incidência na formação inicial e de activos e 

no apoio a iniciativas empresarias emergentes e ao reforço da qualifica-

ção dos gestores; 

2. A criação de um programa de aproveitamento da Ria Formosa na promo-

ção do emprego e diversificação da Base Económica Regional, com inci-

dência especial no fomento da diversificação da exploração dos recursos 

biológicos pelo apoio a novas iniciativas empresariais e à identificação 

do potencial existente; 

3. A criação de um Plano de Formação para os activos dos sectores do Co-

mércio e Turismo; 

4. A criação de um Programa Regional de Formação-Acção dirigido às em-

presas existentes na região com vista ao reforço da qualificação dos ges-

tores e dos activos das empresas e ao lançamento de um plano dirigido de 

estágios dos estudantes da UAL; 

5. A criação, com as Associações de Desenvolvimento Local com actividade 

na Zona das Serras do Algarve e as autarquias envolvidas de um progra-

ma de apoio à criação de emprego nas zonas mais desfavorecidas e à di-

versificação da base produtiva; 

6. O fomento de programas de formação em articulação com as autarquias. 

Estes objectivos – concretizados no Capítulo 4.5– permitem criar programas opera-

cionais que cruzam os objectivos estratégicos ao nível das intervenções no apoio à 

criação de empresas e à formação profissional promovida pelo CFP de Faro. 

Tratando-se neste estudo do desenvolvimento de um plano de acção a cinco anos, 

com projecção a dez anos, das actividades formativas necessárias ao desenvolvi-

mento da região, parece-nos que os objectivos identificados podem ser atingidos no 

período de tempo considerado. 

A identificação precisa das prioridades e a elaboração do cronograma de interven-

ção dependem de opções e das considerações dos actores a envolver nas parcerias, 

ligadas nomeadamente às restrições orçamentais que venham a existir. 
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4.3. A PROMOÇÃO DE INICIATIVAS 

EMPRESARIAIS 

Neste ponto serão identificadas e sumariamente caracterizadas as oportunidades 

de investimento identificadas para a Região no decurso da investigação, bem como 

caracterizadas as medidas concretas de apoio à emergência de iniciativas empresa-

riais. 

4.3.1.   Identificação de sectores e oportunidades de in-

vestimento. 

Dentro da estratégia de alargamento do leque de actividades desenvolvidas na re-

gião assumem-se como particularmente promissores, em termos da possibilidade de 

criação de novos empregos e actividades empresariais, os seguintes sectores: 

a) As actividades agro-pecuárias e silvícolas, que surgem claramente como as propostas 

expontâneas mais citadas pelos interlocutores, nomeadamente como formas de di-

versificação da base económica. Constituem exemplos referenciados de actividades 

viáveis: a produção de frutos tropicais como a banana, a agricultura biológica certifi-

cada, a pecuária extensiva  e a produção de ervas aromáticas. 

b) A promoção de actividades ligadas ao acolhimento de idosos para fixação de novos 

residentes. 

c) O desenvolvimento de iniciativas no campo da chamada economia social que possam 

servir como embriões de outras actividades empresariais, no âmbito dos serviços de 

proximidade às famílias ou às empresas. 

d) A manutenção do parque de 2ª habitação e de zonas verdes públicas e privadas pare-

ce ser também uma fonte promissora de novas actividades de elevado potencial de 

criação de emprego e rendimento. 

e) O aproveitamento de spin-off da Universidade, com o apoio ao lançamento de novas 

actividades ligadas às biotecnologias e à piscicultura e à investigação no campo do 

melhoramento de produtos locais, não só no aspecto produtivo mas também no da 

transformação e promoção. 

f) A criação de uma indústria regional de produção de software e tratamento de infor-

mação. Foram referenciadas algumas experiências interessantes neste campo, vira-

das para a exportação de serviços informáticos, que importa apoiar e multiplicar. As 

condições naturais do Algarve, bem como a sua boa dotação de infra-estruturas re-

creativas, permitem também posicionar o Algarve como receptor de instalações de 

actividades de I&D nesta área e na fixação de técnicos de outras regiões mais desen-

volvidas da Europa. 
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g) A promoção de actividades no quadro do desenvolvimento sustentável pode também 

servir como nichos de fixação ou diversificação de actividades em áreas que permi-

tam diversificar a oferta turística existente e a criação de actividades inovadoras 

e/ou de ponta: ecoturismo, actividades de pesca desportiva de mar, pesca em cursos 

de água do interior, turismo em espaço rural, turismo de aventura,  investigação 

aplicada, triagem e reciclagem, certificação de produtos locais, etc.. 

h) O desenvolvimento de actividades de articulação e organização das iniciativas de di-

versificação da oferta turística de diferenciação (turismo em espaço rural e ecoturis-

mo) já existente e a promover; 

i) A formação de formadores e consultores para actuarem na esfera do apoio às inicia-

tivas empresariais endógenas; 

j) As novas fontes de energia parecem poder também permitir algumas oportunidades 

de emprego e necessidades formativas específicas nos campos do aproveitamento da 

biomassa, energia solar e eólica. 

Oportunidades de Investimento e Criação de Empresas 

A partir do trabalho desenvolvido de contacto com observadores privilegiados da 

Região e do diagnóstico do tecido sócio-económico algarvio foram identificadas opor-

tunidades de investimento e criação de empresas que de seguida se apresentam. 

Quer-se, no entanto, tornar claro que o elenco de oportunidades identificado não 

representa a avaliação pela equipa do projecto da viabilidade da sua aplicação prá-

tica em projectos empresariais.  

Muitas das oportunidades identificadas representam nichos de mercado, enquanto 

outras representam apenas áreas relativamente abrangentes de negócios, que care-

cem de melhor caracterização pelos potenciais empreendedores e das subsequentes 

análises de pré-viabilidade. 

1 Aquacultura  

Trata-se uma oportunidade genérica com múltiplas possibilidades de aplicação concreta. A 

Ria Formosa e o grande número de salinas desactivadas na Região permitem as condições 

de base para o desenvolvimento bem sucedido desta actividade já com alguma expressão 

nomeadamente na produção de bivalves e de algumas espécies como o robalo e a dourada. 

Parece no entanto existir capacidade para uma maior expansão do sector e de margem para 

a diversificação das espécies produzidas e dos métodos utilizados. Trata-se de uma activi-

dade com alguns requisitos importantes em termos de investimento e de tecnologias. É por 

isso recomendável a prossecução de estratégias de associação e joint-venture com investido-

res nacionais ou internacionais.  

Um dos obstáculos à actividade prende-se com a intervenção de 11 (onze) entidades públi-

cas no licenciamento de uma concessão na Ria Formosa, o que arrasta o processo pelo me-

nos por dois anos. A utilização de tecnologias em circuito fechado, das quais já existem al-

gumas experiências de sucesso, poderá possibilitar a superação destas dificuldades e a ex-
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pansão desta actividade para outros contextos geográficos . São condições fulcrais para este 

sector a existência na região dos técnicos necessários à instalação, gestão e manutenção de 

instalações, equipamentos e de animais. 

2 Design e produção de mobiliário metálico  

A existência de um forte sector turístico cria uma oportunidade para o desenvolvimento de 

pequenas indústria de produção de mobiliário metálico, nomeadamente para a indústria ho-

teleira e para uso doméstico.  

Esta actividade requer algum investimento, embora não muito expressivo.  

Desejavelmente estas iniciativas deveriam resultar do cruzamento de capacidades tecnoló-

gicas na área da transformação do metal, sector onde existe ainda um número importante 

de empresas na região, com técnicos e criativos de design. Pode por isso permitir a recupe-

ração de algumas empresas de metalomecânica da região, actualmente com problemas de 

viabilidade económica pelo progressivo enfraquecimento do sector industrial. 

A capacidade concorrencial das empresas que se possam instalar neste sector na região, fa-

ce ao mercado local deveriam resultar da capacidade de criar produtos diferentes, em pe-

quenas séries adequadas às necessidades particulares dos clientes, já que dificilmente se 

poderão impor pelo preço aos grandes produtores nacionais e europeus. 

A aposta no design é muito importante na viabilização dos projectos e na afirmação das em-

presas. A região, pelas suas condições naturais pode permitir a fixação de Designers nacio-

nais ou estrangeiros, que utilizem as unidades a constituir na produção de protótipos, com 

efeitos muito importantes na exportação de parte da produção. 

3 Design e produção de mobiliário de madeira  

Os mesmos argumentos que justificam a possibilidade de existirem oportunidades na região 

para o estabelecimento de novas iniciativas empresariais no sector do mobiliário metálico 

podem ser aplicadas à produção de mobiliário de madeira. 

Acresce neste caso a tradição nacional no sector e a forte base tecnológica disponível na Re-

gião Norte. 

Pode representar um valor acrescentado significativo a recuperação das tradições regionais 

na produção de mobiliário como traço distintivo das unidades a instalar. 

Estas deverão competir, uma vez mais, com base na qualidade, produção de pequenas séries 

e adequação da produção às necessidades dos clientes. 

4 Transformação de produtos alimentares frescos para o mercado local e ex-

portação 

A transformação de produtos alimentares frescos pode representar uma forma de fixação na 

região de valor acrescentado adicional à sua produção horto-frutícola e pecuária. 

Existem algumas experiências emergentes bem sucedidas na produção de sumos de citrinos 

que podem ser estendidos a outros sectores. 
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Parecem, ser de destacar por exigirem um investimento relativamente baixo a produção de 

alimentos pré-cozinhados ou apenas temperados dirigidos à restauração e às superfícies de 

distribuição alimentar e supermercados e a embalagem de produtos para o comércio ali-

mentar com maior qualidade e apresentação dos produtos. 

Estes pré-preparados alimentares podem contribuir para a densificação das relações inter-

sectoriais no sector alimentar, induzindo uma maior produção na agricultura e uma maior 

rentabilidade na restauração e no comércio alimentar. 

Sobretudo esta produção propiciaria aos supermercados a capacidade de apresentar os pro-

dutos de uma forma mais apelativa do consumo e com maior higiene. 

O aproveitamento da mão de obra qualificada local e algumas cozinhas bem equipadas em 

restaurantes pode ser o capital de base para o desenvolvimento desta actividade, com fortes 

possibilidades apenas com base no mercado local e com forte acréscimo sazonal. 

O desenvolvimento das redes viárias e ferroviárias pode permitir que, se esta actividade for 

bem sucedida, a competição no mercado de Lisboa, que representa cerca de 40% do consumo 

português. 

5 Produção de pré-cozinhados das especialidades tradicionais da Região 

A restauração no Algarve tem vindo a proceder, de forma lenta mas significativa, da gas-

tronomia regional, que sem ser das mais ricas e diversificadas do País apresenta no entanto 

alguma originalidade que excede as sardinhas assadas que, durante anos, se firmaram co-

mo única originalidade e alternativa. 

A produção de pré-cozinhados das especialidades tradicionais do Algarve pode ainda repre-

sentar uma boa oportunidade para a exportação, dada a grande receptividade que os mer-

cados europeus com grande capacidade aquisitiva demonstram para este tipo de produtos a 

que há que acrescer a notoriedade da região e os milhões de europeus que já visitaram a re-

gião como turistas. 

No processo de internacionalização é indispensável uma boa articulação com os grandes dis-

tribuidores europeus, para o que poderiam contribuir o elevado número de estrangeiros re-

sidentes no Algarve. 

Este tipo de produção pode por seu lado contribuir para uma maior utilização da gastrono-

mia regional nos restaurantes do Algarve e num forte incentivo à produção dos produtos tí-

picos da região. 

6 Produção de compotas e geleias 

O Algarve constitui 40% do mercado nacional de consumo de compotas e geleias em “godés”, 

nomeadamente para a restauração e hotelaria. 

A exemplo do que já ocorre na industria conserveira em que produção de pastas constitui 

uma actividade altamente rentável, complementar das conservas de peixe, a utilização dos 
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frutos rejeitados da calibração pode constituir uma oportunidade para uma nova actividade 

na região. 

Trata-se da produção de geleias e compotas, desejavelmente por métodos tradicionais, utili-

zando a fruta de produção regional que não possa ou não consiga entrar nos mercados. 

Julga-se que o tomate, o morango, os citrinos e o pêssego podem constituir a matéria-prima 

mais importante para a actividade a desenvolver. 

O próprio espessante a utilizar na produção pode ser obtido regionalmente a partir da fari-

nha de semente de alfarroba. 

Trata-se de uma actividade com um investimento inicial relativamente baixo, de natureza 

artesanal, cuja produção possa ser integralmente colocada no mercado regional. A sazonali-

dade da produção pode ser compensada pela capacidade de stockagem que a actividade pro-

porciona, alternado-se os períodos de produção e comercialização como actividade principal 

das unidades a constituir. 

7 Produção semi-artesanal de cerâmica decorativa 

Esta actividade pretende explorar o elevado mercado potencial que o turismo representa 

para a instalação de pequenas unidades de produção e comercialização de cerâmica orna-

mental. 

A atractibilidade da região para a fixação de criadores e artistas pode propiciar a sua utili-

zação na criação dos protótipos a serem produzidos. 

Trata-se de uma actividade com um investimento relativamente reduzido, que pode ser ex-

pandido à medida do crescimento do mercado das unidades que venham a ser constituídas. 

O Algarve possui já algumas experiências neste tipo de actividades que podem ser explora-

das e ampliadas. 

8 Produção de caracóis para exportação 

O Algarve possui condições climáticas que permitem a produção de caracóis para a exporta-

ção, nomeadamente para os mercados francês, norte-americano e canadiano. 

A utilização de estufas (prática já bem consolidada na região) poderá permitir a sua produ-

ção ao longo de todo o ano evitando a hibernação própria da espécie, permitindo realizar 

quatro ciclos reprodutivos por ano com produtividades muito elevadas e com custos compa-

rativos reduzidos face aos restantes produtores europeus. 

Para este efeito os potenciais promotores de iniciativas deverão procurar associar-se com 

produtores ou comerciantes dos mercados de origem que lhes possam aportar a tecnologia e 

as técnicas de produção adequadas a cada mercado. 

Trata-se de uma actividade que exige um investimento inicial relativamente baixo e com 

uma rentabilidade esperada elevada. 
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9 Produção de conservas de caracóis 

A existência na região de helicicultores permitirá a criação de uma oportunidade para a in-

dustria conserveira que, utilizando o mesmo equipamento das conservas de peixe, poderá 

proceder à sua exportação em conserva. 

Esta oportunidade é especialmente importante para a ocupação dos períodos de menor pro-

dução (Novembro a Março) nas unidades em funcionamento ou para a recuperação de pe-

quenas unidades encerradas mas com equipamento em estado de ser utilizado. 

É, portanto, uma oportunidade a ser promovida conjuntamente coma produção de caracóis 

com fortes efeitos sinérgicos de adensamento do tecido económico regional, recuperando ou 

potenciando unidades produtivas das actividades tradicionais. 

O elevado valor acrescentado nos mercados de destino tradicionais destas produções (Fran-

ça, EUA e Canadá) permite esperar boas rentabilidades da produção  alguma facilidade de 

escoamento, sobretudo se se conseguir a associação com produtores ou comerciantes já ins-

talados no mercado. 

10 Instalação e manutenção de equipamentos de refrigeração 

O sector do frio é um sector estratégico para o Algarve, quer pela sua importância na regu-

larização dos mercados agrícolas e das pescas, quer pela possibilidade de aumentar a incor-

poração de produtos regionais nos consumos sazonais do turismo, que são maioritariamente 

satisfeitos com importações. 

É reconhecida um a enorme debilidade da região e do país neste sector, recorrendo as em-

presas da região à importação de equipamentos e de técnicos para os seus investimentos. 

Este sector parece pois ser um sector onde se justificam investimentos empresariais com 

fortes possibilidades de sucesso, quer na instalação de equipamentos para venda de espaço 

de refrigeração a terceiros, quer na simples comercialização de equipamentos e na prestação 

de serviços de instalação e manutenção. 

Este tipo de iniciativas têm no entanto alguma exigência em termos de volume de investi-

mento pelo que são de desenvolver estratégias de associação com investidores da região, 

nomeadamente utilizando as mais valias geradas pelo sector imobiliário. 

11 Transformação de cortiça 

A produção e transformação de cortiça é um dos sectores em que a região foi historicamente 

especializada. 

Dispondo de matéria prima de elevada qualidade o Algarve era, no início do século a princi-

pal área de transformação de cortiça em Portugal. 

Fenómenos complexos, ligados a transformações tecnológicas e a mutações nas vias de co-

municação transferiram esta industria para outros locais do país. 
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Assiste-se, no entanto a alguma recuperação do sector na região o que pode permitir algu-

mas oportunidades para investimentos complementares, nomeadamente na produção de ar-

tefactos tradicionais e na transformação de subprodutos. 

As produções tradicionais de rolha são hoje objecto de um mercado altamente concorrencial 

e exigem investimentos muito importantes mas existem outras oportunidades que podem 

ser exploradas, nomeadamente aproveitando os efeitos da proximidade da matéria-prima, 

na região serrana recuperando artes e tradições locais. 

12 Produção e transformação da alfarroba 

A produção e transformação da alfarroba tem sido dos sectores onde se tem verificado um 

crescimento mais impressivo ao nível dos efectivos silvícolas da região. 

Este fruto tem potencialidades muito importantes permitindo mais de 40 aplicações, segun-

do alguns dos observadores. 

A extracção do óleo tem verificado na região um franco progresso, mas o aumento do efecti-

vo de árvores pode permitir o desenvolvimento de novas aplicações que importa explorar e 

que podem permitir o surgimento de novas iniciativas empresariais, em especial na região 

serrana, aquela que mais carente se encontra de diversificação da sua base económica com 

empreendimentos de valor acrescentado elevado. A produção de xarope de Alfarroba, por 

exemplo, ocupa uma posição importante nos mercados Europeus de produtos orgânicos, não 

existindo na região ainda nenhum aproveitamento sistemático deste produto 

13 Pesca desportiva de mar 

A dotação do Algarve com um número importante de marinas (Vilamoura e Lagos já exis-

tentes, Vila Real de Santo António, Olhão e Portimão, em construção ou projectadas) irão 

permitir atrair um numero maior de turistas cujo objectivo é a fruição do mar (e não apenas 

da praia). 

Entre as actividades que se podem desenvolver a partir das marinas, e também dos portos 

que a região possui é a pesca desportiva de mar. 

Esta actividade pode permitir a reconversão de algumas embarcações da frota da região, 

utilizando competências de pescadores que não encontram emprego no sector pesqueiro em 

recessão. 

14 Pesca desportiva de rio 

A utilização dos rios, ribeiras e barragens da região para a pesca de rio pode permitir criar 

percursos alternativos na região serrana do Algarve, com a consequente densificação do te-

cido sócio-económico desta região desfavorecida do Algarve. 

Embora provavelmente não deva permitir criar um número importante de empregos, pode 

servir como complemento a outras actividades e a instalação ou rentabilização de equipa-

mentos turísticos que se instalem no Interior. 
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15 Guias turísticos para percursos alternativos 

Uma das dificuldades na atracção de turistas para as regiões interiores do Algarve é o des-

conhecimento que sobre elas existe, mesmo por parte de muitos dos habitantes e naturais 

da região. 

No quadro de trabalhos de desenvolvimento local desenvolvidos para a Serra Algarvia têm 

sido efectuados levantamentos minuciosos de pontos de interesse nessa região sobre os 

quais se podem constituir percursos turísticos para os turistas. 

Para além dessa actividade poder permitir criar um número relativamente importante de 

empregos, pode permitir criar um número ainda mais elevado de empregos em actividades 

proporcionadas pelos visitantes atraídos para estas regiões presentemente isoladas dos flu-

xos turísticos do litoral. 

Esta opção pode ainda proporcionar uma saída profissional para um número importante de 

jovens diplomados com cursos de turismo que não encontram ocupação nos sectores tradici-

onais, mas que possuem competências profissionais específicas para o seu exercício. 

16 Serviços personalizados de acompanhamento de turistas 

De uma forma global o Algarve possui poucas ofertas para a satisfação de turistas de maior 

capacidade aquisitiva e que pretendem obter um serviço personalizado de acompanhamen-

to, a exemplo do que existe em todos os destinos turísticos que concorrem directamente com 

a região. 

Este acompanhamento pode permitir a maior utilização de todos os pontos de interesse do 

litoral e do interior. A criação destes serviços pode permitir uma introdução contextualizada 

dos turistas às tradições culturais e gastronómicas do Algarve. 

Esta familiarização permitirá que os que visitam a região possam fazer uma promoção da 

região com um espectro de pontos e aspectos de interesse mais diversificados, com efeitos 

multiplicadores na procura futura do turismo do Algarve. 

17 Produção de rendas de bilros e outras artes tradicionais 

Têm vindo a ser desenvolvidos no Nordeste algarvio esforços importantes de recuperação de 

artes tradicionais, como a renda de bilros. 

Estas actividades têm vindo a conhecer uma procura crescente nos mercados de maior ca-

pacidade aquisitiva, em que o interesse por produtos crescentemente individualizados e di-

ferenciados, estando dispostos a pagar por essa diferenciação e originalidade. 

As artes tradicionais possuem já circuitos comerciais especializados que garantem a sua 

genuinidade e originalidade e permitem a obtenção de um importante valor acrescentado na 

sua produção, justificando o esforço colocado na sua recuperação e a sua transformação em 

actividades empresariais. 
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18 Doçaria regional 

A doçaria regional do Algarve apresenta alguma originalidade, muito para além do D. Ro-

drigo (produto que se encontra em processo de certificação com denominação de origem) e 

dos doces de amêndoa, importantes que têm vindo a ser industrializadas em prejuízo da sua 

qualidade. 

A recuperação dos segredos da doçaria regional é um processo em curso que pode permitir a 

criação de novas iniciativas empresariais com destino ao mercado interno da região ou à 

sua exportação. 

Apenas uma produção consistente e com alguma dimensão pode permitir a sua colocação 

nos circuitos de distribuição nacionais e internacionais, que manifestam crescente interes-

ses em produtos de mais elevado valor e originalidade. 

19 Restauração de cozinha tradicional 

Segundo alguns observadores apenas 20 dos 17.000 restaurantes da região praticam uma 

verdadeira cozinha regional, recuperando as receitas tradicionais e utilizando os produtos 

da região. 

O sucesso que os restaurantes que optam por este tipo de cozinha apresentam permite clas-

sificar esta actividade como uma oportunidade para a emergência de novas iniciativas em-

presariais ou para a reconversão de parte dos estabelecimentos existentes. 

A criação de cursos de formação sobre a cozinha regional pode contribuir de forma determi-

nante para este processo que possa caracterizar e diferenciar a oferta turística da região. 

20 Industrias e serviços ligados à protecção do ambiente 

O ambiente é o mais importante recurso do Algarve. A sua protecção constitui uma necessi-

dade estratégica para o futuro. 

A crescente consciencialização dos actores regionais do desenvolvimento para esta realidade 

pode permitir a criação de um mercado para a produção de equipamentos e serviços ligados 

à protecção do ambiente. 

Este tipo de actividades permite uma associação entre trabalho altamente qualificado utili-

zando as competências geradas na UAL com trabalho pouco qualificado (em que a região é 

abundante) com grande potencial de emprego. 

O desenvolvimento deste tipo de iniciativas empresariais pode com vantagem ser desenvol-

vido por associação com parceiros nacionais e internacionais detentores de tecnologias  e 

experiência nesta área. 

Os 2 futuros sistemas intermunicipais de  tratamento de RSU são sem dívida o início de um 

grande mercado de serviços ligados aos 3 R (Recuperar; Reutilizar; Reciclar) 

De destacar ainda o esforço a empreender na serra de Monchique, em matéria ambiental, se 

se quiser manter a intensa actividade de suinicultura aí presente, altamente poluente nas 

condições actuais. 
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A gestão dos actuais parques naturais, bem como a das áreas inseridas na rede Natura 

2000, que irão ocupar cerca de um terço do território do Algarve, permitem afirmar que as 

oportunidades de criação de actividades e emprego neste campo são potencialmente mais 

elevadas do que em sectores tradicionais onde se assiste a algum retrocesso.  A aposta nas 

qualificações pessoais e profissionais para este sector afiguram-se como estratégica para o 

desenvolvimento regional a curto e médio prazo. 

21 Unidades de turismo rural e agroturismo 

Têm vindo a ser identificadas e cadastradas na região interior do Algarve vários “montes” 

abandonados ou com severas reduções da sua população. Resulta deste facto a existência de 

um número elevado de alojamento, muitos deles de construção tradicional em pedra. 

O valor comercial destas unidades de alojamento é relativamente baixo. 

Pode-se assim admitir a existência de oportunidades para o lançamento de unidades de tu-

rismo rural praticamente inexistentes na região que podem atrair um número significativo 

de turistas para os quais o sol e a praia possa não ser o único atractivo do Algarve. Até por-

que a praia pode sempre ser acedida com alguma facilidade a partir do interior da região. 

Este tipo de investimentos pode beneficiar de importantes apoios no âmbito do SIFIT pelo 

que se pode facilitar a sua realização por empresários sem uma grande capacidade de inves-

timento inicial. 

O desenvolvimento destes equipamentos pode ser vital para a afirmação de iniciativas nas-

centes na zona serrana do Algarve e para a fixação de população jovem no interior. 

Paralelamente, existe já algum dinamismo por parte de agricultores interessados em recon-

verter parte das suas explorações agrícolas para utilização turística, integrada na vida ru-

ral e articulada com o consumo dos excedentes agrícolas e dos produtos produzidos e trans-

formados localmente. Foi recentemente constituída uma associação de prestadores turísti-

cos que tenta aglutinar os prestadores existentes e dinamizar um sector que apresenta mui-

tas potencialidades de crescimento.  Também aqui, a qualidade profissional dos recursos 

humanos envolvidos é directamente proporcional é qualidade do produto turístico colocado 

no mercado. 

O surgimento de este tipo de oferta hoteleira alternativa pode ter uma importância decisiva 

na transformação do perfil do turismo da região. 

22 Comercialização e distribuição dos produtos tradicionais da Região 

Uma das dificuldades do desenvolvimento da produção dos produtos tradicionais da Região 

prende-se com a dificuldade do seu escoamento dada a periferização que resulta das dificul-

dades nas acessibilidades intra e inter-regionais. 

A criação de pequenas empresas especializadas na comercialização daqueles produtos pode 

possibilitar a criação de iniciativas viáveis, ao mesmo tempo que se reforçam as condições 

para o fortalecimento da produção artesanal. 
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Trata-se de uma actividade com um investimento inicial relativamente baixo e que pode ser 

adequadamente desenvolvida por indivíduos residindo na zona da Serra. 

23 Hortofruticultura 

A Hortofruticultura no Algarve é uma actividade rentável e com boas condições de cresci-

mento e afirmação, quer utilizando tecnologias de produção forçada ao ar livre. 

Dentre as actividades mais interessantes destaca-se a produção de citrinos, que assume um 

papel líder no sector e na região, com um pomar de 17.000 ha. 

A região consegue culturas temporãs com muito importantes vantagens nos mercados euro-

peus, donde resulta uma significativa vantagem comparativa na comercialização e na ob-

tenção de margens muito importantes. 

24 Apicultura 

O Algarve possui uma importante tradição na produção de mel de qualidade, possuindo a 

Serra de Monchique a denominação de origem para a sua produção. 

Para além do produto principal (o mel) a apicultura permite a comercialização de outros 

produtos mais valorizados como o pólen, a geleia real e a propólis. Numa outra linha de di-

versificação de produtos anote-se a produção de aguardente de mel. 

Parece existir ainda importante espaço para o aumento da produção e do número de produ-

tores, constituindo mais uma oportunidade para a diversificação da base económica da Re-

gião da Serra utilizando as produções tradicionais. 

25 Exploração industrial de algas 

Existem na região unidades pioneiras na utilização das algas da Ria Formosa para a produ-

ção de cosméticos e produtos de beleza. Esta experiência apoiada pelo NACE e constituindo 

um spin-off da Universidade é claramente uma boa prática que importa replicar e dissemi-

nar. 

As potencialidades biológicas da Ria Formosa, além de não serem exploradas são, em boa 

medida desconhecidas e este é uma oportunidade para a região. 

Para o desenvolvimento deste tipo de actividades deverão ser mobilizadas as competências 

criadas na Universidade, quer no âmbito dos cursos tecnológicos, mas também deverá ser 

estimulada a associação destas competências às qualificações nas áreas empresariais e de 

marketing. 

26 Serviços de higiene e qualidade alimentar 

A qualidade e higiene alimentar constitui uma das áreas onde a hotelaria e principalmente 

a restauração da região do Algarve tem necessidade de melhorar. 

Atendendo à baixa qualificação profissional dos gestores e activos do sector da restauração e 

do comércio alimentar a prestação de serviços nesta área possui um elevado mercado poten-
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cial que crescerá à medida que forem aumentando as exigências dos consumidores e dos re-

gulamentos das actividades. 

Esta actividade de prestação de serviços possui um baixo investimento inicial e existem al-

gumas experiências pioneiras que podem abrir os mercados e criar um efeito demonstração 

para os clientes potenciais destes serviços, cujo número na região se pode contar por deze-

nas de milhar (número de restaurantes e de estabelecimentos de comércio alimentar). 

27 Consultoria e prestação de serviços de qualidade e certificação 

A articulação entre a Universidade - com um papel fundamental no campo da experimenta-

ção, análise laboratorial e definição de parâmetros de qualidade – as associações sectoriais e 

as entidades responsáveis pela formação profissional, terá de ser reforçada durante os pró-

ximos anos, num esforço conjunto de definição de produtos de elevada qualidade e especifi-

cidade, capazes de respeitar as normas de qualidade e certificação mais elevadas.   

Urge igualmente adaptar os recursos humanos e as estruturas de análise dos processos 

produtivos industriais a produtos locais tradicionais. Embora já exista uma “bolsa” de co-

nhecimento e de técnicos nesta área, ela terá de ser diversificada e complementada.  

A qualidade e a certificação constituem assim uma oportunidade de desenvolvimento de no-

vas actividades e empregos que servirá como infra-estrutura de suporte ao desenvolvimento 

sócio-económico da região. 

28 Pluriactividade agro-silvo-pastoril 

A viabilidade económica e social de muitas zonas da região apenas faz sentido se for pensa-

da enquanto articulação entre a actividades agrícola, a silvícola e a pastoril.   

A baixa produtividade que cada uma destas actividades isoladas apresenta pode ser trans-

formada em mais-valia pela sua articulação e integração numa pluriactividade que ainda 

permite o aparecimento de actividades de transformação de excedentes e a sua colocação em 

mercados locais específicos, tais como o do turismo em espaço rural.   

Esta integração de actividades pressupõe alterações substanciais nos suportes formativos 

tradicionais e uma nova abordagem nas metodologias de formação nestes domínios. 

29 Prestação de serviços de animação local 

Em contextos deprimidos, tais como os que se podem encontrar no interior da região, o pa-

pel dos serviços de animação local têm vindo a assumir uma importância crucial na inver-

são das tendências e na mobilização do potencial endógeno.  

 A preparação destes técnicos e serviços já atingiu um nível de elevada qualidade, servindo 

mesmo de referência para situações análogas noutras regiões.  A continuação da aposta 

neste sector e o aperfeiçoamento das metodologias de animação é uma continuação lógica do 

que de melhor se tem feito no campo do desenvolvimento local. 

Em contexto litoral, a animação pode igualmente desempenhar um papel importante, tanto 

na preparação e implementação de programas de lazer e ocupação de tempos livres, durante 
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a época alta, como na animação da população residente durante a época baixa, ocasião em 

que se verifica um acentuado declínio dos níveis de atendimento de actividades sociais e 

culturais.   

Desta forma poderiam ser viabilizados equipamentos e serviços culturais que ainda não en-

contraram mercado no Algarve, devido a irregularidades extremas na sua utilização. 

30 Serviços pessoais de catering 

A prestação de serviços aos idosos e aos activos em meios urbanos tem ganho um peso par-

ticular, contando-se entre as actividades que maior crescimento apresentam na estrutura 

de emprego dos países desenvolvidos. 

O Algarve embora possua níveis de urbanização (população urbana e dimensão das cidades) 

ainda relativamente baixos, possui no entanto um nível de rendimento para extractos im-

portantes da população que lhe permitem poder utilizar serviços de proximidade que au-

mentem a qualidade de vida das suas populações. 

Um dos serviços que tem vindo a ganhar peso é catering, permitindo substituir as desloca-

ções para compras.  

Este serviço é particularmente útil para os idosos, que possuem maiores limitações à sua 

mobilidade. Neste âmbito o catering alimentar, de compras ou de refeições confeccionadas 

tem sido visto como um dos mais importantes serviços de proximidade englobado na econo-

mia social de apoio aos idosos dependentes. 

No entanto o conceito pode ser alargado a outros nichos de mercado, como sejam o dos acti-

vos e o dos estabelecimentos hoteleiros sem room service, que conseguem desta forma, sem 

investimento alargar o leque de serviços oferecidos. 

Este tipo de iniciativas empresariais não requerem grandes investimentos iniciais e podem 

ser uma forma interessante de criar hábitos de compras na Internet (um dos meios de co-

municação mais utilizados para este tipo de serviços). 

31 Serviços pessoais de cuidados de saúde à terceira idade 

O marcado envelhecimento da população da região (17,3% tinham em 1991 mais de 65 

anos), transforma o conjunto de serviços de proximidade vocacionados para o acompanha-

mento de idosos e a prestação de cuidados de saúde num sector com imensas potencialida-

des de criação de actividades. 

A existência de um elevado número de residentes estrangeiros idosos, habitando frequen-

temente dispersos e em locais de acessibilidade difícil, acrescenta mais potencialidades a 

este tipo de serviços. Já existem mesmo em funcionamento no Algarve sistemas autónomos 

de acompanhamentos médico/social/psicológico de cidadãos estrangeiros, suportados por se-

guradoras e com corpos técnicos agindo localmente. 

Actualmente, existem reduzidos recursos humanos com competências profissionais para es-

te tipo de actividades, fora do circuito hospitalar.  
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32 Serviços de manutenção de segunda habitação e condomínios 

O Algarve possui um muito importante parque de segunda habitação. Este tipo de aloja-

mento, pouco utilizado, apresenta requisitos de manutenção elevados e constitui uma opor-

tunidade importante para a criação de iniciativas empresariais. 

Esta actividade pode desdobrar-se por três áreas fundamentais de actividade: a manuten-

ção de habitações, incluindo a sua visita regular fora dos períodos de utilização e a prepara-

ção para as utilizações (mudança e lavagem de roupas, limpeza, etc.); a realização de pe-

quenas reparações e manutenção dos equipamentos domésticos; a realização dos mesmos 

serviços para condomínios ou a gestão de condomínios. 

Parece-nos ser um tipo de actividade com elevado potencial de crescimento na região e que 

pode contribuir para a criação de um importante número de empregos. 

Para o desenvolvimento deste tipo de actividades importa que sejam criadas as formações 

específicas requeridas, nomeadamente no âmbito da formação de técnicos de manutenção de 

habitações que possam realizar as pequenas intervenções requeridas (pintura, electricida-

de, canalização, carpintaria, reparação de alumínios, etc.). 

Deve referir-se que esta actividade é particularmente interessante dado o seu elevado mer-

cado potencial e o baixo montante de investimento exigido para o início da mesma. 

Muito interessante será a associação deste tipo de serviços ao catering alimentar que per-

mita aos possuidores de uma segunda habitação no Algarve o usufruto de serviços próximos 

dos serviços hoteleiros nas suas casas particulares. 

33 Produção de páginas para Internet 

Existem algumas experiências piloto interessantes na produção de serviços de design e pro-

gramação de páginas para a Internet. 

A vulgarização da Web como meio de comunicação e de apresentação das empresas e dos 

indivíduos torna cada vez maior a necessidade de utilizar meios gráficos de qualidade nos 

materiais apresentados. 

Para a realização deste tipo de serviços exige-se a combinação de conhecimentos informáti-

cos de programação (para a realização de alguns serviços complexos que podem ser direc-

tamente prestados nas páginas) e, sobretudo, capacidade e competência específica em de-

sign. 

Esta actividade pode ser perfeitamente deslocalizada em termos dos locais de produção e 

utilização. As experiências conhecidas na região realizam a quase totalidade da sua produ-

ção para o mercado externo. 

A criação deste tipo de indústria na região pode permitir fixar alguns criativos dadas as su-

as excelentes condições climatéricas e ambientais. 
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O desenvolvimento deste tipo de actividades parece ser uma importante oportunidade a ser 

apoiada e explorada , com importante potencial de criação de emprego altamente qualifica-

do no Algarve e a fixação de um valor acrescentado significativo. 

34 Promoção de vendas na Internet 

Associado à utilização da Internet para fins lúdicos, tem vindo a ser ampliada a sua vocação 

como plataforma de vendas. Muito embora subsistam dificuldades na realização de transac-

ções financeiras seguras, cada vez mais se alarga a oferta de produtos e serviços disponíveis 

neste meio de comunicação global e cresce exponencialmente as transacções que nela são 

efectuadas. 

A natureza deslocalizada das actividades pode permitir a criação de empresas especializa-

das na realização destas operações, com a fixação de novas oportunidades de emprego, in-

dependentemente do loca onde se situam as empresas que oferecem os serviços e produtos e 

o local onde se encontram os clientes. 

Julgamos que o Algarve pode constituir um espaço privilegiado para a criação de iniciativas 

nesta área e se justifica plenamente o apoio a iniciativas que tenham este objectivo, dada a 

existência de recursos humanos qualificados para o efeito e ser local com elevada qualidade 

de vida. 

35 Produção de ervas aromáticas 

Existe um mercado nacional e internacional crescente para as ervas aromáticas e a região 

apresenta condições óptimas para a sua produção, particularmente segundo restritas nor-

mas de qualidade e de certificação. 

O know-how neste campo tem vindo a ser consolidado, sendo importante neste aspecto a co-

laboração entre a Universidade e a investigação agrária oficial.   

A disseminação de metodologias e técnicas adequadas, sob a forma de formação profissio-

nal, possibilitaria um valor acrescido aos agricultores existente e a jovens agricultores, que 

teriam a oportunidade de complementar a sua pluriactividade tradicional com mais uma 

actividade geradora de riqueza, aumentando assim a viabilidade económica da exploração.  

36 Aproveitamento industrial da esteva 

A esteva constitui uma espécie particularmente abundante no Nordeste algarvio, tradicio-

nalmente utilizada como lenha para fornos ou lareiras possui alguma capacidade de se 

transformar em matéria prima para actividades inovadoras. 

Estudos realizados pela Universidade de Coimbra apontam para a possibilidade da sua uti-

lização para a produção de resinas com elevado valor comercial destinadas ao mercado da 

industria química. 

sua lenha pode constituir também um importante recurso com valor comercial, desde que 

convenientemente tratada e acondicionada, sob a forma, por exemplo, de briquetes. Contu-

do não se deverá perder de vista que o coberto vegetal das regiões onde predomina a esteva 
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é muito sensível, devendo qualquer exploração intensiva rodear-se dos cuidados necessários 

para evitar a erosão dos solos. 

Trata-se de uma área a explorar e que pode valorizar o potencial de desenvolvimento da zo-

na serrana do Algarve, criando um número importante de empregos quer de pessoal qualifi-

cado quer de pessoal indiferenciado para a recolha. 

37 Tele-trabalho 

Da mesma forma que se considera a Internet uma oportunidade para a criação de empre-

sas, julgamos que o tele-trabalho possa ser uma saída para muitos dos activos da região.  

Poderá igualmente desempenhar um papel importante na reabilitação de deficientes, que 

poderão assim aceder ao mercado de trabalho global. 

Para tal importa reforçar as qualificações em línguas de activos com qualificações técnicas 

específicas e motivação para o desenvolver. 

Importa para tanto que possam ser criadas as condições para a divulgação deste tipo de 

trabalho e realizada uma adequada divulgação das experiências conhecidas, suas vantagens 

e inconvenientes. 

38 Agências de viagens especializadas em turismo desportivo 

O turismo desportivo tem constituído um dos nichos de mercado que tem tido melhores re-

sultados na procura de diferentes sazonalidades para a utilização dos equipamentos hote-

leiros na região. 

Existe já uma procura razoavelmente importante dirigida ao Algarve para este tipo de tu-

rismo pelo que parece haver condições para o lançamento de iniciativas empresariais espe-

cificamente vocacionadas para a sua organização. 

Este tipo de actividade pode permitir aumentar a empregabilidade dos diplomados com cur-

sos de turismo que têm algumas dificuldades de colocação. 

39 Agências de viagens especializadas em turismo de incentivo 

Os mesmos argumentos que se utilizaram para a justificação de empresas especializadas no 

turismo desportivo podem ser aduzidos para a organização de viagens de incentivo, o que 

pode constituir uma nova vertente na oferta turística da região que nunca experimentou o 

desenvolvimento que potencialmente possui. 

40 Agências especializadas em congressos 

A realização de congressos e encontros profissionais é outro mercado turístico para o qual o 

Algarve se encontra razoavelmente dotado e que pode experimentar um importante cresci-

mento com ganhos significativos de ocupação das unidades hoteleiras for a da época alta da 

praia. 

A criação de empresas especializadas no apoio a este tipo de eventos pode permitir aumen-

tar o número de realizações na região e a criação de um número significativo de empregos 

directos e indirectos. 



As Potencialidades da Região do Algarve 

 

  

 

CIDEC – Centro Interdisciplinar de Estudos Económicos 

Página 163 

 

 

Constitui-se portanto este sector numa oportunidade para a promoção de iniciativas empre-

sariais que merece ser apoiada e incentivada. 

41 Agências de viagens especializadas em turismo rural, agroturismo e ecotu-

rismo 

O crescente mercado do turismo em espaço rural e do turismo ambiental, particularmente 

oriundo do norte e centro da Europa, aliado a uma preferência pelas amenidades climáticas 

que caracterizam a região do Algarve, tornam-no num destino preferencial de grupos espe-

cíficos de turistas, buscando um conjunto preciso de características e um padrão de quali-

dade elevado.   

A orientação deste mercado de elevado potencial para a região deverá constituir uma acti-

vidade igualmente importante, sendo as centrais de reservas e as agências de turismo espe-

cializadas nestes produtos duas das sua manifestações mais comuns.  Estas actividades só 

poderão singrar se integrarem efectivos humanos de sólida formação pessoal e profissional.   

Actualmente, ainda subsistem muitas lacunas nas formações destes tipos de profissionais. 

42 Serviços de apoio à náutica de recreio 

A náutica de recreio conheceu desde finais da década de 80 um significativo e importante 

crescimento no nosso país. 

O Algarve tem conhecido um importante incremento do número de equipamentos náuticos 

de que dispõe (marinas e portos de recreio). 

No entanto este crescimento não tem sido acompanhado por um concomitante acréscimo nos 

serviços de apoio que necessita, mantendo-se uma situação particularmente precária das 

estruturas que a região possui. 

Estes serviços vão da manutenção mecânica das embarcações, passando pelos serviços de 

limpeza e manutenção geral, guarda e recolha for a da utilização e transportes, até à pres-

tação de serviços de apoio à navegação, criação e experimentação de percursos, formação 

dos desportistas. 

Existe um importante potencial que importa desenvolver de forma organizada. O Algarve 

pode ser um local de excelência para a náutica, mas as estruturas que estão a ser criadas 

carecem de enquadramento e complemento, o que constitui uma indiscutível oportunidade 

ara a emergência de iniciativas empresariais. 

Para este efeito exige-se também um esforço formativo adequado. 

43 Comércio de apoio à náutica de recreio 

Para além da prestação de serviços a náutica de recreio proporciona a emergência de opor-

tunidades comerciais importantes em ramos a ela ligados. 

Assim , torna-se possível a diversificação do sector comercial da região com o estabeleci-

mento de unidades especializadas no sector. 
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44 Design e confecção de vestuário de lazer (praia, golfe, surf, etc.) 

A caracterização do Algarve como região de turismo não tem sido acompanhada pelo desen-

volvimento de uma industria de confecção de vestuário que destaque esta característica. 

A oferta existente é quase exclusivamente suportada por empresas que se encontram no ex-

terior da região. 

Existe no entanto uma importante procura de artigos com alto valor acrescentado que utili-

zem os recursos naturais e características da região.  

Um bom exemplo são a T-shirts pintadas à mão, transformando-se em objectos exclusivos 

pelas quais se pode pedir um valor elevado. De igual modo se pode sustentar uma pequena 

indústria de vestuário que faça da qualidade e da originalidade a sua forma de afirmação, 

sendo certo que nunca poderá entrar em competição pelo preço com as grandes empresas 

industriais. 

As iniciativas empresarias a desenvolver deverão, assim, que ter como argumento principal 

a criatividade e o design e a procura de nichos de mercado, como estratégia de arranque, 

evitando investimentos elevados em equipamentos. 

45 Produção de calçada portuguesa 

A calçada portuguesa tem-se afirmado como uma forma de revestimento de exteriores e in-

teriores que parece resistir a ciclos de moda. 

Este tipo de revestimento, durável, fresco e fácil de manter tem uma grande procura na re-

gião por particulares, a que há que fazer acrescer a procura para obras públicas pelas au-

tarquias. 

Esta procura tem sido satisfeita, em grande parte pelo recurso a mão de obra externa à re-

gião atingindo muitas vezes valores elevadíssimos. 

Esta actividade é claramente uma oportunidade que exige formação específica que pode ser 

ministrada com elevado sucesso de empregabilidade dos seus formandos. 

A criação de empresas especializadas na produção deste tipo de revestimentos, eventual-

mente até produzindo uma oferta mais elaborada e evoluída que a tradicional constitui uma 

oportunidade segura que importa desenvolver e apoiar. 

46 Produção de revestimentos em pedra 

A construção tradicional da região, nomeadamente na zona da Serra, incluí a utilização de 

xisto como material de revestimento. 

No entanto o arquétipo da construção da região que se tem vindo a constituir não inclui a 

utilização destes materiais, para os quais existem recursos abundantes na região e que re-

presenta a recuperação de uma parte das suas tradições. 

Parece portanto que o desenvolvimento de iniciativas empresariais especializadas na oferta 

deste tipo de revestimentos pode constituir uma oportunidade para a criação de iniciativas 
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empresarias. Estas iniciativas podem ter origem na zona da Serra e vender os seus produ-

tos e serviços no litoral o que constituiria uma importante forma de transferência de Valor 

Acrescentado das zonas mais desenvolvidas da região para aquelas menos favorecidas. 

47 Construção em materiais tradicionais e ecoconstrução 

As técnicas tradicionais de construção, adaptadas às características climáticas de cada sub-

região e utilizando com sabedoria os materiais locais, são cada vez mais procuradas, exis-

tindo no entanto muito poucos técnicos que dominem a sua concepção.  São igualmente es-

cassos os operários que possuem os conhecimentos operativos sobre este tipo de edificações.   

A formação em técnicas construtivas tradicionais, em metodologias de conservação energé-

tica e em integração na paisagem mediterrânea, afigura-se fundamental, tanto a nível su-

perior para engenheiros, arquitectos e desenhadores -  como ao nível da execução, para pe-

dreiros, canteiros e ajudantes.  A renovação urbana e a construção de novas habitações se-

riam os principais mercados para esta oferta de serviços. 

A existência de fortes motivações para a autoconstrução poderia ser igualmente enquadra-

da neste processo formativo, tirando proveito das motivações individuais, providenciando os 

indispensáveis conhecimentos e metodologias e canalizando esses impulsos para a produção 

de formas construtivas mais adequadas e integradas do que as que têm vindo a ser sistema-

ticamente edificadas no Algarve. 

48 Exploração e produção de rochas ornamentais 

A produção de rochas ornamentais possui já alguma importância na região, apresentando 

no entanto algumas oportunidades de diversificação com recursos a novos materiais e técni-

cas, no sentido de realizar localmente produtos acabados e não apenas matérias primas pa-

ra outras transformações. 

Importa portanto apostar na formação das actividades de design e transformação das ro-

chas ornamentais, gerando neste processo mais emprego e fixando na região grande parte 

da riqueza que a fileira da pedra ornamental encerra. 

O aproveitamento dos restos na transformação da brecha e do mármore é uma dos 

nichos que apresenta potencialidades importantes a prosseguir, em actividades de 

caracter quase artesanal e criativo, com um baixo investimento inicial e com um 

mercado potencial importante. 

Uma outra actividade que já foi desenvolvida na região com sucesso e que se extinguiu é a 

produção de tampos de mesa com embutidos de pedra. Esta actividade se associada a uma 

boa qualidade de design permite a obtenção de excelentes preços no mercado, rentabilizan-

do a actividade, até porque uma parte desse mercado pode ser obtida localmente. 
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49 Organização de serviços culturais e recreativos de apoio ao turismo 

A apreciação da oferta turística da região que é efectuada por observadores privilegiados ou 

meros utilizadores é coincidente na identificação de uma oferta cultural e recreativa parale-

la que a enriqueça e qualifique. 

Esta realidade permite a existência de uma oportunidade para operadores especializados 

que promovam eventos culturais e recreativos orientados para o turismo, na época alta e 

que estimulem os consumos culturais dos residentes ao longo de todo o ano. 

A região possui um número importante de infra-estruturas culturais que se encontram sub-

tilizadas e que permitem multiplicar esta oferta sem grandes investimentos de base. 

Trata-se de uma área de oportunidades que para além dos efeitos directos que possa ter, na 

criação de riqueza e emprego, pode ter um efeito ainda mais importante na revitalização e 

requalificação da oferta turística da região. 

Parece-nos, pois, ser uma área estratégica em termos da promoção de iniciativas empresa-

riais pela importância dos seus efeitos induzidos. Deve por essa razão ser objecto de especial 

incitação. 

50 Utilização turística da faina da pesca (reconversão ou utilização alternativa da 

frota existente) 

A faina da pesca é um elemento de caracterização da região que nunca conheceu uma efec-

tiva exploração em termos das suas potencialidades como actividade de animação comple-

mentar do turismo. 

Num contexto em que a actividade pesqueira da região tem vindo a ver ameaçada a sua so-

brevivência, importa detectar todas as formas que possam contribuir para a viabilização 

das empresas existentes ou para o lançamento de novos projectos no sector. 

Assistir a um dia da vida os pescadores é seguramente um programa aliciante para qual-

quer turista que visite o Algarve e pode significar um rendimento importante para a explo-

ração das embarcações. 

Existem no entanto bloqueios regulamentares que dificultam a especialização de uma ou 

mais traineiras da região na realização deste tipo de oferta turística. Impõe-se a concerta-

ção de esforços das entidades públicas para a viabilização desta actividade que pode recor-

rer a saber fazer abundante na região, equipamentos que, com algumas adaptações, podem 

ser imediatamente utilizados e que pode contribuir, por mais uma via para a diversificação 

da oferta. 

Esta oportunidade é especialmente interessante na medida em que se trata da valorização 

de uma actividade tradicional em rápida recessão, com potencial interessante de criação (ou 

manutenção) de empregos, com importantes efeitos induzidos para o sector turístico. 
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51 Prestação de serviços ambulatórios de apoio a residentes idosos 

O Algarve é uma região que possui boas condições naturais para a atracção de residentes 

idosos, com origem nos países com maiores níveis de desenvolvimento. 

Para que tal fluxo não ganhe expressão têm fortemente contribuído a falta de infra-

estruturas hospitalares e médicas adequadas às exigências destes potenciais residentes e a 

ausência de pessoal com competências específicas para o efeito. 

A possibilidade de se dar, na região, um salto qualitativo muito significativo com a entrada 

em funcionamento do Hospital Distrital de Portimão e a passagem do Hospital de Faro a 

Hospital Central, permite antecipar a oportunidade que se venha a colocar para a prestação 

de serviços ambulatórios a residentes idosos. 

Estes serviços incluem a prestação de serviços de cuidados primários de assistência de en-

fermagem, o catering alimentar, os serviços de limpeza de habitações e a manutenção de 

habitações. 

A existência desta oferta permite a fixação de residentes com elevado poder de compra e 

sem que se torne necessária a criação de empreendimentos vocacionados para o efeito. 

Para além disso iniciativas nesta área podem ter o seu arranque no quadro da prestação de 

serviços a residentes dependentes, no quadro da Economia Social e que ganhem capacidade 

de auto-sustentação gradual. 

52 Prestação estruturada de serviços de guarda de crianças 

A guarda de crianças para residentes ou turistas, representando uma necessidade recorren-

te e uma oportunidade de emprego, é uma área onde se justifica uma maior estruturação da 

oferta de serviços. 

Em todos os países desenvolvidos esta actividade funciona como uma forma de obtenção de 

algum ganho pelos estudantes universitários. 

O Algarve possui todas as condições para que esta actividade se possa desenvolver, dando 

origem a algumas iniciativas empresariais, com potencial de criação de emprego e de gera-

ção de valor acrescentado, ao mesmo tempo que se permite aos turistas uma maior liberda-

de na fruição da região. 

Estas empresas podem encontrar uma parte importante da sua procura nas unidades hote-

leiras que passam assim a oferecer mais um serviço aos seus clientes sem aumento de cus-

tos de estrutura ou investimento.  

53 Produção de conteúdos para audiovisual 

Foram identificadas oportunidades específicas de desenvolvimento de actividades de produ-

ção de conteúdos para audiovisual, nomeadamente no âmbito de projectos de desenvolvi-

mento da televisão por cabo e do pay per view. 

Esta actividade pode constituir uma extensão natural das actividades ligadas à informática 

e ao audiovisual que se têm vindo a instalar na região, com efeitos sinérgicos muito impor-
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tantes entre si e correspondendo a um padrão de desenvolvimento de um cluster de activi-

dades muito interessante para o seu desenvolvimento sócio-económico. 

54 Prestação de apoio a produção cinematográfica e videográfica 

As características ambientais do Algarve qualificam a região para a produção cinematográ-

fica e sobretudo para a produção de pequenos clips televisivos. 

No âmbito deste trabalho foi possível identificar como um dos maiores clientes deste tipo de 

serviços na região é a conhecida estação de televisão MTV. 

O apoio local continua a ser efectuado de forma não estruturada sem que se fixem a totali-

dade do potencial existente, nem se retirem daí dividendos na estruturação da actividade. 

Assim parece existir uma importante oportunidade numa actividade em rápido crescimento 

e com elevado valor acrescentado, para a qual existe já alguma experiência na região que 

importa aproveitar. 

55 Comercialização de recursos energéticos florestais 

A biomassa florestal encerra ainda muitas potencialidades de criação de actividades, algu-

mas das quais começam agora a ser exploradas.   

Neste campo é fundamental uma gestão sustentada dos recursos florestais, envolvendo não 

só a recolha de material lenhoso para preparação de aglomerados para queima (briquetes), 

a preparação de lenha de qualidade superior para comercialização em mercados específicos, 

mas fundamentalmente um ordenamento florestal e cinegético inteligente e o refloresta-

mento com espécies adequadas. 

Qualquer uma destas actividades pressupõe uma preparação profissional adequada para 

que a condição primordial de uma gestão sustentada se possa verificar. 

56 Ensino de novos desportos na natureza (asa delta, rafting, ciclismo de mon-

tanha, etc.) 

Na relação Rural/Urbano, que começa nos nossos dias a esboçar uma fase de aproximação, o 

papel dos desportos radicais e de ar livre desempenha um papel fundamental, sendo igual-

mente uma oportunidade relevante de criação de novas  actividades em regiões rurais de-

primidas. 

No entanto, para que tal se possa verificar de uma forma endógena, é necessário que exis-

tam localmente as empresas e os recursos humanos indispensáveis à prática de tais activi-

dades de forma segura e respeitadora do ambiente.   

Noutros espaços do território europeu, existem inúmeros casos de sucesso neste campo que 

importa reter e adaptar às especificidades locais.  

57 Produção de enchidos tradicionais 

A produção de enchidos tradicionais tem assinalado uma procura crescente, mesmo a um 

preço superior à média do mercado.   



As Potencialidades da Região do Algarve 

 

  

 

CIDEC – Centro Interdisciplinar de Estudos Económicos 

Página 169 

 

 

No entanto debate-se este sector com diversos problemas, fundamentalmente ligados à falta 

de matéria prima de qualidade certificada e de recursos humanos qualificados para as fun-

ções que caracterizam esta actividade. A concorrência por parte de produtores ilegais cons-

titui igualmente um problema. 

A articulação entre produtores de carne de qualidade garantida e a produção de enchidos 

tradicionais, aliado a um reforço na formação inicial e especializada dos efectivos humanos 

neste sector permitiria um alargamento da produção e uma garantia de qualidade dos pro-

dutos manufacturados. 

A investigação industrial aplicada, tendendo a melhorar algumas particularidades do pro-

cesso produtivo mas mantendo a qualidade, constitui um campo onde algumas actividades 

complementares poderias ser criadas. 

58 Produção de queijos tradicionais 

A produção e comercialização de queijo, de ovelha ou de cabra, segundo técnicas tradicio-

nais mas obedecendo aos mais absolutos requisitos de qualidade, é sem dúvida um dos 

campos que apresenta mais potencialidades no sector pecuário do Algarve.   

Após o esforço de investigação inicial e que permite definir os métodos e critérios a adoptar 

na produção de queijos tradicionais, resta ainda um enorme esforço formativo, que permita 

fazer chegar a um enorme conjunto de potenciais interessados  os conhecimentos e as técni-

cas de preparação de um queijo de qualidade superior e identidade certificada. 

59 Produção de pranchas para desportos aquáticos 

Uma actividade que tem ganho alguma importância nas regiões em que o mar é um ele-

mento de atracção é a produção de pranchas para desportos náuticos. 

Exigindo uma tecnologia pouco sofisticada, intensiva em trabalho, esta actividade pode 

permitir rentabilizar o conhecimento e as preferências de jovens, criando micro indústrias 

com elevado potencial, uma vez ganha a necessária experiência e notoriedade. 

Não se conhece a existência deste tipo de actividades na região e parece constituir uma boa 

oportunidade de desenvolvimento de novas industrias na região, com um importante mer-

cado potencial local e externo. 

60 Criação de ginásios e health clubs 

A ausência de equipamento de manutenção física parece constituir uma debilidade no equi-

pamento urbano na região. 

A população permanente da região já permitiria garantir mercado para alguns equipamen-

tos deste tipo, em especial nas maiores cidades da região, com alguma expressão em termos 

da criação de novos empregos. 

Existem no mercado empresas especializadas no franchise desta actividade o que facilita a 

sua criação e financiamento, ao mesmo tempo que a sua disseminação permitiria o desen-

volvimento de pessoal com qualificação que poderia prestar serviços aos turistas. 
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61 Instalação e manutenção de equipamentos de produção de energias renová-

veis 

Com uma assinalável exposição solar, a região do Algarve apresenta todas as condições pa-

ra que floresçam as actividades que visem o aproveitamento dessa energia, particularmente 

económica face à energia fóssil.  No entanto, os elevados custos de instalação e a quase total 

inexistência de serviços de manutenção destes equipamentos, tornam o seu custo elevado e 

a sua vida útil reduzida, o que desincentiva muitos potenciais interessados. As maioria das 

inúmeras empresas que actualmente se dedicam a esta actividade são, na sua maioria, de-

sorganizadas e pouco preocupadas com a qualidade dos serviços prestados, baseando-se em 

trabalhadores eventuais e pouco qualificados, contratados à época. 

As potencialidades existentes no Algarve para a instalação de parques eólicos são bem co-

nhecidas, em particular na zona de Lagos/Vila do Bispo. Um primeiro parque de 10 MW 

acaba de aí ser instalado mas outras iniciativas se perfilam já, com origem em investimento 

estrangeiro. Embora pouco intensivos em mão de obra, o aumento da potência instalada irá 

solicitar a existência na região de pessoal para a manutenção dos parques eólicos. 

A aposta na formação de técnicos dotados de um elevado sentido de profissionalismo permi-

tiria uma moralização do sector e a prestação de serviços de qualidade garantida, captando 

novos mercados e permitindo a expansão de este tipo de equipamentos. 

Também no campo da autoconstrução de equipamentos de aproveitamento da energia solar 

se poderiam canalizar os impulsos existentes na população e, por intermédio de formações 

específicas, alargar a utilização sustentada de energia aos sectores da população com menos 

capacidades de investimento inicial. Está em curso um projecto, com a participação da De-

legação Regional de Indústria e Energia, do Ministério da Economia, que visa a endogenei-

zação da tecnologia de construção de painéis solares de baixo custo, ainda que com o sacrifí-

cio de alguma eficiência térmica. Esta fileira se bem potenciada seria susceptível de criar na 

região uma actividade com efeitos importantes na região e no país, no que se refere à cria-

ção de emprego e à utilização racional da energia. 

62 Manufactura de calçado, vestuário e equipamento para a prática do golfe 

A longa tradição de manufactura de calçado, que caracterizou até à alguns anos atrás vá-

rias zonas do Algarve, pode ser reactivado, na direcção de um mercado muito específico de 

consumidores exigentes e dispostos a adquirir por valores elevados artigos relacionados com 

a prática do golfe e que satisfaçam elevados padrões de qualidade.  Paralelamente, os arte-

sãos da madeira e da tecelagem podem igualmente produzir algumas das tipologias de ape-

trechos e indumentária que caracterizam o jogador de golfe.  

A estratégia formativa neste sector tão particular passa não só pelos antigos artesãos mas, 

fundamentalmente, pela preparação de novos especialistas na manufactura de calçado, ves-

tuário e demais equipamento desportivo.  

O elevado número de praticantes do desporto que todos os anos procuram o Algarve consti-

tui um primeiro mercado-alvo para os produtos manufacturados localmente. 
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63 Construção naval (embarcações ligeiras de recreio e desporto)   

Embora se verifique no Algarve uma das maiores concentrações de embarcações ligeiras de 

recreio, não existe na região capacidade produtiva instalada, sendo no entanto este um dos 

sectores industriais de crescimento mais rápido e de rentabilidade mais elevada. 

Necessitando de um investimento inicial moderado, esta industria destaca-se pela aposta 

no design, na criatividade, e na qualidade técnica e estética da sua produção.  Os recursos 

humanos são o elemento distintivo, destacando-se os de elevada capacidade técni-

co/cientifica (campo onde Portugal se destaca) e os de elevada capacidade de rigor na execu-

ção, considerada quase como artesanal (grupo particularmente importante em termos de 

formação profissional e de criação de emprego).  Esta industria dirige-se fundamentalmente 

para a construção e acabamento dos cascos, sendo as motorizações importadas a partir dos 

poucos grandes fabricantes mundiais de motores marítimos. 

O nicho de mercado com uma cobertura menor e que apresenta maiores potencialidades é o 

da gama média-alta de embarcações de recreio, embora o das embarcações de desporto seja 

também importante. 

64 Indústrias de componentes e serviços complementares à construção naval de 

recreio e desporto 

Paralelamente à indústria de construção naval de embarcações ligeiras de recreio e despor-

to situam-se as de preparação tantos dos componentes eléctricos e electrónicos (situam-se 

muito perto da indústria de componentes para a industria automóvel) como as de acaba-

mentos finais, tais como estofagem, aprestos marítimos, decoração, reboques e toldos. 

65 Agricultura Biológica 

Enquanto que a actividade agrícola industrial atravessa sucessivas crises, a agricultura or-

gânica tem mantido nos últimos anos uma taxa de crescimento assinalável.  

A crescente procura de produtos em que o consumidor possa ter a certeza absoluta que res-

peita padrões de qualidade precisos, tem transformado a agricultura orgânica num comple-

xo de actividades que vão desde a produção em regime controlado, à comercialização dos 

produtos agrícolas e, por vezes, à sua transformação em alimentos processados segundo 

normas certificadas. 

Os estudos de mercado realizados em diversas regiões da Europa revelam que os consumi-

dores não se importam de pagar até mais 50% do valor corrente do produto, desde que pos-

sam ter a certeza e a confiança nas características do alimento adquirido. Isto representa 

um imenso mercado em forte ascensão, que necessita de recursos humanos dotados de uma 

apreciável capacidade de domínio das técnicas e métodos mais adequados, para além de 

uma sólida formação de base. 

As condições edafo-climáticas do Algarve tornam este tipo de agricultura uma importante 

oportunidade para a restruturação do seu sector agrícola. 
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66 Actividades de formação profissional e de consultoria às empresas 

As oportunidades que temos vindo a identificar e, de uma forma geral, o desenvolvimento 

da região no sentido da diversificação da sua base económica impõe elevados esforços de 

formação profissional e de consultoria às empresas em diferentes áreas. 

Esta realidade constitui ela própria uma oportunidade de emprego e de criação de iniciati-

vas empresariais. 

Uma estratégia mais actuante das entidades públicas no desenvolvimento empresarial e na 

criação de emprego tem constituído uma oportunidade para fixar novas actividades empre-

sarias for a dos grandes centros urbanos e o Algarve. 

A particular capacidade que a região possui em atrair e fixar os estudantes da Universidade 

e técnicos muito qualificados residentes nas áreas metropolitanas, a que não se pode deixar 

de adicionar o número de estrangeiros que se fixam na região pode contribuir para a criação 

de uma “industria” regional de consultoria e formação profissional que possa mesmo expor-

tar serviços para outras regiões do país e da Europa. 

As experiências piloto são as mais difíceis de fazer vingar. Com a conclusão do plano de 

acessibilidades e de infraestruturação em curso não será difícil à região atrair e fixar um 

número relevante de actividades de prestação de serviços cujo mercado principal se situe fo-

ra das suas fronteiras. Uma visão mais cosmopolita das potencialidades da região levará 

mesma a privilegiar acções que tornem este ideal possível. 

4.3.2.   Propostas de Intervenção no âmbito do apoio à 

criação e desenvolvimento de empresas 

As recomendações no sentido de potenciar o desenvolvimento de iniciativas empre-

sariais na região assentam nos seguintes vectores de intervenção: 

Criação de esquemas de Formação-Acção 

O desenvolvimento de iniciativas de fomento do potencial endógeno da região tem 

incidido fundamentalmente no apoio à criação de empresas através dos sistemas de 

apoio às ILE’s, IDL e RIME. 

O apoio consultivo e logístico às iniciativas ocorre no essencial através do CACE de 

Loulé e do Ninho de Empresas. 

O CIDEC entende que esta acção pode e deve ser alargada através do apoio ao de-

senvolvimento das empresas da região pela implementação de esquemas específicos 

de Formação-Acção. 

Os objectivos deste tipo de apoios são: 
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1. O aumento da qualificação dos gestores e activos das pequenas empresas, que 

normalmente têm mais dificuldade em beneficiar dos esquemas de formação pro-

fissional disponibilizados; 

2. A introdução nas empresas apoiadas de novas tecnologias, de técnicas avançadas 

de gestão e da vulgarização da utilização de técnicas de marketing estratégico e 

operacional; 

3. Fomentar a cooperação entre empresas e a circulação de informação estratégica 

entre estas; 

4. Propiciar a realização de estágios orientados por jovens diplomados desemprega-

dos, com elevadas taxas de sucesso na sua integração. 

O IEFP tem vindo a adquirir alguma experiência no desenvolvimento deste tipo de 

esquemas pelo desenvolvimento do Programa REDE. Existe também uma impor-

tante experiência do IAPMEI na aplicação destes instrumentos de apoio ao desen-

volvimento das empresas. 

O Algarve, pela especificidade do seu tecido empresarial, da sua situação 

periférica e pela particular necessidade de diversificação da sua estrutu-

ra sectorial de actividades justifica plenamente a realização de um pro-

grama deste tipo, com incidência exclusivamente regional. 

Este esquema de Formação Acção poderia e deveria ser alargado ao apoio a novas 

iniciativas empresariais, podendo proporcionar de forma ambulatória o apoio que o 

CACE proporciona às empresas que acolhe. 

O alargamento da acção do CACE a outros pontos da região 

É reconhecido o bom trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo CACE de 

Loulé, pelo que nos parece adequado que esta estrutura possa ver alargado o seu 

âmbito de intervenção. 

Este alargamento pode ser obtido pela criação de pólos que cubram de forma com-

preensiva o território do Algarve, em especial a zona serrana e as iniciativas em-

presariais que aí se pretendam instalar. 

A cooperação com as autarquias locais para a disponibilização de espaços para a 

instalação temporária de iniciativas empresariais pode constituir uma forma de 

partenarização dos esforços de desenvolvimento de empresas que parece ser reco-

mendável. 

Este alargamento pode ter fortes efeitos sinérgicos com o programa de Formação-

Acção proposto, pela partilha de técnicos de consultoria que se possa desenvolver. 
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O reforço técnico das equipas de apoio à criação de ILE’s 

Um dos problemas que se colocam no apoio às ILE’s é o da quantidade e qualifica-

ção dos técnicos afectos às tarefas de orientação dos potenciais promotores e o apoio 

inicial à concretização das iniciativas empresariais. 

Parece ser recomendável a criação de um corpo técnico específico para este fim que 

teria como funções: 

• A orientação dos candidatos na selecção das actividades mais adequadas às suas 

características individuais; 

• O apoio inicial à concretização dos projectos e a preparação da intervenção dos 

consultores que venham a ser contratados pelos promotores para apoiar a concre-

tização das suas intervenções; 

• A definição de pacotes de formação profissional adequados a cada caso particular 

como forma de maximizar as potencialidades das intenções de investimento 

• A manutenção de informação regular e de trajectória dos projectos apoiados, como 

forma de constituir uma base de dados sobre as iniciativas apoiadas que possa ser 

utilizada na definição de medidas e formas de apoio progressivamente mais ade-

quadas e adaptadas às condições regionais. 

Estas equipas deveriam estar estruturadas por forma a que se pudesse medir o su-

cesso das suas intervenções por outras medidas que não apenas o número de inter-

venções efectuadas ou a taxa de execução dos programas.  

Desejavelmente estas equipas deveriam ser independentes das estruturas dos or-

ganismos a envolver nas parcerias para a criação de empresas e trabalhar com con-

tratos de agência cuja manutenção dependesse dos resultados obtidos, estimulando-

se a competição entre diferentes equipas. Uma possibilidade é a contratação de em-

presas de consultores ou estímulo à sua constituição. 

A criação de mecanismos recorrentes de identificação de ideias de inves-

timento 

A identificação contínua e recorrente de ideias e oportunidades de investimento é 

uma necessidade que resulta evidente da avaliação da realidade. 

As experiências da utilização deste tipo de instrumentos, em Portugal e noutros pa-

íses é ambígua quanto aos resultados obtidos. No entanto as transformações recen-

tes ao nível da actividade económica e do emprego associadas à disponibilidade de 

novas tecnologias perecem recomendar um novo esforço no seu desenvolvimento. 

Da análise efectuada sobre o Algarve parece-nos ser relevante a aposta num ins-

trumento deste tipo que tanto serve para a orientação dos esforços de investimento 

num contexto em rápida transformação como para a mobilização de energias criati-

vas do tecido social. 
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Neste contexto, o CIDEC tem vindo a desenvolver para o Observatório do Emprego 

e Formação Profissional uma metodologia de criação e manutenção de Bolsas de 

Ideias de Investimento (BII), que pode servir como referência para os objectivos do 

presente estudo. Este trabalho foi desenvolvido no quadro do Estudo AQS.106/96 do 

Instituto de Emprego e Formação Profissional. 

A metodologia desenvolvida pelo CIDEC propõe a criação de Bolsas de Ideias de In-

vestimento que contenham na sua estrutura as componentes básicas do funciona-

mento dos mercados: Produtos, Fornecedores e Clientes. 

Paralelamente, a questão da remuneração das ideias assume um papel central, 

procurando-se evitar os riscos de mecanismos puramente voluntaristas que, aliás, 

têm caracterizado as anteriores experiências nesta área. 

O esquema seguinte reproduz a macro-estrutura de funcionamento das BII. 
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Figura 5 – Macro-estrutura das Bolsas de Ideias de Investimento 
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4.4. O DESENVOLVIMENTO DA FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL 

Nos termos da proposta elaborada pelo CIDEC, o processo de detecção de necessi-

dades de formação apoiou-se nas seguintes vertentes: 

1. Exploração estatística e análise dos elementos dos Quadros de Pessoal do Depar-

tamento de Estatística do Ministério do Trabalho e da Solidariedade (DEMTS) 

anos de 85 e 94 (cf. Capítulos 2.3.2.   e 2.3.3.  ); 

2. Resultados do Inquérito realizado pelo CIDEC, no âmbito do presente Estudo às 

empresas do Algarve; (cf. Capítulo 6.5.3.  ) 

3. Oportunidades de investimento detectadas no âmbito das entrevistas e painéis a 

interlocutores qualificados realizadas pelo CIDEC ainda dentro deste projecto. (cf. 

Capítulos 6.5.1.   e 6.5.2.  ) 

4. Finalmente, com base nesta última operação, nas informações recolhidas especifi-

camente sobre necessidades de formação. 

As informações de 1 e 2 são de natureza quantitativa; as referidas em 3 e 4, de na-

tureza qualitativa. 

Os Quadros de Pessoal foram cruzados com os dados recolhidos nos inquéritos so-

bre necessidades concretas. 

As necessidades identificadas resultam, por isso, da informação recolhida nas en-

trevistas e painéis e da análise efectuada ao tecido sócio-económico da Região e 

comporta os elementos mais importantes de suporte à estratégia e aos objectivos 

estratégicos delineados neste relatório. 

4.4.1.   Necessidades de formação profissional detectadas 

No ponto 4.1 deste relatório apontaram-se os três vectores que norteiam as propos-

tas de intervenção estratégica do presente trabalho: 

Qualidade 

Complementaridade 

Diversificação 

No traçado de propostas de desenvolvimento da formação profissional os mesmos 

vectores estão presentes. 
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Em favor da Qualidade e no domínio da formação, deverá prosseguir-se um inten-

so esforço de formação de activos (aperfeiçoamento, especialização), de forma exten-

siva, abrangendo um grande número de profissionais. 

A procura de Complementaridade traduz-se pelas propostas de formação em 

apoio de actividades económicas fora do turismo, mas conciliáveis com esta activi-

dade. 

Finalmente, a tentativa de detecção de necessidades de formação servindo novos 

produtos turísticos alternativos à oferta tradicional será o contributo da formação 

no sentido da Diversificação preconizada. 

O tratamento das referidas fontes de informação compreende no esforço de as con-

frontar entre si e de procurar alguma coerência no sentido de consolidar as pistas 

levantadas. 

Noutros capítulos do presente relatório são apresentados os resultados das opera-

ções 1 a 3. Neste ponto apenas se realçam algumas das suas conclusões com rele-

vância para a formação profissional. 

Assim, da análise feita aos valores dos Quadros de Pessoal do DEMTS vamos reter 

o que se refere a aspectos pronunciados de avanços e recuos de grupos profissionais 

em termos de peso relativo. 

A importância do crescimento nos grupos de "Profissões científicas e técnicas” (Cód. 

0/1 CNP), de “Vendedores” (Cód. 4 CNP) e de “Pessoal dos serviços” (Cód. 5 CNP) 

confirma-nos que o fenómeno da terciarização do mercado de trabalho, sendo geral, 

está a ser ainda mais pronunciado no Algarve e que nesta Região a massa crítica 

representada por aquele primeiro grupo conheceu um notável progresso. 

A este grupo dinâmico junta-se um segundo que regredindo no país cresceu no Al-

garve. É o caso dos "Agricultores e Pescadores" (Cód. 6 da CNP), (reflectindo talvez 

alguma reanimação da agricultura), "Pintores" (Cód. 9.3 da CNP) e "Electricistas" 

(Cód. 8.5 da CNP). 

O crescimento destas profissões precisa de ser acompanhado em termos de forma-

ção profissional, sobretudo contínua, a fim de elevar a qualificação dos activos, no-

meadamente dos que ingressaram nestas profissões com escolaridade baixa e sem 

formação adequada. Estamos, principalmente no primeiro grupo, no domínio da 

formação intensiva no sentido de ter maior duração, ser mais qualificante e abran-

ger por isso mesmo um grupo relativamente pequeno de pessoas, mas que também 

requer e muito, formação extensiva, dando-se corpo ao objectivo da formação ao 

longo da vida. 
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No extremo oposto encontram-se algumas profissões estão em regressão no Algar-

ve, em consonância ou não com  a tendência do país, essencialmente ligadas à cons-

trução civil e serviços de reparação e manutenção industrial e doméstica: "Marce-

neiros" "Carpinteiros", "Mecânicos", "Pedreiros" e outras. Nestas profissões importa 

reforçar a formação inicial. Com efeito, profissões deste tipo, embora numericamen-

te menos relevantes continuam a ser decisivos para sectores estratégicos, compre-

endendo o turismo, e a escassez de profissionais qualificados, em parte motivada 

pelo que parece ser a perda de interesse dos jovens em as abraçar, pode causar es-

trangulamentos ao desenvolvimento desses sectores na Região. 

No que se refere ao Inquérito às Empresas, recordam-se aqui algumas das suas 

conclusões. Assim, para a maioria das empresas: 

(93%) a formação é importante ou muito importante; 

(51%) o seu principal objectivo é aumentar a qualidade de bens e serviços produzidos; 

(75%) os respectivos trabalhadores não participaram em acções de formação; 

(64%) os seus trabalhadores não precisam de formação; 

(67%) acham que os trabalhadores têm um atitude positiva face á formação. 

A aparente contradição entre algumas das respostas aqui destacadas não diminui, 

em nosso entender, a percepção de que os empresários algarvios estão conscientes 

da importância da formação profissional no desenvolvimento da economia e socie-

dade da Região. No tratamento detalhado deste Inquérito (ver Capítulo 6.5.3.  ) es-

ta conclusão pode ser documentada e relacionada com outros aspectos do tecido 

empresarial. 

Neste ponto interessa-nos destacar que existe uma clara abertura dos empresários 

ao desenvolvimento da formação profissional nomeadamente de activos (emprega-

dos). Abertura que, num contexto de concretização de acções, poderá muitas vezes  

retrair-se, é verdade, mas que também poderá  ampliar-se através de acções de 

sensibilização adequadas e, sobretudo, a partir da demonstração do sucesso dos 

programas formativos que estão ou venham a desenvolver-se e das necessidades 

inerentes à dinâmica do processo de crescimento versus concorrência. 

Com base na informação recolhida nas entrevistas e painéis e na análise efectuada 

ao tecido económico da Região foram detectadas 30 áreas de formação profis-

sional. Neste ponto vamos apresentar essas áreas justificando as propostas e espe-

cificando certos aspectos, como conteúdos formativos e profissionais e outros ele-

mentos caracterizadores da formação, sobretudo de caracter qualitativo dado o mé-

todo de recolha dos dados. 

O que há de comum nas necessidades apontadas é o terem sido recolhidas no âmbi-

to dos contactos descritos e corresponderem a um critério de empregabilidade. As-

sim, as formações dirigem-se a actividades, profissões ou funções onde a procura de 



As Potencialidades da Região do Algarve 

 

  

Página 180  

CIDEC – Centro Interdisciplinar de Estudos Económicos 

 

trabalho se faz sentir, e/ou  que necessitam de melhorar a qualificação de activos 

(empregados) existentes. Não estão assim consideradas nesta listagem formações 

que se imponham por um ponto de vista negativo isto é porque a previsível liberta-

ção de mão de obra, exija a sua reconversão.35 

A partir deste elemento comum o sentido e fundamento das necessidades podem ter 

significados diferentes. Pelo número, havendo casos em que a dimensão da forma-

ção se perspectiva elevada, outros em que o público a abranger será reduzido sem 

prejuízo da sua relevância. E pela modalidade, nível, incidência profissional, públi-

co alvo, etc. Algumas destas áreas não estão ainda cobertas pelo sistema de forma-

ção. Outras fazem já parte dos programas de uma ou mais entidades de formação.  

No âmbito deste estudo foram elaboradas "Fichas Técnicas" que procuram alguma 

concretização das formações preconizadas com base nomeadamente nos seguintes 

pontos (ver Capítulo 6.6): 

• Designação: Em princípio a que lhe foi conferida no relatório. Estas designações 

referem-se a áreas de formação, as quais podem ou não corresponder a profissões 

determinadas. 

• Tipo: Inicial ou contínua, podendo esta última ser posteriormente detalhada 

(aperfeiçoamento, especialização, reciclagem...). 

• Nível: De acordo com a classificação comunitária. 

• Justificação: Sendo a empregabilidade um dado, a justificação apresentada nas 

fichas  procura precisar os termos dessa empregabilidade e também outros aspec-

tos que apoiam a necessidade da formação em causa.  

• Identificação profissional: No sentido de saber se em particular a formação se 

identifica com uma profissão ou família de profissões, ou é generalista servindo 

para muitas, como complemento da qualificação dos trabalhadores (caso da infor-

mática para utilizadores, formação comportamental, línguas, etc.). 

• Classificação CNP: No caso de a formação se identificar com profissões identifi-

ca-se e codifica-se de acordo do com a CNP. 

• Classificação tabela de áreas de formação: De acordo com a Tabela de Áreas e 

Sub-àreas de Formação publicada pela CIME, Comissão Interministerial para o 

Emprego do MTS.  

• Relação com oportunidades de criação de emprego:  Relação com as oportu-

nidades sectoriais  e ideias de investimento. 

• Relação com formações já existentes no Algarve: A formação em causa pode 

já estar a ser desenvolvida no Algarve com essa ou outra designação. É o que se 

procura saber, a partir dos relatórios de actividades mais recentes da DR do Al-

garve do IEFP e das Formações das Escolas Profissionais, do Ensino Tecnológico e 

do INFT (EHTA). 

_______________________ 

35 Na identificação pelo Inquérito às empresas  já  este critério está presente. 
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Estes elementos que caracterizam sumariamente as propostas de formação com ba-

se em informação qualitativa recolhida nos painéis e entrevistas realizados pela 

equipa deverão ser complementados numa fase posterior com outras indicações. 

Em primeiro lugar, com vista a eleger as propostas de real interesse e exequíveis e 

eliminar as restantes, cada uma das propostas iniciais deverá ser submetida a uma 

reapreciação no sentido da determinação o mais objectivamente possível da empre-

gabilidade e do número de pessoas a formar e ainda da estimativa e presunção rea-

lista da existência de meios para desencadear o processo formativo a saber: entida-

des, instalações, equipamentos, programas de formação e formadores. 

Confirmando-se o interesse e viabilidade da formação haverá que estudar outros 

aspectos que serão já elementos dos dossiers de preparação das acções formativas e 

que visam especificar aspectos como: 

 Perfil profissional  

 Perfil de formação 

 Certificação profissional 

 Duração das acções de formação 

 Integração em programas do QCA 

 Público alvo 

 Zonas de recrutamento 

 Critérios de ingresso na formação (idade, habilitações, qualificação, experiência 

anterior e outras exigências) 

Da listagem de formações apresentadas algumas relacionam-se claramente com o 

vector da promoção da qualidade e com os objectivos presentes neste capítulo e já 

expressos neste estudo, ou seja: 

«Desenvolvimento de um programa de formação profissional para os activos do sector terciário, no-

meadamente aqueles que contactam directamente com o público nos sectores de Restauração e de 

Comércio e que possa cobrir o maior número de formandos possível» 

e 

«O reforço da intervenção do IEFP na criação de competências genéricas na Região...» 

As formações que se enquadram nesta perspectiva são: 

GRUPO A: 

 Vigilantes e seguranças 

 Atendimento na restauração e comércio 

 Protecção ambiental 

 Línguas  

 Formação itinerante de activos hoteleiros 

Nestas formações aponta-se sobretudo para a formação contínua. Devem cobrir o 

maior número de formandos: em termos razoáveis, algumas centenas por ano, em 

cada área, dependendo naturalmente da capacidade instalada. As entidades mais 
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indicadas para as desenvolver devem ser encontradas no quadro da articulação es-

tratégica das intervenções preconizado noutro local deste relatório, embora a priori 

se possa admitir que nas três primeiras nos pareça ser o IEFP a entidade mais in-

dicada, no caso das "línguas" os Centros de Formação Acreditados possam vir a ter 

um importante papel e na formação itinerante em "hotelaria" o promotor seja a 

EHTA que, aliás, tem já uma importante actuação neste domínio. 

GRUPO B 

Um segundo grupo de áreas de formação associa-se ao vector da complementarida-

de e ao objectivo  de assegurar o desenvolvimento de competências fora do terciário, 

formando profissionais  para o desempenho de funções chave na produção e manu-

tenção industrial e agrícola. Doutro ângulo, servem ao apoio de actividades com 

perspectivas ou emergentes (ver ponto sobre oportunidades de investimento, Capí-

tulo 4.3). São os seguintes: 

 Electrónica automóvel 

 Técnicos de construção tradicional 

 Manutenção de habitações 

 Instalação e manutenção de placas solares 

 Instalação e manutenção de equipamentos refrigeração 

 Operadores de máquinas agrícolas 

 Podadores de árvores 

 Calceteiros 

Estas áreas de formação são predominantemente de formação inicial, de média e 

longa duração (com excepção dos podadores). Parece-nos que o IEFP é uma entida-

de com bastante vocação para estas formações, estando aliás a desenvolver já a 

maioria. O número de formandos será limitado, na ordem de algumas dezenas por 

ano. 

GRUPO C: 

Um terceiro grupo de áreas formativas prossegue a linha de diversificação do pro-

duto turístico da Região. Novas actividades alternativas ao sol praia e que não des-

curem o imperativo da qualidade e que representam simultaneamente oportunida-

des de investimento. Estão neste caso as novas potencialidades oferecidas pelas 

marinas e as novas áreas de atracção (interior, natureza, cultura,...). Ao mesmo 

tempo, estas formações também vão ao encontro de oportunidades de investimento 

detectadas (cf. Capítulo 4.3). 

Incluem-se neste grupo cinco das áreas propostas: 

 Monitores e guias turísticos locais 

 Manutenção de embarcações de recreio 
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 Manutenção de marinas e portos de recreio 

 Manutenção de campos de golfe 

 Vitrinismo e mershandising comercial 

São formações preferencialmente de tipo inicial, sobretudo a  primeira, mas que a 

experiência pode indicar serem apenas possíveis pela especialização de certas pro-

fissões (caso da manutenção de marinas e campos de golfe). Se do tipo inicial, são 

necessariamente formações longas. Sendo, no caso dos "guias locais", a EHTA a en-

tidade indicada para a desenvolver, as restantes poderão com vantagem ser assu-

midas pelo IEFP directamente ou na base da formação externa. O número de for-

mandos será muito reduzido, não mais que uma dezena por ano. 

GRUPO D: 

Um quarto grupo das necessidades de formação detectadas por esta forma serve os 

vectores da complementaridade, permitindo responder também a novas solicitações 

do mercado que estão a gerar novos empregos, nomeadamente, através do desen-

volvimento de iniciativas da chamada economia social que possam servir como em-

briões de actividades empresariais normais. Simultaneamente, podem satisfazer as 

crescentes necessidades de uma população idosa, estrangeira, residente no Algarve, 

cuja procura por este tipo de serviços está a crescer. 

Trata-se das áreas de: 

 Guarda de crianças  

 Apoio médico sanitário geriátrico 

 Prestação de cuidados de saúde primários 

 Apoio a actividades de recreio físico e manutenção 

Estas formações podem ser de tipo inicial ou contínua e de duração variável em 

função do tipo adoptado. A respectiva execução parece-nos inscrever-se no âmbito 

dos mecanismos de cooperação preconizados neste trabalho e já adoptados entre o 

IEFP e outras instituições  como o Ministério da Saúde, União das Misericórdias, 

etc. O volume de formandos em cada área poderá em nosso entender aproximar-se 

das duas ou três dezenas por ano. 

GRUPO E: 

Finalmente existe um último grupo de formações que são por excelência horizontais 

e inseridas em todos os vectores estratégicos que se preconizam mas com relevo pa-

ra a  promoção da qualidade da Região.  

São as formações de: 

 Criatividade para universitários 

 Marketing para candidatos a empresários 
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 Marketing territorial para autarcas 

 Formação de empresários 

 Formação acção de desenvolvimento empresarial 

 Animadores e agentes de desenvolvimento local 

Estas formações deverão ser predominantemente contínuas, embora se possam ins-

crever dentro do tipo inicial, nomeadamente, no caso de "formação empresarial" as-

sociada ao processo de apoio à criação de auto-emprego para jovens. É de admitir 

que preveja alcançar um público que poderá ir de uma escassa dezena, no caso dos 

"animadores" locais, ao nível da centena de formandos em acções extensivas de cur-

ta  ou muito curta duração. 

Três das áreas de formação deste grupo inscrevem-se numa das orientações deste 

relatório para a formação profissional: a qualidade dos serviços, das empresas e do 

empresariado. Como se refere noutro local, a formação para empresários deverá fa-

vorecer: 

• A qualificação de pequenos empresários com insuficiente preparação para essas 

funções; 

• O aparecimento de uma nova geração de empresários em actividades emergentes; 

• O espírito de cooperação entre o empresariado regional. 

Esta linha de acção é favorecida pela existência do pólo universitário do Algarve 

com as virtualidades do estabelecimento de parcerias e de mecanismos de coopera-

ção entre esta instituição e o empresariado regional e ainda a experiência do IEFP, 

nomeadamente, através do SubPrograma REDE. 

Formação que também se entende poder ser desenvolvida no quadro das articula-

ções previstas onde se propõe a «criação em conjunto com a Delegação do IAPMEI e 

com as Associações Empresariais da Região de um Programa Regional de formação-

acção, (...) com vista à qualificação de gestores e dos activos e ao lançamento de um 

plano dirigido para estágios dos estudantes da UAL» (cer Capítulo 4.3.2.  , p.xx). 

Como se referiu anteriormente algumas das formações sugeridas (ou próximo de-

las) estão já a ser desenvolvidas no Algarve de acordo com os actuais programas 

das entidades formadoras. 

Importa assim confrontá-las com a actual produção do aparelho de formação do Al-

garve para se avaliar o eventual impacto da adopção das formações propostas. Para 

o efeito faz-se, em seguida, uma inventariação dos programas dos estabelecimentos 

de ensino e formação profissional, com exclusão do ensino superior e dos formandos 

da EHTA e do IEFP e também nas empresas e outras entidades que realizam ac-

ções de formação. 
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Formação no âmbito do sistema educativo 

No Algarve, o ensino profissional no âmbito do sistema educativo fora do ensino su-

perior reparte-se por 7 Escolas Profissionais (EP). Segundo o Relatório de Execução 

IQADE e com base nas Estatísticas da Educação do INE, os alunos das escolas pro-

fissionais do Algarve representavam 2,2% do total nacional em 94/95. As EP situ-

am-se em Faro (3), Loulé (2), Portimão (1) e Silves (1). 

A "Informática" é a área predominante (24%), seguindo-se os "Animadores Sócio-

culturais" (20%). 

Os cursos técnico profissionais do sistema formal de ensino são os que mobilizam 

mais jovens no sentido da profissionalização. A maior percentagem de alunos é em 

"Contabilidade e Gestão" (33%), e "Secretariado" (27%). Seguem-se lhes "Instala-

ções Eléctricas" (13%) e "Informática e Gestão" (12%). 

Formação no âmbito do IEFP 

Para uma aproximação à formação no IEFP utilizaram-se os Relatórios de Activi-

dades (de 1996) e os Planos de Actividade (1996-97-98) da Diracção Regional do Al-

garve do IEFP, com o rigor possível face a algumas dificuldades que a multiplicida-

de de rubricas e complexidade de alguns programas, onde a formação surge associ-

ada a outras vertentes, colocam à classificação e quantificação desta  actividade. 

Assim, em 1996, nos termos do respectivo Relatório de Actividades, a Delegação 

Regional do Algarve do IEFP promoveu directamente ou em cooperação com outras 

entidades acções de formação que abrangeram 2993 formandos. Este número com-

preende 534 formandos (14 de formação de formadores) em estruturas de formação 

administradas pelo IEFP, 474 alunos do sistema de aprendizagem, 362 formandos 

deficientes (a maior parte realizada em cooperação) e a maior fatia (1623) corres-

ponde a formação realizada nas empresas e outras entidades com o apoio do IEFP, 

ao abrigo do QCA II. 

O ano de 1996 marca o fim de um período em que a formação de Gestão Directa do 

IEFP se realizou em instalações dispersas por Faro e Olhão. A única Delegação Re-

gional do IEFP que não dispunha de um Centro de Formação Profissional inaugu-

rou-o neste ano. 1997 tende, assim, a ser um ano de viragem para uma alteração 

substancial da DRAlg. neste domínio, de aumento do volume e qualidade da forma-

ção ministrada pelo IEFP ao encontro das necessidades que adiante se tentarão 

enunciar. 

É o que parece poder deduzir-se já dos valores apontados para 1997 em confronto 

com os dos anos anteriores. 
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 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Formandos 620 721 640 455 520 1033 

Horas 15048 19514 22332 13993 10417 - 

Fonte: Relatório de Actividades de 96 e Plano de Actividades para 97 da DRAlg /IEFP 

Quadro 50 – Formação em Gestão Directa da Delegação Regional do Algarve 

do IEFP 

Os objectivos dos Planos de Actividade no campo da formação têm vindo a ser mais 

ambiciosos de ano para ano. Vejamos o que tem sido previsto desde 1996 nas mes-

mas formações apontadas acima com excepção da formação de deficientes (por difi-

culdades de interpretação de dados): 

 1996 1997 1998 

Aprendizagem 457 454 604 

Form. Inicial 234 263 201 

Form. Continua 548 788 779 

Form. P/ desempregados 41 42 132 

Formação de formadores 42 48 84 

Total 1418 1692 1898 

Fonte: Planos de Actividades para 96, 97 e 98 da DRAlg /IEFP 

Quadro 51 – Objectivos de formação IEFP/Algarve: Físicos (n.º de formandos) 

 

 

 1996 1997 1998 

Aprendizagem 357,6 403,3 558,2 

Form. Inicial 187,5 135,9 102,0 

Form. Continua 45,2 31,7 26,5 

Form. P/ desempregados 41,9 32,7 108,7 

Formação de formadores 1,9 3,9 2,7 

Total 730,1 704,5 896,1 

Fonte: Planos de Actividades para 96, 97 e 98 da DRAlg /IEFP 

Quadro 52 – Objectivos de formação IEFP/Algarve: Financeiros (mil contos) 
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Quanto ao leque de formações prevista para o novo Centro de Formação Profissio-

nal de Faro mantém em certa medida o peso das formações de enriquecimento ou 

reciclagem no uso de novas tecnologias informáticas que já estava a ser praticado. 

As diversas formações deste pendor (Word, Excel, Power Point) representam 70% 

da formação contínua. 

ÁREA MODALIDADE DE FORMAÇÃO 
Ms ACCESS Formação continua 

Alemão Formação continua 

Assistente técnico de construção civil Inicial e para desempregados 

Assistente de manutenção Inicial e para desempregados 

Cabeleireiro Aprendizagem 

CAD Formação continua 

Canalizador Aprendizagem 

Cozinheiro Aprendizagem 

Desenho de construção civil Inicial e para desempregados 

Desenho gráfico (inicio em 98) Inicial e para desempregados 

Electricista auto Aprendizagem 

Electricista de edificações Aprendizagem 

Electricista de instalações (inicio em 98) Inicial e para desempregados 

Electromecânico Aprendizagem 

Electromecânico de frio Inicial e para desempregados 

Empregado administrativo Aprendizagem, Inicial e para desempregados 

Empregado comercial Aprendizagem 

Empregado de mesa Aprendizagem 

Esteticista Inicial e para desempregados 

Gestão financeira Formação continua 

Informática  contabilidade Formação continua 

Inglês Formação continua 

Marketing Formação continua 

Mecânico de ligeiros Aprendizagem 

Montador redes gás Aprendizagem 

Operador  de máquinas agrícolas Formação continua 

Operador de jardinagem Inicial e para desempregados 

Ms Power point Formação continua 

Preparador de obra Aprendizagem 

Recepcionista de hotel Aprendizagem 

Refrigeração Formação continua 

Serralheiro civil Aprendizagem, Inicial e p desempregados 

Serralheiro soldador Formação continua 

Técnico colaborador de farmácia Aprendizagem 

Técnico intermédio de manutenção Aprendizagem 

Técnico administrativo Aprendizagem, Inicial e p desempregados 

Técnico Audio e vídeo (inicio em 98) Inicial e para desempregados 

Técnico comercial Aprendizagem 

Técnico de contabilidade e  gestão Aprendizagem 

Técnico de contabilidade Inicial e para desempregados 

Técnico de informática Aprendizagem 

Técnico de programação Inicial e para desempregados 

Técnico de refrigeração (inicio em 98) Aprendizagem 

Técnico de secretariado Inicial e para desempregados 

Técnico industrias gráficas Aprendizagem 

Técnico manutenção electrónica Aprendizagem 

Técnico sanitário (inicio em 98) Inicial e para desempregados 

Ms Word Formação continua 

Fonte: Plano de actividades da DRAlg/IEFP para 1998 

Quadro 53 – Áreas e modalidades de formação nas principais programas do 

IEFP no Algarve para 1998 
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Na formação inicial o leque é mais alargado observando-se a introdução este ano de 

áreas não existentes em 1996: "Carpintaria", "Electromecânica Frigorífica Comer-

cial", "Electricidade de Instalações", "Electrónica Industrial", "Práticas Agrícolas", 

"Técnicas de Audio/Vídeo/TV" e as "Técnicas Polivalentes de Manutenção". Áreas 

que na maior parte estão também contempladas nas acções de formação para de-

sempregados. 

Para além da formação realizada nos principais sub-programas que acima foram 

referidos, a formação desenvolvida pela DRAlg directamente em cooperação esten-

de-se por outras linhas de intervenção. No Plano de Actividades para 1998 inscre-

vem-se nomeadamente: 

 Formação no âmbito de evoluções sectoriais negativas (14 formandos) 

 Formação empresarial - desenvolvimento local (15) 

 Formação artesanal (10) 

 Escolas oficinas (145) 

 Módulos de gestão (172) 

 Formação no âmbito do mercado social de emprego (398) 

 Formação deficientes (18) 

 Deficientes pré-profissionalização (8) 

 Formação especial - grupos mais desfavorecidos (48)  

No conjunto destas formações, e mesmo não considerando programas como os de 

formação emprego onde existe uma componente formativa, chega-se a um valor de 

2711 formandos a abranger pela acção do IEFP no Algarve em 1998.  

Formação nas empresas 

A este conjunto de acções há que acrescentar as que se vão desenvolver no âmbito 

do sistema de financiamento do QCA II para formação profissional. Dentro deste 

sistema,  foram apresentadas e aprovadas pela DRAlg. 13 candidaturas a acções de 

formação  para o ano de 1998, por parte de empresas e outras entidades nas quais 

se espera a participação de  1534 formandos. Fortes promotores no nesta linha de 

acção são as associações empresariais algarvias: ACRAL (Associação de Comercian-

tes) com 120 formandos, ASEMBA (Associação Empresarial do Barlavento) com 70 

formandos,, CEAL (Confederação dos Empresários o Algarve) com 735 formandos e 

o NERA (Associação Empresarial da Região do Algarve) com 88.  

Formação na EHTA 

No Algarve merece também destaque a actividade formativa realizada na Escola de 

Hotelaria e Turismo do Algarve (BHTA) que «ganhou reputação a nível nacional 
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como um centro de excelência»36 e que dá formação inicial a cerca de meio milhar de 

estudantes anualmente. Os cursos  mais frequentados entre 90 e 95 foram o de "re-

cepção" (23% dos alunos), seguindo-se-lhe o de "Guia Intérprete" com 21%. 

Para 1998, o Plano de Actividades da EHTA, prevê quer nos cursos da escola quer 

em formação contínua as  seguintes áreas: 

 Alemão 

 Andares  

 Bar - aperfeiçoamento 

 Cozinha - aperfeiçoamento  

 Cozinha - pastelaria  

 Escanções 

 Gestão de PME e restauração 

 Motoristas de turismo 

 Pastelaria 

 Recepção 

 Restaurante - bar  

 Técnicas de Gestão de Hotelaria 

 Técnicas de Gestão de Turismo 

Neste ano a previsão do número de alunos e formandos da EHTA ascende a 1099, 

sendo 591 de formação inicial.37 

Dados globais 

Segundo o relatório de execução do IQADE entre 1990 e 1995 a formação profissio-

nal envolveu 6500 formandos no Algarve, representando um investimento de 2 mi-

lhões de contos em acções financiadas pelo FSE. 

 

 

 

_______________________ 

36 GLOBALGARVE, Relatório de Execução, IQADE, Outubro de 1997. 

37 Para além de participantes em seminários e outras realizações. 
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 EHTA38 DRALG IEFP39 PROGRAMA 

PESSOA 

EXTERNAS40 

TOTAL 

F. Inicial 591 926 - 1517 

F. Contínua 508 1785 1534 3827 

Total 1099 2711 1534 5344 

Quadro 54 – Numero de alunos e formandos previstos para 1998 no Algarve 

Pelos valores recolhidos acima pode observar-se que em 1998 só pelas  três vias in-

dicadas podem-se ultrapassar as 5 mil pessoas em formação, sendo certo, no entan-

to, que uma parte substancial das formações de caracter inicial são plurianuais e 

que portanto as saídas para o mercado de trabalho são em cada ano substancial-

mente mais reduzidas.  

A estes valores podem ainda acrescentar-se os de alunos das Escolas Profissionais e 

Ensino Tecnológico, para além de outras formações não contabilizadas nas entida-

des consideradas. 

Tanto o IEFP com o novo Centro de Formação Profissional, como a EHTA, estão em 

crescendo, devendo as saídas para o mercado de trabalho aumentar substancial-

mente nos próximos anos. O que, indo ao encontro das necessidades da Região e do 

que se advoga neste relatório, reforça também o interesse no desenvolvimento de 

parcerias e de concertação de estratégias entre entidades formativas como ficou di-

to. 

Do que fica exposto retiram se algumas linhas de orientação para a formação inicial 

e contínua no Algarve. 

_______________________ 

38 Previsão para o ano lectivo 98/99. Os alunos de cursos de aperfeiçoamento da Escola de Faro e Núcleo de Portimão (48) são 
incluídos na formação contínua em conjunto com a previsão de formandos das Unidades Móveis (460). Dados fornecidos 
pela EHTA.    

39 Previsão do Plano de actividades do DRAlg do IEFP para 98. A formação inicial é estimada somando aos programas de 
aprendizagem e iniciação as formações das escolas oficinas, deficientes e grupos desfavorecidos. A contínua por diferença 
do total. 

40 Formação desenvolvida por entidades externas financiadas. Dados de candidaturas aprovadas para 1998 no âmbito da Ges-
tão do Programa “Pessoa” do QCA II (1994-99). Dados fornecidos pela Delegação Regional do Algarve do IEFP. 
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Formação inicial 

Tendo em conta o actual crescimento da formação no IEFP, EHTA e Escolas Profis-

sionais, a formação inicial vai fazer aumentar a oferta de profissionais qualificados 

na Região. 

A estimativa feita acima para a formação em curso nestas duas entidades aponta 

para uma percentagem de 7% de participantes em formação inicial em relação à 

população activa entre os 15 e 24 anos. 

O volume de saídas anuais destas formações vai ter cada vez maior peso nas novas 

entradas no mercado de trabalho. 

E não obstante a necessidade de ampliar ainda mais este esforço, formando mais 

pessoas no sentido de facultar a todas as que entrem no mercado de trabalho uma 

formação qualificante, parece-nos que no domínio da formação inicial se deve com 

prioridade procurar melhorar os conteúdos formativos e o respectivo ajustamento 

às necessidades regionais. 

Sem prejuízo da formação inicial contribuir para a promoção da qualidade na pro-

dução de bens e serviços da Região, vector sempre presente neste estudo, e de estar 

forçosa e maioritariamente virada para o turismo enquanto sector estratégico da 

Região, deve-se acentuar o seu papel na produção de competências em sectores al-

ternativos e complementares. E sustentar e contrariar a redução de profissões 

charneira para desenvolvimento da indústria, agricultura, serviços de apoio à in-

dustria e de, etc. 

Em conformidade com o acima referido, elegem-se as profissões dos Grupos B e C, 

de entre as que foram  levantadas, para serem consideradas como preferenciais pa-

ra a expansão da formação inicial no Algarve. 

Formação contínua 

Também a formação contínua está em crescimento no Algarve. O papel que as enti-

dades privadas e associações estão  a desempenhar neste tipo de formação, conside-

rando o volume de formandos dos projectos aprovados para 1998, é muito impor-

tante. 

À formação contínua pede-se um grande contributo para a promoção do vector qua-

lidade, e deve reforçar as acções viradas para o comportamento, o saber ser, a co-

municação, o atendimento e relações humanas, a cultura ambiental, para além do 

aperfeiçoamento das competências profissionais que em geral promove. 
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Como foi referido, a ligação da formação com este vector estratégico é uma das pro-

postas centrais do presente trabalho.  

As áreas formativas do Grupo A, da inventariação feita acima, parecem-nos decisi-

vas para este objectivo, sem prejuízo das acções mais viradas para a melhoria de 

competências em todas as áreas nomeadamente empresariais. 

4.4.2.   Articulação com o sistema de ensino 

A articulação com o sistema de ensino é um objectivo essencial na formulação do 

perfil da oferta formativa existente. 

A exploração das complementaridades e das sinergias é indispensável ao sucesso da 

Formação Profissional como motor de desenvolvimento na Região. 

Da apreciação efectuada parece-nos que existem condições para o estabelecimento 

de uma profícua cooperação com a Direcção Regional de Educação (DRE) neste pro-

cesso. 

O facto de estar em curso a tentativa de remodelação curricular do ensino secundá-

rio e profissional dificulta a formulação de propostas concretas neste âmbito. 

No entanto e sem embargo da necessidade de investigação adicional desta área, em 

estreita articulação com a Delegação Regional do IEFP e o CFP de Faro, parecem-

nos ser de referir os seguintes pontos fulcrais:  

Articulação Com o Sistema de Ensino Básico 

Foi possível detectar a existência de actividades direccionadas para os Cursos de 

Aprendizagem de alunos com dificuldades no sistema de ensino. 

Esta forma de articulação é particularmente importante para o sucesso dos dois 

sistemas (Ensino Básico e Aprendizagem) e deve ser ampliada e intensificada. 

Pudemos constatar que é especialmente válida para a formação profissional de jo-

vens das zonas menos desenvolvidas da região serrana do Algarve, o que é, a todos 

os títulos, de incrementar, até porque o CFP possui uma importante capacidade de 

alojamento para os formandos. 

Para além do estabelecimento de parcerias estáveis com este objectivo entre o IEFP 

e DRE, uma das medidas simples que nos foi sugerida e que pode ser implementa-

da de imediato é a informação regular das escolas sobre a formação oferecida pelo 

CFP. 
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A criação de cursos de aprendizagem em áreas consequentes para a pluriactividade 

agro-silvo-pastoril dominante na zona serrana pode ser um importante contributo 

para o seu desenvolvimento e que leve à fixação de mais jovens naquelas áreas me-

nos desenvolvidas do Algarve. 

Articulação Com o sistema de Ensino Secundário 

A perspectiva de uma maior especialização do Ensino Secundário no sentido da 

atribuição de competências profissionais aos alunos, em alternativa à mera prepa-

ração para o Ensino Superior, mas sem excluir esta via, vai exigir um posiciona-

mento mais activo do sistema de formação profissional nesta área, quer pela possi-

bilidade de partilha de equipamentos e competências formativas, quer pela neces-

sidade de adequar a sua oferta formativa. 

No caso particular do Algarve, parecem ser de destacar as oportunidades e desafios 

que se colocam na formação complementar dos alunos do Ensino Secundário nas 

seguintes áreas: 

• Literacia informática; 

• Criatividade e inovação; 

• Formação ambiental; 

• Atendimento e relações públicas; 

• Técnicas comportamentais e relacionais. 

Uma vez mais o esforço de integração e informação deve ser incentivado na articu-

lação entre os dois sistemas. 

Articulação Com o Sistema de Ensino Superior 

O papel estratégico do Ensino Superior na região pode ser largamente amplificado 

se forem conduzidas estratégias destinadas a maximizar o número de spin-off tec-

nológicos e empresariais que da Universidade resultarem em direcção ao tecido 

económico. 

Das avaliações efectuadas sobre esta questão resultam como mais importantes as 

seguintes possibilidades de articulação: 

• Realização de workshops de criatividade para os alunos da Universidade; 

• Organização de seminários destinados a fomentar o espírito empresarial e a cria-

ção de empresas pelos alunos; 

• Complemento das competências em gestão, dos alunos dos cursos tecnológicos, no 

sentido de estimular as capacidades de criação de empresas por estes técnicos. 
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4.4.3.   A articulação com as estruturas regionais de for-

mação profissional semi-públicas e privadas 

Coexistem na Região um número importante de actores com oferta formativa, em-

bora existam áreas em que se revelam importantes défices de oferta. 

No quadro da estratégia que temos vindo a delinear é muito importante que se en-

contrem as formas de partenarização dos esforços formativos. A natureza especiali-

zada do IEFP deve levar a que tenha um papel importante na definição da oferta 

de formação da Região mesmo em áreas em que existem estruturas com vocação 

especializada. 

Destaquem-se neste contexto as vertentes formativas e de apoio às empresas iden-

tificadas no ponto 4.2.3.  Articulação estratégica das intervenções, na página 145. 

A perspectiva de privatização de uma parte do esforço de formação profissional, 

através da acreditação de entidades formadoras, poderá permitir ao IEFP uma po-

sição mais actuante na definição do perfil da formação profissional.41 

No caso particular do Algarve, a formação em línguas, muito importante para a di-

versificação dos mercados e produtos turísticos, pode ser uma área na qual o recur-

so a entidades externas especializadas pode constituir uma boa alternativa. 

_______________________ 

41 Esta perspectiva de privatização, longe de significar o afastamento do Estado face aos seus compromissos, pode apoiar o 
estabelecimento de actividades formativas assente no terceiro sector e orientadas para o interesse geral e participação de 
todos os actores de desenvolvimento. (Ver Boaventura de Sousa Santos, “O público, o privado e os híbridos”, in O Público, 
16 de Março de 1998.) 
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4.5. A ARTICULAÇÃO COM OS AGENTES LOCAIS E 

REGIONAIS DO DESENVOLVIMENTO. AS 

PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO  

Como se tem vindo a referir, a articulação das intervenções sectoriais é vital no su-

cesso dos esforços de desenvolvimento para a Região. 

Naturalmente que se exige o cruzamento dos objectivos entre a formação profissio-

nal e o apoio à criação de empresas. Mas o esforço de articulação estratégica das in-

tervenções deverá ir bastante para além deste esforço interno, procurando-se, de 

forma activa e empenhada, a partenarização de intervenções especificas com os ac-

tores sectoriais do desenvolvimento. 

De entre as múltiplas possibilidades de articulação a desenvolver parecem-nos ser 

de destacar as seguintes prioridades estratégicas de partenarização da intervenção: 

Parcerias para o desenvolvimento: 

Objectivo: Plano Regional de Qualificação e Formação Contínua de Empresários 

e Técnicos na área da Inovação, Gestão e Organização, para Micro-

Empresas e PME; 

Parceiros: DR Economia, DR Agricultura, IEFP, RTA/DGT/INFT/CFPSA, 

IAPMEI, IFADAP, CEAL, CERA, NERA, ANAL, CCRAlg, UAlg, 

GLOBALGARVE, BIC. 

 

Objectivo: Plano de formação/qualificação para actividades no campo da agricul-

tura sustentável e actividades de protecção/valorização económi-

ca/ambiental em zonas sensíveis ou protegidas (parques e zonas 

NATURA 2000); 

Parceiros: DR Agricultura, DR Ambiente, IEFP, IFADAP, AMAL, CCRAlg, 

UAlg, GLOBALGARVE, associações de protecção ambiental, ICN. 
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Objectivo: Programa de aproveitamento da Ria Formosa na promoção do em-

prego e diversificação da Base Económica Regional, com incidência es-

pecial no fomento da diversificação da exploração dos recursos biológicos 

pelo apoio a novas iniciativas empresariais e à identificação do potencial 

existente; 

Parceiros: DR Ambiente, DR Pescas, IEFP, UAlg. 

 

Objectivo: Plano Regional de Formação de Activos no Comércio e Turismo 

Parceiros: IEFP, ACRAL, AHETA, AIHSA, RTA, DGT, INFT, CFPSA. 

 

Objectivo: Contratos-programa específicos para intervenção operacional em zo-

nas rurais e urbanas nos campos da: formação inicial e desenvolvimento 

pessoal; animação sócio-cultural; fomento do associativismo; apoio à cri-

ação de novas actividades de base local; reabilitação de actividades, pro-

dutos e serviços tradicionais; 

Parceiros: IEFP, IN LOCO, VICENTINA, ALCANCE, outras associações locais. 

 

Objectivo: Plano regional de formação inicial para jovens desempregados ou à 

procura do primeiro emprego; plano regional de estágios; programa de 

educação europeia; 

Parceiros: IPJ / Fundação da Juventude, IEFP, órgãos de informação Europeia. 

 

Objectivo: Contratos-programa de formação profissional para a reabilitação e 

reintegração de excluídos (deficientes, minorias, desempregados); 

Parceiros: CRSS, IEFP, IPSS’s. 

 

Objectivo: Plano regional de formação inicial e aperfeiçoamento de técnicos au-

tárquicos; 

Parceiros: AMAL, CCRAlg, IEFP, AmbiFaro / outras agências de base munici-

pal. 
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Estes objectivos permitem criar programas operacionais que cruzam os objectivos 

estratégicos ao nível das intervenções no apoio à criação de empresas e à formação 

profissional promovida pelo Centro de Formação Profissional (CFP) de Faro. 

Tratando-se neste estudo do desenvolvimento de um plano de acção a cinco anos, 

com projecção a dez anos da actividade previsível do IEFP, parece-nos que os objec-

tivos identificados podem ser atingidos no período de tempo considerado. 

A identificação precisa das prioridades e a elaboração do cronograma de interven-

ção dependem das opções que o IEFP e das considerações tácticas ligadas às restri-

ções orçamentais que venham a existir. 
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4.6. BLOQUEIOS INSTITUCIONAIS AO 

DESENVOLVIMENTO E PERSPECTIVAS DE 

SUPERAÇÃO 

A identificação de bloqueios ao desenvolvimento, nomeadamente aqueles que de-

correm de um determinado quadro institucional, legal e político, releva-se uma ta-

refa delicada de apreciação. 

Dos bloqueios ao desenvolvimento que foram identificados para a Região procurou-

se estabelecer uma linha de separação entre aqueles que poderiam ser objecto de 

intervenção positiva pelos agentes locais e aqueles que, pela sua natureza e quadro 

de ocorrência, se revelariam de resolução mais complexa e, em larga medida, inde-

pendentes da capacidade de intervenção a curto/médio prazo. 

A identificação de bloqueios (entendida num sentido amplo de dificuldades e es-

trangulamentos) pretende ser, assim, uma identificação positiva de vectores de tra-

balho entre agentes e não um legitimar de inércias, justificadas por omissões de 

terceiros. 

4.6.1.   As dificuldades de natureza estrutural 

Dentro do grupo dos bloqueios ou ameaças ao desenvolvimento da região que não 

dependem da capacidade própria da região identificaram-se os seguintes: 

 A não existência de uma estrutura regionalizada de administração; 

 O carácter vertical das estruturas desconcentradas da administração central; 

 O carácter vertical dos sistemas de apoio ao desenvolvimento e às iniciativas em-

presariais, condicionadas por opções nacionais que podem não corresponder às ne-

cessidades específicas da Região; 

 A inadequação do sistema financeiro às necessidades da Região. 

A não existência de uma estrutura regionalizada de decisão administrati-

va 

A partir do trabalho de investigação desenvolvido, foi possível identificar um forte 

suporte dos agentes sociais da Região relativa à regionalização enquanto via impor-

tante para a solução dos problemas do Algarves. 
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Esta forte sensibilidade regionalista, cortando transversalmente o tecido sócio-

político da Região, pode ser entendida como um reflexo da identidade do Algarve 

enquanto região com especifidades próprias no quadro nacional e uma forte vonta-

de de que estas tenham expressão no sistema de administrativo do Estado. 

Tratando-se de uma questão complexa, não parece ser este o espaço adequado para 

o seu debate. 

A análise da realidade da Região que levámos a cabo permite evidenciar que a arti-

culação e adequação das intervenções públicas à realidade regional pode exigir 

formas específicas de interlocução entre as estruturas regionais e regionalizadas da 

Administração Pública e de coordenação das suas actividades. 

Nomeadamente, a sujeição das intervenções a uma lógica nacional, nomeadamente 

na identificação de prioridades, na tipificação das acções e procedimentos e na afec-

tação de recursos pode resultar em prejuízo da Região. 

Esta verticalidade das intervenções públicas revela-se como um efectivo obstáculo 

ao desenvolvimento, mas não nos parece constituir-se como um obstáculo insuperá-

vel, embora seja recomendável a sua tentativa de superação gradual. 

O carácter vertical dos sistemas de apoio ao desenvolvimento 

Decorrente da verticalidade das estruturas da administração pública e com um ca-

rácter eventualmente mais penalizador para a Região, foi identificado como um 

bloqueio ao desenvolvimento da Região a natureza vertical dos sistemas de apoio à 

actividade económica, ao investimento e à formação profissional. 

Esta forma de organização tem levado a que o Algarve região tenha sido, sistemati-

camente, menos beneficiado na distribuição de fundos comunitários, nomeadamen-

te, nas componentes ligadas à actividade económica: 

• A agricultura da Região desenvolve-se em sectores que não são objecto de apoio fi-

nanceiro relevante; 

• A insipiência e especialização do tecido industrial não tem permitido uma priori-

zação da sua atribuição a iniciativas na Região; 

• O elevado peso do turismo levou a que os fundos para o sector tenham penalizado 

a Região no suporte a projectos de investimento; 

• Uma lógica de investimento na formação profissional orientado para a criação de 

competências específicas tem dificultado o investimento na Região, em que as ne-

cessidades se situam na criação de competências genéricas e horizontais. 

No entanto existe um número de sistemas de incentivo ao investimento, nomeada-

mente aos pequenos investimentos, que pode ser explorado com conveniência para 

o apoio a iniciativas emergentes. 
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Refira-se que a tendência manifestada relativamente aos apoios comunitários, no 

sentido de para serem orientados para as PME, pode considerar-se como um indi-

cador positivo para uma região, na qual estas últimas constituem o essencial do te-

cido económico e para as quais se orientam a generalidade das oportunidades iden-

tificadas. 

No entanto, não pode deixar de ser efectuada uma referência à vantagem de poder 

ser criado um sistema específico para dinamização das iniciativas regionais, que 

pode assumir a forma de um plano regional, semelhante ao recentemente criado 

para o Alentejo – o Proalentejo – ou a forma de um Pacto Territorial de Emprego, 

que envolva as autarquias e os actores da Região. 

A ser desenvolvido um modelo de Pacto Regional de Emprego, a análise efectuada 

da realidade algarvia parece apontar para a vantagem deste englobar a totalidade 

do território regional e não apenas alguns dos seus municípios. 

A inadequação do sistema financeiro às necessidades da região 

Um outro bloqueio que é frequentemente apontado pelos agentes da Região refere-

se à ineficiência do sistema financeiro para suportar convenientemente as iniciati-

vas locais. 

Esta constatação não é, aliás, diferente da que se pode obter em outros contextos e 

regiões de Portugal, onde as PME constituem o segmento mais dinâmico do tecido 

económico. 

Embora os esforços de mobilização no sentido de se conseguir dotar a Região de es-

truturas adequadas de capital de risco ou de capital semente possam e devam ser 

apoiadas, a avaliação possível a partir da análise efectuada da realidade algarvia é 

a de que este não poderá ser um vector condicionante da realização de outras inici-

ativas de mobilização para o desenvolvimento. 

Cabe aqui uma referência à existência na Região de valores significativos de pou-

pança, gerada pelos período de rápida expansão do sector imobiliário-turístico, no 

final da década de 80 e início de 90, que poderá e deverá ser mobilizado para o es-

forço de diversificação da base económica que tem condições para ser desenvolvido. 

4.6.2.   As perspectivas de superação dos bloqueios 

Atenta a natureza dos bloqueios identificados, que entroncam na forma de organi-

zação do Estado Português, na forma de organização dos apoios comunitários ao 

desenvolvimento e na forma de funcionamento dos mercados financeiros, julgamos 
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que é desejável e possível encontrar saídas criativas para a mobilização dos recur-

sos endógenos para o desenvolvimento e para a manutenção da atractibilidade da 

Região para capitais e tecnologias externos. 

A necessidade de articulação e integração dos esforços 

As dificuldades ligadas à inexistência de estruturas regionais de coordenação polí-

tica e administrativa, que constituem, porventura, a mais evidente debilidade da 

Região face às suas necessidades, poderão ser em larga medida superadas pela ma-

nutenção dos esforços de cooperação, já bastante evidenciados, entre as estruturas 

desconcentradas e regionalizadas da Administração Central. 

A utilização criativa dos esquemas de apoio existentes, num quadro voluntarista de 

conjugação de esforços e coordenação da actuação, poderá em boa medida superar 

as dificuldades recorrentes. 

O envolvimento das autarquias como actores locais do desenvolvimento é, neste ca-

pítulo, indispensável e fortemente potenciador das iniciativas. 

Porventura o problema mais complexo, neste quadro poderá estar ligado à articula-

ção com as estruturas e actores sociais do desenvolvimento na sociedade civil. 

A inexistência de um “lobby” algarvio, implicando uma dispersão dos esforços dos 

agentes sociais e políticos, pode dificultar a criação de plataformas alargadas de en-

tendimento. 

No entanto o desenvolvimento de alguns dos programas sectoriais delineados neste 

estudo poderá servir como experiência, com um número limitado de actores, de cri-

ação de redes estruturadas de articulação da acção, as quais se poderão, progressi-

vamente articular entre si. 

A própria transformação previsível a partir de 1999 das regras dos apoios comuni-

tários recomenda que se aplique o essencial dos esforços na promoção da cooperação 

interinstitucional. 

A mobilização da identidade regional como motor do desenvolvimento 

A evidência da afirmação de uma identidade regional, que se manifesta quer para 

os naturais da Região quer para aqueles que aí se fixam, é um activo importante 

para o desenvolvimento que importa potenciar e rentabilizar. 

Esta identidade deve ser utilizada na promoção de uma imagem de qualidade para 

as actividades que se desenvolvam na Região. Trata-se da perspectiva de qualificar 

a oferta turística e de retomar um orgulho no fazer bem a todos os níveis. 
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Por outro lado, importa disseminar a ideia de que existem oportunidades importan-

tes para o desenvolvimento da Região que podem ser explorados em benefício de 

todos. 

A diversificação da base económica regional muito beneficiará se os actores do de-

senvolvimento tomarem como sua esta perspectiva de mútuo enriquecimento das 

novas iniciativas empresariais. 

Os esforços e iniciativas existentes de recuperação de artes tradicionais no interior 

algarvio e a fixação de actividades de artesanato com design actual podem servir 

como “boas práticas” de diversificação a incentivar. 
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5.  Sumário de Conclusões 
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5.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO NA REGIÃO 

Tendo como pano de fundo a detecção das potencialidades da Região do Algarve, 

parecem-nos ser de destacar os seguintes aspectos como mais relevantes para a 

preparação de acções concertadas de desenvolvimento: 

O optimismo generalizado 

Num quadro global marcado por elementos de profunda incerteza42, a primeira con-

clusão que pretendemos evidenciar, no quadro da identificação das Potencialidades 

da Região do Algarve, é o forte optimismo dos actores de desenvolvimento. 

Em todos os momentos de recolha de opiniões e sensibilidades desenvolvidos ao 

longo deste estudo foi possível evidenciar esta sensibilidade positiva. 

Destaque-se que do inquérito realizado a 500 empresas da Região, 85% destas ti-

nham uma opinião positiva (81,8%) ou muito positiva (3,4%) das perspectivas de 

desenvolvimento da empresa, 78% relativamente ao sector onde se inseriam43 e 

77% relativamente ao desenvolvimento da Região. 

Este optimismo reflecte-se numa acentuada disponibilidade para a participação em 

iniciativas de desenvolvimento e numa forte exigência e espírito crítico relativa-

mente às iniciativas concretas desenvolvidas, nomeadamente, na actividade dos ac-

tores do sector público e da Administração neste contexto. 

Este optimismo reflecte também os bons resultados comparativos obtidos pela Re-

gião no seu desenvolvimento sócio-económico e em especial ao nível de rendimento 

disponível das populações. 

_______________________ 

42 Associados à instabilidade política de uma mudança de modelo nos equilíbrios geopolíticos internacionais e à transição entre 
paradigmas técnico económicos da economia mundial de um modelo industrial fordista para um modelo de sociedade da in-
formação e do conhecimento com contornos ainda pouco definidos. 

43 Um valor de apenas 57,7% de opiniões positivas na indústria transformadora condiciona este “menor” optimismo avaliado por 
sectores de actividade. 
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Qualquer estratégia e actividade de desenvolvimento sócio-económico deverá capi-

talizar este estado de espírito relativamente generalizado, mobilizando os agentes 

económicos para as iniciativas que venham a ter lugar. 

O papel central do turismo no desenvolvimento da Região 

Concluir que o sector do turismo tem um papel central no desenvolvimento da Re-

gião do Algarve pode parecer, antes do mais, uma redundância. 

As estimativas apontam para que o sector turístico seja directamente responsável 

por 44% do VAB e por 41% do emprego da Região. Esta importância ganha maior 

expressão se se considerar que o sector Terciário representava 66% do VAB regio-

nal em 1990 e que 90% do Investimento Directo na Região era para ele canalizado. 

O facto da Região se especializar numa actividade com forte potencial de cresci-

mento representa, por si mesmo e independentemente dos problemas de dependên-

cia, uma potencialidade. 

Há que procurar obter desta especialização o maior número de vantagens possível, 

nomeadamente, procurando estimular a emergência de novas actividades para as 

quais o turismo possa constituir um mercado já adquirido. Paralelamente, importa 

compreender que são já muitas as limitações ao crescimento (físico) deste sector, 

pelo que o (forte) crescimento será sempre função de factores como a qualidade, a 

diversificação ou a complementaridade. 

Mais do que procurar concentrar esforços na limitação do peso do turismo na Regi-

ão, há que procurar utilizar a dinâmica do sector e as oportunidades que este propi-

cia para densificar o tecido económico da regional. 

Esta densificação poderá proporcionar, por sua vez, a emergência de novos “produ-

tos/serviços” exportáveis que possam, a prazo, reduzir a dependência da Região face 

a uma única produção, ainda que esta seja passível de diferenciação por públicos 

(jovens, idosos, por exemplo) ou por motivações (férias, negócios). 

O lugar relativo do problema da sazonalidade 

A sazonalidade tem sido correntemente identificada como um dos problemas críti-

cos do Algarve, vista como uma característica “perversa” do turismo baseado no 

produto “sol e praia”. 

O trabalho que desenvolvemos permite-nos propor uma grelha de leitura dos pro-

blemas na Região que possa relativizar a importância dos efeitos negativos da sa-

zonalidade. 
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Uma primeira conclusão que é lícito retirar da avaliação efectuada pelos agentes de 

desenvolvimento é que a sazonalidade existente está razoavelmente endogeneizada 

pelos agentes económicos, tendo as empresas da Região desenvolvido os mecanis-

mos de adaptação que lhes permitem encaixar os efeitos negativos da variação da 

actividade ao longo do ano. No entanto, alguns destes mecanismos, aumentando a 

precariedade e a disponibilidade laboral, limitam a qualidade dos serviços e bens 

prestados pelo desinvestimento nos recursos humanos. Ainda é necessário aperfei-

çoar estes mecanismos, de uma forma integrada. 

Um segundo aspecto que importa destacar é a possibilidade de desenvolver activi-

dades que possam criar sazonalidades complementares das criadas pelo produto ac-

tualmente dominante na actividade turística. Estas actividades podem localizar-se 

quer no próprio sector turístico (e a montante e jusante na sua fileira), quer noutros 

sectores de actividade. 

Finalmente, importa ter em consideração que a generalidade dos observadores da 

realidade algarvia possui uma forte convicção de que a diversificação de actividades 

– aliás, já evidente na Região – e a esperada melhoria das acessibilidades viárias, 

com a conclusão da auto-estrada Lisboa-Algarve, permitirão atenuar significativa-

mente os efeitos da sazonalidade. 

A dinâmica de desenvolvimento evidenciada e os factores críticos do de-

senvolvimento da Região 

A Região do Algarve apresenta uma apreciável dinâmica de desenvolvimento, que 

se expressa em significativos ganhos de rendimento per capita e de nível de vida no 

quadro nacional e europeu. 

São, por outro lado, evidenciáveis fenómenos de diversificação da actividade eco-

nómica, nomeadamente ligados à agricultura, à fileira agro-industrial e à recupera-

ção de actividades e de saberes tradicionais. 

A baixa qualificação dos recursos humanos na Região não é substancialmente dife-

rente do panorama português a este propósito, pelo que o Algarve não possui, neste 

vector, uma especificidade particularmente negativa. 

A criação da Universidade e do Centro de Formação Profissional do IEFP podem 

constituir elementos importantes de transformação estrutural, com resultados posi-

tivos a prazo na dinâmica do desenvolvimento regional. 

Do trabalho de análise desenvolvido, parecem resultar como vectores críticos do de-

senvolvimento da Região os seguintes (cf. Capítulo 3.4, pág. Xx e seguintes): 
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• A evolução qualitativa e a diversificação dos sectores ligados ao turismo, 

nomeadamente, com a aposta na qualificação dos recursos humanos, com a explo-

ração de novos produtos (o turismo de Inverno, a organização de eventos, o turis-

mo rural, o turismo desportivo, o turismo sénior, etc.) ou com a integração das 

produções tradicionais (ligadas aos sectores agrícola, silvícola, agro-industrial e 

das pescas); 

• O ambiente como recurso para o desenvolvimento, argumento reforçado pe-

la base económica algarvia, claramente centrada no aproveitamento de vantagens 

competitivas decorrentes dos recursos naturais da Região (nomeadamente, o cli-

ma, o mar e as praias); para além das questões relacionadas com o saneamento 

básico, regiões turísticas como o Algarve são particularmente sensíveis à qualida-

de arquitectónica, urbanística e paisagística, sendo importante a requalificação 

das áreas urbanas (salvo os casos onde os danos são irreversíveis) e a preservação 

do património ainda existente (nomeadamente, no Sotavento e no interior serra-

no); os espaços de valorização/conservação ambiental, já criados ou a criar em bre-

ve (Parques e rede NATURA 2000), são igualmente importantes sustentáculos de 

todo um vasto conjunto de actividades emergentes na Região; 

• A conclusão das redes infra-estruturais, nomeadamente, no campo das aces-

sibilidades rodoviárias (com o território nacional – a auto-estrada – e internas à 

Região), dos equipamentos de saúde e dos sistemas de saneamento básico; igual-

mente importante seria a ampliação do Aeroporto de Faro e a modernização das 

infra-estruturas ferroviárias; 

• O aproveitamento das externalidades positivas geradas pela Universida-

de, sobretudo pelas capacidades evidenciadas na fixação de quadros técnicos (jo-

vens), na dinamização do tecido empresarial (apoio a iniciativas empresariais e 

inovação tecnológica) e no estabelecimento de parcerias com a Andaluzia; 

• A promoção do espírito empresarial e empreendedor, área na qual a Região 

é particularmente carente, fruto, nomeadamente, da origem externa de muito em-

presários e investidores e da própria mentalidade empresarial instalada; trata-se 

de um aspecto estratégico porque capaz de contrariar eventuais deslocalizações 

dos capitais gerados na Região ou com origem externa; 

• A gestão das ameaças – mas também das oportunidades – suscitadas pelo 

marcado dualismo da região (litoral vs. interior serrano), presentes nos riscos 

de desertificação humana no interior face ao aproveitamento do potencial de de-

senvolvimento endógeno do interior e das possíveis articulações entre os dois terri-

tórios; 

• A exploração do potencial de desenvolvimento endógeno no litoral, cen-

trado na existência de um importante e sofisticado sector terciário, na atractivida-

de relativa (face a outras áreas em Portugal) na fixação de quadros superiores, nas 

condições naturais ainda prevalecentes (nomeadamente, no Sotavento) e na Ria 

Formosa; 

• A exploração do potencial endógeno no interior serrano, nomeadamente, 

em actividades agrícolas, silvícolas, pastoris e ligadas a produções tradicionais 

(com o reforço das boas práticas já identificadas); 

• A cooperação com a Andaluzia, pela proximidade de Sevilha (o centro urbano 

importante mais próximo) e do respectivo eixo industrial (juntamente com Huel-

va); 

• A articulação interinstitucional, já visível em certas iniciativas mas ainda ca-

rente de aprofundamento; segundo as opiniões recolhidas no quadro do presente 

estudo, o Algarve possui já um conjunto de condições materiais e humanas sufici-



As Potencialidades da Região do Algarve 

 

  

Página 208  

CIDEC – Centro Interdisciplinar de Estudos Económicos 

 

entes para um desenvolvimento mais efectivo, faltando, porém, as redes de articu-

lação, nomeadamente, entre as diferentes instituições; 

• A harmonização dos esforços dos actores do desenvolvimento, capaz de ga-

rantir a coesão de posições (em termos políticos, institucionais, empresariais, só-

cio-profissionais, sindicais e associativos) e a formação de um efectivo “lobby” al-

garvio. 
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5.2. AS POTENCIALIDADES DE 

DESENVOLVIMENTO 

As oportunidades de desenvolvimento de novas actividades 

No quadro do trabalho desenvolvido foram identificadas 66 oportunidades con-

cretas de desenvolvimento de iniciativas empresariais, que podem servir de 

base ao estímulo à diversificação do tecido económico da Região (cf. Capítulo 4.3.1.  

, pág. Xx e segunites). 

Como é natural, a promoção de novas iniciativas empresariais é um processo com-

plexo que coloca desafios importantes aos empresários, candidatos a empresários e 

instituições públicas e privadas. 

No caso concreto do Algarve colocam-se como vectores chave da promoção de inicia-

tivas empresariais a criação de estruturas de apoio às empresas, nomeadamente, 

de natureza consultiva e formativa dos empresários. 

A criação de um quadro institucional que permita orientar e apoiar os candida-

tos a empresários é uma tarefa estruturante e de forte potencial, que ganha uma 

especial acuidade tendo em conta a existência de oportunidades e de recursos hu-

manos com motivação para o seu aproveitamento. 

Este quadro institucional envolve as seguintes vertentes (cf. Capítulo 4.3.2.  , pag. 

Xx e segunites): 

 A criação de mecanismos de identificação recorrente e disseminação das oportuni-

dades (bolsas de ideias); 

 A orientação dos candidatos na selecção das ideias e das oportunidades; 

 O apoio na elaboração dos projectos empresariais; 

 A formação das competências, gerais e específicas, dos promotores dos projectos; 

 O apoio consultivo à implementação dos projectos de investimento que se venham 

a suscitar. 

Para este quadro deverá ser mobilizado um conjunto alargado de actores do desen-

volvimento, dos quais se destacam os órgãos desconcentrados da Administração 

Central, as Autarquias, as Associações Empresariais, as Escolas e Estruturas de 

Formação Profissional, as Associações Sindicais e Sócio-profissionais e as Associa-

ções de Desenvolvimento Local e Regional. 
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As necessidades de formação profissional 

O trabalho efectuado de detecção de debilidades de qualificação e de necessidades 

de formação profissional permitiu evidenciar três eixos estruturantes de necessi-

dades de intervenção: 

 A qualificação dos activos nos sectores dominantes do turismo e comércio; 

 A formação de empresários e candidatos a empresários e a promoção de activida-

des de formação/criação de empresas; 

 A formação para profissões específicas, com um forte acento tónico na formação 

para situações de autoemprego, como estratégia global. 

O primeiro eixo identificado pretende evidenciar uma muito premente necessidade 

de qualificar os activos dos sectores do turismo e do comércio, os quais possuem um 

papel preponderante no aumento da qualidade do produto dominante da Região. 

A proposta apresentada passa, no essencial, pelo desenvolvimento de um programa 

abrangente de formação profissional de curta duração dirigido a um público-alvo 

potencial de 30.000 activos que contactam directamente com o público (leia-se tu-

ristas), possuindo níveis de qualificação profissional e de habilitações particular-

mente baixos, influenciando negativamente a imagem da Região. 

O objectivo não é criar competências específicas mas sensibilizar esses activos para 

a importância estratégica da sua actividade profissional, para os problemas da qua-

lidade no atendimento e para a necessidade de investirem na sua formação profis-

sional. 

Por outro lado, a forte terciarização da actividade económica e a existência de im-

portantes oportunidades para a criação de novas iniciativas empresariais, na sua 

generalidade materializáveis em micro ou muito pequenas empresas, recomenda a 

generalização de actividades de formação de empresários e candidatos a empresá-

rios, que encontra um campo particularmente fértil entre os alunos que saem anu-

almente da Universidade. 

Estas actividades formativas pretendem disseminar competências básicas de ges-

tão e de desenvolvimento de empresas. 

Por fim, foram identificadas necessidades concretas de criação e/ou aperfeiçoamen-

to de competências profissionais, reveladas pelo realidade sócio-económica da Regi-

ão. 

A resposta a estas necessidades deve ser procurada num quadro de estreita articu-

lação com o sistema de ensino da Região (universitário, secundário e básico), de 

elevada flexibilidade (evitando a produção excessiva de qualificações em segmentos 
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determinados) e integrando, de forma abrangente, a preparação de competências 

empresariais, adequadas à natureza da formação ministrada. 

É necessário que as entidades que concebem programas e planos de formação pro-

fissional consultem e articulem com as entidades que, no terreno, trabalham com 

eles. Para que programação, planificação e calendarização da formação estejam o 

mais próximo possível das realidades do terreno. Subsistem, neste momento, gran-

des lacunas e inadequações neste sector. 
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5.3. OS BLOQUEIOS AO DESENVOLVIMENTO  

Dos bloqueios ao desenvolvimento identificados para a Região procurou-se estabe-

lecer uma linha de separação entre aqueles que poderiam ser objecto de interven-

ção positiva pelos agentes locais e aqueles que, pela sua natureza e quadro de ocor-

rência, se revelariam de resolução mais complexa e, em larga medida, independen-

tes da capacidade de intervenção a curto e médio prazo. 

A identificação de bloqueios (entendidos estes num sentido amplo de dificuldades e 

estrangulamentos) pretende ser, assim, uma identificação positiva de vectores de 

trabalho entre agentes e não um legitimar de inércias, justificadas por omissões de 

terceiros. 

As dificuldades estruturais 

Dentro do grupo dos bloqueios ou ameaças ao desenvolvimento da região que não 

dependem da capacidade própria dos agentes locais, identificaram-se os seguintes 

aspectos: 

 A não existência de uma estrutura regionalizada de administração; 

 O carácter vertical dos sistemas de apoio ao desenvolvimento e às iniciativas em-

presariais, condicionadas por opções nacionais que podem não corresponder às ne-

cessidades específicas da Região; 

 A rigidez dos processos educativos e formativos; 

 A inadequação do sistema de financiamento do investimento às necessidades da 

região. 

Atenta a natureza dos bloqueios identificados, que entroncam na forma de organi-

zação do Estado Português, na forma de organização dos apoios comunitários ao 

desenvolvimento e na forma de funcionamento dos mercados financeiros, julgamos 

ser desejável e possível encontrar saídas criativas para a mobilização dos recursos 

endógenos para o desenvolvimento e para a manutenção da atractibilidade da Re-

gião para capitais e tecnologias externos. 

As perspectivas de superação dos bloqueios 

As dificuldades ligadas à inexistência de estruturas regionais de coordenação polí-

tica e administrativa, que constituem, porventura a mais evidente debilidade da 
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Região face às suas necessidades, poderão ser em larga medida superadas pela ma-

nutenção dos esforços de cooperação, já bastante evidenciados, entre as estruturas 

desconcentradas e regionalizadas da Administração Central. 

A utilização criativa dos esquemas de apoio existentes, num quadro voluntarista de 

conjugação de esforços e coordenação da actuação poderá, em boa medida superar 

as dificuldades recorrentes. O envolvimento das autarquias como actores locais do 

desenvolvimento é, neste capítulo, indispensável e fortemente potenciador das ini-

ciativas. 

A evidência duma afirmação da identidade regional algarvia, que se manifesta quer 

para os naturais da Região quer para aqueles que aí se fixam, é um activo impor-

tante para o desenvolvimento que importa potenciar e rentabilizar. 

Esta identidade deve ser utilizada na promoção de uma imagem de qualidade para 

as actividades que se desenvolvam na região. Trata-se da perspectiva de qualificar 

a oferta turística e de retomar um orgulho no fazer bem a todos os níveis. Por outro 

lado importa disseminar a ideia de que existem oportunidades importantes para o 

desenvolvimento do Algarve que podem ser exploradas em benefício de todos. 
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6.  Anexos 
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6.1. SISTEMAS DE ENSINO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL 

6.1.1.   Estabelecimentos de ensino 

Estabelecimentos de ensino, por concelho, 1994/5 Alunos matriculados segundo o grau de ensino, 1994/95
Educ.Pré-escolar Ensino Básico Ensino Secundário Esc. Profission. Ensino Artístico Ensino Superior

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Continente 4429 12051 593 226 72 270

Algarve 110 100% 386 100% 20 100% 7 100% 3 100% 10 100%

Albufeira 10 9,1% 23 6,0% 1 5,0%

Alcoutim 2 1,8% 13 3,4% 1 5,0%

Aljezur 3 2,7% 9 2,3%

Castro Marim 3 2,7% 12 3,1%

Faro 14 12,7% 41 10,6% 3 15,0% 4 57,1% 1 33,3% 5 50,0%

Lagoa 8 7,3% 17 4,4% 1 5,0%

Lagos 7 6,4% 19 4,9% 2 10,0% 1 33,3%

Loulé 9 8,2% 59 15,3% 2 10,0% 2 28,6%

Monchique 2 1,8% 14 3,6%

Olhão 10 9,1% 27 7,0% 2 10,0%

Portimão 13 11,8% 32 8,3% 2 10,0% 1 14,3% 1 33,3% 3 30,0%

São Brás de Alportel 3 2,7% 12 3,1% 1 5,0%

Silves 9 8,2% 50 13,0% 2 10,0%

Tavira 7 6,4% 31 8,0% 1 5,0%

Vila do Bispo 6 5,5% 11 2,8% 1 5,0%

Vila Real de Santo António 4 3,6% 16 4,1% 1 5,0% 2 20,0%

Fonte:Anuário Estatístico da Região do Algarve, 1995  

Quadro 55 - Estabelecimentos de ensino por concelho 

No que respeita à dotação de estabelecimentos de ensino no Algarve, estes 

repartem-se na região de acordo com a distribuição da população, sendo de 

salientar alguns factos: 

 a regularidade da distribuição dos estabelecimentos de ensino desaparece quando se 

trata de ensino superior, artístico ou profissional; 

 não existem estabelecimentos de ensino secundário nos concelhos de Aljezur, 

Alcoutim e Monchique; 

 as escolas profissionais concentram-se em Faro, Loulé e Portimão; 

 o ensino superior concentra-se fundamentalmente em Faro. 
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6.1.2.   Alunos e docentes por grau de ensino 

Se a população algarvia representa 3,5% da população total portuguesa, em termos 

de população estudantil temos aproximadamente o mesmo significado: 3,7%. 

Também o significado da população estudantil na população total algarvia é 

ligeiramente superior face ao ocorrido no Continente (22,4% e 21,3%, 

respectivamente). 

Alunos matriculados segundo o grau de ensino, 1994/95 Pessoal docente segundo grau de ensino, 1994/95
Ed.Pré-escolar Ensino Básico C.G.Noturnos Ens.Secundário Ens.Superior

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Continente 143.959 1.262.749 14.662 394.488 298.089

Algarve 4.225 3% 49.087 4% 590 4% 16.621 4% 6.948 2%

Albufeira 372 9% 3.722 8% 103 17% 1.381 8%

Alcoutim 29 1% 382 1% 19

Aljezur 98 2% 615 1%

Castro Marim 41 1% 772 2%

Faro 552 13% 7.642 16% 160 27% 3.808 23% 6.331 91%

Lagoa 372 9% 2.766 6% 470 3%

Lagos 287 7% 2.869 6% 1.258 8%

Loulé 408 10% 7.201 15% 93 16% 2.310 14%

Monchique 110 3% 858 2%

Olhão 330 8% 5.193 11% 108 18% 1.664 10%

Portimão 509 12% 6.035 12% 33 6% 2.241 13% 457 7%

São Brás de Alportel 125 3% 1.045 2% 29 5% 298 2%

Silves 372 9% 3.973 8% 1.088 7%

Tavira 258 6% 2.885 6% 64 11% 951 6%

Vila do Bispo 107 3% 590 1% 42 0%

Vila Real de Santo António 255 6% 2539 5% 1.091 7% 160 2%

Fonte:Anuário Estatístico da Região do Algarve, 1995

Construção própria  

Quadro 56 - Alunos matriculados por grau de ensino 

A distribuição dos pólos de ensino não deixam de reflectir também a concentração 

populacional e de actividades económicas em torno de alguns concelhos: Faro, 

Loulé, Olhão e Portimão, concelhos situados no litoral.  

Facto saliente é a ausência de estabelecimentos de ensino secundário em três dos 

concelhos algarvios (Aljezur, Castro Marim e Monchique), e que é um reflexo do 

envelhecimento das suas populações (os três concelhos são os que evidenciam maior 

decréscimo de população entre 61 e 95). 

A expressão de população estudantil sobre a população total também é reveladora 

de discrepâncias entre os concelhos do litoral e os concelhos do interior (estes 

revelam uma importância significativamente inferior à manifestada em média para 

o Algarve). 
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O ensino superior quase que se limita a Faro, onde se encontra implantada a 

Universidade do Algarve. Os outros dois concelhos  (Portimão e Vila Real de Santo 

António) adquirem expressão a este nível, via ensino politécnico. 

Pessoal docente segundo grau de ensino, 1994/95
Ed.Pré-escolar E.Básico (1º/2º ciclo) E.Básico (3º ciclo)

Nº % Nº % Nº %

Continente 3.433 63.013 68.194

Algarve 89 3% 2.147 3% 2.653 4%

Albufeira 13 15% 102 5% 180 7%

Alcoutim 2 2% 26 1% 25 1%

Aljezur 5 6% 30 1% 20 1%

Castro Marim 1 1% 17 1%

Faro 5 6% 383 18% 529 20%

Lagoa 11 12% 121 6% 131 5%

Lagos 0% 143 7% 212 8%

Loulé 8 9% 282 13% 259 10%

Monchique 5 6% 23 1%

Olhão 4 4% 265 12% 270 10%

Portimão 15 17% 276 13% 380 14%

São Brás de Alportel 2 2% 49 2% 47 2%

Silves 11 12% 176 8% 220 8%

Tavira 2 2% 125 6% 176 7%

Vila do Bispo 4 4% 35 2% 34 1%

Vila Real de Santo António 1 1% 94 4% 170 6%

Fonte:Anuário Estatístico da Região do Algarve, 1995  

Quadro 57 - Pessoal docente por grau de ensino 

O pessoal docente a desempenhar funções no Algarve, segue a distribuição já 

verificada para os estabelecimentos de ensino e os alunos matriculados. 

6.1.3.   Sistemas de formação 

No Algarve a formação profissional tem três vertentes: uma assente no sistema 

educativo no âmbito do Ministério da Educação, compreendendo o Ensino Técnico-

Profissional; o Ensino Profissional (Escolas Profissionais de iniciativa de 

promotores locais), outra vertente para a formação profissional efectivada sob 

gestão directa ou participada do Instituto do Emprego Formação Profissional 

(IEFP); uma terceira efectivada  sob a responsabilidade de empresas e outros 

organismos, normalmente com financiamentos do FSE, através de programas 

geridos também pelo IEFP. 
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Globalmente a oferta de formação profissional, assenta num conjunto de 

organismos responsáveis e instrumentos técnicos, que se podem sintetizar do 

seguinte modo: 

• ensino técnico profissional ministrado no sistema de ensino e escolas profissionais 

que contam com apoio e colaboração do Ministério da Educação; 

• centros de formação (com diferentes tipos de gestão, mas com participação obriga-

tória do IEFP) onde se ministra formação de Aprendizagem, de Qualificação, For-

mação Contínua e Formação de Formadores; 

• empresas, confederações sindicais e outros organismos, normalmente em parte fi-

nanciados pelo FSE. 

Em Portugal o sistema de ensino contempla a possibilidade de acesso à formação 

profissional, sendo condição de acesso a conclusão do 9º ano de escolaridade. 

Existe possibilidade de opção entre cursos de aprendizagem, cursos de escolas 

profissionais ou cursos tecnológicos.  

Em qualquer dos casos, o sistema reflecte a formação profissional como um ensino 

eminentemente prático, com cursos de 3 ou 4 anos de duração, com componentes de 

ordem técnica e científica, permitindo, de modo geral, a equivalência ao 12º ano de 

escolaridade, o que por sua vez se constitui como possibilidade de acesso ao ensino 

universitário. 
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6.2. IDENTIFICAÇÃO DOS ACTORES E SISTEMAS 

DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO  

Para uma contextualização da intervenção global dos vários agentes de desenvol-

vimento que actualmente exercem actividades na Região, procurámos integrá-los 

num único quadro onde constassem os sistemas de apoio ao desenvolvimento que 

cada agente de desenvolvimento gere, bem como os serviços que presta e alguns dos 

projectos que estiveram ou estão actualmente em execução na Região. No entanto 

são muitas as omissões, por insuficiência de dados. 
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AGENTES 
SISTEMAS 

DE APOIO 
SERVIÇOS PRESTADOS 

“ANAS”  
Informação/aconselhamento 

Projectos em Curso: Artº 10º FEDER (Projecto-Piloto) 

ACRAL – Ass. Comerciantes da 
Região do Algarve 

 Informação/aconselhamento 

AHETA – Ass. Dos Hotéis e 
Empreendimentos Turísticos do 
Algarve 

 Informação/aconselhamento 

AIHSA – Ass. Dos Indústriais 
Hoteleiros e Similarres dos Algarve 

 Informação/aconselhamento; Informação sobre Turismo; 

AIDA – Ass. Interprofissional para o 
Desenvoovimento e Valorização da 
Alfarroba 

 Informação/aconselhamento 

Alcance - Ass. Para o 
Desenvovlimento do Concelho de 
Alcoutim 

 Informação/aconselhamento Animação local;  

AMAL – Ass. Dos Municípios do 
Algarve 

Sub-Programa A do 
PROA 

Informação/aconselhamento; Promoção da Região; 

AmbiFaro - Agência para o 
Desenvolvimento Económico de Faro 

Plano Estratégico 
de Faro 

Informação; Comunicação; acompanhamento e avaliação  

Projectos em Curso: NOW; INTEGRA; Encontros 
trasnacionais; Congressos; Plano de promoção de Faro; 

ANJE - Ass. Nac. dos Jovens 
Empresários 

 Informação/aconselhamento; Formação Empresarial; 

APA – Ass dos Piscicultores do 
Algarve 

 Informação/aconselhamento 

APTA - Ass. Para a Promoção do 
turismo de Albufeira 

 Informação/aconselhamento 

Ass. In Loco  - Intervenção, 
Formação, Estudos para o 
Desenvolvimento Local 

LEADER I, II;  

Informação/aconselhamento; Financiamento; Animação local; 
CARREFOUR – Centro de informação Rural;  Informação 
Europeia; Investigação; Informação sobre Turismo; Promoção 
da Serra do Caldeirão; 

Projectos em Curso: ALICE-artº 6º do FSE; CARREFOUR; 
CRIAIM; INTEGRAR; PACTE; THERMIE; NOW; 
TELEMATIQUE; HORIZON; ERGO; EUROFORM; SPEC; 
LEONARDO; CABRA-artº 8º FEOGA. 

Ass. Vicentina – Ass para a 
Protecção e Desenvolvimento do 
Algarve Sudoeste 

LEADERII Informação/aconselhamento; Financiamento; Animação local 

BIC – Business Inovation Centre  
Informação/aconselhamento; Auditoria; Informação Europeia; 
Internacionalização; 

CCRALG – Comissão de 
Coordenação da Região do Algarve 

PPDR – Centros 
Rurais; Odiana; 
PROA: 
Eurogabinete; RIME 

Informação/aconselhamentoL; Subvenções ; Informação 
Europeia; Internacionalização; Promoção da Região;  

CEAL – Confederação de 
Empresários da Região do Algarve 

RIME 
Informação/aconselhamento; Formação Empresarial; 
Subvenções; Promoção da Região 
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AGENTES 
SISTEMAS 

DE APOIO 
SERVIÇOS PRESTADOS 

CERA – Conselho Empresarial da 
Região do Algarve 

RIME 
Informação/aconselhamento; Formação Empresarial; 
Subvenções; Promoção da Região 

CIE – Centro de Informação 
Europeia 

 Informação/aconselhamento; Informação Europeia; 

CRSS – Centro Regional de 
Segurança Social 

RMG; Integrar; Informação/aconselhamento; subvenções;  

D.G.T. – Direcção Geral do Turismo Fundo de Turismo Informação/aconselhamento; Promoção da Região 

D.R. A. A. – Direcção Regional do 
Ambiente do Ambiente -  

Programa 
Operacional do 
Ambiente 

Informação/aconselhamento 

D.R. A. A.– Direcção Regional de 
Agricultura do Algarve  

Gestão: PAMAF; 
Cabra Algarvia-artº 
8º FEOGA; Medidas 
de 
acompanhamento 
da PAC: (M. Agro-
ambientais; M. 
Florestais na 
Agricultura; 
Cessação da 
Actividade 
agrícola); Programa 
de 
Desenvolvimento 
Agrícola e Rural 

Informação/aconselhamento; Investigação; 

D.R.M.E.– Delegação Regional do 
Ministério da Economia 

RIME (apreciação 
de projectos de 
turismo e simil.) 

Informação/aconselhamento; bases de dados  industriais; 
Promoção Industrial  

Fundação da Juventude  Informação/aconselhamento; Formação Profissional 

GLOBALGARVE – Cooperação e 
Desenvolvimento, AS 

ADAPT-
Globenature; 
IQADE (PPDR) 

Informação/aconselhamento; Promoção da Região 

IAPMEI – Instituto de Apoio às 
Pequenas e Médias Empresas 
Industriais 

SIR; PEDIP 
Informação/aconselhamento; Auditoria; Internacionalização; 
Promoção industrial 

IEFP – Delegação Regional do 
Algarve do Instituto do Emprego e 
Formação Profissional 

PESSOA (QCAII); 
Escolas-Oficina. 

Informação/aconselhamento; Formação Empresarial ; Bases 
de dados empresariais; Formação;: Criação de Emprego 
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AGENTES 
SISTEMAS 

DE APOIO 
SERVIÇOS PRESTADOS 

IFADAP 

Financiamento: 
PAMAF; Medidas 
de 
acompanhamento 
da PAC (M. Agro-
ambientais; M. 
Florestais na 
Agricultura; 
Cessação da 
Actividade 
agrícola); Programa 
de 
Desenvolvimento 
Agrícola e Rural; 
PROPESCA; I.C. 
Pescas; Crédito  

Informação/aconselhamento; Financiamento; 

IPJ – Delegação do Algarve do 
Instituto Português da Juventude 

AGIR Informação/aconselhamento; Formação Profissional 

JADR – Jovens Associados para o 
Desenvolvimento Regional 

 Informação/aconselhamento ;  

NERA – Núcleo Empresarial da 
Região do Algarve 

 Informação/aconselhamento; 

RTA – Região de Turismo do Algarve  
Informação/aconselhamento; Promoção da Região; Informação 
sobre Turismo; 

UALG – Universidade do Algarve 
CDE – Centro de 
Documentação 
Europeia;  

Informação/aconselhamento; Formação Inicial; Informação 
Europeia; Investigação; 

CACE – Centro de Apoio à 

Criação de Empresas 
 

Informação/aconselhamento; Serviços complementares; 
Alojamento empresarial; 

Quadro 58 – Agentes de desenvolvimento:  sistemas de apoio e serviços 

prestados 
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6.3. INSTRUMENTOS DE PLANEAMENTO PARA A 

REGIÃO 

6.3.1.   Plano Energético da Região do Algarve (PERA) 

É o facto de, normalmente, os consumos de electricidade se encontrarem associados 

ao bem-estar das populações, bem como o facto deste consumo se encontrar 

estatisticamente bem coberto, que permitem retirar algumas noções acerca das 

disparidades regionais de desenvolvimento a partir do consumo de electricidade. 

De acordo com os critérios consumo per capita e taxas de crescimento dos consumos 

de electricidade, Albufeira, Lagoa e Loulé atingem uma boa situação, ao contrário 

de Alcoutim e Olhão. 

Antes de fornecer orientações de política energética para a região de Algarve, o 

relatório começa por se referir a estratégias de mais longo prazo e de mais largo 

âmbito, ao nível nacional, e que passam por elementos - chave como a diversificação 

das fontes de energia, utilização regional dessa mesma energia, maior segurança 

nos abastecimentos, redução da dependência e recurso a fontes poluentes 

(derivados do petróleo) e valorização dos recursos endógenos das regiões (biomassa, 

eólicos, solares). 

Ao nível da região do Algarve, para além de transparecerem estas linhas de 

orientação, detectam-se outras, relacionadas com o reforço da dotação de condições 

para se intervir ao nível regional neste domínio e reforço da ligação às redes 

nacionais e internacionais de distribuição de energia. 

A valorização do potencial de recursos energéticos regionais, para além de se 

constituírem como fontes de energia, poderão/deverão constituir-se como elementos 

catalisadores da actividade económica. 

A situação dos recursos endógenos no Algarve é diversa. Os recursos de biomassa, 

se bem que apresentem um potencial considerável para fins energéticos, não são 

tão explorados devido essencialmente a falhas de informação e concorrência de 

fontes de energia tradicionais. Desta maneira, há que apostar na melhoria do 

fornecimento e circulação de informação. 
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Quanto à energia eólica, o espaço que se proporciona para uma utilização vantajosa 

desta forma “…é o que corresponde à costa oeste desde o planalto do Rogil até 

Sagres, estendendo-se um pouco para o interior na zona de Vila do Bispo”44. 

A utilização da energia solar ainda não é feita de modo generalizado ou 

significativo, o que se deve a problemas surgidos da adopção da tecnologia de 

painéis solares e deficiente serviço de assistência prestado pelos fornecedores. No 

entanto é assinalável, apesar destas dificuldades técnicas, alguns investimentos 

que têm sido realizados neste domínio na Serra  

Os investimentos neste campo, com um período de recuperação de dez anos, são 

também susceptíveis de afastar potenciais utilizadores . 

Assim, “qualquer política de promoção de energia solar passiva deve ter como 

vectores a qualidade dos materiais e a qualidade da assistência técnica, o que passa 

pela formação dos agentes envolvidos”45. 

Na melhoria da ligação às redes nacionais e internacionais de distribuição de 

energia, a qualidade do fornecimento de electricidade tem melhorado no Algarve, 

tal como é apontado no relatório. Dada a evolução do consumo parecem criar-se 

condições para a discussão de instalação duma nova central termoeléctrica, até 

porque parece discutível, em termos de eficiência, os custos que implicam a 

distribuição de energia para uma região que se constitui como periferia da rede. 

É também defendido, no que diz respeito à política de utilização racional de 

energia, que as autoridades regionais cuidem da relação destes temas com as suas 

actividades específicas, apesar da definição duma estratégia mais geral a nível 

nacional. 

Ainda neste âmbito, as empresas industriais algarvias não têm recorrido aos 

sistemas de incentivos financeiros a investimentos neste campo. Também ao nível 

duma política energética para os transportes, se bem que alguma sujeição ao que é 

desenhado a nível nacional seja inevitável, aos poderes locais poderá ficar 

reservado um papel importante no controlo do impacto ambiental dos carburantes 

(exemplo do acesso condicionado a zonas das cidades). 

Por fim, o relatório descreve o conjunto de programas nacionais e comunitários 

acessíveis para apoio à gestão regional da energia. No caso dos programas 

comunitários, tem-se: 

_______________________ 

44 in PERA (Plano Energético da Região do Algarve). 
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Programa THERMIE - programa de promoção de tecnologias energéticas na 

Europa (“No concurso que terminou recentemente, por exemplo, foi encorajada a 

apresentação de projectos de racionalização de tráfego urbano…”46); 

Programa LIFE, tratando-se de um instrumento financeiro para o ambiente e 

para apoio a projectos na área dos transportes, aproveitamento de resíduos sólidos 

urbanos, etc.; 

Programa de gestão de recursos promovido pela Direcção Geral da Comunidade 

DG VII, para financiamento de planos de energia regional; 

Programa ALTENER, para financiamento de acções de gestão local dos recursos 

de energia regional. 

Em face destes recursos é proposta tanto a atenção da CCRAlg, como de 

autoridades nacionais, dado serem nalguns casos a via para se aceder a programas 

comunitários. 

Feita uma pequena resenha do que é apontado no Plano Energético para a região 

algarvia, interessa-nos agora, mediante as necessidades detectadas neste domínio, 

identificar actividades potencialmente geradoras de emprego e que apontam para 

necessidades específicas de formação: 

 na criação de capacidades para intervenção local sobre as questões energéticas 

propõe-se com uma das acções a criação de uma equipa para animação energética re-

gional e aplicação das conclusões do Plano Energético e informação acerca de possibi-

lidades de investimento e financiamento; 

 ao nível da promoção dos recursos energéticos endógenos, poderia destacar-se 

a identificação de potenciais consumidores e produtores e difusão de informação sobre 

recursos disponíveis (no caso da biomassa), estudo do aproveitamento dos recursos 

energéticos das serras, informação sobre utilização de energia solar visando também 

a formação de técnicos especializados para uma melhor prestação de serviço; 

 em termos de ligação a redes de distribuição de energia tem-se os estudos de vi-

abilidade de introdução de redes de gás, possibilidade de construção de redes de ar 

propanado, estudo de implementação duma central térmica a gás natural; 

 campanhas de divulgação de utilização racional de energia nos diversos secto-

res e auditorias energéticas a hotéis. 

 

45 in PERA 

46 in PERA 
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6.3.2.   Plano Regional de Turismo do Algarve (PRTA) 

Foi a importância alcançada pelo turismo a partir dos anos 70, a necessidade de 

melhoria dos níveis (qualitativos e quantitativos) de oferta e procura, bem como 

uma série de erros cometidos no passado que motivaram o surgimento de 

instrumentos enquadradores desta actividade no Algarve. Neste último aspecto é, 

por exemplo, notório o crescimento imobiliário desenfreado e desordenado que 

muito têm afectado a qualidade da oferta turística e imagem da Região.  

O PRTA surge então, com os objectivos expressos de estancar o tipo de crescimento 

ocorrido, diversificando o produto turístico dominante (“sol e praia”). Para tal o 

Plano sectorial, para além da necessidade de articulação com a política desenhada 

para o sector a nível nacional (e com o PROTAL e PDM’s), conta com a 

participação, também necessariamente concertada, de três entidades com funções 

ao nível do planeamento: CCRAlg (com funções ao nível do ordenamento e 

implementação de equipamentos na região), DGT (encarregue da definição  de 

estratégias e aplicação das políticas relacionadas com o turismo) e RTA (com a 

incumbência de promoção do sector). 

Após a análise da importância do fenómeno turístico no país e na Região, o Plano 

passa à descrição das áreas diferenciadas de interesse turístico, referindo que a 

actividade marca presença sobretudo na zona costeira, sem grande penetração na 

faixa do Barrocal e, principalmente, da Serra. 

São identificados três eixos de incidência da actividade turística: 

➢Odeceixe - Ria de Alvor, com fraca ocupação territorial, “bolsas turísticas “ 

individualizadas , com potencialidades ao nível do turismo cultural e natural e os 

principais problemas relacionadas com a natureza do crescimento urbano; 

➢Ria de Alvor - Faro zona de maior oferta e, por isso, zona onde simultaneamente 

são mais evidentes os desequilíbrios ambientais e urbanísticos e onde se encontram 

os melhores empreendimentos turísticos. É também a faixa onde se encontram os 

centros urbanos mais dinâmicos e onde devem ser redobrados os esforços para a 

recuperação da imagem do Algarve; 

➢Olhão - Monte Gordo , tal como a primeira faixa, composta por “bolsas turísticas”, 

mas onde os empreendimentos já não apresentam grande qualidade, para além de 

se defrontarem com problemas de antiguidade. 

Apesar de dificilmente se conseguir ombrear com as praias da orla costeira, o Plano 

não deixa de apontar outros caminhos para o investimento: 

→ entre Lagos e Vila do Bispo 
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→ em Monchique (turismo de saúde) 

→ em Silves, na orla Sul - Poente da Serra (turismo cinegético e rural) 

→ entre Alte e Salir (turismo rural) 

→ a Norte - Poente de São Brás de Alportel (turismo de saúde) 

→ a Norte de Castro Marim 

→ em Alcoutim (turismo cinegético e de natureza). 

Prosseguindo num esforço de caracterização de tudo aquilo que está relacionado 

com o fenómeno turístico, no domínio das infra-estruturas e serviços colectivos 

nota-se algum esforço dedicado ao saneamento básico e, especialmente, transportes 

e comunicações (ver quadro). Apesar disto, os esforços revelam-se ainda 

insuficientes sendo uma ilustração dessa insuficiência, o deficiente abastecimento 

de água, em termos quantitativos e qualitativos. 

Note-se ainda neste quadro o fraco investimento em termos de equipamento sócio-

cultural, em particular, a ausência de patrocínio dos programas comunitários. 

 

Investimento realizado no Algarve entre 1986 e 1993 com a incidência no Sector 

 Saneamento 

Básico 

Transportes e 

Comunicações 

Equipamento 

Sócio-Cultural 

Programas (Ant Reg) 8730 17050  

P O (regionais) 11745 3920 1864 

Interreg 1033 21432 21 

Envereg 1591   

Prodac  24869  

Pedip  131  

Cont Programa 16 1415 215 

TOTAL 23115 68817 2100 

Unidade: milhares de contos 

Fonte: CCRA 

Quadro 59 - Investimento com incidência no sector turístico 
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Nas vias de comunicação, ao nível rodoviário a rede é considerada satisfatória 

(apesar dos problemas relacionados com a conservação das vias e alguns pontos de 

congestionamento). Duma maneira geral temos também um desenvolvimento mais 

fraco no sentido Norte-Sul e para o interior (desenvolvimento mais orientado no 

sentido Este-Oeste). 

No entanto, a discussão aqui é dominada pela construção da auto-estrada Lisboa-

Algarve e pelos benefícios que poderá acarretar em matéria de fluxos turísticos 

(especialmente internos). Com deficientes redes ferroviária e portuária para fins 

turísticos, o aeroporto de Faro constitui-se como “… a grande porta de entrada (e 

saída) do turismo na região”47 

Problemas são também facilmente detectáveis ao nível dos equipamentos de saúde, 

enquanto que em matéria de segurança pública, apesar dos problemas não se 

considerarem gravosos, não se dispensa o aumento do número de efectivos e a 

adequação das forças policiais ao domínio regional (formação). 

No tocante ao mercado de trabalho, turismo, comércio e construção civil significam 

em 92, cerca de metade da população activa, com restaurantes e hotéis a ocuparem 

16% do total dos empregados. 

A sazonalidade destas actividades é bem ilustrada pelo facto de em Julho de 92 a 

hotelaria dispor de 13022 trabalhadores e 9961 em Janeiro. 

Na restauração e alojamento apenas cerca de 30% dos empregados possuem mais 

de quatro anos de escolaridade, sendo os profissionais não qualificados 

quantificados em 60 % do total. Os horários de trabalho neste sector são também 

mais longos e as remunerações situam-se num nível inferior às de outros sectores 

não directamente relacionados com o turismo. 

Para se poder ultrapassar os fracos índices de formação profissional as estruturas 

existentes na região são o Instituto Nacional de Formação Turística (que também 

leva a cabo acções nas empresas através de brigadas móveis), a Escola de Hotelaria 

e Turismo do Algarve e o Núcleo da Escola de Portimão (formação para activos, 

inicial e contínua).Também se têm sentido os apoios do Fundo Social Europeu na 

formação na área do turismo. 

A Universidade do Algarve possui ainda bacharelatos em Turismo e Gestão 

Hoteleira, crescentemente procurados. 

_______________________ 

47 in PRTA 
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Ao nível da estrutura empresarial do sector, é clara a sua dimensão reduzida 

(apenas 14,8% das empresas possuem mais de cinquenta efectivos, com cerca de 

metade a empregarem entre um e dezanove trabalhadores). A integração das 

empresas em cadeia é um fenómeno muito pouco generalizado. 

Para além do produto típico sol/praia são referenciados no Plano outros produtos 

que poderão melhorar a oferta turística algarvia e descomprimir a pressão junto 

das áreas mais procuradas (praias da costa, etc.). Temos assim o golfe e o desporto 

em geral (para estágios de alta competição e desporto de lazer) que para além de 

contribuir para a redução da sazonalidade, poderão atrair turistas de estratos 

económicos mais elevados, com padrões de consumo mais vantajosos. O golfe 

encontra-se, de facto, em expansão e estima-se que seja já responsável por 8% das 

dormidas anuais na hotelaria. 

Outros potenciais nichos são os congressos (que exigem maior esforço ao nível do 

marketing), cultura (como complemento do produto dominante ou como produto de 

procura específica), saúde (exigindo maior dotação em infra-estruturas), natureza 

(em complemento com o produto dominante), caça (com a consideração da 

concorrência próxima do Alentejo e Andaluzia) e turismo rural (ainda sem 

expressão). 

A dependência a que está sujeito o turismo no Algarve (que advém da sazonalidade, 

do produto sol/praia, e de alguma concentração ao nível da procura e da sua 

origem) é também evidente ao nível da sua promoção e comercialização dado o 

controlo por parte de operadores turísticos estrangeiros que, em função dos seus 

estritos interesses, condicionam ou determinam a evolução da procura e da oferta. 

Naturalmente, esta evolução poderá não coincidir ou não coincide com os interesses 

específicos da região: não só os recursos da região são explorados numa óptica de 

curto prazo, sem preocupações da ordem de equilíbrio do espaço, muito do valor 

acrescentado gerado não fica retido na região. Naturalmente que o problema que se 

tem verificado na integração e articulação da oferta não é apenas imputável à acção 

destes operadores estrangeiros. 

O facto de muitos dos nichos que atrás se enunciam não se encontrarem 

devidamente explorados também se liga directamente à inexistência de agentes de 

viagens especializados. 

Quanto à promoção turística, se ao nível da estrutura empresarial hoteleira a fraca 

dimensão da maior parte das unidades impede uma grande aposta nesta vertente, 

os fundos destinados à RTA (entidade institucional encarregue da promoção) têm 

também diminuído nos últimos tempos. 
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As propostas do Plano neste domínio não serão difíceis de calcular: reforço da 

promoção da Região no exterior, reforço do posicionamento dos agentes turísticos 

regionais (maior cooperação, constituição de “lobbies”) e incremento do número de 

operadores de produtos específicos. 

Finalmente no último capítulo são apontados os aspectos positivos e negativos do 

Algarve como destino turístico: 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

Praias excelentes, em termos de qualidade e 
beleza 

Relação qualidade/preço 

Simpatia da população  Manutenção deficiente das infra-estruturas 
turísticas 

Qualidade do alojamento especialmente “self-
catering” e hotéis de categorias superiores 

Redes viárias em mau estado 

Clima agradável Negligência em relação ao ambiente (lixo, 
esgotos, ruídos) 

 Excesso de construção em determinadas 
zonas 

 Pouca diversidade na animação 

 Baixa notoriedade ou identificação do produto 
Algarve comparativamente a destinos 
concorrentes 

Fonte: PRTA 

Quadro 60 - Aspectos positivos e negativos do destino turístico Algarve 

A maior concorrência advém do Mediterrâneo dada a similitude de produtos 

oferecidos e recursos proporcionados, e neste aspecto a quota do Algarve pode 

considerar-se baixa (Espanha, Itália e Grécia com maiores quotas). 

No sentido de ultrapassar as fragilidades detectadas ao longo do Plano, bem como 

os aspectos negativos evidentes no quadro, um rol de acções é apontado como 

desejável: melhoria da imagem da Região, identificação de mercados-alvo da 

procura, estratégias de marketing para estes, criação de uma identidade e melhoria 

do binómio qualidade/preço. 

Do rol de programas/medidas referenciados no Plano destacaríamos, de acordo com 

os nossos propósitos: 

→ Domínio 1: Enquadramento da oferta turística 
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• Identificação de locais relevantes para a imagem da região (renovação e recupera-

ção de aldeamentos turísticos e promoção de novos empreendimentos, estudo de 

valorização de locais propensos a turismo natural, etc.); 

• Melhoria de infra-estruturas e equipamentos (com três tipologias de medidas no 

abastecimento de água, melhoria do sistema de comunicações e rede de transporte 

e melhor apetrechamento de equipamentos e serviços colectivos); 

• Recuperação e valorização do património paisagístico, arquitectónico e histórico; 

• Recuperação e renovação urbana; 

• Sinalização turística. 

→Domínio 2: Qualificação e diversificação da oferta/equipamentos e serviços 

• Requalificação e modernização do alojamento classificado (com medidas de moder-

nização dos estabelecimentos hoteleiros, arranjo paisagístico da envolvente dos 

empreendimentos e reordenamento dos parques de campismo); 

• Reconversão do alojamento não classificado (em termos de apoios, por exemplo); 

• Requalificação da restauração. 

→Domínio 3: Qualificação e diversificação da oferta/produtos 

• Valorização do produto sol/praia (ordenamento, limpeza e conservação de praias); 

• Desenvolvimento do golfe e outro turismo desportivo; 

• Incremento de outros produtos (turismo cultural e natural); 

• Atenuação da sazonalidade; 

• Desenvolvimento da animação turística (promoção de manifestações e eventos cul-

turais, Plano de Verão para animação de rua). 

→ Domínio 4: Melhoria da penetração institucional  

• Acções de apoio ao turista (melhoria no sistema de atendimento, reforço de acções 

de segurança); 

• Formação profissional (planeamento da formação para novos produtos, dinamiza-

ção do observatório de emprego e formação). 

→ Domínio 5: Promoção turística 

• Planeamento de marketing (elaboração de um plano integrado para a região, ade-

quação de materiais promocionais, avaliação da promoção) 

→ Domínio 6:Implementação e acompanhamento do PRTA. 

6.3.3.   Plano Regional de Ordenamento do Território do 

Algarve (PROTAL) 

Elaborado em 1989/90, e tendo por principais destinatários os órgãos da 

Administração Local (autarquias) e órgãos da Administração Central, bem como 

cidadãos e agentes económicos, o PROTAL tem como objectivo essencial 
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proporcionar uma orientação para a ocupação do espaço, atendendo à harmonia 

entre a actividade humana (destaque-se a económica) e o equilíbrio físico. 

Como preocupações marcantes temos, assim, o uso e transformação do solo, a 

distribuição espacial da população, a preservação dos recursos naturais mais 

valiosos para a região e o funcionamento dos diversos sectores económicos. 

A resolução de conflitos no uso e ocupação do solo e as propostas de aproveitamento 

das potencialidades regionais no âmbito do Plano, passa necessariamente pela 

complementaridade de outros programas, diplomas legais de ordenamento, 

Grandes Opções do Plano, Plano Nacional de Desenvolvimento Regional, Carta 

Europeia de Ordenamento do Território, Programa Desenvolvimento Regional do 

Algarve, Programas Operacionais do Sotavento e Barlavento. 

Fazendo um diagnóstico da situação a conclusão relativa à distribuição da 

população e actividade económica é a que transparece das páginas anteriores deste 

relatório e que aponta para o desequilíbrio e enviesamento em favor do litoral, 

gerando-se diferentes condições de vida e trabalho. 

No uso e ocupação do solo, para além do funcionamento da costa como pólo de 

atracção económica é apontada como potencialidade natural a produção agrícola 

temporã (beneficiando da fertilidade do solo e factores climáticos favoráveis), 

existindo também potencialidades ao nível dos equipamentos (Aeroporto de Faro) e 

de mercado (procura decorrente da actividade turística). 

Os riscos associados a uma excessiva ocupação turística do espaço prendem-se com 

a escassez de espaço gerada para outras actividades (especialmente para a 

actividade agrícola, que necessita de grandes áreas contínuas) com consequente 

aumento dos preços dos terrenos que inviabilizam a competitividade destes outros 

sectores. Desta maneira, estar-se-á também a inviabilizar, ou pelo menos, a 

dificultar a diversificação da base económica regional, importante para esbater a 

dependência que o turismo acarreta. 

Ao nível do crescimento demográfico a não uniformidade ao longo de toda a região 

contribui para o agravamento das assimetrias intra-regionais. Por exemplo, sendo 

a quantificação da população o critério-chave para atribuição de serviços e 

equipamentos públicos, não se prevê a possibilidade de grandes dotações das 

regiões do interior. 

Da proposta concreta de ordenamento fará parte o zonamento (atribuição de 

regimes de ocupação para as diversas áreas), hierarquização dos centros urbanos 

(para atribuição de equipamentos segundo critérios como acessibilidade do centro, 
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área de influência, população base, etc.), e identificação de Eixos (espaços-canais 

com funções de ligação intra e inter-regional). 

Em matéria de zonamento destaca-se o seguinte quadro: 

 

Figura 6 - Zonamento da Região do Algarve 
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Na hierarquia dos centros urbanos, o interesse passa pela promoção do interior (por 

exemplo, Loulé, centro urbano do interior com boas potencialidades mas que sofre 

com a partida de muita da sua mão de obra para o litoral). 

De acordo com o binómio potencialidades/necessidades são atribuídas a cada centro 

funções relacionadas com as actividades económicas, ficando definido para cada um 

uma ordem de interesses. Por exemplo, para Silves as funções a desenvolver (por 

ordem) passam primeiro pela manutenção e desenvolvimento da actividade agrícola 

e florestal, e depois pela consolidação da actividade industrial e desenvolvimento da 

actividade turística. 

No que diz respeito aos espaços-canais/eixos, programa-se a concentração de vias de 

comunicação e outras infra-estruturas sem penalizar o meio físico e tentando 

“minimizar a fragmentação funcional, física e visual do território e/ou da 

paisagem”48. Os objectivos passam ainda pela não excessiva extensificação da 

malha urbana, mas sua intercalação com outros espaços, bem como a melhor 

interligação entre as diferentes zonas. 

Neste sentido são alvitradas ligações a Lisboa e Espanha por um serviço de 

comboios de alta velocidade, Metro de superfície para ligações intra-regionais e 

criação de um “Corredor Litoral” essencialmente para efeitos turísticos. 

Resumindo as implicações daquilo que é proposto no âmbito do Plano para os 

diversos sectores, são definidos para a agricultura 20% do território regional como 

tendo aptidão agrícola. A eliminação da excessiva repartição fundiária, o controlo 

da agricultura intensiva, a identificação de centros urbanos junto de actividades 

agrícolas e, que por isso, poderão funcionar como pontos de apoio destas ao nível da 

comercialização, crédito e assistência técnica, são algumas das pistas lançadas ao 

nível deste sector. 

No que diz respeito à indústria transformadora são apontadas zonas alternativas 

de implantação desta actividade nas área de influência de Tunes, Loulé, São Brás 

de Alportel e Castro Marim. 

Ao nível do turismo propõe-se o aumento da oferta nas zonas mais desfavorecidas e 

onde esta actividade ainda não penetrou, e a protecção e controlo das áreas onde a 

actividade é já fortemente expressiva. 

_______________________ 

48 in PROTAL, CCRAlg 
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Qualquer uma destas recomendações terá necessariamente de se articular com o 

planeamento municipal, a fim de fazer jogar os interesses dos municípios. 

No processo de desenvolvimento sócio-económico a desenrolar no terreno assume 

particular importância a acção a desempenhar pelos vários concelhos e seus centros 

urbanos. Sem prosseguir o desenvolvimento, independentemente dos interesses dos 

concelhos vizinhos e pesando vocações, potencialidades e interesses atribui-se aos 

centros urbanos e suas áreas de influência directa, funções a desenvolver. Em cada 

concelho apontam-se então quais os centros neles incluídos  (níveis de centralidade) 

e funções que lhes estão destinadas: 

Centro Centro Centro com funções Centro supra Centro Centro com

regional sub-regional  sub-regionais concelhio  básico  funções básicas

Albufeira (T) A

Alcoutim T,H

Aljezur A,T,H T

Castro Marim T

Faro (I),H,(T)

Lagoa (T),A

Lagos (T),(P)

Loulé I,H,A (T) (T)+A,T

Monchique T,H,A

Olhão I,P A+(P),(T)

Portimão (T),P,(I)

São Brás de Alportel T,A,I

Silves A,I I,H,A+(T),A

Tavira A,T,(P) A,(T)+T+T

Vila do Bispo A (T),(P)+(T)

Vila Real de Santo António I,P,(T) I,(T) T,A

A=Manutenção e desenvolvimento/reforço da actividade agrícola e florestal

P=Desenvolvimento/reforço da actividade pesqueira

(P)=Localidade importante para a actividade pesqueira;preferência para a sua consolidação

I=Localização e desenvolvimento/reforço preferencial da actividade industrial

(I)=Localidade importante para a actividade industrial;preferência para a sua consolidação

T=Desenvolvimento/reforço da actividade turística

(T)=Localidade importante para actividade turística; preferência para a sua consolidação

H=Reforço e expansão do parque habitacional

Fonte:PROTAL

 

Quadro 61 - Rede hierarquizada dos centros urbanos - funções a desenvolver 
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6.3.4.   Enquadramento Estratégico para a Região do Al-

garve 1994 - 1999 

Neste documento elaborado pela Comissão de Coordenação do Algarve (CCRAlg) é 

referida a importância que tiveram, no desenvolvimento da economia algarvia, três 

sectores de actividades, todas caracterizados por estarem associados a recursos na-

turais da Região: a agricultura (hortículas, hortofrutícolas, frutas frescas e secas), 

a pesca (e, a montante, a construção e reparação navais e, a jusante, a indústria de 

conservas e farinha de peixe) e o turismo (a partir da década de 70, o principal mo-

tor do desenvolvimento e originando a terciarização da base económica). 

Paralelamente, é dada especial relevância à fragilidade dessa base económica: 

se, por um lado, o Algarve aumentou o seu peso relativo na economia nacional e viu 

a sua capitação do PIB aproximar-se da média nacional, por outro lado tem-se as-

sistido a fenómenos de sobre-ocupação do litoral, de recessão no interior, de ausên-

cia de articulações intersectoriais, de grande dependência face a agentes e centros 

de decisão externos e de excessiva especialização numa actividade (o turismo) e 

num mercado (o britânico), caracterizados por forte sazonalidade. 

É mesmo referido que o modelo económico do Algarve encontra-se em pro-

cesso de esgotamento, basicamente por duas razões: 

1. O elevado congestionamento registado em certas zonas do litoral tem levado à de-

terioração dos recursos naturais e paisagísticos (em muito casos, de forma irrever-

sível e insustentável) e à saturação das infra-estruturas e equipamentos (com rup-

tura financeira das entidades responsáveis pela sua construção e manutenção); 

ora, estas condicionantes inviabilizam a actividade turística ao destruírem a res-

pectiva base de sustentação; 

2. A desertificação humana no interior e “asfixia” dos sectores que não o turismo, fe-

nómenos que diminuem as possibilidades de desenvolvimento equilibrado em ter-

mos sectoriais e territoriais. 

Face a este diagnóstico, são apontados seis desafios como passíveis de se 

atravessarem no caminho do desenvolvimento algarvio: 

1. “arredar o cenário de crise inerente ao actual modelo de desenvolvimento turístico; 

2. promover uma maior integração do tecido produtivo regional; 

3. tirar vantagem do processo de integração europeia e da acessibilidade aos merca-

dos urbanos de Lisboa e Sevilha; 

4. prevenir os riscos ambientais envolvidos na intensificação da agricultura e numa 

ocupação desordenada do território, designadamente da faixa litoral; 

5. contrariar os processos de desertificação humana da zona da Serra e valorizar o 

seu potencial endógeno de desenvolvimento; 
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6. adaptar a criação de novos empregos aos requisitos de uma população jovem com 

níveis crescentes de instrução.”49 

Em função destes desafios e estrangulamentos encontrados em cada actividade são 

definidos eixos de intervenção que passam pela: 

 Requalificação e diversificação da actividade turística; 

 recuperação daquelas actividades (agricultura e pesca) que já foram pólos de desen-

volvimento da região e que continuam a manifestar algumas potencialidades e capa-

cidade criadora de externalidades positivas (efeitos positivos sobre a estrutura indus-

trial, serviços de investigação e ensino e preservação ambiental); 

 aposta em indústrias de elevado valor acrescentado, e serviços avançados (serviços de 

apoio a empresas, publicidade, marketing, investigação ligada com a valorização de 

recursos endógenos); 

 reforço da competitividade dos centros algarvios no quadro do país e região espanho-

la; 

 mobilização do potencial endógeno de desenvolvimento local (no sentido da melhoria 

das condições de vida das populações à margem dos processos de desenvolvimento e 

preservação patrimonial); 

 qualificação dos recursos humanos (para resolução de desajustamentos e incompatibi-

lidades que possam ocorrer entre os recursos saídos do sistema de ensino e as neces-

sidades evidenciadas pela estrutura produtiva sectorial, dotar esses mesmos recursos 

de uma flexibilidade, cada vez mais exigida, e conhecimentos ao nível das novas tec-

nologias de informação e criação de condições para a emergência de indivíduos com 

capacidade criadora); 

 modernização das infra-estruturas 

 valorização do ambiente e condições de vida das populações. 

 

6.3.5.   Programa Operacional da Região do Algarve 1994 - 

1999 (PROA) 

O Programa Operacional da Região do Algarve (PROA) é uma intervenção regional 

prevista no Eixo 4 do Quadro Comunitário de Apoio (QCA) para Portugal 1994 – 

1999 e, como tal, enquadrando-se no mais vasto Plano de Desenvolvimento Regio-

nal (PDR). 

Comparticipado pela Comunidade no âmbito do Fundo de Desenvolvimento Regio-

nal (FEDER), o PROA tem os seguintes objectivos: 

• Promover o desenvolvimento local e a melhoria das condições sociais das popula-

ções; 

_______________________ 

49 in Enquadramento Estratégico para a região do Algarve, 1994-1999 
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• Promover um desenvolvimento equilibrado e articulado do território regional; 

• Contribuir para o fortalecimento da base económica. 

Para alcançar estes objectivos foram previstas acções de âmbito municipal e regio-

nal nos seguintes domínios: 

 Melhoria das condições de acessibilidades nível municipal, supra-municipal e regi-

onal; 

 Infra-estruturação de áreas para fins de natureza social, cultural e desportiva, de 

renovação urbana e também de apoio mais directo à actividade produtiva; 

 Obtenção de níveis de atendimento e cobertura dos sistemas de abastecimento de 

água e esgotos condizentes com os padrões europeus e dimensionados para a popu-

lação residente e para a flutuante; 

 Mobilização do potencial endógeno, bem como a promoção e valorização das capa-

cidades de desenvolvimento, envolvendo sobretudo a sociedade civil, em particular, 

o empresariado. 

O PROA desenvolve-se ao longo de três sub-programas, detalhados no quadro abai-

xo: 
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SUB-PROGRAMAS MEDIDAS OBJECTIVOS / ÁREAS DE 

INTERVENÇAO 
ENTIDADES 

BENEFICIÁRIAS 

A: Infra-estruturas de 
Apoio ao 
Desenvolvimento Local 

Infra-estruturas de Apoio 
ao Desenvolvimento 
Local 

Acessibilidades; 
saneamento básico e 
ambiente; outras infra-
estruturas de apoio ao 
desenvolvimento 

Autarquias locais; 
empresas municipais ou 
de capitais mistos; 
entidades privadas sem 
fins lucrativos 

B: Acções de Apoio ao 
Desenvolvimento da 
Região 

1: Infra-estruturas de 
Transporte 

Completar/melhorar rede 
viária; melhorar 
acessibilidades aos 
principais centros urbanos 
e zonas mais turísticas; 
realizar os necessários 
interfaces 

Autarquias locais; 
associações empresariais; 
empresas municipais ou 
de capitais mistos; 
entidades públicas e 
privadas sem fins 
lucrativos 

2: Ambiente e 
Renovação Urbana 

Melhorar tratamento de 
esgotos; garantir 
abastecimento de água; 
melhorar ambiente urbano 

3: Equipamentos Sócio-
Económicos 

Criar infra-estruturas de 
apoio às actividades 
produtivas; melhorar / 
criar infra-estruturas que 
permitam melhorar a 
qualidade dos serviços 
públicos sociais; contribuir 
para a diversificação da 
oferta turística 

C: Acções de 
Dinamização Económica 
/ Valorização do 
Potencial Endógeno 

1: Acções de Apoio à 
Actividade Empresarial, 
à Promoção da Região e 
ao Desenvolvimento 
Rural 

Aquisição de novas 
tecnologias e “software”; 
aproveitamento produtos 
regionais; divulgação de 
informação comunitária; 
cooperação transnacional 

Associações empresariais 
regionais e sectoriais; 
autarquias locais; 
Eurogabinete; outras 
entidades públicas ou 
privadas sem fins 
lucrativos; associações de 
desenvolvimento rural; 
comissões regionais de 
turismo; Universidade e 
institutos politécnicos; 
estruturas de I&D 

2: Assistência Técnica Criar órgão de gestão do 
PROA; realizar estudos; 
publicitar e divulgar 
documentos de estratégia 

Quadro 62 – Estrutura do Programa Operacional da Região do Algarve - PROA 

(1994-1999) 

Notar que o co-financiamento da Comunidade eleva-se a 74,58% do investimento 

total, ficando o restante a cargo das autoridades nacionais, regionais e locais e do 

sector privado. 

Em termos de volume de financiamento, o montante global previsto situava-se nos 

101,9 MECU (cerca de 20 milhões de contos), sensivelmente idêntico ao investi-
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mento público, ao qual está associada uma comparticipação do FEDER de 76 

MECU (14,9 milhões de contos). O investimento previsto para o sector privado era 

de aproximadamente 200 mil ECU (39 mil contos). 

O sub-programa "Infra-Estruturas de Apoio ao Desenvolvimento Local" foi contem-

plado com um valor total de 49.940 MECU (FEDER: 37,460 MECU); o sub-

programa "Acções de Apoio ao Desenvolvimento da Região" com 42,890 MECU 

(FEDER: 32,170 MECU); e, finalmente, o sub-programa "Acções de Dinamização 

Económica / Valorização do Potencial Endógeno 9,070 MECU (FEDER: 6,370 

MECU). 

 

FEDER ALGARVE 1994-1999 
FEDER 

74,58% 

CO-
FINANCIAMENTO 

PORTUGUÊS 
25,42% 

TOTAL 

(100%) 

INVESTIMENTO 

POR 

HABITANTE/ANO 

 MECUS Contos 

infra-estruturas de apoio ao desenvolvimento local 37,460 12,480 49,940 5,765 

apoio ao desenvolvimento regional 32,170 10,720 42,890 4,951 

dinamização económica e potencial endógeno 6,370 2,700 9,070 1,047 

TOTAL 76,000 25,900 101,900 11,762 

Fonte: servidor EUROPA 

Quadro 63 – FEDER Algarve (1994-1999) 

No Capítulo 6.4.2.  é feita uma caracterização do efectivo impacto do PROA na Re-

gião. 
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6.4. INSTRUMENTOS E INICIATIVAS DE 

DESENVOLVIMENTO E FOMENTO 

EMPRESARIAL 

6.4.1.   Protocolos para criação de emprego 

Conciliando a satisfação de uma série de necessidades no âmbito de cada Ministério 

ou Instituto Público com a criação de oportunidades de emprego para os desempre-

gados inscritos nos centros de emprego, o IEFP (Ministério para a Qualificação e o 

Emprego) e algumas entidades acordaram uma série de protocolos bilaterais. 

Em termos genéricos o apoio financeiro prestado pelo IEFP oscila entre os 200 000 

e os 300 000 contos, para além do apoio técnico prestado 

 

Apoio Financeiro do IEFP 

Protocolo com IPA 250 000 

Protocolo com IPAAR 200 000 

Protocolo com Comissão Nacional Especializada de Fogos Florestais 200 000 

Protocolo com Min. Sol. e Seg. Soc. 300 000 

Protocolo com Min. Educ. 250 000 

Protocolo com DGS 200 000 

Unidades: em contos 

Fonte: Legislação 

Quadro 64 - Apoios do IEFP 

Os planos de formação ficam normalmente a cargo dos diversos Ministé-

rios/Institutos de acordo com os perfis profissionais desejados e para o melhor de-

sempenho das actividades por parte destes. 
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No Protocolo com o IPPAR, a articulação com o IEFP é operacionalizada com a se-

lecção conjunta dos desempregados, formadores e realização de acções de formação 

específica. No período 1996/1997, o plano definido neste âmbito aponta para a 

abrangência de 150 profissionais a fim de trabalhar em prol da protecção e valori-

zação do património arquitectónico. 

Sabendo que o crescimento de actividades ligadas ao ambiente poderá constituir 

um conjunto de oportunidades de emprego, visa-se, com a assinatura do protocolo 

com o Instituto de Promoção Ambiental, a informação e preparação de agentes que 

promovam o desenvolvimento da política de ambiente, tendo a qualidade deste por 

pano de fundo. Elaborados sete perfis profissionais, cinco planos de formação são 

postos em prática, não para dar origem a novas categorias profissionais, mas para a 

formação em tarefas com características e de acção em locais próprios. 

No protocolo com a Comissão Nacional Especializada de Fogos Florestais, a selec-

ção dos desempregados é realizada conjuntamente pelas duas entidades, sendo de 

3368 o número de indivíduos a abranger no plano de 1996. 

É no protocolo com o Ministério de Educação que, aliado à satisfação de necessida-

des sociais e a possibilidade de criação de novos postos de trabalho, surge a hipóte-

se de ocupação de jovens em situação mais desfavorecida, com dificuldades em ma-

téria de inserção social. Os novos postos de trabalho referiam-se assim aos profis-

sionais que se encarregariam da ocupação destes jovens e crianças dos ensinos bá-

sico, secundário e educação pré-escolar. 

Quanto ao protocolo elaborado com o Ministério para a Solidariedade e Segurança 

Social, tem-se por objectivo a promoção de um programa de formação destinado ao 

desenvolvimento da actividade ocupacional e inserção de trabalhadores em serviços 

de apoio social, no âmbito da Segurança Social (Misericórdias, Cooperativas de 

Educação, Casas de Povo, etc.). 

Finalmente, no protocolo com a Direcção Geral de Saúde é “criada” uma nova acti-

vidade/função, a de Ajudante de Saúde, para os casos de idosos doentes que não ne-

cessitem de internamento, isto é para situações de acompanhamento ao domicílio. 

A definição do perfil deste Ajudante de Saúde e a elaboração do Plano de formação 

ficam a cargo da DGS. 

O quadro seguinte ilustra as remunerações e subsídios atribuídos aos agentes en-

volvidos nestes protocolos: 
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Protocolo com IPAAR Apoio à formação =150 profissionais*250 h*150Esc/h; Apoio à 

actividade ocupacional= 150 profissionais*12 vezes o sal min 

nac; subsídio complementar de 50% do sal min nac para profis-

sionais com habilitações  

Protocolo com Comissão Nacional 

Especializada de Fogos Florestais 

CNEFF com apoio até 3000 Esc/dia trabalho por trabalhador; 

IEFP concedendo sal min nac para cada desempregado não 

subsidiado ou a receber subsídio social de desemprego e con-

cessão de 20% da prestação 

Protocolo com Min. Sol. e Seg. Soc. Comparticipação na remuneração de cada trabalhador até má-

ximo de 12 vezeso sal min nac 

Protocolo com Min. Educ. Subsídio de actividade ocupacional = sal min nac e subsídio 

complementar =50% sal min nac 

Protocolo com DGS Apoio à formação =150 profissionais*250 h*150Esc/h; Apoio à 

actividade ocupacional= 150 profissionais*12 vezes o sal min 

nac; subsídio complementar de 50% do sal min nac 

 

Quadro 65 - Remunerações e subsídios para agentes  
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6.4.2.   Programas para a criação de emprego e promoção 

de iniciativas de desenvolvimento 

PAMAF (FEOGA-Orientação) 

 1994 1995 1996 

MEDIDAS INVESTIMENTO EM MILHÕES DE ESCUDOS 

Medida 1: Infra-estruturas agrícolas 0 461,9 536,2 

Medida 2: Apoio às explorações agrícolas 1.121,1 2.812,6 16.667,2 

Medida 3: Florestas 0 970,3 574,9 

Medida 4: IED, formação, organização, divulgação e estudos 40,6 190,1 217 

Medida 5: Transformação e comercialização 0 8,0 210 

Medida 6: formação e educação (FSE-75%) 88,8 169,6 100,9 

TOTAL 1.250,5 4.612,5 17.988,3 

Quadro 66 – PAMAF - Algarve (1994-1996) 

 

 

MEDIDA 4: 

IED, FORMAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO E 

ESTUDOS 

1994 1995 1996 

ACÇÕES INVESTIMENTO EM MILHÕES DE ESCUDOS 

Investigação, experimentação, demonstração 0 0 0 

Formação 0 0 0 

Organização e divulgação 41 213 217 

Estudos estratégicos 0 0 0 

TOTAL 41 213 217 

% do PAMAF 3,2% 4,1% 1,2% 

Quadro 67 – PAMAF - Algarve (1994-1996): Medida 4 
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MEDIDA 6:  

FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO (FSE-75%) 
1994 1995 1996 

ACÇÕES INVESTIMENTO EM MILHÕES DE ESCUDOS 

Formação agricultores e agentes do sector 83,2 151,1 91,2 

Formação formadores e quadros técnicos 3,7 10,8 0 

Assistência técnica 1,8 7,7 9,7 

Total 88,7 169,6 100,9 

% do PAMAF 7,1% 3,7% 0,6% 

Quadro 68 – PAMAF - Algarve (1994-1996): Medida 6 

Tem sido drástica a redução da afectação de recursos no quadro do PAMAF para 

Formação e Educação (Medida 6), tendo no ano de 1996 atingido o reduzido valor 

de 0,6 % do total investido. 

Perante as limitações da agricultura Algarvia, e onde a qualificação profissional 

aparece como um dos vectores menos conseguidos, podemos afirmar que se afigura 

estratégica a intervenção neste campo, não só em aspectos tradicionais, como, fun-

damentalmente,  em sectores emergentes, tais como o da agricultura orgânica. 

Medidas de Acompanhamento da PAC 

GRUPOS 1994 1995 1996 

 COMPROMISSOS ASSUMIDOS EM MILHÕES DE ESCUDOS 

Diminuição dos efeitos poluentes na Agricultura Vv Vv 69,4 

Manutenção dos sistemas agrícolas tradicionais Vv Vv 218,7 

Conservação dos recursos e paisagem natural Vv Vv 0 

Formação profissional 0 0 0 

TOTAL 95,0 248,6 288,1 

Quadro 69 – Medidas agro-ambientais - Algarve (1994-1996) 

As medidas agro-ambientais têm vindo a ser crescentemente implementadas no Al-

garve, sendo no entanto praticamente nula a afectação de recursos a título de apoio 

à formação profissional, não obstante esta ser uma rubrica que consta do programa 

de intervenção.   
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Embora algumas acções de formação possam ser enquadradas noutras rubricas, 

afigura-se algo limitada a intervenção neste sector que é sem dúvida um dos que 

mais potencialidades apresenta, num quadro de melhoria qualitativa das práticas 

agrícolas e de sustentatibilidade das actividades agrárias. 

SIR - QCAII (1994-1999) 

SISTEMA DE INCENTIVOS REGIONAIS 
PROJECTOS 

ENTRADOS 
APROVADOS 

INVESTIMENTO 

TOTAL (CONTOS) 
INVESTIMENTO MÉDIO POR 

PROJECTO 

Industria e Artesanato 20 17 1.413.833 83.167 

Comércio 31 23 1.122.663 48.811 

Serviços 2 1 15.632 15.632 

Total 53 41 2.552.128  

Candidaturas até 21 Novembro de 1997 

Quadro 70 – SIR (IAPMEI) – Algarve (1994-1999) 

A distribuição sectorial dos apoios atribuídos pelo Sistema de Incentivos Regionais 

(SIR) está de acordo com a estrutura sectorial e empresarial do Algarve:  

O comércio é o sector com maior dinâmica empresarial, embora a dimensão média 

das empresas seja bastante pequena.  O sector industrial recente, fortemente de-

pendente do turismo, passa essencialmente algumas, poucas, PME. 

PEDIP 

SINPEDIP 
PROJECTOS 

ENTRADOS 
APROVADOS 

INVESTIMENTO TOTAL 

(CONTOS) 

INVESTIMENTO MÉDIO POR 

PROJECTO 

3.1-Diagnóstico e Auditorias Empresariais 13 13 94.768 7.290 

3.3-Inovação e internacionalização das 
estruturas empresariais 

5 2 1.129.558 564.779 

3.5-Apoio a pequenos projectos de 
modernização empresarial 

1 1 98.546 98.546 

Investimento Total 19 16 1.322.872  

Candidaturas até 21 Novembro de 1997 

Quadro 71 – PEDIP (IAPMEI) – Algarve 
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CONCELHOS 
SIR-INDÚSTRIA 

SIR-
COMÉRCIO 

SIR-
SERVIÇOS 

SINPEDIP-
3.1 

SINPEDIP-
3.3 

SINPEDIP-
3.5 

TOTAL 

montantes aprovados, em milhares de escudos 

Loulé 486.649 465.617  61.740 203.500  1.217.506 

Monchique  29.758  6.000 926.058  961.816 

Olhão 136.973 197.382 15.632    349.987 

Faro 140.355 161.365  4.463   306.183 

Silves 212.395   5.750   218.145 

Aljezur 154.505 50.519     205.024 

São Brás de Alportel 172.770      172.770 

Portimão 110.186   8.865   119.051 

Lagoa    7.950  98.546 106.496 

Lagos  66.169     66.169 

Alcoutim  54.683     54.683 

Albufeira  48.820     48.820 

Vila do Bispo  48.350     48.350 

TOTAL 1.413.833 1.122.663 15.632 94.768 1.129.558 98.546 3.875.000 

Candidaturas até 21 Novembro de 1997 

Quadro 72 – Distribuição concelhia dos projectos SIR e SINPEDIP aprovados 

O maior projecto individual aprovado no âmbito do SIR e SINPEDIP orça em um 

pouco menos de um milhão de contos e localiza-se em Monchique, sendo incaracte-

rístico, quer pelo montante do investimento quer pela localização. Sem considerar-

mos este último caso, o concelho de Loulé aparece claramente como o que apresenta 

uma dinâmica de crescimento empresarial mais clara, apresentando valores de in-

vestimento total aprovado quatro vezes superior ao município que apresenta o ter-

ceiro maior montante global: Olhão. 

PROA 

SUB-PROGRAMA 
CUSTO 

TOTAL 
FEDER 

ADM. 
CENTRAL 

ADM. LOCAL OUTROS 
TAXA DE 

REALIZAÇÃO 

* 

Infraestruturas de apoio ao 
desenvolvimento local 

11.734.781 8.264.478 50.342 2.441.539 978.420 52,75 % 

Acções de apoio ao 
desenvolvimento da região 

11.973.956 7.806.378 864.841 1.513.016 1.789.719 63,67 % 

Acções de dinamização  1.784247 1.297.460 189.583 101.015 196.188 59,07 % 

TOTAL 25.492.985 17.368.316 1.104.766 4.055.570 2.964.327 57,57 % 

* Despesas justificadas/investimento aprovado, até dezembro de 1997 
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Quadro 73 – Programação financeira do PROA por sub-programas, em contos 

O investimento aprovado até Dezembro atinge, no entanto, os 24.640.601 contos, 

correspondendo a 96,7% do total programado, o que se aproxima do limiar da capa-

cidade de intervenção deste programa. 

Sectorialmente, são os Transportes Rodoviários que registam uma maior afectação 

de recursos, com mais de 9 milhões de contos, seguindo-se a Renovação Urbana, 

com cerca de 4,5 milhões de contos, o Desporto, com aproximadamente 2,5 e a Água, 

com um pouco mais de 2 milhões de contos.  Os sectores que apresentam uma dota-

ção inferior a 0,5 milhões de contos são o da Educação, Assistência técnica, Cultura, 

Integração Económica e Social e Saúde, sendo ainda os sectores Protecção da Natu-

reza e Ciência e Tecnologia os que apresentam os mais baixos valores de investi-

mento pelo PROA. 

ILE’s – Iniciativas Locais de Emprego 

A base legal enquadradora das Iniciativas Locais de Emprego (ILE) é o Despacho 

Normativo N.º 46/86. 

As ILE’s destinam-se a criar incentivos à criação do próprio emprego, através da 

animação das comunidades locais, e destinam-se a indivíduos desempregados que 

apresentem projectos de investimento criadores de postos de trabalho. 

O Quadro seguinte apresenta o volume de emprego criado ao abrigo de ILE’s na re-

gião do Algarve. 
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Empregos criados no âmbito das ILEs, 1987-1994
CAE 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 Total

N/ident. 1 1

CAE 1 4 2 6 2 14

CAE3 51 17 11 3 6 39 37 39 203

CAE 31 7 3 6 2 11 24 22 75

CAE 32 5 3 7 4 1 20

CAE 33 9 1 7 17

CAE 34 10 1 1 12

CAE 36 13 1 6 8 28

CAE 37 3 3

CAE 38 8 4 1 3 10 3 29

CAE 39 9 4 2 4 19

CAE 4 4 1 5

CAE 5 34 6 4 4 3 12 63

CAE6 21 27 12 18 41 65 108 161 453

CAE 61/62 12 25 6 6 19 33 57 87 245

CAE 63 9 2 6 12 22 32 51 74 208

CAE 7 4 2 5 1 4 1 17

CAE 8 6 10 4 7 16 33 29 105

CAE 9 20 8 13 3 14 38 50 73 219

Total 138 66 57 29 72 158 241 319 1.080

Fonte: Relatórios anuais do IEFP - Algarve  

Quadro 74 - Empregos criados no âmbito das ILE’s - 1987-1996 

Deve referir-se que são desconhecidos os dados relativos à mortalidade das iniciati-

vas empresariais desenvolvidas ao abrigo deste instrumento de apoio à criação de 

empresas. 

De acordo com os contactos efectuados e os relatórios apreciados, existem dificulda-

des de execução dos projectos criadores de emprego, a saber: 

• dificuldades dos promotores das iniciativas em complementar financeiramente os 

projectos; 

• visão individual dos promotores contrária à filosofia do diploma; 

• projectos visando áreas de actividade saturadas; 

• falta de actividades inovadoras; 

• falta de envolvência do poder local enquanto facilitador de instalações nas áreas 

da sua jurisdição; 

• falta de visão empresarial e de qualificações dos promotores. 

Sendo considerado pelos próprios serviços do IEFP como um programa bem aceite e 

solidamente implantado, com uma procura que se faz sentir essencialmente no úl-

timo trimestre de cada ano, os projectos aprovados e postos em execução são carac-

terizados por serem projectos de pequena dimensão. 

Os projectos direccionam-se de forma muito clara para o sector terciário da activi-

dade económica, conforme ressalta do gráfico seguinte: 
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Gráfico 22 - Empregos criados pelas ILE’s por Sector de Actividade 

Sendo de tal modo pouco significativo o número de postos de trabalho criados no 

sector primário, entre os anos de 1988 e 1994, passaremos a analisar a estrutura do 

sector secundário da actividade económica. 

Os empregos criados no âmbito da ILE’s situam-se fundamentalmente nos sectores 

das indústrias de alimentação e da construção civil que agrupados representam 

52% da totalidade dos empregos criados no sector. 
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Gráfico 23 - Empregos criados no Sector Secundário 1987/1994 
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Acresce que, a preponderância destes dois grupos tem de ser entendida enquanto o 

de actividades complementares ou afins da actividade turística. 

Em termos globais as indústrias de alimentação e a construção civil representam 

respectivamente 7% e 6% do emprego total criado pelas ILE’s. 

É no entanto no sector dos serviços que se concentram os postos de trabalho criados 

entre 1987 e 1994. O Comércio é o mais forte criador de emprego, significando 23% 

do emprego total criado pelas ILE, e 31% do emprego criado no sector terciário. Por 

ordem de grandeza, seguem-se os Serviços Prestados à Colectividade, Serviços So-

ciais e Serviços Pessoais com 20%/28% e Restaurantes e Hotéis com 19%/26% res-

pectivamente.  

Comércio

31%

Hotel/Rest

26%

Ban/Seg.

13%

Serviços

28%

Transp/Comunic

2%

 

Gráfico 24 - Empregos criados no Sector Terciário 

Estas três actividades representam por si sós 85% dos postos de trabalho criados no 

sector terciário da economia, e 62% dos postos de trabalho totais criados no âmbito 

das ILE’s. 

RIME – Regime de Incentivos às Micro-Empresas 

Este programa tem como objectivo a promoção e a dinamização social e económica 

das regiões menos desenvolvidas, tentando fixar as populações nas regiões em que 

há ou houve perdas de densidade populacional. 

Destina-se a pequenas (de 9 a 50 trabalhadores) ou micro empresas (até 9 traba-

lhadores), necessitando os promotores dos projectos de preencher requisitos tais 
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como disporem de financiamento adequado à viabilidade do projecto, conduzirem à 

criação líquida de emprego, terem viabilidade técnica, e que se constituem como in-

dispensáveis à obtenção dos incentivos preconizados no quadro legal do RIME. 

Os incentivos a conceder dependem das características do projecto, sendo conside-

radas condições de majoração: 

• actividades prioritárias do RIME tais como as de apoio social, de turismo e lazer; 

actividades culturais, actividades no domínio do ambiente, etc.; 

• localizações prioritárias para efeitos do RIME; 

• perfil dos postos de trabalho criados (jovens à procura de primeiro emprego ou de-

sempregados de longa duração). 

O montante limite do investimento produtivo, em capital fixo, é de 20.000 contos, 

podendo o subsídio a fundo perdido variar entre 40% e 70% do investimento elegí-

vel, podendo haver incentivo à criação de postos de trabalho, igualmente a fundo 

perdido, variando este entre os 12 e os 18 vezes o salário mínimo nacional. 

Apresenta-se no quadro seguinte a situação dos projectos RIME no Algarve, duran-

te o 1º semestre do ano de 1997. 
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Projectos RIME - Entrados

Nº Entidade Local Actividade Invest. P.T. Situação

1 CE Vila Real Martinlongo Papelaria /Artesanato 2.350 c 1 Em análise

2 In Loco Tôr Casa de Pasto 9.376 c 2 Em análise

3 CE Portimão S. Marcos Distribuição de pão 13.815 c 2 Em análise

Totais 25.541 c 5

Médias 8.514 c 1,7

Projectos RIME - Intensões de Investimento

1 Martinlongo Distribuição de pão 4.490 c 1 Aguarda documentos

2 Tavira Venda de artesanato 2.000 c 2 Aguarda documentos

3 Fonte Salgada Salão de festas 8.300 c 1 Aguarda licenciamento da Câm.

4 Santa Catarina Venda de electrodomésticos 4.910 c 1 Precisa lic. obras da Câmara

5 Santa Catarina Papelaria 4.050 c 1 Precisa lic. obras da Câmara

6 Santa Catarina Oficina de automóveis 9.000 c 3 Aguarda documentos

7 Faro Passeios turísticos 15.211 c 2 Está a tratar do interesse p/Turismo

8 Tôr Carpintaria 6.625 c 1 Ind. Precisa parecer de local da Câm.

9 Conceição Turismo rural 18.500 c 2 Está a tratar do interesse p/Turismo

10 Salir Venda e rep. electrodomést. 4.250 c 1 Aguarda licenciamento da Câm.

11 Faro/Vilam. Comércio 12.000 c 2 Aguarda documentos

12 Cachopo Alojamento particular 4.10 c 1 Precisa lic. obras da Câmara

13 Cachopo Restaurante 8.000 c 1 Precisa lic. obras da Câmara

14 Cachopo Bar 8.000 c 2 Precisa lic. obras da Câmara

15 Cachopo Padaria 19.010 c 4 Precisa lic. obras da Câmara

16 Azinhal Trabalho temporário 4.500 c 2 Precisa alvará da activid.

17 Castro Marim Cabeleireira 2.000 c 1 Enquadrável.pedir docum.

18 Castro Marim Restaurante 12.000 c 1 Aguarda esclarecimentos

19 Benafim Restaurante 9.500 c 3 Aguarda esclarecimentos

20 S. Marcos Venda materiais construção 20.000 c 2 Aguarda documentos

21 Alte Case de Alte 10.000 c 3 Aguarda documentos

22 Tavira Serviços de informática 10.000 c 3 Aguarda documentos

23 S.Brás Venda de peixe 6.000 c 2 Aguarda documentos

24 Castro Marim ATL 20.000 c 3 Aguarda documentos

Totais 222.446 c 45

Médias 9.269 c 1,9  
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SECTORES CANDIDATADOS  Nº PROJECTOS 

Comércio a retalho 71 

Serviços a empresas 38 

Alojamento e restauração 36 

Comércio por grosso 36 

Outras actividades de serviços 20 

Comércio, manutenção e reparação automóvel 11 

Indústria alimentar e bebidas 10 

Actividades recreativas, culturais e desportivas 10 

Fabricação de produtos metálicos 7 

Educação 7 

Saúde e acção social 7 

Sub Total 253 (81%) 

Outros sectores 53 

Total de candidaturas até 31 de Dez 97 309 

Investimento total 4 488 345 contos 

Quadro 75 – RIME – Algarve (até 31.12.1997) 
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FREGUESIA INTENÇÃO DE CANDIDATURA FREGUESIA INTENÇÃO DE CANDIDATURA 

Cachopo Quiosque com venda de artesanato, 
jornais, revistas 

Odeleite Fabrico e distribuição de queijo 

S. Cat. F. Bispo Venda de artesanato, jornais, revista e 
papelaria 

Tavira Serviços de retro-escavadora 

S. Cat. F. Bispo Venda e reparação e electrodomésticos Vendas Novas 
da Tôr 

Indústria de panificação 

S. Cat. F. Bispo Oficina de reparação de automóveis Cabanas - 
Tavira 

Oficina de serralharia civil 

Tôr Circuitos turísticos, pedestres, canoagem S. Marcos da 
Serra 

Fábrica de bolos 

Tôr Carpintaria, reparação de móveis Bentos – 
Vaqueiros 

Padaria 

Tavira Café e salão de bailes Vila Nova de 
Cacela 

Agro-turismo 

Vaqueiros Distribuição de pão Vale Telheiro 
– Loulé 

Turismo rural 

Conceição Tavira Turismo em espaço rural, aluguer de 
quartos 

Faro Audiovisuais 

Salir Venda e reparação de electrodomésticos Silves Alojamento turístico e Bar 

Castro Marim Empresa de cedência de mão de obra 
para construção civil e outros 

Cachopo Turismo em espaço rural 

Cachopo Alojamento particular Tavira Actividades de tempos livres 

Cachopo Bar Querença Serralharia civil 

Cachopo Restaurante Salir Restauração 

Castro Marim Salão de cabeleireira Vila Nova 
Cacela 

Pintura e limpeza de edifícios 

Azinhal Serviço de restauração e animação Tavira Serralharia civil 

Cachopo Padaria, fabricação de pão Martinlongo Discoteca-bar 

Benafim Restaurante Cachopo Taberna 

Castro Marim Instalação de um Centro infantil S.Marcos 
Serra 

Venda materiais de construção 

S. Brás Alportel Comércio de peixe, venda ao domicilio e 
a restaurantes 

Pêra Bar 

Alte Turismo Rural, melhoramentos na casa já 
existente 

S.Brás 
Alportel 

Restauração 

S. Cat. F. Bispo Venda e distribuição de cereais, rações, 
artigos para aves 

Cavalos Salsicharia 

Castro Marim Alojamento turístico Salir Bar 

Azinhal Reparação de automóveis, máquinas 
agrícolas e reboques 

Silves Alojamento turístico 
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FREGUESIA INTENÇÃO DE CANDIDATURA FREGUESIA INTENÇÃO DE CANDIDATURA 

Martinlongo Venda de artesanato na zona e fora com 
viatura 

Silves Prestação e serviços: dactilografia, 
encadernações, plastificações, etc. 

S. Cat. F. Bispo Serviços com máquina retro escavadora Silves Pastelaria 

S. Marcos Venda de materiais de construção St Justa-
Martinlongo 

Distribuição de doces 

Silves Restaurante Castro Marim Aluguer de máquinas agrícolas 
industriais 

Boliqueime Turismo em espaço rural Salir Ginásio 

Cachopo Padaria, fabricação de pão Vale Fuzeiros Restaurante 

Penina Fábrica de bolos Enxerim Construção e venda de móveis de 
cozinha 

St. Margarida Cria avestruzes, quer fazer bar e loja 
artesanato 

Altura 2 estabelecimentos comerciais 
(artesanato, tabacaria, jornais, etc,) 

Livramento Loja de artesanato (também folclore) Silves Montagem de sistemas de rega e 
bombagem 

Silves Fabricar peças em cerâmica e ensinar S. Cat. F. 
Bispo 

Comércio de comida para aves, 
animais e flores 

Quadro 76 – Intenções de candidatura RIME no interior do Algarve (Serra do 

Caldeirão), até Janeiro de 1998 

A profusão de intenções de candidatura ao programa RIME em sub-territórios que 

registaram no passado fortes declínios demográficos e reduzida capacidade de mo-

bilização dos seus recursos endógenos, permitem antecipar alguma retoma do di-

namismo micro-empresarial local, desde que os instrumentos colocados à disposição 

dos promotores de projectos sejam minimamente coerentes com as características 

físicas, sociais e culturais do território, tal como as que norteiam o Programa 

RIME.   

Não obstante a grande adesão ao RIME, o seu sucesso a longo prazo dependerá for-

temente da forma como será realizado o acompanhamento e avaliação dos projec-

tos, não só durante a sua implementação mas, fundamentalmente, durante os pri-

meiros anos em que as empresas irão desenrolar a sua actividade. 
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Processos homologados e para homologação 94 

Investimento total 1 294 081 contos 

Postos de trabalho a criar 239 

Investimento médio por posto de trabalho 5 415 contos 

Quadro 77 – RIME - Processos homologados e para homologação no Algarve 

LEDA 

O programa LEDA não teve expressão no território do Algarve, pois não se imple-

mentaram quaisquer projectos no distrito de Faro. 

LEADER I (1992-1995) 

MEDIDAS 

INVESTIMENTO 

REALIZADO 

(CONTOS) 

Nº DE 

PROJECTOS 

Apoio técnico ao desenvolvimento rural 202.799 16 

Formação profissional e ajudas à contratação 59.685 4 

Turismo em espaço rural 399.930 55 

P.M.E. artesanato e serviços de apoio 121.839 28 

Valorização e comercialização dos produtos locais 184.725 47 

Funcionamento do GAL 97.312 5 

TOTAL 1.066.290 155 

Investimento por habitante/ano 6,4  

Investimento por posto de trabalho criado 4.054 

Quadro 78 – RIME – LEADER I (1992-1995) – Serra do Caldeirão 

O projecto LEADER teve um efeito que se estendeu muito para além dos projectos 

apoiados e dos postos de trabalho directos criados. O efeito multiplicador das acções 

realizadas e, fundamentalmente, o despertar da consciência dos habitantes da Ser-

ra do Caldeirão nas suas próprias qualidades e na capacidade de prepararem pro-

jectos de futuro foram os resultados mais interessantes deste programa, a que o 

LEADER II dará continuidade e enquadramento. 
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6.4.3.   Projectos para a criação de emprego e promoção 

de iniciativas de desenvolvimento 

ALICE (artº 6º do FSE) 

O projecto-piloto Acções Locais integradas para a Criação de Emprego, dotado de 

um orçamento global de 514.127 ECU, tem como objectivo geral a instalação e o 

funcionamento de uma rede de agências e agentes capacitados para, a nível local, 

levar a cabo um processo simultâneo de satisfação de novas necessidades  e de cria-

ção de emprego.   

Como objectivos específicos foram considerados:  

• transformar 13 associações de base local (freguesia), até agora intervenientes em 

sectores relativamente estritos de natureza social ou cultural, em verdadeiras 

agências locais de desenvolvimento e de criação de emprego; 

• formar em serviço 13 Agentes de Desenvolvimento local, especializados na promo-

ção do emprego; 

• apoiar o lançamento de parcerias locais e inter-locais de desenvolvimento e criação 

de emprego;  

• definir e realizar, numa base participativa, projectos locais mobilizadores, suscep-

tíveis de, simultaneamente, satisfazer necessidades e gerar emprego; 

• conceber e organizar acções de formação baseadas numa metodologia de projecto 

destinadas tanto a entidades colectivas como a agentes individuais; 

• conceber, aplicar, avaliar e rever instrumentos e técnicas de diagnóstico territori-

al, visando, por um lado, o levantamento de necessidades locais por satisfazer e, 

por outro, a situação dos residentes face ao trabalho e ao emprego; 

• apoiar, acompanhar  e avaliar as potencialidades e as eventuais limitações de es-

truturas e processos locais para fomentar a criação de emprego a partir da satisfa-

ção das necessidades dos residentes e do meio ambiente; 

• identificar e caracterizar as boas práticas na abordagem local do desenvolvimento 

e da criação de emprego; 

• identificar e caracterizar os obstáculos e as facilidades à dimensão local do desen-

volvimento, derivadas do actual enquadramento institucional e legal, tanto a nível 

regional, como nacional ou europeu; 

• confrontar a experiência desenvolvida no quadro do Projecto- Piloto com outras 

experiências em curso em diversos Estados-Membros da U.E., analisando em con-

junto técnicas, instrumentos, resultados e ensinamentos; 

• elaborar um conjunto de recomendações, a partir das lições retiradas da experiên-

cia a desenvolver na Serra do Caldeirão e das experiências conhecidas noutros pa-

íses, a dirigir tanto a agências e agentes de intervenção local, como a decisores, dos 

poderes local, regional, nacional e europeu, com responsabilidades nos domínios do 

desenvolvimento económico e social e na criação de emprego. 
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CRIAIM (LEADER I) 

O Centro de Recursos, Investigação Aplicada e Inovação  para a Média Montanha, 

contando com um investimento de 44 491 000$00, desenvolve as seguintes activi-

dades: 

• Recolha permanente de dados sobre experiências em curso, com  relevância para o 

desenvolvimento perene do território de média montanha, com vista à constituição 

e gestão regular de um banco de dados especializado; 

• Recolha, actualização e tratamento da legislação de interesse para o desenvolvi-

mento do meio rural, como base de apoio ao funcionamento de um serviço de con-

sultoria dirigido prioritariamente aos residentes, associações, empresas, autarqui-

as e serviços locais; 

• Apoio técnico, material e financeiro a experiências que se localizem na zona serra-

na Alentejo/Algarve e que sejam de particular importância para os objectivos do 

Centro ; 

• Concepção, execução e avaliação de projectos de investigação e de experimentação 

sócio-económica e tecnológica relevantes, a levar a cabo por iniciativa do próprio 

Centro; 

• Organização de ou participação em encontros e seminários sobre temas de interes-

se para as actividades do Centro; 

• Organização de sessões de sensibilização e informação e de acções de formação pa-

ra os residentes da zona de média montanha, a fim de concretizar a transferência 

de conhecimentos e de tecnologias necessários à sobrevivência e ao desenvolvimen-

to perene das áreas serranas; 

• Apoio à realização de publicações e outros materiais de comunicação, tanto para 

fins de difusão de conhecimentos científicos como para efeitos de divulgação e edu-

cação junto das populações locais. 

• Até Maio de 1995, o Centro desenvolveu ou apoiou a concretização de 8 projectos 

de estudo e caracterização dos recursos disponíveis e de valorização de produtos 

locais. 

• concepção e teste de tecnologias apropriadas como forma de ultrapassar os blo-

queios tecnológicos detectados na zona de intervenção; 

• utilização de metodologias participativas, com recurso a experiências de "on farm 

research" e realização de actividades de mobilização dos residentes, de modo a ga-

rantir a transferência e a apropriação dos conhecimentos adquiridos e das tecnolo-

gias testadas; 

• estabelecimento de parcerias alargadas, envolvendo serviços regionais, estabele-

cimentos de ensino superior,  autarquias e associações locais, produtores na pros-

secução de projectos de interesse partilhado. 

• Valorização da aguardente de medronho, realizado em parceria com a Direcção 

Regional de Agricultura do Algarve, Universidade do Algarve, Delegação Regional 

do Algarve do Instituto Florestal, Direcção Regional de Agricultura do Alentejo e 

Associação In Loco; 

• Caracterização física química e organoléptica de variedades regionais de amêndoa, 

desenvolvido em parceria pela Direcção Regional de Agricultura do Algarve e pela 

Associação In Loco; 

• Identificação e recuperação de fruteiras regionais, desenvolvido em parceria pela 

Direcção Regional de Agricultura do Algarve e pela Associação In Loco; 
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• Estudo do leite de cabra e seus derivados, desenvolvido em parceria pela Direcção 

Regional de Agricultura do Algarve e pela Associação In Loco; 

• Estudo comparativo da qualidade de achigã de aquacultura e de barragem, reali-

zado em parceria pela Universidade do Algarve e pela Associação In Loco; 

• Desenvolvimento de um protótipo para trituração de alfarroba, realizado em par-

ceria pela Associação Interprofissional para o Desenvolvimento da Alfarroba e pela 

Associação In Loco; 

• Constituição de uma base de dados de produtores de produtos transformados da 

Serra do Caldeirão, realizado pela Associação In Loco; 

• Recolha e tratamento de legislação Nacional de interesse para os residentes da zo-

na, realizado pela Associação In Loco. 

“Em Torno da Cabra Algarvia” 

(Valorização da Caprinicultura na Serra do Caldeirão (artº 8º FEOGA)) 

O projecto visa valorizar a caprinicultura baseada na Cabra Algarvia, contribuindo 

para a diversificação económica nas explorações agrárias e para o desenvolvimento 

do tecido económico e social da Serra do Caldeirão (Algarve), com salvaguarda do 

ambiente natural e cultural.  

Os objectivos envolvidos são: 

• Caracterizar os Sistemas Agrários em que a cabra está presente, as práticas do-

minantes e a racionalidade dos agricultores. Esta caracterização permitirá apoiar 

a escolha e a avaliação técnico-económica das inovações a introduzir no sistema;  

• Estabelecer a relação entre a quantidade e a qualidade  do leite de cabra obtido em 

explorações situadas em sub-zonas distintas da zona de intervenção e com diferen-

tes métodos de ordenha. Os resultados a obter permitirão iniciar um processo de 

melhoramento massal dos rebanhos; 

• Melhorar as condições de ordenha, com a introdução da ordenha mecânica e de um 

sistema de ordenha manual melhorada, com vista à promoção: a) da qualidade hi-

giénica e-sanitária do leite e, consequentemente, da melhoria da qualidade do 

queijo; b) das condições de trabalho dos caprinicultores, com eliminação da orde-

nha manual tradicional; 

• Melhorar o fabrico de queijo artesanal, fresco e seco, do ponto de vista tecnológico 

e económico;  

• Ensaiar e vulgarizar modelos de pastoreio racionais, com controlo de matos, recu-

peração das pastagens espontâneas, melhoria das pastagens semeadas e introdu-

ção de arbustivas forrageiras;  

• Testar diferentes processos de identificação animal, de fácil realização e de difícil 

falsificação, bem tolerados pelo animal e aceites pelos caprinicultores, como ele-

mento de base para a melhoria zootécnica e o controle sanitário dos rebanhos; 

• Avaliar o impacte da prática da pastorícia em zonas semi-áridas na evolução glo-

bal dos solos, em termos quantitativos e qualitativos. Esta avaliação terá em conta 

os factores positivos (fixação da população, diversidade ecológica, fertilização or-

gânica difusa) e os factores negativos (degradação do coberto vegetal e consequente 

erosão dos solos), devendo conduzir à elaboração de um caderno de normas de con-

servação dos solos; 
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• Promover a valorização comercial dos produtos, através de: a) definição de parâ-

metros caracterizadores dos vários tipos de queijo (tipificação); b) garantia de higi-

ene para todos os produtos; c) criação de uma imagem de marca unificadora para o 

conjunto dos produtos; d) rotulagem e embalagem dos produtos; e) preparação de 

processos de certificação (denominações de origem para a carne de cabrito e para o 

queijo fresco).  
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6.5. AS PERCEPÇÕES DOS AGENTES 

ECONÓMICOS 

6.5.1.   Entrevistas 

Sendo o contacto directo com os actores de desenvolvimento uma fonte de informa-

ção particularmente útil e rica nos resultados obtidos, o CIDEC e a Associação “In 

Loco” entrevistaram um conjunto de personalidades algarvias (em geral, quadros 

directivos) associadas a: 

• Empresas; 

• Associações empresariais; 

• Sindicatos; 

• Estruturas de formação e educação; 

• Poder local e organismos públicos. 

Em particular, foram entrevistadas as seguintes individualidades: 

1. Eng.º António Marreiros, Director dos Serviços de Agricultura da Direcção Regio-

nal de Agricultura do Algarve (DRA); entrevista realizada em Faro a 3 de Feverei-

ro de 1998; 

2. Prof. Dr. António Murta, Presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo 

António; entrevista realizada em Vila Real de Santo António a 26 de Fevereiro de 

1998; 

3. Dr. António Serra, Director de Loja, SONAE – Hipermercados, Modelo de Loulé; 

entrevista realizada em Loulé a 17 de Julho de 1997; 

4. Dr. Brandão Pires, Direcção Regional de Economia do Algarve (DRE); entrevista 

realizada em Faro; 

5. Dr. Carlos Rego, Sub-Director Regional da Direcção Regional de Agricultura do 

Algarve (DRA); entrevista realizada em Faro a 16 de Dezembro de 1997; 

6. Eng.ª Conceição, Quinta do Freixo; entrevista realizada em Benafim; 

7. D. Edite Marques, Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) – Delega-

ção Regional de Faro; entrevista realizada em Faro a 16 de Julho de 1997; 

8. Dra. Fátima Cortes, Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) – Dele-

gação Regional de Faro; entrevista realizada em Faro a 16 de Julho de 1997; 

9. Dra. Fernanda Santos, Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) – De-

legação Regional de Faro; entrevista realizada em Faro a 16 de Julho de 1997; 

10. Dra. Gilberta Alambre, Chefe da Divisão de Recursos Humanos da Câmara Muni-

cipal de Loulé; entrevista realizada em Loulé; 
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11. Dr. Hélder Vicente, Director do Centro de Emprego e de Formação Profissional de 

Faro; entrevistas realizadas em Faro a 16 de Julho de 1997 e a 4 de Fevereiro de 

1998; 

12. Dra. Isabel Soares, Presidente da Câmara Municipal de Silves; entrevista realiza-

da em Silves a 25 de Fevereiro de 1998; 

13. Dr. João Vargues, Universidade do Algarve – AmbiFaro; entrevista realizada em 

Faro a 15 de Dezembro de 1997; 

14. Sr. José Cruz, Assessor do Presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo 

António; entrevista realizada em Vila Real de Santo António a 15 de Julho de 

1997; 

15. Sr. José Francisco Pereira, Fábrica de Enchidos Tradicionais; entrevista realizada 

em Taipa – Salir; 

16. Sr. José Rosa, Serralgarve; entrevista realizada em Martinlongo; 

17. Dr. Lúcio de Sousa, Delegado Regional do Instituto de Emprego e Formação Pro-

fissional (IEFP); entrevista realizada em Faro a 16 de Julho de 1997; 

18. Mestre Ludgero Sequeira, Presidente do Conselho Directivo da Escola Superior de 

Gestão, Hotelaria e Turismo da Universidade do Algarve; entrevista realizada em 

Faro; 

19. Eng.º Luís Serpa Santos, Director da ZEMBE; entrevista realizada em Faro a 3 de 

Fevereiro de 1998; 

20. Eng.º Macário Correia, Presidente da Câmara Municipal de Tavira; entrevista rea-

lizada em Tavira em Fevereiro de 1998; 

21. Dr. Manuel José Rodrigues, Vereador da Câmara Municipal de Vila Real de Santo 

António; entrevista realizada em Vila Real de Santo António a 5 de Fevereiro de 

1998; 

22. Sr. Manuel Soares, Associação “In Loco”; entrevista realizada em Faro a 3 de Fe-

vereiro de 1998; 

23. Dr. Mendonça Pinto, Gestor do Programa Operacional do Algarve, Comissão de 

Coordenação da Região do Algarve (CCRAlg); entrevista realizada em Faro a 16 de 

Dezembro de 1997; 

24. Arq.º Pacheco, Director Regional da Direcção Regional de Ordenamento do Terri-

tório (DROT); entrevista realizada em Faro; 

25. Eng.º Pedro Borges de Almeida, Director do Business Innovation Centre (B.I.C.) 

Algarve – Huelva; 

26. Dra. Priscila Soares, Vice-Presidente e Coordenadora Territorial da Associação “In 

Loco”; entrevista realizada em Faro; 

27. Sr. Vítor Carvalho, Presidente da Direcção da ACRAL – Associação dos Comerci-

antes dos Algarve; entrevista realizada em Loulé a 16 de Julho de 1997; 

28. Sr. Vítor Wenceslau, Director da Escola de Hotelaria e Turismo (EHT); entrevistas 

realizadas em Faro a 16 de Dezembro de 1997 e a 4 de Fevereiro de 1998. 

O guião das entrevistas privilegiou os seguintes aspectos: 

 Perspectivas de evolução da Região; 

 Actividades económicas (tradicionais e emergentes) geradoras de emprego; 

 Formas de valorização dos recursos endógenos e, em particular, dos produtos tra-

dicionais; 

 Potencialidades, sectores e experiências concretas de investimentos com origem 

externa; 
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 Investimentos em curso ou planeados na entidade entrevistada e sua relação com 

o binómio quantidade – qualificação da mão-de-obra; 

 Formas de redução das assimetrias espaciais infra-regionais e temporais (sazona-

lidade) em curso ou planeadas na entidade; 

 Limitações e potencialidades aos níveis da entidade, do respectivo sector de activi-

dade e dos sectores correlacionados; formas de superação das limitações e de valo-

rização das potencialidades; 

 Necessidades de formação profissional detectadas nesse âmbito e nos três níveis 

acima indicados; 

 Formas de resolução das carências formativas detectadas: internas e/ou externas 

(sector público vs. sector privado); 

 Número de postos de trabalho criados e tipo de vínculo (precário, temporário, per-

manente); 

 Carências formativas não detectadas pelos responsáveis; 

 Conflitos entre modelos de produção (tradicionais vs. modernos) e eventuais medi-

das atenuadoras; 

 Âmbito espacial das procuras de emprego (mercado de trabalho local, regional, na-

cional ou outro?). 

Principais conclusões das entrevistas 

Apesar das múltiplas opiniões evidenciadas, a informação recolhida (apresentada 

de forma detalhada no quadro do presente estudo) permite isolar um conjunto de 

conclusões transversais, que se podem agrupar nos seguintes temas: 

• As perspectivas de evolução da Região são claramente positivas, apesar das fragi-

lidades evidenciadas pela base económica e pelo carácter periférico do território; 

• Em geral, e sem detrimento de outras actividades cujo desenvolvimento poderá re-

velar-se estratégico, foi unanimemente reconhecida a importância passada, pre-

sente (e futura) do turismo no desenvolvimento do Algarve; 

• O carácter estratégico do desenvolvimento de outras actividades advém, por um 

lado, das fragilidades evidenciadas pelo sector produtivo (pouco diversificado e 

muito dependente de uma actividade de difícil controlo e muito sazonal), e, por ou-

tro lado, do próprio aprofundamento que é ainda possível efectuar nas fileiras es-

timuladas pelo turismo (os casos, por exemplo, dos produtos tradicionais ou de cer-

tos serviços pessoais de proximidade) – e mesmo ao nível das presentes actividades 

turísticas (o caso das formas alternativas de turismo: rural, ambiental desportivo, 

sénior, etc.); 

• Transversalmente a qualquer estratégia de desenvolvimento, o vector qualidade 

foi explicitamente assumido como o factor de sustentabilidade; 

• Nesse quadro qualitativo, foi referido o papel que a formação profissional poderá 

desempenhar, nomeadamente, devido às enormes carências de qualificações (gené-

ricas) evidenciadas pelos recursos humanos (do turismo) algarvios; 

• Foram apontados importantes estrangulamentos e bloqueios ao desenvolvimento, 

nomeadamente, o carácter periférico da Região, as carências em termos de recur-

sos humanos e infra-estruturas, as assimetrias territoriais internas (e o seu não 

aproveitamento de uma forma positiva), a degradação (em muitos casos irreversí-
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vel) dos recursos naturais (a base de sustentação da economia algarvia), a falta de 

um “lobby” algarvio forte ou as deficientes articulações interinstitucionais. 

6.5.2.   Painéis 

Dado ser meio privilegiado na obtenção das percepções dos agentes, o IEFP e o 

CIDEC organizaram, com o apoio da Associação “In Loco”, um seminário subordi-

nado ao tema “As Potencialidades da Região do Algarve”. Com este evento - que se 

realizou no Centro de Formação Profissional de Faro a 13 de Novembro de 1997 – 

pretendeu-se recolher as opiniões e as visões de um conjunto alargado de persona-

lidades algarvias sobre as perspectivas de desenvolvimento da Região, tentando-

se não perder de vista a análise prospectiva das potencialidades do Algarve, em 

particular, em termos de actividades concretas que possam vir a ser desenvolvidas. 

Nos objectivos de enquadramento do seminário, não foram igualmente esquecidos 

os bloqueios estruturais ao desenvolvimento. 

O seminário contou com a participação de representantes de: 

• Empresas; 

• Associações empresariais; 

• Sindicatos; 

• Estruturas de formação e educação; 

• Organismos públicos. 

A opção pelo debate de ideias e questões concretas determinou a divisão do seminá-

rio em três painéis, seguidos de uma sessão plenária. Os painéis abordaram te-

mas particularmente controversos e/ou insuficientemente debatidos e/ou ricos do 

ponto de vista dos resultados esperados: 

PAINEL 1: Formação no Algarve. Necessidades e potencialidades; 

PAINEL 2: A universidade e o desenvolvimento da região; 

PAINEL 3: As complementaridades sazonais entre actividades. Experiências de 

flexibilização do mercado de trabalho. 

Principais conclusões dos painéis 

Destes painéis e do plenário, foram retiradas as seguintes conclusões (nos capítulos 

seguintes, são apresentadas as conclusões parciais dos painéis, bem como os res-

pectivos participantes e temas de enquadramento): 
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1 Perspectivas e estratégias de desenvolvimento 

• É importante reconhecer a importância do turismo pelo que o desenvolvimento do 

mesmo não deve ser inibido; 

• Paralelamente, os benefícios do turismo podem (e devem) ser canalizados para o 

alargamento da base económica regional (diversificação), com o desenvolvimento 

de sectores, nomeadamente, a montante e a jusante do turismo; 

• A aposta no turismo implica, contudo, duas situações problemáticas: a marcada 

sazonalidade da actividade económica regional (derivada do peso do turismo e, 

dentro deste, do produto sol e praia) e a volatilidade e não controlo da procura; 

• As iniciativas empresariais – e os empresários - têm um papel preponderante no 

desenvolvimento; consequentemente, as intervenções deverão privilegiar esta 

componente e, em particular, a formação que a suporta; 

• Transversalmente a qualquer estratégia de desenvolvimento, o vector qualidade 

assume-se como o factor de sustentabilidade; a formação é, também aqui, o meio 

interventivo determinante; 

• Relativamente à formação, as estratégias de acção deverão procurar articular os 

diferentes sistemas envolvidos (educativo, formativo e produtivo); a uma estraté-

gia selectiva de formação especializada, dever-se-à investir numa estratégia gené-

rica de formação globalizante especialmente direccionada para os profissionais do 

comércio e do turismo e, em particular, aos empresários (e futuros empresários); 

• Paralelamente, importa enquadrar as estratégias de formação com a detecção 

prospectiva de necessidades de formação. 

2 Potencialidades endógenas 

• Existem potencialidades endógenas importantes, associadas não só a produtos 

tradicionais (como a cortiça, a fruta ou a alfarroba) mas também a sectores emer-

gentes e/ou complementares (a aquacultura, a fileira agro-alimentar, as indústrias 

de ponta não poluentes, as energias renováveis, a produção de algas e de cosméti-

cos); 

• É, no entanto, difícil caracterizar e identificar oportunidades muito concretas, tor-

nando-se pertinente a questão se não deverá ser o espírito empreendedor que as 

deve detectar e desenvolver; 

• As actividades a montante e a jusante do turismo estão pouco exploradas; em par-

ticular, parece existir um claro défice em certos serviços (complementares e de 

animação) e em produtos que sejam identificados pelo consumidor como originá-

rios da Região; paralelamente, existem oportunidades para o desenvolvimento de 

turismo de cariz ambiental e rural; 

• Os consumidores associam a algumas produções algarvias uma imagem de quali-

dade (laranja, morango, couve-flor, flores, etc.); tratam-se, por isso, de sectores a 

privilegiar numa estratégia de desenvolvimento apostando nesse vector; 

• Apesar de algumas opiniões contraditórias, parece haver algum consenso face ao 

papel que a Universidade poderá desempenhar na formação de empresários, na 

inovação tecnológica e empresarial e na fixação de quadros técnicos superiores na 

Região; 

• O Algarve apresenta uma atractividade relativa e capacidade em fixar jovens li-

cenciados superior, por exemplo, a Évora (apesar das dificuldades de fixação de 

técnicos apontadas). 
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3 Bloqueios e dificuldades 

• A fraca atractividade em termos de investimentos externos devido, nomeadamen-

te, ao custo relativo do solo e às carências em termos de recursos humanos e infra-

estruturas; 

• Ao nível dos recursos humanos, assiste-se a um conjunto de deficiências resultan-

tes, sobretudo, da desarticulação dos sistemas educativo, formativo e produtivo: 

mão-de-obra pouco qualificada para uma actividade turística que se pretende de 

qualidade; ausência de “massa crítica” decorrente das dificuldades em fixar qua-

dros técnicos; mentalidade empresarial pouco propícia às variáveis inovação e qua-

lidade; 

• No campo infra-estrutural, destacam-se as deficientes acessibilidades internas e 

externas (rodoviárias, ferroviárias e marítimas), as carências na oferta de habita-

ção, a ausência de parques industriais e as lacunas nas infra-estruturas de saúde; 

• A sensação de isolamento e de periferização sentida pelos actores advém, não só, 

das acessibilidades deficientes mas também das carências de animação sócio-

cultural (que dificulta a formação de uma “massa crítica” de mão-de-obra qualifi-

cada); 

• O problema da dimensão crítica da população e da sua marcada flutuação, que le-

vanta problemas de infra-estruturação e de flexibilização dos mercados; 

• A deficiente integração do mercado regional com os mercados nacional e Andaluz; 

• As assimetrias internas regionais (dos investimentos); 

• As dificuldades de formação de um “lobby” algarvio; 

• As deficientes articulações entre os actores de desenvolvimento, nomeadamente, 

entre os empresários, entre o meio político e a sua envolvente empresarial e asso-

ciativa, entre os sistemas educativo, formativo e produtivo e entre os agentes al-

garvios e andaluzes. 

Painel 1: Formação no Algarve. Necessidades e potencialidades 

1 Tema de Enquadramento 

Discutir o papel da formação profissional na Região, nomeadamente, as necessida-

des reveladas pela actividade económica e a sua relação com a oferta existente. Dar 

especial atenção às necessidades de formação para os sectores do comércio e turis-

mo e à formação empresarial e de apoio a actividades empresariais emergentes. 

2 Participantes 

Ana Luísa Ramos Silva, AmbiFaro – Agência para o Desenvolvimento Económico 

de Faro 

Angelina Maria Dionísio Ramos, Forpescas 

António Pina, D. R. Educação do Algarve 

Carlos Manuel Correia Una Jacinto, AIEC - Associação dos Industriais e Exporta-

dores de Cortiça 

Célia Pedrosa, CIDEC 
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Prof. João Guerreiro, Comissão de Coordenação da Região do Algarve (CCRA) 

Joaquim José Neto Martins, IEFP – Centro de Emprego de Faro 

José Luís de Almeida Lança, IEFP – Centro de Emprego e Formação Profissional 

José Luz Santos, Farauto, SA 

Luís Gomes Centeno, CIDEC (moderador) 

Luís Manuel Cavaco Palma, Alcance – Associação para o Desenvolvimento do Con-

celho de Alcoutim 

Manuel Inácio Mendes Gomes Peres, União dos Sindicatos do Algarve 

Paulo Nobre Mendes, Forpescas 

3 Principais conclusões 

O primeiro painel centrou-se no debate de três questões: 

 Perspectivas de evolução da Região; 

 Novas actividades passíveis de desenvolvimento (e bloqueios associados); 

 A formação existente e a que deveria existir. 

Dado este enquadramento, do dabate retiram-se as seguintes conclusões agrupadas 

em sete grupos: 

1. Estratégia de desenvolvimento: 

• É importante reconhecer a importância do turismo pelo que o desenvolvimento do 

mesmo não deve ser inibido; 

• Paralelamente, os benefícios do turismo podem (e devem) ser canalizados para o 

alargamento da base económica regional, com o desenvolvimento de sectores, no-

meadamente, a montante e a jusante; 

• A aposta no turismo implica, contudo, duas situações problemáticas: a marcada 

sazonalidade da actividade económica regional (derivada do peso do turismo e, 

dentro deste, do produto sol e praia) e a volatilidade e não controlo da procura (as 

expectativas dos agentes orientam-se no regresso não provável do turista). 

2. Novas actividades (desenvolvimento endógeno): 

• Existem potencialidades endógenas importantes, associadas não só a produtos 

tradicionais (como a cortiça, a fruta ou a alfarroba) mas também a sectores emer-

gentes e/ou complementares (a aquacultura ou as indústrias de ponta não poluen-

tes); 

• É, no entanto, difícil caracterizar e identificar oportunidades muito concretas, tor-

nando-se pertinente a questão se não deverá ser o espírito empreendedor que as 

deve detectar e desenvolver; 

• As actividades a montante e a jusante do turismo estão pouco exploradas; em par-

ticular, parece existir um claro défice em certos serviços e em produtos que sejam 

identificados pelo consumidor como originários da região; 

• Os consumidores associam a algumas produções algarvias uma imagem de quali-

dade (laranja, morango, couve-flôr, flores, etc.); 
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• O Algarve apresenta uma atractividade relativa e capacidade em fixar jovens li-

cenciados superior, por exemplo, a Évora. 

3. Atracção de investimentos: 

• A região apresenta fortes carências nesta área devido, nomeadamente, ao custo do 

solo (que torna ainda mais importante o custo de oportunidade face à actividade 

imobiliária e ao turismo), às carências ao nível dos recursos humanos e às falhas 

infraestruturais; 

• O caso INTEL foi apontado como um paradigma a reter (e a merecer estudo cuida-

do). 

4. Bloqueios mais importantes: 

• As acessibilidades internas e externas (rodoviárias, ferroviárias e marítimas); 

• A sensação de isolamento e de periferização (mesmo face ao território nacional); 

• Os défices de inovação - problema relaccionado, nomeadamente, com a cultura 

empresarial da Região; 

• O problema da dimensão crítica da população (aproximadamente 350 000 habitan-

tes) e da sua marcada flutuação (acréscimo de cerca de 1 000 000 pessoas, em 

Agosto), que levanta problemas de infraestruturação e de flexibilização dos merca-

dos; 

• A ausência de parques industriais; 

• As infraestruturas de saúde; 

• As assimetrias internas dos investimentos; 

• As articulações entre os actores de desenvolvimento (ver ponto seguinte). 

5. Articulação dos actores sociais: 

• O “lobby” algarvio tem mostrado dificuldades em organizar-se e em impor-se; 

• Verifica-se a quase ausência de concertação e de unidade de acção entre empresá-

rios; 

• A escassa articulação abrange igualmente o poder político e a ligação deste aos 

mecanismos de desenvolvimento; em particular, assiste-se a uma deficiente con-

certação de esforços entre as autarquias e as associações empresariais, as agências 

de desenvolvimento, os gabinetes de apoio às empresas, etc. 

• A regionalização pode constituir, na opinião de alguns membros do painel, a ne-

cessária e instrumental solução para estes défices de articulação. 

6. Formação: 

• Não existem problemas graves de infraestruturas de ensino e de formação profis-

sional; 

• O problema central reside na articulação entre os diferentes sistemas envolvidos: 

educacional, formação e produtivo; 

• Consequentemente, é necessário investir numa rede de articulação destes três sis-

temas. 

7. Estratégia de formação: 

• Associar, a uma estratégia selectiva de formação especializada, uma estratégia 

genérica de formação globalizante especialmente direccionada para os profissio-

nais do comércio e do turismo; 
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• Integrar as estratégias de formação com a detecção prospectiva de necessidades 

(articulação entre os sistemas educacional, formativo e produtivo); 

• A conjugação destes elementos permitiria um salto qualitativo no turismo, nomea-

damente, ao nível da criação de novos produtos e na formação dos milhares de 

agentes do comércio e do turismo (que contactam com os turistas sem qualquer ba-

se formativa). 

Painel 2: A universidade e o desenvolvimento da Região 

1 Tema de Enquadramento 

Apurar as opiniões dos agentes sobre as potencialidades do ensino superior na re-

gião como polo de desenvolvimento de novas actividades económicas que permitam 

a diversificação da base económica regional. Debater, nomeadamente, as experiên-

cias de iniciativas empresariais que possam ter origem na fixação de técnicos quali-

ficados na região e as potencialidades do Algarve como polo de atracção de activi-

dades inovadoras e utilizando trabalho muito qualificado. 

2 Participantes 

Prof. Álvaro Martins, ISEG (moderador) 

Ana Isabel Mendes Pereira Fernandes, ACRAL – Associação do Comércio e Servi-

ços da Região do Algarve 

Carlos Guerreiro, CIDEC 

Dinis Manuel Correia Caetano, NACE – Loulé 

Elisabete Azevedo – ANJE / Fundação da Juventude / Ninho de Empresas de Faro 

Ester de Campos Assunção Fernandes, UGT 

João Correia Varones, AmbiFaro – Agência para o Desenvolvimento Económico de 

Faro 

Prof. João Guerreiro, Comissão de Coordenação da Região do Algarve (CCRA) 

Patrocínia Prazeres Almeida D. Ribeiro, SINDEP – Sindicato Nacional e Democrá-

tico de Professores 

Paulo Jorge Duarte de Campos, Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve 

Pedro Borges de Almeida, BIC Algarve-Huelva 

3 Principais conclusões 

Mais focalizado nas condições de desenvolvimento de iniciativas empresariais, o se-

gundo painel centrou-se sobretudo no discussão de dois pontos: 
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 O papel da Universidade do Algarve na formação de empresários e no desenvolvimen-

to de iniciativas empresariais; 

 O problema da fixação de técnicos qualificados. 

Notar algum afastamento do debate face à temática das potencialidades do Algarve 

em atrair actividades inovadoras - aspecto explicitamente referido no Tema do Pai-

nel. 

As principais conclusões podem-se agrupar em cinco grupos: 

1. As iniciativas empresariais: 

• Foi unanimemente reconhecida a importância da criação de empresas no desen-

volvimento regional; 

• As iniciativas empresariais são indissosiáveis dos empresários e daqueles que pos-

suem, em estado latente, uma apetência para o ser (nomeadamente, os jovens); 

• O Algarve parece apresentar algumas fraquezas em termos de cultura (e mentali-

dade) empresarial, parecendo faltar alguma capacidade empreendedora e inovado-

ra; 

• As instituições e, em particular, a universidade podem desempenhar um impor-

tante papel nestas áreas, mediante o investimento em condições de base (formati-

vas e infraestruturais). Notar o reconhecimento pelo Painel da importância do bem 

informação. 

2. A Universidade do Algarve: 

• Os participantes no painel demonstraram alguma divergência face ao papel da 

universidade (em geral) na inovação: alguns intervenientes defenderam que a ino-

vação surge essencialmente “de baixo para cima” (respondendo a estímulos do 

mercado) e não tanto da investigação a nível universitário para o sector produtivo; 

outros remeteram para o papel activo que a universidade poderá ter no surgimen-

to de novos nichos empresariais e na inovação tecnológica, tendo sido referidos al-

guns exemplos concretos no Algarve (o caso da produção de algas como matéria-

prima para a indústria de cosméticos); 

• As opiniões são, contudo, unanimes no reconhecimento do papel que a Universida-

de do Algarve (UA) poderia ter na formação de empresários, dotando-os de elemen-

tos de carácter geral facilitadores do surgimento de iniciativas empresarias (com 

sucesso) e de aumentos de produtividade (como fazer um curriculum, como prepa-

rar um plano de actividades, quais os incentivos institucionais à criação de empre-

sas, etc.); 

• Foi referido o papel que a UA poderá assumir, em parceria com a Universidade de 

Sevilha, no eixo Faro – Huelva – Sevilha, nomeadamente, disponibilizando um 

conjunto de quadros técnicos (de origem não só académica mas também empresa-

rial) capazes de assumirem um papel dinamizador e de suporte às iniciativas em-

presariais e ao desenvolvimento (o conceito de “centro comercial aberto”); 

• Os intervientes no debate demonstraram alguma divergência face às qualidades 

estruturais da Universidade do Algarve: enquanto que certos participantes consi-

deraram-na como criativa, inovadora e sem vícios (fruto da recente criação), outros 

descrevem-na como afastada da realidade empresarial e pecando por algum “gi-

gantismo” e défice organizacional (sub-aproveitamento de instalações, dificuldades 

em fixar docentes, etc.). 
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3. A fixação de técnicos: 

• O Algarve evidencia alguma falta de “massa crítica” ao nível dos recursos huma-

nos e, em particular, em termos de quadros técnicos (o caso INTEL concretiza esta 

realidade); 

• As dificuldades em fixar técnicos explicam-se, em parte, pelas carências de índole 

sócio-cultural; 

• Outras causas situam-se nas carências infraestruturais (acessibilidades e comuni-

cações à distância) ou na ausência de esquemas de incentivos ao investimento re-

gionalizados (algo que não acontece, por exemplo, com o SIFIT); 

• Foi referida alguma dificuldade da Universidade em formar recém-licenciados com 

potencial de futuros empresários e, em particular, com apetência à fixação na Re-

gião; 

4. Outros bloqueios: 

• As acessibilidades internas e externas, nomeadamente, rodoviárias e ferroviárias; 

• A deficiente integração do mercado regional com os mercados nacional e andaluz; 

• As deficientes articulações entre os actores, nomeadamente, entre o tecido empre-

sarial e entre este e a Universidade; 

• Nessas articulações, sobressai o défice de cooperação transfronteiriça; 

• As carências na oferta de habitação; 

• As assimetrias internas regionais (“os vários Algarves”). 

5. Actividades com potencial de desenvolvimento: 

• A Hortofruticultura; 

• As indústrias ligadas à qualidade, conservação e higiene alimentar; 

• A produção de algas e de cosméticos naturais (a jusante); 

• As energias renováveis; 

• As actividades relaccionadas com o ambiente. 

Painel 3: As complementaridades sazonais entre actividades. Experiências 

de flexibilização do mercado de trabalho 

1 Tema de Enquadramento 

Apurar as opiniões dos agentes sobre as possibilidades de fixação na região de acti-

vidades com sazonalidades complementares do turismo. O objectivo centra-se na 

identificação de oportunidades e estrangulamentos ao desenvolvimento de sectores 

de actividade - novos ou tradicionais – que possam atenuar os efeitos sazonais do 

turismo. 

2 Participantes 

Prof. Alberto Melo, Associação “In Loco” (moderador) 

Carlos Civa Jacinto, AIEC / M. Jacinto & Sousa 

Fernando Guerreiro Narciso, EVA – Transportes, SA 



As Potencialidades da Região do Algarve 

 

  

 

CIDEC – Centro Interdisciplinar de Estudos Económicos 

Página 275 

 

 

Fernando Martins dos Campos, Região de Turismo do Algarve 

João Saianda Abreu, CGTP – IN 

João Santos Simões, Arnaldo Matos Pereira, Lda. 

José Manuel Duarte Rosendo, DRAALG 

Maria do Rosário Martins Ferradeira Quintas, Colégio Internacional de Vilamoura 

Maria Julieta Bandeira Rodrigues Abreu, Delegação Regional do Ministério da 

Economia 

Mário Alberto Lélis da Cruz, IEFP – Centro de Emprego de Lagos 

Mário Santos, CIDEC 

Vítor Manuel Rodrigues, IEFP – Centro de Emprego de Loulé 

3 Principais conclusões 

“O Algarve tem todas as condições necessárias para ser um laboratório de 

experiências de criação de emprego sustentável”. 

As fortes assimetrias que marcam o Algarve são resultado de uma desequilibrada 

exploração dos seus recursos naturais e humanos. As assimetrias temporais, carac-

terizadas por uma acentuada sazonalidade, têm a sua génese no papel dominante 

do sector turístico face aos restantes sectores da economia regional e na reduzida 

diversidade e complementaridade dos produtos turísticos colocados no mercado na-

cional e internacional. As assimetrias espaciais radicam nas mesmas causas, bem 

como na falta de mobilização e aproveitamento do potencial endógeno das sub-

regiões para além da planície litoral Sul. 

No terceiro Painel, foram debatidas: 

 As limitações ao desenvolvimento regional e local; 

 As potencialidades endógenas que a região ainda pode mobilizar; 

 As possíveis linhas de acção com potencialidade de aprofundamento.  

De uma forma mais compreensiva, foram identificados os seguintes aspectos: 

1. As limitações ao desenvolvimento: 

• A principal actividade da região apresenta uma dependência excessiva de um úni-

co modelo: o pacote sol e praia de baixo custo; 

• As actividades  ligadas ao sector turístico são pouco diversificadas; 

• Existe uma reduzida complementaridade não só entre sectores de actividades co-

mo dentro deste sector de actividade; 

• A qualificação académica e profissional dos recursos humanos é baixa; 

• Existem poucos serviços complementares e de animação, tanto no sector turístico 

como noutros sectores de actividade: 
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• Verifica-se uma carência generalizada de iniciativa e de espírito empresarial e co-

operativo; 

• Existem fortes desequilíbrios e assimetrias (espaciais e temporais); 

• Constata-se insuficiente conhecimento e baixa motivação para o investimento em 

programas de aumento da qualidade dos bens produzidos e dos serviços prestados. 

2. As potencialidades de desenvolvimento: 

Foram apresentadas e debatidas diversas tipologias de actividades e oportunidades 

de negócio capazes de completar e equilibrar a estrutura produtiva e de preencher 

nichos de mercado específicos: 

• Existe um largo potencial de valorização de produtos locais tradicionais, segundo a 

lógica “velhos produtos, novas actividades”; 

• A investigação aplicada ao melhoramento dos “novos” produtos tradicionais; 

• As actividades ligadas ao sistema agro-silvo-pastoril apresentam-se também com 

elevado potencial; 

• Verifica-se um bom nível de conhecimento geral da Região; 

• É imperativo o reforço da actuação das associações de desenvolvimento local; 

• O Algarve apresenta uma identidade regional coerente e radicada na complemen-

taridade das diversidades e particularidades sub-regionais; 

• Existem boas condições para a criação de novas actividades no campo da valoriza-

ção, protecção e desfrute do ambiente; 

• Existem boas condições para a criação de novas actividades apostando no vector 

qualidade. 

Um perfil funcional emergente denominado de “Empresário Rural Pluriactivo” foi 

debatido no Painel e encarado como uma forma de enquadrar o trabalhador agríco-

la segundo moldes competitivos e de acordo com os condicionalismos e especificida-

des dos ecossistemas da região Serrana do Algarve. Este perfil funcional articula e 

integra a pequena exploração agrícola com o aproveitamento pecuário e florestal, 

com a produção agroalimentar, com o artesanato e com o turismo em espaço rural. 

3. As propostas de acção: 

• Reforço da diversidade da base económica; 

• Apostar na conjugação e articulação entre a produção, a transformação e a comer-

cialização/distribuição; 

• Explorar sectores emergentes tais como os serviços de proximidade, a agricultura 

biológica, a revalorização de produtos locais e as novas formas de turismo; 

• Concentração de esforços e de financiamento nos processos de operacionalização 

das propostas e medidas detectadas como importantes para a mobilização do po-

tencial endógeno, regional e local (passar do plano à acção); 

• Revisão dos sistemas de apoio e subsídios de forma a diminuir os efeitos de depen-

dência e as distorções provocadas pelo mercado e a estimular a produção e a reali-

zação pessoal; 

• Reforçar as estratégia de aumento da qualidade dos bens produzidos e dos serviços 

prestados. 
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O vector QUALIDADE apresentou-se como o elemento transversal à maioria dos 

contributos dos membros deste Painel. Não obstante estarem representados diver-

sos sectores de actividade, a busca de qualidade, de especificidade e de confiança 

nos bens e serviços que a região presta foi constante e reflecte uma tomada de cons-

ciência e uma preocupação crescente sobre o rumo que o Algarve deve tomar. A 

formação profissional tem, neste contexto, um papel fundamental a desempenhar. 

6.5.3.   Inquérito 

O CIDEC realizou um inquérito por questionário junto de 500 empresas algarvias 

com o objectivo de validar e apoiar a identificação das necessidades de formação 

profissional na região. 

As questões foram formuladas de forma a apurar as expectativas dos empresários 

sobre: 

• Dinâmica económica da região e do sector onde se inserem; 

• Estratégias de desenvolvimento organizacional das empresas; 

• Situação económico financeira das empresas do sector e da região; 

• Estratégias de recrutamento e desenvolvimento dos recursos humanos. 

A análise sectorial regeu-se pela Classificação das Actividades Económicas (C.A.E.) 

a dois dígitos. A análise espacial foi operacionalizada através da divisão da Região 

em três zonas (ou sub-regiões), abarcando, respectivamente, os seguintes concelhos: 

1. Algarve Ocidental: Lagos, Aljezur, Vila do Bispo, Portimão, Lagoa, Monchique e 

Silves; 

2. Algarve Central: Loulé, Albufeira, Faro, Olhão e S. Brás de Alportel; 

3. Algarve Oriental: Vila Real de Santo António, Alcoutim, Castro Marim e Tavira. 

Como súmula, apresentam-se, no sub-capítulo seguinte, as principais conclusões, 

divididas em seis grandes temas: 

1. Caracterização das empresas; 

2. Perspectivas de evolução; 

3. Importância da formação; 

4. Avaliação das necessidades de formação; 

5. Avaliação das necessidades de recrutamento; 

6. Sazonalidade. 

Paralelamente e em sub-capítulo próprio, são apresentados os principais resultados 

comentados pergunta a pergunta.  
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Principais conclusões do inquérito 

1 Caracterização das empresas 

• As muito pequenas e pequenas empresas dominam a estrutura produtiva do Al-

garve, sem grandes diferenças intra-regionais; essa disseminação do tecido produ-

tivo é particularmente evidente no terciário (Comércio, Transportes, Alojamento e 

Restauração, Actividades Financeiras, Imobiliário); 

• Ao longo de 1995 e 1996 assistiu-se a uma regressão da posição (dominante) das 

muito pequenas empresas (com 4 e menos trabalhadores) face às empresas com 5 a 

19 trabalhadores - fenómeno geral em termos sectoriais (à excepção da Agricultura 

e Pescas) e focalizado, sobretudo, no Algarve Central. 

2 Perspectivas de evolução 

• O optimismo é o traço dominante das perspectivas dos empresários face à evolução 

das respectivas empresas e sectores de actividade bem como do Algarve na sua 

globalidade; 

• As boas oportunidades de negócio parecem, contudo, não existir em grande núme-

ro, nomeadamente, nas regiões Ocidental e Central (boas oportunidades reveladas 

pelo inquiridos do Algarve Ocidental); 

• Assim, o optimismo revelado parece resultar mais de perspectivas de aprofunda-

mento da actual especialização produtiva e não tanto da possibilidade em alargar 

a base económica regional; 

• As actividades mais citadas como boas oportunidades de negócio remetem para o 

turismo, para as indústrias, para a agricultura e para actividades ligadas à ocupa-

ção de tempos livres no Inverno e ao ambiente; em termos espaciais, estas oportu-

nidades foram detectadas sobretudo nos áreas Oriental e Ocidental do Algarve. 

3 Importância da formação 

• A formação profissional é uma necessidade sentida pelas empresas e um vector 

muito importante para o desenvolvimento das mesmas; em particular, esta neces-

sidade é sentida nos sectores relacionados com o turismo (hotelaria, restauração, 

comércio); 

• As razões da importância da formação são, por ordem decrescente, o aumento da 

qualidade dos bens e serviços, a obtenção de qualificações para os recursos huma-

nos da empresa, a concorrência e as mudanças organizacionais; a qualidade assu-

me, aliás, um papel proeminente em todos os sectores de actividade inquiridos e, 

em particular, no Algarve Central; 

• Em análise ao nível da região, os resultados do inquérito não são muito conclusi-

vos face a uma eventual necessidade de actualização permanente dos recursos 

humanos; muitos sectores revelaram a ausência dessa necessidade (os casos da 

agricultura e pescas, da hotelaria, da restauração e dos transportes) e poucos fo-

ram os que claramente a indicaram (financeiro e imobiliário); 

• Em geral, o inquérito revela a suficiência da formação escolar para o desempenho 

das funções para as quais os trabalhadores são contratados; mesmo na análise por 

sector, eventual insuficiência não é visível (tal pode dever-se à desagregação da 

Classificação das Actividades Económicas - CAE - a 1 dígito subjacente aos resul-

tados); 

• Cerca de 75% das empresas inquiridas referiram que os seus trabalhadores nunca 

participaram em acções de formação; este fenómeno – presente em todos os secto-

res e sub-regiões – sai reforçado pelo facto de, mesmo nas empresas cujos empre-
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gados já participaram em acções deste tipo, raros são os casos em frequência foi 

superior a 50% do número total de trabalhadores; 

• A ordem de importância dos objectivos subjacentes à participação em acções de 

formação é um pouco diferente da referida para a formação per se (ver acima): o 

desempenho profissional; a adaptação a novos equipamentos, processos e produtos; 

e, só depois, o aumento da qualidade dos produtos; 

• 95% das empresas com trabalhadores que já participaram em acções de formação 

revelaram não ter um plano anual de formação; 

• Apesar das poucas respostas, os resultados indicam que as empresas gastam (e 

vão gastar), na sua maioria, mais de 500 contos/ano em formação. 

4 Avaliação das necessidades de formação 

• A maioria das empresas inquiridas (59%) declaram que funcionam bem; 

• Somente 39% do total de empresas referiram haver necessidade em formar os res-

pectivos trabalhadores; só nalguns sectores pontuais as necessidades são claras 

(Indústrias, Transportes e os outros sectores não classificados) e, em termos espa-

ciais, o mesmo só se passa na zona Oriental; 

• Ao nível das empresas revelando necessidades formativas, nem todos os trabalha-

dores parecem necessitar de formação; 

• As áreas empresariais reveladas como mais carentes do ponto de vista formativo 

são, por ordem decrescente de importância: produção, comercial, qualidade, direc-

ção e gestão; 

• As carências na área da produção estão muito associadas a sectores primários ou 

secundários (Agricultura e Pescas, Indústrias Extractivas e Transformadoras); a 

área comercial é sobretudo apontada, para além do próprio Comércio, por sectores 

como os Transportes ou o Imobiliário; a qualidade é claramente referida, nomea-

damente, pelos Alojamentos. Restaurantes e Actividades Financeiras; nestas últi-

mas, as necessidades de formação de gestão e de direcção são muito prementes; 

• Os tipos de formação mais necessários são o aperfeiçoamento e a especialização 

profissional (a maior distância, também a formação inicial e a reciclagem); 

• O aperfeiçoamento é muito importante em sectores como o Imobiliário ou a Agri-

cultura e Pescas; a especialização é relevante, nomeadamente, nos Alojamentos e 

Restaurantes, no Comércio, nos Transportes e nas Indústrias; as duas necessida-

des formativas são sentidas na Construção e nas Actividades Financeiras; 

• As empresas e as instituições públicas revelaram-se como os locais de formação 

mais importantes, seguidos pelas instituições privadas; 

• A formação dada na empresa é particularmente importante nas Actividades Fi-

nanceiras, no Comércio, nas Indústrias e na Agricultura e Pescas; o Estado revela 

o seu papel de formador não só neste último sector mas também na Construção, 

nos Alojamentos e Restaurantes e nos Transportes. O sector privado é sobretudo 

relevante no Imobiliário e (menos) nos Transportes e nas Financeiras. Em termos 

espaciais, o Estado é o maior formador nas zonas Ocidental e Oriental do Algarve; 

na sub-região Central, preponderam os privados. 

• As empresas não têm, em geral, formadores e meios pedagógicos adequados para a 

prática de actividades formativas; 

• A atitude dos trabalhadores face às acções de formação é, em geral, positiva. 
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5 Avaliação das necessidades de recrutamento 

• A maioria das empresas revelou não ter admitido trabalhadores, de uma forma 

permanente, nos últimos 3 anos (62%); 

• Sectores como a Agricultura e Pescas, o Comércio ou o Imobiliário não estão a ad-

mitir, em geral, quadros permanentes; recrutamentos estáveis são, contudo, pre-

ponderantes nas Actividades Financeiras, nos Transportes e, em menor grau, nas 

Indústrias; 

• A maioria das empresas revelou ter admitido 2 ou então 5 ou mais trabalhadores 

permanentes nos últimos 3 anos. Os sectores com empresas que admitiram maio-

ritariamente 5 ou mais trabalhadores permanentes são: a Construção, a Agricul-

tura e Pescas e as Indústrias; no caso complementar (4 ou menos), sobressaem: o 

Comércio, os Alojamentos e Restaurantes, os Transportes, as Actividades Finan-

ceiras e o Imobiliário; 

• Os meios de recrutamento permanente mais utilizados são os contactos consegui-

dos através de actuais trabalhadores, os conhecimentos e os anúncios. O I.E.F.P. 

foi apontado por apenas 13% dos inquiridos que revelaram ter admitido trabalha-

dores permanentes. Os contactos são sobretudo importantes na Agricultura, Pes-

cas e Construção bem como no Algarve Oriental; 

• O crescimento da actividade é claramente a principal razão de recrutamento de 

trabalhadores permanentes (58% dos que revelaram ter admitido trabalhadores 

deste tipo), seguida das demissões (39%). Curiosa, a relevância do motivo demissão 

nos Alojamentos e Restaurantes e nos Transportes (sinal de alguma rotatividade 

de mão-de-obra nestes sectores) bem como no Algarve Central; nas duas sub-

regiões remanescentes, o crescimento é claramente o principal factor de recruta-

mento permanente; 

• As dificuldades em recrutar trabalhadores com as características adequadas são 

notórias (indicadas por 70% das empresas que  revelaram ter admitido trabalha-

dores permanentes nos últimos 3 anos) e, nomeadamente, em actividades como as 

Financeiras, o Imobiliário, os Alojamentos e Restaurantes e o Comércio e na sub-

região Central; 

• Apesar de pouco conclusivos, os resultados inquérito parecem revelar uma clara 

dificuldade de recrutamento de profissionais qualificados, nomeadamente, para as 

actividades industriais, agrícolas e das pescas e, sobretudo, no Algarve Oriental; 

• No total das 500 empresas inquiridas, apenas 19% declaram já ter recorrido ao 

I.E.F.P. para recrutar trabalhadores. Três sectores sobressaem nesses contactos - 

Construção, Alojamentos e Restaurantes e Indústria – bem como a sub-região 

Central; 

• Apesar do optimismo evidenciado face à evolução das empresas, dos sectores e da 

Região (ver acima), somente 43% dos inquiridos revelaram que as respectivas em-

presas aumentarão o número de trabalhadores num futuro próximo. As maiores 

expectativas face a recrutamentos situam-se nos sectores dos Transportes, do 

Imobiliário e da Agricultura e Pescas e, sobretudo, no Algarve Oriental. 

6 Sazonalidade 

• As profundas diferenças sectoriais explicam o quase empate, ao nível da Região, de 

situações de manutenção dos níveis de actividade ao longo do ano face a casos de 

oscilação significativa; 

• Se na Agricultura e Pescas, na Construção e nas Actividades Financeiras impera a 

relativa manutenção dos índices de actividade, fenómenos de sazonalidade são 

particularmente importantes nos Transportes, nos Alojamentos e Restaurantes e 
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nas Indústrias. Curiosamente, apenas 56% dos comerciantes inquiridos revelaram 

níveis de actividade significativamente diferentes ao longo do ano; 

• Também interessante é a ligeira vantagem da manutenção dos níveis de activida-

de nas zonas Ocidental e Central face a um claro domínio das oscilações sazonais 

no Algarve Oriental; 

• No contexto das empresas expostas a níveis de actividade significativamente dife-

rentes ao longo do ano, 45% e 37% conferiram uma natureza, respectivamente, po-

sitiva e negativa às oscilações (15% mostraram-se indiferentes ao sinal); 

• Sectores como a Agricultura e Pescas, a Construção, o Comércio ou o Imobiliário 

parecem mais adaptados aos fenómenos sazonais. As conotações negativas surgem 

com peso, essencialmente, nas Actividades Financeiras, nos Alojamentos e Restau-

rantes e nas Indústrias; 

• A análise espacial revela uma melhor adaptação à sazonalidade das zonas Central 

e Oriental face ao Algarve Ocidental; 

• De um modo geral, as empresas afectadas pela sazonalidade de uma forma positi-

va referem, como razões desse contentamento, os acréscimos de facturação e de lu-

cros nos melhores períodos, suficientes para compensar os períodos menos bons. 

Curiosamente, alguns entrevistados – nomeadamente, no sector financeiro – apon-

taram o contributo da sazonalidade para o crescimento económico; 

• De um modo geral, as empresas afectadas pela sazonalidade de uma forma negati-

va referem, como razões desse descontentamento, a falta de clientes, (e, conse-

quentemente, de facturação) e as dificuldades em gerir períodos de actividade mui-

to diferentes entre si. O desemprego aparece numa posição algo modesta (5%), es-

tando mesmo ausente nas razões apontadas em alguns sectores de actividade e, 

curiosamente, nas empresas inquiridas nas zonas Ocidental e Oriental; 

• Nas formas de minimização dos efeitos perniciosos da sazonalidade, as empresas 

remetem, de uma forma mais ou menos abstracta, para factores capazes de atrair 

mais clientes e estabilizar a procura. Nesses factores, foi feita referência aos apoi-

os financeiros (por exemplo, o crédito bonificado), às vias de comunicação rodoviá-

ria (auto-estradas) e, no caso concreto de sectores relacionados com o turismo, a in-

fra-estruturas capazes de atrair turistas no Inverno (campos de “golf”, equipamen-

tos de “bowling”, etc.); 

• Ao nível das actividades sujeitas a sazonalidade, somente 40% dos inquiridos reve-

lou ser esse comportamento uma boa oportunidade para realização de acções de 

formação. Aliás, apenas na Agricultura e Pescas e nas Indústrias, essa percenta-

gem é claramente superior a 50%. Em termos espaciais, só o Algarve Oriental é 

claramente concordante com oportunidades formativas decorrentes da sazonalida-

de; 

• Dentro dos inquiridos concordando com existência de oportunidades de formação 

decorrentes das oscilações periódicas, a maioria (35%) apontou a falta de acções 

concretas de formação como a principal causa para o não aproveitamento dessa 

oportunidade. No Algarve Central, o problema da falta de informação sobre essa 

acções parece ser, também, notório; 

• Os meses de maior actividade em empresas sujeitas a sazonalidade são, por ordem 

decrescente: Agosto, Julho, Setembro, Junho, Dezembro, Abril e Maio. Notar a re-

levância de Dezembro e a maior actividade registada em Abril face a Maio (resul-

tante, seguramente, da quadra pascal); 

• Os meses de menor actividade em empresas sujeitas a sazonalidade são, por or-

dem decrescente: Janeiro, Fevereiro, Novembro, Dezembro e Outubro. A percenta-
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gem mínima é atingida em Setembro e não em Agosto, como seria de esperar dos 

resultados da pergunta anterior; 

• A contratação de trabalhadores nos meses de maior actividade parece ser um fe-

nómeno relativamente circunscrito aos sectores dos Alojamentos e Restaurantes e 

da Agricultura e Pescas e, nomeadamente, ao Algarve Oriental. Em termos glo-

bais, a percentagem de empresas com actividade sazonal contratando trabalhado-

res somente para os meses mais intensos cifra-se em 46%; dentro destas, apenas 

27% contratam mais de 5 pessoas; 

• De uma forma concludente em todos os níveis de análise (total, sectorial e espaci-

al), a sazonalidade não leva à contratação de mais trabalhadores. Nos casos em 

que a sazonalidade, per se, implica um aumento dos quadros de pessoal, a princi-

pal razão da manutenção do emprego prende-se com a dificuldade em arranjar 

substitutos (54%) e, só depois, com questões legais (32%); 

• A maioria dos inquiridos refere que seria interessante se os trabalhadores tives-

sem outra ocupação no período baixo com regresso no alto, com máximos interes-

santes na Construção e nos Alojamentos e Restaurantes. Curiosamente, as empre-

sas do Algarve Ocidental são menos favoráveis a esta ideia face às das restantes 

zonas. As ocupações de época baixa sugeridas em maior número passam pela acti-

vidade profissional em sectores alternativos (foram referidos os casos dos hiper-

mercados e das indústrias) bem como pela frequência de acções de formação pro-

fissional; 

• Os trabalhadores contratados em períodos de maior actividade tipicamente não 

realizaram, contudo, as actividades anteriormente sugeridas. 

 

Análise detalhada dos resultados do inquérito 

1 Caracterização das empresas 

P.7. Pessoas ao serviço em 1.1.95 
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4 ou menos 58,6 45,2 45,1 45,9 68,7 45,8 68,6 55,1 88,3 79,2 55,4 62,9 51,4 

5 a 9 21,9 32,5 20,8 26,1 15,4 31,5 14,9 23,2 8,8 17,9 20,1 23,5 20,6 

10 a 19 9,0 3,4 4,9 16,1 8,9 9,4 16,5 21,7 2,9 3,0 8,3 8,4 13,0 

20 a 49 8,4 14,7 18,9 10,5 6,3 9,8     13,0 4,2 12,2 

50 e mais 2,1 4,2 10,2 1,5 0,6 3,4     3,3 1,1 2,8 

Total 100,0 100,0 99,9 100,1 99,9 99,9 100,0 100,0 100,0 100,1 100,1 100,1 100,0 

Base de cálculo: total de inquiridos            

Quadro 79 – Inquérito – Pessoas ao serviço em 95.01.01 
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Em termos totais, é notória a preponderância das micro-empresas (de 1 a 9 traba-

lhadores), sobretudo, dos estabelecimentos com 4 ou menos empregados. 

O fenómeno é particularmente evidente no sector terciário (Comércio, Transportes, 

Alojamento e Restauração, Actividades Financeiras, Imobiliário). Notar a impor-

tância do Alojamento e Restauração, bem como da Agricultura e Pescas, não dos es-

tabelecimentos com 4 e menos trabalhadores, mas situando-se no intervalo entre 5 

e 9. 

Em termos intra-regionais, esta estrutura sectorial desconcentrada tem maior rele-

vância no Algarve Central e menor no Oriental. 

P.7. Pessoas ao serviço em 1.1.96 

Questão \ Total, Sector, Zona 
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4 ou menos 53,1 52,0 39,7 30,9 67,2 35,4 53,7 55,1 79,6 65,8 47,7 57,9 49,4 

5 a 9 22,4 21,5 23,4 27,6 17,0 31,2 22,3 23,2 14,6 28,8 19,1 24,9 21,6 

10 a 19 13,0 7,6 7,8 28,3 8,9 15,3 16,5 21,7 5,8 5,4 17,7 10,0 11,9 

20 a 49 9,4 14,7 21,8 11,7 6,8 12,9     12,6 5,9 14,3 

50 e mais 2,1 4,2 7,3 1,5  5,3 7,4    3,0 1,4 2,8 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,1 99,9 100,0 100,0 100,0 100,1 100,1 100,0 

Base de cálculo: total de inquiridos             

Quadro 80 – Inquérito – Pessoas ao serviço em 96.01.01 

Em termos gerais, mantém-se a interpretação da questão anterior. Porém, assiste-

se a uma curiosa perda de importância das empresas com 4 e menos trabalhadores, 

em termos totais, sectoriais (as excepções limitam-se à Agricultura e Pescas e às 

Financeiras) e espaciais. Os escalões mais beneficiados são o 5 - 9 e o 10 – 19, evi-

denciando-se alguma concentração intra-PMEs. 
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P.7. Pessoas ao serviço em 1.1.97 

Questão \ Total, Sector, Zona 
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4 ou menos 52,9 55,5 36,9 32,8 64,8 38,8 46,3 47,9 79,6 60,3 49,0 55,9 51,8 

5 a 9 21,7 18,0 20,9 25,7 19,4 24,7 31,4 23,2 14,6 34,2 17,7 25,5 17,9 

10 a 19 14,6 11,8 16,0 28,6 10,1 14,7 14,9 28,9 5,8 5,4 19,9 11,7 11,0 

20 a 49 8,2 10,5 16,0 11,4 5,2 15,0     10,0 5,2 14,8 

50 e mais 2,7 4,2 10,2 1,5 0,5 6,8 7,4    3,5 1,7 4,5 

Total 100,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,1 100,0 100,0 

Base de cálculo: total de inquiridos             

Quadro 81 – Inquérito – Pessoas ao serviço em 97.01.01 

Neste último quadro referente à dimensão dos estabelecimentos, apesar das carac-

terísticas básicas se manterem, o fenómeno evolutivo registado ao longo de 95 já 

não é tão marcado: o escalão 4 e menos perde (mas menos), o 5 – 9 regride ligeira-

mente (o que não acontecia antes) e a concentração dá-se, agora, sobretudo em em-

presas com 10 a 19 trabalhadores. Ao nível do Alojamento e Restauração há mesmo 

um incremento dos mais pequenos estabelecimentos (com 4 e menos empregados). 

Em termos espaciais, o fenómeno de concentração em empresas com 5 a 19 traba-

lhadores restringe-se, agora, apenas ao Algarve Central (antes, era geral). 



As Potencialidades da Região do Algarve 

 

  

 

CIDEC – Centro Interdisciplinar de Estudos Económicos 

Página 285 

 

 

2 Perspectivas de evolução 

P.9. Falando de um modo geral, considera que as perspectivas de evolução da sua 

empresa são muito positivas, positivas, negativas ou muito negativas? 

Questão \ Total, Sector, Zona 

T
o

ta
l 

A
g
r. e

 P
e
s
c
a
s
 

In
d
. E

x
t. T

ra
n
s
f. 

C
o
n
s
tru

ç
ã
o
 

C
o
m

é
rc

io
 

A
lo

ja
m

e
n
to

 e
 

R
e
s
t. 

T
ra

n
s
p
o
rte

s
 

A
c
t. F

in
. S

e
g
. 

Im
o

b
iliá

rio
 

O
u
tro

s
 

A
lg

. O
c
id

e
n
ta

l 

A
lg

a
rv

e
 C

e
n
tra

l 

A
lg

a
rv

e
 O

rie
n
ta

l 

Muito positivas 3,4  2,9 8,0 2,5 3,7  8,8 3,5  4,2 2,7 4,3 

Positivas 81,8 81,9 76,1 80,4 79,3 84,3 91,0 82,5 87,1 92,6 79,4 84,9 76,1 

Negativas 13,9 18,1 21,0 11,6 16,6 10,5 9,0 8,8 9,4 4,9 15,8 11,1 19,7 

Muito negativas 0,4    0,6 1,5     0,5 0,4  

NR 0,4    1,0     2,5  0,8  

Total 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,1 100,0 100,0 99,9 99,9 100,1 

Base de cálculo: total de inquiridos             

Quadro 82 – Inquérito – Perspectivas de evolução da empresa 

O optimismo dos empresários algarvios face à evolução das respectivas empresas 

não podia ser mais claro: 85,2 % dos inquiridos revelaram ter perspectiva positivas 

ou mesmo muito positivas. 

Em termos sectoriais, ressalta o carácter absolutamente abrangente deste fenóme-

no, com máximos muito significativos nas Financeiras, nos Transportes, no Imobi-

liário, no Comércio e no Alojamento e Restauração.  

Este optimismo – abrangendo todo o Algarve – é particularmente evidente na sub-

região Central. 
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P.10. E as perspectivas de evolução do sector em que se situa a sua empresa? 

Questão \ Total, Sector, Zona 
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Muito positivas 1,6 4,2  1,6 1,5 1,5    2,5 1,5 1,3 3,4 

Positivas 77,1 73,5 57,7 83,1 72,8 79,4 83,5 91,2 91,2 79,8 72,8 81,9 70,2 

Negativas 18,4 18,1 35,1 15,4 21,7 17,5 16,5 8,8 5,8 15,3 24,1 12,3 26,4 

Muito negativas 2,4 4,2 4,8  4,0 1,5     1,5 3,5  

NR 0,5  2,4      2,9 2,5  1,0  

Total 100,0 100,0 100,0 100,1 100,0 99,9 100,0 100,0 99,9 100,1 99,9 100,0 100,0 

Base de cálculo: total de inquiridos             

Quadro 83 – Inquérito – Perspectivas de evolução do sector 

As considerações referentes à pergunta anterior aplicam-se também às perspecti-

vas sobre a evolução dos sectores de actividade abrangidos pelas empresas inquiri-

das. Em particular, permanecem as expectativas optimistas face às actividades ter-

ciárias. 

Apesar das diferenças não serem muito significativas, o grau de optimismo revela-

do face aos sectores é ligeiramente inferior ao demonstrado face às empresas. 

P.11. E as perspectivas de evolução do Algarve? 

Questão \ Total, Sector, Zona 
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Muito positivas 2,8 3,5 7,2 5,2 2,0 1,6 7,4    1,8 2,9 5,3 

Positivas 74,0 80,5 59,8 74,5 68,4 79,4 76,1 91,2 74,8 85,3 67,6 75,9 84,1 

Negativas 18,9 16,0 30,6 12,0 24,7 19,0 16,5 8,8 15,2 9,8 25,0 16,8 10,6 

Muito negativas 0,3  2,4       2,5  0,5  

NR 4,0   8,2 4,9    10,0 2,5 5,6 3,9  

Total 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,1 100,0 100,0 100,0 

Base de cálculo: total de inquiridos             

Quadro 84 – Inquérito – Perspectivas de evolução do Algarve 
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As expectativas optimistas abrangem igualmente a evolução da região mas é curio-

so verificar que cerca de 4% dos inquiridos não responderam a esta questão. 

Notar o claro optimismo face à região demonstrado pelas empresas na áreas da 

Agricultura e Pescas, Alojamento e Restauração, Transportes e Actividades Finan-

ceiras, bem como algum pessimismo revelado pela Indústria e pelo Comércio. 

Curiosa, a concentração das expectativas optimistas no Algarve Oriental. 

P.12. Em sua opinião é possível criar ou desenvolver algum sector de actividade, 

empresa ou produtos que possam constituir uma boa oportunidade de negócio no 

Algarve? 

Questão \ Total, Sector, Zona 
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Sim 51,5 58,5 61,2 53,8 45,4 54,0 31,4 32,0 58,3 50,7 42,6 49,6 83,8 

Não 48,5 41,5 38,8 46,2 54,6 46,0 68,6 68,0 41,7 49,3 57,4 50,4 16,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Base de cálculo: total de inquiridos             

Quadro 85 – Inquérito – Boas oportunidades de negócio no Algarve? 

Os resultados para esta pergunta são algo inesperados face às inferências revela-

das pelas três questões anteriores. Assiste-se a um claro equilíbrio entre o Sim e o 

Não ao nível da existência de boas oportunidades de negócio (com ligeira vantagem 

para o Sim, em termos totais). Assim, o optimismo parece residir na capacidade em 

aprofundar a actual especialização produtiva e não tanto na diversificação dos ne-

gócios. 

Em termos sectoriais, o quadro geral de equilíbrio parece revelar, contudo, a exis-

tência de oportunidades (relativas) na Indústria, Agricultura e Pescas, no Imobiliá-

rio e nos Alojamentos e Restauração. Os sectores apresentando menores oportuni-

dades parecem ser os Transportes, as Financeiras e Comércio. 

Em termos espaciais, as boas oportunidades parecem estar a Oriente, com o triunfo 

no Não no Algarve Ocidental (claro) e no Central (tangencial). 
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P.13. Se sim, qual ou quais são esses sectores, tipos de actividade, produtos ou servi-

ços? 

Questão \ Total, Sector, Zona 
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Turismo (*) 20,6 11,9 24,6 21,1 19,7 27,4   31,1 14,8 17,4 21,2 23,7 

Indústrias (**) 26,1 31,9 16,8 33,3 23,0 24,9 23,7 22,6 21,1 27,5 31,1 25,3 21,2 

Agricultura (***) 12,7 45,5 15,9 9,2 3,8 3,4   15,2  17,3 6,6 20,5 

Hotelaria e restauração 8,5  9,5 12,5 8,5 9,7 28,8 27,4 5,0 11,8 17,7 4,4 5,0 

Indústrias de frutas 2,9 13,2  3,4      5,9 6,6  4,3 

Infraestruturas 1,0    2,2 2,8      2,1  

Outras (****) 17,6 5,9 21,3 21,1 18,0 9,2 23,7  32,6 36,3 15,0 16,5 23,9 

NS/NR 16,9 5,9 11,9 12,5 27,3 25,4 23,7 50,0  9,7 10,7 26,6 3,4 

Total 106,3 114,3 100,0 113,1 102,5 102,8 99,9 100,0 105,0 106,0 115,8 102,7 102,0 

Base de cálculo: inquiridos com P.12. = Sim            

(*) Em particular, as variantes rural, sénior, de qualidade e de inverno        

(**) Minerais não metálicos (pedra), cortiça, reciclagem de lixo, salsicharia, madeiras, etc.     

(**) Agricultura (em geral), fruticultura, pecuária, apicultura, etc.         

(****) Passatempos e desportos de inverno, pavilhões desportivos, ambiente, universidade, artesanato   

Quadro 86 – Inquérito – Oportunidades de negócio no Algarve 

Dentro dos inquiridos que referiram haver boas oportunidades de negócio, os secto-

res e/ou actividades referidas foram, por ordem de importância, as indústrias, o tu-

rismo, as outras actividades (especial destaque para as ocupações de tempos livres 

de Inverno e o ambiente) e a agricultura (ver acima). 

Na análise sectorial, importa reter, por exemplo, que o Comércio vislumbra mais 

oportunidades nas indústrias do que no turismo ou que os Alojamentos e Restau-

rantes encontram mais oportunidades no turismo, nas indústrias e nas outras acti-

vidades face ao próprio sector. 

A análise espacial revela outros dados interessantes: as partes Oriental e Ocidental 

repartem entre si as maiores percentagens, revelando o Algarve Central, porventu-

ra, algum esgotamento de oportunidades de negócio. Os inquiridos no Algarve Ori-

ental realçaram as outras actividades, o turismo e a agricultura; no Centro, as in-
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dútrias, o turismo e as outras actividades; a Ocidente, as indústrias, o turismo, os 

alojamentos, os restaurantes e a agricultura. 

3 Importância da formação 

P.14. Considera que a formação profissional é muito importante, importante ou na-

da importante para o desenvolvimento da sua actividade? 

Questão \ Total, Sector, Zona 
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Muito importante 48,0 33,6 53,2 50,4 45,7 48,5 77,7 62,4 60,1 48,1 54,8 39,8 61,0 

Importante 44,7 47,0 41,0 38,9 50,3 46,5 22,3 37,6 34,0 51,9 36,1 52,7 37,3 

Pouco importante 6,7 19,4 2,9 10,6 3,4 3,1   5,8  7,3 7,5 1,7 

Nada importante 0,6  2,9  0,6 1,8     1,7   

Total 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 99,9 100,0 100,0 99,9 100,0 99,9 100,0 100,0 

Base de cálculo: total de inquiridos             

Quadro 87 – Inquérito – Importância da formação profissional na actividade 

A formação profissional é, decididamente, um vector muito importante (e importan-

te) no desenvolvimento das empresas. Notar, nomeadamente, a importância ao ní-

vel das actividades hoteleira, de restauração e comercial (para além das actividades 

para as quais tal seria de esperar, por exemplo, os Transportes ou as Financeiras). 

Em termos espaciais, a importância da formação é mais sentida nas áreas Oriental 

e Ocidental e não tanto na Central. 
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P.15. Considera que a formação profissional é muito importante ou importante de-

vido a: 

Questão \ Total, Sector, Zona 
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Aumento da Concorrência 41,9 9,6 23,3 42,9 44,5 53,8 55,3 47,9 61,8 44,6 53,0 39,3 23,2 

Mudanças tecnológicas 36,9 23,5 50,7 45,4 32,3 29,3 70,2 46,4 46,9 42,1 46,9 27,8 45,3 

Dificuld. recrutar qualificados 42,6 42,1 44,4 44,2 42,0 42,9 61,2 32,0 46,3 31,7 43,8 38,1 56,5 

Necessidade aument. qualid. 51,3 59,4 56,1 47,1 48,0 51,6 46,3 71,1 49,5 57,3 47,5 55,2 46,3 

Outras 3,2   3,8 2,8 7,8   6,3  5,3 1,8 3,2 

NR 0,6    1,2    3,1  0,6 0,8  

Total 176,5 134,6 174,5 183,4 170,8 185,4 233,0 197,4 213,9 175,7 197,1 163,0 174,5 

Base de cálculo: inquiridos com P.13. = Muito Importante ou Importante        

Quadro 88 – Inquérito – Razões da importância da formação profissional 

As razões apontadas são, por ordem decrescente de importância, a qualidade, a ob-

tenção de qualificações, a concorrência e as mudanças organizacionais. 

Notar o carácter absolutamente transversal a todos os sectores do vector qualidade. 

Curiosamente, para o Imobiliário, a qualidade não é muito importante face à con-

corrência e, para na hotelaria e restauração, as mudanças organizacionais, a obten-

ção de qualificações e a concorrência são mais importantes que os aspectos qualita-

tivos. 

A importância da qualidade é particularmente sentida no Algarve Central; a Oci-

dente, o factor concorrência tem as maiores preferências dos inquiridos e, a Orien-

te, a obtenção de qualificações. 
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P.16. A actividade da empresa requer uma permanente actualização técnico-

profissional dos trabalhadores? 

Questão \ Total, Sector, Zona 
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Sim 49,9 34,3 51,0 52,3 51,2 44,3 40,4 71,1 54,3 78,3 60,0 38,5 66,6 

Não 50,1 65,7 49,0 47,7 48,8 55,7 59,6 28,9 45,7 21,7 40,0 61,5 33,4 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Base de cálculo: total de inquiridos             

Quadro 89 – Inquérito – A actividade requer permanente actualização dos 

trabalhadores? 

Os resultados totais não são muito conclusivos, apesar de penderem ligeiramente 

para o Não. Em termos sectoriais, o empate só é significativamente quebrado na 

Agricultura e Pescas, nos Alojamentos e Restaurantes e nos Transportes (em todos 

estes sectores, a favor do não) e nas Financeiras, no Imobiliário e nas Outras Acti-

vidades (a favor do Sim). 

O equilíbrio das respostas em termos totais e sectoriais não se verifica, contudo, em 

termos intra-regionais: a formação permanente é claramente necessária a Oriente e 

a Ocidente mas não tanto no Algarve Central. 
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P.17. Considera que a formação escolar dos seus trabalhadores é suficiente para que 

exerçam as funções para as quais os contratou na totalidade, na maior parte, ape-

nas em alguns casos ou nunca? 

Questão \ Total, Sector, Zona 
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Na totalidade dos casos 44,4 27,9 38,8 45,5 48,0 41,4 33,0 49,5 54,0 63,4 62,9 37,8 18,5 

Na maioria dos casos 33,3 43,6 30,6 16,1 36,4 42,0 59,6 50,5 24,8 22,6 19,2 41,3 40,9 

Em alguns casos 16,5 28,6 28,2 21,3 12,5 12,9 7,4  8,8 10,9 13,8 14,3 32,4 

Nunca 2,5  2,4 9,6 0,5    5,8  0,9 2,6 6,4 

NR 3,4   7,6 2,6 3,7   6,5 3,0 3,1 3,9 1,9 

Total 100,1 100,1 100,0 100,1 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 99,9 99,9 99,9 100,1 

Base de cálculo: total de inquiridos             

Quadro 90 – Inquérito – A formação escolar é suficiente para as funções 

exercidas? 

A maior parte dos inquiridos disse que Sim e para a totalidade das funções pelas 

quais o trabalhador foi contratado. 

Em termos sectoriais e espaciais, as diferenças não são muito notórias, resumindo-

se a assimetrias entre as percentagens de inquiridos que referiram todas as activi-

dades ou a maioria. 

P.18. Os trabalhadores já participaram, na sua empresa ou fora da empresa, em ac-

ções de formação profissional? 

Questão \ Total, Sector, Zona 
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Sim 25,7 26,5 38,4 19,7 22,3 18,8 44,7 69,6 25,4 49,1 28,8 20,3 38,5 

Não 74,3 73,5 61,6 80,3 77,7 81,2 55,3 30,4 74,6 50,9 71,2 79,7 61,5 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Base de cálculo: total de inquiridos             
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Quadro 91 – Inquérito – Os trabalhadores já participaram em acções de 

formação? 

Estes resultados são particularmente significativos, com cerca de 75% do total in-

quiridos referindo que Não e com apenas um sector (o Financeiro) com o Sim supe-

rior ao Não. Notar, igualmente, a concentração de respostas negativas no Algarve 

Central. 

P.18.a. Se sim, todos ou apenas alguns? 

Questão \ Total, Sector, Zona 
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Todos 32,1 15,8 32,8 9,4 31,6 27,8 50,0 87,4 48,8 40,2 31,3 42,0 13,4 

Alguns 67,9 84,2 67,2 90,6 68,4 72,2 50,0 12,6 51,2 59,8 68,7 58,0 86,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Base de cálculo: inquiridos com P.18. = Sim            

Quadro 92 – Inquérito – Se sim, todos ou apenas alguns? 

A percentagem muito significativa dos Alguns (67,9%) reafirma o carácter irrepre-

ensível dos resultados da pergunta anterior. 

P.18.b. Se alguns, qual a percentagem de participação aproximada? 

Questão \ Total, Sector, Zona 
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25% ou menos 38,2 47,2 41,7 81,2 18,6 38,4 33,3   20,3 33,4 29,4 58,3 

26% a 50% 17,8 18,7  8,5 20,4 36,4 66,7  22,4 8,4 14,2 31,3 5,0 

51% a 75% 21,3  30,1  33,1 11,6   77,6 44,4 26,3 12,3 25,6 

76% a 100% 9,9 18,7 9,6  10,7 13,6    18,5 16,0 1,8 11,2 

NR 12,8 15,4 18,6 10,3 17,1   100,0  8,4 10,2 25,1  

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,1 99,9 100,1 

Base de cálculo: inquiridos com P.18. = Alguns           
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Quadro 93 – Inquérito – Se alguns, qual a percentagem de participação 

aproximada? 

Consideração análoga à da pergunta anterior deve ser feita, dado o peso do interva-

lo de 25% e menos. Curiosamente, o intervalo 51% - 75% apresenta percentagem 

superior ao 26% – 50%. 

P.19. Os seus trabalhadores participaram em acções de formação com quais destes 

objectivos: 

Questão \ Total, Sector, Zona 
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Melhor desempenho 

tarefas/funções 

83,0 71,3 72,3 84,4 88,8 100,0 83,3 89,6 86,1 63,9 87,1 73,3 94,4 

Introdução 

equip./processos/produtos 

48,5 44,9 41,7 42,1 51,5 28,0 33,3 48,1 62,7 78,6 59,4 44,2 34,9 

Modificação das normas de 

trabalho 

8,6  20,1 26,6 7,2   10,4  6,1 11,2 7,5 5,6 

Melhorar a qualidade 29,2 70,9 33,9 9,4 22,2 28,0 16,7 12,6 25,8 32,5 37,1 22,6 26,3 

Mudanças organizacionais 11,7  12,5 26,4 9,9 17,9 33,3 23,0   14,5 14,6  

NR 1,1    2,2     5,0  2,6  

Total 182,1 187,1 180,5 188,9 181,8 173,9 166,6 183,7 174,6 186,1 209,3 164,8 161,2 

Base de cálculo: inquiridos com P.18. = Sim            

Quadro 94 – Inquérito – Objectivos da participação em acções de formação 

A importância do desempenho profissional e da adaptação a novos equipamentos, 

processos e produtos é notória. Curiosamente, a qualidade surge como um objectivo 

relativamente modesto (30%) face aos resultados da pergunta P.15., surgindo em 

grande força, apenas, na Agricultura e Pescas. 
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P.20. A sua empresa tem um plano anual de formação? 

Questão \ Total, Sector, Zona 
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Sim 5,6  5,3 1,6 4,1 10,1 7,4 36,1 8,9 13,4 3,9 5,7 9,7 

Não 94,4 100,0 94,7 98,4 95,9 89,9 92,6 63,9 91,1 86,6 96,1 94,3 90,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Base de cálculo: total de inquiridos             

Quadro 95 – Inquérito – A empresa tem plano anual de formação? 

O Não é claro (e mais marcado do que na pergunta P.18.), abrangendo 95% dos in-

quiridos que responderam afirmativamente à P.18.. O único sector com uma per-

centagem minimamente significativa de empresas apresentado planos de formação 

é o Financeiro (36% com Sim). 

P.21. Se sim, quanto é que a sua empresa gasta aproximadamente em formação (em 

1996)? 

Questão \ Total, Sector, Zona 
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Menos 500 contos 7,4    12,5    33,7    32,6 

Mais de 500 contos 13,4   100,0  33,6     18,2  39,3 

NR 79,2  100,0  87,5 66,4 100,0 100,0 66,3 100,0 81,8 100,0 28,1 

Total 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Base de cálculo: inquiridos com P.20. = Sim            

Quadro 96 – Inquérito – Gastos em formação em 1996 

Os inquiridos apresentando planos de formação mostraram-se muito reticentes à 

divulgação deste elemento, não tendo respondido 80%. Nos restantes, prepondera 

os 500 e mais contos de gastos anuais. 
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P.22. Em 1997 quanto prevê gastar? 

Questão \ Total, Sector, Zona 
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Menos 500 contos 7,4    12,5    33,7    32,6 

Mais de 500 contos 13,4   100,0  33,6     18,2  39,3 

NR 79,2  100,0  87,5 66,4 100,0 100,0 66,3 100,0 81,8 100,0 28,1 

Total 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Base de cálculo: inquiridos com P.20. = Sim            

Quadro 97 – Inquérito – Previsão de gastos em formação para 1997 

Os resultados são análogos aos da questão anterior. 

4 Avaliação das necessidades de formação 

P.23. Considera que o funcionamento da sua empresa é neste momento muito bom, 

bom, nem bom/nem mau, mau ou muito mau? 

Questão \ Total, Sector, Zona 
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Muito bom 1,0    2,0    2,9 2,5  1,9  

Bom 59,3 59,1 48,4 61,7 54,3 68,9 59,6 76,8 64,2 55,5 53,7 63,0 60,6 

Nem bom, nem mau 33,9 37,4 46,2 33,5 35,5 25,6 33,0 16,0 29,3 39,5 40,8 28,8 34,4 

Mau 4,6 3,4 2,5 4,9 7,7 3,7    2,5 3,4 5,4 5,0 

Muito mau 1,2  2,9  0,5 1,8 7,4 7,2 3,5  2,0 0,9  

NR              

Total  100,0 99,9 100,0 100,1 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 99,9 100,0 100,0 

Base de cálculo: total de inquiridos             

Quadro 98 – Inquérito – Actual funcionamento da empresa 

A generalidade das empresas algarvias parecem funcionar bem (59%), apesar da 

percentagem das que referiram “nem bem, nem mal” não ser menosprezável (34%). 

Notar o baixíssimo valor das que funcionam muito bem (1%). 
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Os dados não são muito conclusivos em análise sectorial e, sobretudo, em análise 

espacial. Parecem indicar, vagamente, um melhor funcionamento nos sectores Fi-

nanceiro, Imobiliário e Alojamento e Restauração. De uma forma mais vaga, suge-

rem um melhor funcionamento das empresas do Algarve Central. 

P.24. Em sua opinião os trabalhadores da sua empresa têm necessidade de forma-

ção? 

Questão \ Total, Sector, Zona 

T
o

ta
l 

A
g
r. e

 P
e
s
c
a
s
 

In
d
. E

x
t. T

ra
n
s
f. 

C
o
n
s
tru

ç
ã
o
 

C
o
m

é
rc

io
 

A
lo

ja
m

e
n
to

 e
 

R
e
s
t. 

T
ra

n
s
p
o
rte

s
 

A
c
t. F

in
. S

e
g
. 

Im
o

b
iliá

rio
 

O
u
tro

s
 

A
lg

. O
c
id

e
n
ta

l 

A
lg

a
rv

e
 C

e
n
tra

l 

A
lg

a
rv

e
 O

rie
n
ta

l 

Sim 38,7 26,0 57,5 45,6 34,2 39,0 55,3 23,2 39,0 55,6 43,5 24,0 82,9 

Não 61,3 74,0 42,5 54,4 65,8 61,0 44,7 76,8 61,0 44,4 56,5 76,0 17,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Base de cálculo: total de inquiridos             

Quadro 99 – Inquérito – Os trabalhadores da empresa têm necessidade de 

formação? 

Somente 39% do total de inquiridos referiram haver necessidade em formar os res-

pectivos trabalhadores. 

Em quase todos os sectores, o Não apresenta-se com a maior percentagem; as ex-

cepções limitam-se às Industrias, aos Transportes e aos Outros Sectores. Notar, em 

particular, as muito significativas percentagens do Não na Agricultura e Pescas, 

nas Financeiras, no Comércio, nos Alojamentos e Restaurantes e no Imobiliário. 

Em termos espaciais, no Algarve Oriental as necessidades de formação são clara-

mente evidentes. O mesmo já não se passa, contudo, na parte Ocidental e, sobretu-

do, na Central. 
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P.24.a. Se sim, todos ou apenas alguns? 

Questão \ Total, Sector, Zona 
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Todos 47,0 43,0 60,0 18,2 53,2 64,6 43,3 68,9 53,1 51,8 49,6 50,3 39,3 

Alguns 46,7 43,4 34,9 78,4 34,1 35,4 56,7 31,1 46,9 43,6 45,5 47,0 48,0 

NR 6,4 13,6 5,1 3,4 12,7     4,5 4,9 2,7 12,6 

Total 100,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 99,9 

Base de cálculo: inquiridos com P.24. = Sim            

Quadro 100 – Inquérito – Se sim, todos ou apenas alguns? 

Na amostra de empresas revelando terem necessidades de formação, em termos to-

tais e espaciais verifica-se um empate entre situações em que todos os trabalhado-

res necessitam de formação e em que só alguns dela precisam. As necessidades em 

formar todos os quadros parecem concentrar-se, essencialmente, nas Actividades 

Financeiras, nos Alojamentos e Restaurantes e nas Indústrias. 

P.24.b. Se alguns, qual a percentagem aproximada? 

Questão \ Total, Sector, Zona 
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25% ou menos 34,6 37,1 61,2 44,8 25,2 24,7 52,5   34,7 37,6 25,5 40,5 

26% a 50% 15,5  14,5 14,6 23,2 22,0  100,0 15,9  17,3 27,4  

51% a 75% 25,4 31,5 12,3 19,1 18,9 53,4   52,2 22,7 35,0 5,7 34,3 

76% a 100% 10,1 31,5  13,0 10,4     12,3 7,4 4,7 19,8 

NR 14,3  12,0 8,6 22,3  47,5  31,9 30,4 2,8 36,8 5,4 

Total 99,9 100,1 100,0 100,1 100,0 100,1 100,0 100,0 100,0 100,1 100,1 100,1 100,0 

Base de cálculo: inquiridos com P.24.a. = Alguns           

Quadro 101 – Inquérito – Se alguns, qual a percentagem aproximada? 

Dentro dos inquiridos que responderam Alguns na P.24.a., preponderam percenta-

gens de 25% ou menos relativamente aos trabalhadores necessitando de formação. 
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P.25. Em quais das seguintes áreas é que as necessidades de formação são maiores: 

Questão \ Total, Sector, Zona 
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Direcção e gestão 27,9 43,4 22,0 18,2 22,2 38,4 26,9 100,0 39,5 19,6 26,5 32,3 24,8 

Administrativa 21,6 29,7 27,1 10,7 25,9 4,7 13,5 100,0 39,5 19,6 24,4 24,1 14,8 

Comercial 42,6 16,1 35,6 24,9 59,2 36,9 70,2 31,1 69,8 43,0 45,1 50,5 30,1 

Produção 50,0 86,4 60,1 75,0 42,2 30,8   24,3 40,2 55,5 37,6 55,9 

Qualidade 40,9 56,6 50,0 53,2 30,0 45,7 43,3 68,9 16,6 27,6 43,2 45,4 32,3 

Financeira 7,6 16,1 4,3 14,0 4,7    15,0 4,5 6,9 13,2 2,4 

Outras (*) 8,6 13,3   9,1 12,6 16,3  15,0 23,0 4,7 19,5 2,0 

NR 0,7    1,5     4,5   2,6 

Total 199,9 261,6 199,1 196,0 194,8 169,1 170,2 300,0 219,7 182,0 206,3 222,6 164,9 

Base de cálculo: inquiridos com P.24. = Sim            

(*) Línguas, técnicos de óptica              

Quadro 102 – Inquérito – Áreas com maiores necessidades de formação 

Limitando a amostra às empresas revelando terem necessidades de formação (P.24. 

com Sim), os resultados globais revelam as seguintes áreas, por ordem decrescente 

de carência de formação: 

1. Produção (50%); 

2. Comercial (43%) 

3. Qualidade (49%); 

4. Direcção e gestão (28%); 

5. Administrativa (22%); 

6. Outras (9%); 

7. Financeira (8%). 

Em termos sectoriais, as carências na área da produção centralizam-se na Agricul-

tura e Pescas, nas Indústrias e na Construção; na área comercial, são particular-

mente importantes nos Transportes, no Imobiliário e no Comércio; na qualidade, os 

Alojamentos e Restaurantes e as Actividades Financeiras tem um papel preponde-

rante; nas Financeiras, 100% dos inquiridos referiram haver carências de direcção, 

de gestão e administrativas. 
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No Algarve Ocidental, as necessidades de formação mais sentidas referem-se à área 

da produção, o mesmo se passando na parte Oriental. Na região Central, os défices 

na área comercial são os mais significativos. 

P.26. Quais destes tipos de formação são mais necessários à sua empresa? 

Questão \ Total, Sector, Zona 
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Formação inicial 19,4 13,3 4,3 15,5 16,8 29,8 56,7  30,6 26,8 14,7 28,4 15,9 

Especialização profissional 58,1 56,6 56,9 64,3 58,3 69,3 56,7 68,9 31,5 49,0 66,0 56,9 48,2 

Aperfeiçoamento 58,2 56,6 48,3 70,9 54,1 55,1 43,3 68,9 68,0 48,3 52,7 59,5 64,6 

Reconversão 3,2  15,2 4,0 1,5     9,0 5,5 2,2 1,0 

Reciclagem 12,3 13,6 17,6  15,3 4,0 29,8 31,1 22,7 24,1 6,3 18,2 14,3 

NR 0,7    1,5     4,4  2,2  

Total 151,9 140,1 142,3 154,7 147,5 158,2 186,5 168,9 152,8 161,6 145,2 167,4 144,0 

Base de cálculo: inquiridos com P.24. = Sim            

Quadro 103 – Inquérito – Tipos de formação mais necessários 

Na mesma amostra referida na P.25., os tipos de formação mais citados foram, por 

ordem decrescente: 

1. Aperfeiçoamento (58%); 

2. Especialização profissional (58%); 

3. Formação inicial (19%); 

4. Reciclagem (12.3%); 

5. Reconversão (3%). 

As necessidades de aperfeiçoamento da mão-de-obra são sobretudo sentidas na 

Construção, nas Actividades Financeiras, no Imobiliário e na Agricultura e Pescas. 

Relativamente à especialização profissional, os sectores mais carenciados abarcam 

os Alojamentos e Restaurantes, as Financeiras, a Construção, o Comércio, os 

Transportes e as Indústrias. 

A análise infra-regional não difere muito da referente ao Algarve. Os dois tipos de 

formação mais solicitados – o aperfeiçoamento e a especialização – são-no de uma 

forma uniforme nas 3 zonas. O aperfeiçoamento é ligeiramente mais deficitário nos 

Algarves Ocidental e Central; a especialização, no Oriental. 
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P.27. No caso de decidir fazer formação dos seus trabalhadores pensa realizá-la na 

sua empresa, em instituições do estado ou em centros de formação privados? 

Questão \ Total, Sector, Zona 

T
o

ta
l 

A
g
r. e

 P
e
s
c
a
s
 

In
d
. E

x
t. T

ra
n
s
f. 

C
o
n
s
tru

ç
ã
o
 

C
o
m

é
rc

io
 

A
lo

ja
m

e
n
to

 e
 

R
e
s
t. 

T
ra

n
s
p
o
rte

s
 

A
c
t. F

in
. S

e
g
. 

Im
o

b
iliá

rio
 

O
u
tro

s
 

A
lg

. O
c
id

e
n
ta

l 

A
lg

a
rv

e
 C

e
n
tra

l 

A
lg

a
rv

e
 O

rie
n
ta

l 

Empresa 38,7 43,0 50,1 32,5 42,4 34,8 26,9 62,2 30,4 39,4 41,9 34,6 38,9 

Instituições do estado 37,9 40,9 42,3 40,7 34,1 40,1 46,1 37,8 38,1 27,7 42,6 19,6 52,0 

Centros de formação privados 26,1 16,1 17,7 24,2 26,7 25,0 40,4 37,8 46,9 24,1 22,4 42,0 13,6 

NR 3,0   6,7 1,5    7,5 8,8  9,5  

Total 105,7 100,0 110,1 104,1 104,7 99,9 113,4 137,8 122,9 100,0 106,9 105,7 104,5 

Base de cálculo: inquiridos com P.24. = Sim            

Quadro 104 – Inquérito – Local de formação 

As empresas e as instituições do Estado revelaram-se como os locais de formação 

mais importantes (percentagens muito idênticas na análise dos totais), seguidos 

dos centros de formação privados. 

Notar a importância da formação interna (na empresa) nas Actividades Financei-

ras, no Comércio, nas Indústrias e na Agricultura e Pescas. O Estado revela o seu 

papel de formador não só neste último sector mas também na Construção, nos Alo-

jamentos e Restaurantes e nos Transportes. O sector privado é sobretudo relevante 

no Imobiliário e (menos) nos Transportes e nas Financeiras. 

A análise especial revela, para além da esperada importância da formação interna 

em todas as sub-regiões, a concentração de acções formativas do Estado nas zonas 

Ocidental e Oriental (porventura, as mais carentes em termos de formação) e o pe-

so do sector privado no Algarve Central. 
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P.28. Possui na sua empresa formadores, salas de formação, quadros, vídeos, com-

putador, retroprojector, datashow ou outros meios para fazer formação na sua em-

presa? 

Questão \ Total, Sector, Zona 
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Sim 27,4 13,3 34,8 32,6 21,0 34,8 13,5 31,1 23,1 42,8 24,0 21,1 39,5 

Não 72,6 86,7 65,2 67,4 79,0 65,2 86,5 68,9 76,9 57,2 76,0 78,9 60,5 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Base de cálculo: inquiridos com P.24. = Sim            

Quadro 105 – Inquérito – Formadores e meios pedagógicos na empresa 

Os resultados são concludentes face à ausência de meios de formação nas empresas. 

Sectores como a Agricultura e Pescas, o Comércio, os Transportes ou o Imobiliário 

são particularmente críticos. 

P.28.a. Se sim, quais desses meios possui? 

Questão \ Total, Sector, Zona 
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Formadores 70,2 100,0 85,4 75,2 59,4 59,3 100,0 100,0 33,3 87,5 33,0 93,7 88,6 

Salas de formação 49,4 100,0 24,0 45,5 49,1 36,6 100,0 100,0 33,3 87,5 57,5 73,6 27,5 

Quadros 21,5 100,0  20,7 6,9 25,1 100,0 100,0 33,3 10,3 6,8 49,8 17,3 

Vídeo 33,0 100,0  33,1 23,8 25,1 100,0 100,0 33,3 58,5 36,5 49,8 19,9 

Computador 54,0 100,0 14,6 57,9 64,4 36,6 100,0 100,0 66,7 56,3 76,2 60,2 30,6 

Retroprojector 13,8 100,0  10,2 8,4 13,6 100,0 100,0   12,0 39,3  

"Datashow" 10,6 100,0    13,6 100,0 100,0  12,5 10,2 28,8  

Outros meios 36,1  36,4 35,3 39,4 36,3 100,0  33,3 45,9 47,0 34,7 27,4 

NR 2,4     13,6     6,8   

Total 291,0 700,0 160,4 277,9 251,4 259,8 800,0 700,0 233,2 358,5 286,0 429,9 211,3 

Base de cálculo: inquiridos com P.28. = Sim            

Quadro 106 – Inquérito – Especificação de meios pedagógicos 
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Os formadores, as salas e os computadores foram os meios mais referidos. 

P.29. Em sua opinião os trabalhadores da sua empresa, de modo geral, têm uma 

atitude positiva ou negativa para com possíveis acções de formação? 

Positiva 67,1 47,9 65,6 52,9 74,9 71,1 83,5 84,0 72,5 89,6 63,6 68,9 69,4 

Negativa 2,0  10,1 3,4 1,5 1,6 7,4    1,4 2,6 1,7 

Indiferentes 17,2 18,7 16,5 29,3 14,7 11,1   24,6 5,4 22,8 17,7  

NR 13,6 33,5 7,9 14,4 9,0 16,3 9,0 16,0 2,9 5,0 12,2 10,7 28,9 

Total 99,9 100,1 100,1 100,0 100,1 100,1 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 

Base de cálculo: total de inquiridos             

Quadro 107 – Inquérito – Atitude dos trabalhadores face à formação 

A maioria do total de inquiridos pensa que os respectivos trabalhadores têm uma 

atitude positiva face à formação profissional e muitos julga-os indiferentes. 

5 Avaliação das necessidades de recrutamento 

P.30. Nos últimos 3 anos a sua empresa admitiu novos trabalhadores permanentes? 

Questão \ Total, Sector, Zona 
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Sim 38,4 30,6 50,9 46,6 30,3 45,9 53,7 59,3 34,0 40,2 46,2 34,1 33,7 

Não 61,6 69,4 49,1 53,4 69,7 54,1 46,3 40,7 66,0 59,8 53,8 65,9 66,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Base de cálculo: total de inquiridos             

Quadro 108 – Inquérito – Admissão de trabalhadores permanentes nos últimos 

3 anos? 

A maioria das empresas revelou não ter admitido trabalhadores, de uma forma 

permanente, nos últimos 3 anos (62%). 

Sectores como a Agricultura e Pescas, o Comércio ou o Imobiliário não estão a ad-

mitir, em geral, quadros permanentes. Recrutamentos estáveis são, contudo, pre-

ponderantes nas Actividades Financeiras, nos Transportes e, em menor grau, nas 

Indústrias. 
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Em termos espaciais, não há grandes diferenças face ao quadro global. Porém, o pe-

so dos recrutamentos estáveis é ligeiramente superior no Algarve Ocidental. 

P.31. Quantos trabalhadores permanentes foram admitidos nos últimos três anos? 

Questão \ Total, Sector, Zona 
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1 22,3 36,2 21,0 7,9 26,6 6,8 27,7 39,1 46,5 39,3 21,6 22,5 24,7 

2 27,3 13,7 24,7 23,6 22,9 31,2 30,7 36,5 53,5 40,9 19,2 34,8 28,0 

3 12,8 11,3 11,5 10,0 14,3 27,9    6,3 8,8 15,1 19,0 

4 6,8  5,7 14,5 7,6 3,3  12,2  6,1 8,6 5,2 6,3 

5 ou mais 26,8 38,9 37,1 44,0 21,9 23,5 13,9   7,4 40,4 15,1 22,0 

NR 4,0    6,6 7,3 27,7 12,2   1,5 7,3  

Total 100,0 100,1 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,1 100,0 100,0 

Base de cálculo: inquiridos com P.30. = Sim            

Quadro 109 – Inquérito – Número de trabalhadores permanentes admitidos 

A maioria das empresas revelou ter admitido 2 ou então 5 ou mais trabalhadores 

permanentes nos últimos 3 anos. Notar que somente 4% das empresas revelando 

ter admitido trabalhadores permanentes não responderam. 

Os sectores com empresas que admitiram maioritariamente 5 ou mais trabalhado-

res permanentes são: a Construção, a Agricultura e Pescas e as Indústrias. No caso 

complementar (4 ou menos), sobressaem: o Comércio, os Alojamentos e Restauran-

tes, os Transportes, as Actividades Financeiras e o Imobiliário. 

Nota especial merece o peso do escalão de 5 ou mais trabalhadores no Algarve Oci-

dental, dado que nas duas outras sub-regiões a situação complementar é claramen-

te dominante. 
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P.32. Quais dos seguintes meios utilizou para recrutar trabalhadores permanentes: 

Questão \ Total, Sector, Zona 
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Anúncios em publicações 31,4 25,3 16,2 14,4 29,1 55,9 58,4 73,1 44,9 12,4 21,7 42,6 23,7 

Trabalhadores da empresa 37,5 72,7 38,1 43,5 19,4 42,0 13,9 24,4 36,4 34,6 36,1 31,4 66,7 

Sindicatos e associações 1,0   3,3      7,4 0,8 1,6  

Escolas 3,0  5,7   10,7   10,4  4,3 1,2 4,9 

Outras empresas 5,0  4,7 13,0 5,3   12,2   1,2 9,9  

I.E.F.P. 13,2 13,7 16,2 25,7 5,3 11,4 16,8   27,4 20,1 5,8 16,3 

Empresas de recrutamento 3,0  5,7 3,3 2,0 4,0   8,6  3,8 2,9  

Outros (*) 34,6 41,0 41,0 40,3 42,9 18,7 58,4 14,8 10,4 33,2 51,7 19,5 29,7 

NR 4,5    11,9 3,3   8,6 6,1 1,2 8,8  

Total 133,2 152,7 127,6 143,5 115,9 146,0 147,5 124,5 119,3 121,1 140,9 123,7 141,3 

Base de cálculo: inquiridos com P.30. = Sim            

(*) Conhecimentos e anúncios em vitrine            

Quadro 110 – Inquérito – Meios de utilizados para recrutar trabalhadores 

permanentes 

Os meios mais utilizados são essencialmente quatro, ordenados decrescentemente 

da seguinte forma: 

1. Apresentados por trabalhadores da empresa (38%); 

2. Outros meios, tais como, conhecimentos e anúncios em vitrine (37%); 

3. Anúncios em publicações (31%); 

4. I.E.F.P. (13%). 

Em sectores como a Agricultura e Pescas ou a Construção, o contacto via trabalha-

dores da empresa é primordial. Porém, outros há em que os outros meios e/ou os 

anúncios em publicações são de importância fulcral, tais como: o Comércio, os Alo-

jamentos e Restaurantes, os Transportes, as Actividades Financeiras ou o Imobiliá-

rio. 

Notar igualmente a importância dos contactos conseguidos através dos trabalhado-

res no Algarve Oriental face à maior importância dos outros meios na zona Ociden-

tal e dos anúncios na zona Central. 
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P.33. Quais destas razões justificaram ou levaram a empresa a ter necessidade de 

admitir novos trabalhadores permanentes? 

Questão \ Total, Sector, Zona 
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Crescimento da empresa 57,7 63,8 58,1 52,8 66,8 44,0 58,4 60,9 44,9 81,5 61,9 49,0 76,6 

Introdução de novas tecnologias 7,8 13,7 17,2 10,5 2,0 4,0   8,6 19,8 12,0 5,1 2,5 

Reorganização da empresa 15,0 13,7 10,4 14,5 18,6 3,3 13,9 39,1 27,5 13,7 19,2 11,7 12,7 

Demissões ou reformas 38,7 24,9 36,2 40,0 29,5 67,9 58,4 51,3 36,1  37,7 46,4 12,1 

Outras 2,1  5,7   6,8  14,8   2,2  9,8 

NR 5,6 11,3  4,0 8,6 6,6    6,1 3,2 9,4  

Total 126,9 127,4 127,6 121,8 125,5 132,6 130,7 166,1 117,1 121,1 136,2 121,6 113,7 

Base de cálculo: inquiridos com P.30. = Sim            

Quadro 111 – Inquérito – Razões que justificaram a admissão de trabalhadores 

permanentes 

O crescimento da actividade é claramente a principal razão de recrutamento (58% 

dos que revelaram ter admitido trabalhadores na P.30.), seguida das demissões 

(39%). 

Notar a importância do crescimento em todos os sectores e, em particular, nos Ou-

tros Sectores, no Comércio, na Agricultura e Pescas e nas Actividades Financeiras. 

Curiosa, também, a relevância do motivo demissão nos Alojamentos e Restaurantes 

e nos Transportes, sinal de alguma rotatividade de mão-de-obra. 

Igualmente interessantes, os resultados da análise espacial: se, no Algarve Central, 

o factor crescimento é acompanhado de perto pelas demissões, já nas duas outras 

zonas o crescimento é claramente o principal motivo das admissões permanentes. 
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P.34. Sente ou sentiu dificuldade em recrutar empregados com as características 

adequadas para realizar as tarefas que têm de executar na sua empresa? 

Questão \ Total, Sector, Zona 
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Sim 30,2 50,2 53,4 34,1 27,9 20,8 30,7  8,8 27,4 31,8 23,5 51,1 

Não 69,8 49,8 46,6 65,9 72,1 79,2 69,3 100,0 91,2 72,6 68,2 76,5 48,9 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Base de cálculo: inquiridos com P.30. = Sim            

Quadro 112 – Inquérito – Dificuldade em recrutar empregados com as 

características adequadas? 

As dificuldades são óbvias (70% dos que revelaram ter admitido trabalhadores na 

P.30.) e, nomeadamente, em actividades como as Financeiras, o Imobiliário, os Alo-

jamentos e Restaurantes e o Comércio e na sub-região Central. 

P.35. Quais as qualificações ou para que tarefas ou funções é que tem ou teve mais 

dificuldade em encontrar trabalhadores? 

Questão \ Total, Sector, Zona 
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Empregados qualificados (*) 28,2 47,8 48,6 34,2 22,6 22,2 16,8  17,4 14,8 30,3 20,1 52,4 

Outros (**) 0,6         12,6   5,0 

NR 71,2 52,2 51,4 65,8 77,4 77,8 83,2 100,0 82,6 72,6 69,7 79,9 42,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Base de cálculo: inquiridos com P.30. = Sim            

(*) Contabilistas de custos, electricistas, motoristas, pedreiros, escriturários, mecânicos, recepcionistas, técnicos qualificados, etc. 

(**) Nomeadamente, serventes              

Quadro 113 – Inquérito – Qualificações/tarefas mais difíceis de recrutar 

O aspecto mais significativo destes resultados é a elevada percentagem de inquiri-

dos que não responderam (71%). Para os restantes, é notória a dificuldade em re-



As Potencialidades da Região do Algarve 

 

  

Página 308  

CIDEC – Centro Interdisciplinar de Estudos Económicos 

 

crutar profissionais qualificados, nomeadamente, nas Indústrias e na Agricultura e 

Pescas, bem como no Algarve Oriental. 

P.36. Já recorreu alguma vez ao IEFP para recrutar trabalhadores para a sua em-

presa? 

Questão \ Total, Sector, Zona 
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Sim 18,9 7,7 29,2 32,2 11,1 31,2 9,0 8,8 15,5 19,0 32,0 6,1 32,9 

Não 81,1 92,3 70,8 67,8 88,9 68,8 91,0 91,2 84,5 81,0 68,0 93,9 67,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Base de cálculo: total de inquiridos             

Quadro 114 – Inquérito – Já recorreu ao IEFP para recrutar trabalhadores? 

No total das 500 empresas inquiridas, apenas 19% declaram já ter recorrido ao 

I.E.F.P. para recrutar trabalhadores. Três sectores sobressaem nesses contactos - 

Construção, Alojamentos e Restaurantes e Indústria – bem como a sub-região Cen-

tral. 

P.37. Em sua opinião, considerando a evolução da sua região, da sua empresa e do 

sector de actividade em que trabalha, pensa que o número de trabalhadores da sua 

empresa aumentará num futuro próximo? 

Questão \ Total, Sector, Zona 
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Sim 42,9 48,7 36,8 40,5 43,0 30,5 61,2 32,0 53,6 60,5 44,9 37,9 57,0 

Não 57,1 51,3 63,2 59,5 57,0 69,5 38,8 68,0 46,4 39,5 55,1 62,1 43,0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Base de cálculo: total de inquiridos             

Quadro 115 – Inquérito – O número de trabalhadores da empresa aumentará 

num futuro próximo? 
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Apesar do optimismo evidenciado, nomeadamente, pela pergunta P.10., somente 

43% dos inquiridos revelaram que as respectivas empresas aumentarão o número 

de trabalhadores num futuro próximo. 

As maiores expectativas face a recrutamentos situam-se nos sectores dos Transpor-

tes, do Imobiliário ou da Agricultura e Pescas e no Algarve Oriental. 

6 Sazonalidade 

P.38. A actividade da sua empresa mantém-se igual ao longo do ano ou há alguns 

períodos em que é significativamente maior do que noutros? 

Questão \ Total, Sector, Zona 
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Mantém-se igual 49,0 63,6 37,2 73,9 44,1 18,3  71,1 52,2 53,5 54,5 51,2 25,4 

Significativamente diferente 51,0 36,4 62,8 26,1 55,9 81,7 100,0 28,9 47,8 46,5 45,5 48,8 74,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Base de cálculo: total de inquiridos             

Quadro 116 – Inquérito – Actividade da empresa ao longo do ano 

As profundas diferenças sectoriais explicam o quase empate, ao nível da região, de 

situações de manutenção dos níveis de actividade ao longo do ano face a casos de 

oscilação significativa. 

Se na Agricultura e Pescas, na Construção e nas Actividades Financeiras impera a 

relativa manutenção dos índices de actividade, fenómenos de sazonalidade são par-

ticularmente importantes nos Transportes, nos Alojamentos e Restaurantes e nas 

Indústrias. Curiosamente, apenas 56% dos comerciantes inquiridos revelaram ní-

veis de actividade significativamente diferentes ao longo do ano. 

Também interessante é a ligeira vantagem da manutenção dos níveis de actividade 

nas zonas Ocidental e Central face a um claro domínio das oscilações sazonais no 

Algarve Oriental. 
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P.39. Se significativamente diferente, considera que essa variação ao longo do ano é 

positiva ou negativa? 

Questão \ Total, Sector, Zona 
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Positiva 45,1 67,3 28,0 56,4 46,7 31,5 44,7 25,0 48,3 59,5 27,1 53,6 53,4 

Nem positiva, nem negativa 15,0  17,7 19,0 18,7 10,5 14,9  19,6 23,4 18,1 15,8 7,5 

Negativa 38,6 32,7 54,2 18,7 33,7 55,8 40,4 75,0 32,2 17,1 53,2 28,8 39,1 

NR 1,3   5,8 0,9 2,3     1,5 1,7  

Total 100,0 100,0 99,9 99,9 100,0 100,1 100,0 100,0 100,1 100,0 99,9 99,9 100,0 

Base de cálculo: inquiridos com P.38. = Significativamente diferente        

Quadro 117 – Inquérito – Se significativamente diferente, essa variação é… 

Dentro das empresas que revelaram na pergunta anterior a exposição a níveis de 

actividade significativamente diferentes ao longo do ano, 45% e 37% conferiram 

uma natureza, respectivamente, positiva e negativa às oscilações (15% mostraram-

se indiferentes ao sinal). 

Sectores como a Agricultura e Pescas, a Construção, o Comércio ou o Imobiliário 

parecem mais adaptados aos fenómenos sazonais. As conotações negativas surgem 

com peso, essencialmente, nas Actividades Financeiras, nos Alojamentos e Restau-

rantes e nas Indústrias. 

A análise espacial revela uma melhor adaptação à sazonalidade das zonas Central 

e Oriental face ao Algarve Ocidental. 
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P.40. Se significativamente diferente - positiva, quais são os principais aspectos po-

sitivos dessa variação de actividade ao longo do ano? 

Questão \ Total, Sector, Zona 
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Aumento do número de pessoas 10,2  30,6  12,3 6,1 16,7  28,0 8,9 19,3 8,4 7,1 

Maiores lucros e vendas 59,1 43,0 27,7 69,1 71,2 55,9 50,0  43,7 71,5 46,5 61,3 64,3 

Crescimento económico 10,5 14,0  20,6 3,8 14,3 16,7 100,0 15,3  17,9 12,1  

Outras (*) 16,2 43,0 41,7  6,6 23,6 16,7  13,0 8,9 8,9 13,8 28,7 

NR 4,0   10,3 6,2     10,8 7,4 4,5  

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,1 99,9 100,1 100,0 100,0 100,1 100,0 100,1 100,1 

Base de cálculo: inquiridos com P.39. = Positiva           

(*) Permite compensar os meses mais baixos, etc.           

Quadro 118 – Inquérito – Se significativamente diferente - positiva, quais os 

principais aspectos positivos da variação de actividade? 

De um modo geral, as empresas afectadas pela sazonalidade de uma forma positiva 

referem, como razões desse contentamento, os acréscimos de facturação e de lucros 

nos melhores períodos, suficientes para compensar os períodos menos bons. Curio-

samente, alguns entrevistados – nomeadamente, no sector financeiro – apontaram 

o contributo da sazonalidade para o crescimento económico. 
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P.40. Se significativamente diferente - negativa, quais são os principais aspectos ne-

gativos dessa variação de actividade ao longo do ano? 

Questão \ Total, Sector, Zona 
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Falta de clientes 54,4 35,1 55,8 68,9 50,5 63,6 63,1  42,5 100,0 73,1 29,8 57,5 

Turismo apenas no Verão 3,1    8,0  18,4     8,5  

Menor facturação e produção 8,9   31,1 8,0 7,4 18,4 33,3 19,0  2,9 20,8  

Desemprego 5,1  7,0  8,0 3,3  33,3    14,0  

Outras (*) 22,1 64,9 21,6  25,6 14,3  33,3 19,0  16,1 21,9 36,1 

NR 7,4  15,6  2,7 11,4   19,5  7,9 7,2 6,4 

Total 101,0 100,0 100,0 100,0 102,8 100,0 99,9 99,9 100,0 100,0 100,0 102,2 100,0 

Base de cálculo: inquiridos com P.39. = Negativa           

(*) Desiquilíbrios entre meses, etc.             

Quadro 119 – Inquérito – Se significativamente diferente - negativa, quais os 

principais aspectos negativos da variação de actividade? 

De um modo geral, as empresas afectadas pela sazonalidade de uma forma negati-

va referem, como razões desse descontentamento, a falta de clientes, (e, consequen-

temente, de facturação) e as dificuldades em gerir períodos de actividade muito di-

ferentes entre si. O desemprego aparece numa posição algo modesta (5%), estando 

mesmo ausente nas razões apontadas em alguns sectores de actividade e, curiosa-

mente, nas empresas inquiridas nas zonas Ocidental e Oriental. 



As Potencialidades da Região do Algarve 

 

  

 

CIDEC – Centro Interdisciplinar de Estudos Económicos 

Página 313 

 

 

P.42. Em sua opinião como é que se poderiam minimizar os aspectos negativos ou 

prejuízos causados pelo facto da actividade ser significativamente menor em alguns 

período do ano? 

Questão \ Total, Sector, Zona 
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Captar mais clientes 40,1 35,1 31,4 68,9 24,2 56,8 44,7  42,5 62,6 58,5 18,4 39,1 

Turismo de Inverno 8,9    8,0 10,0 36,9 33,3 19,0   24,6  

Outras (*) 28,2 29,8 60,0  31,7 17,7  33,3 38,5 37,4 17,5 23,7 60,9 

NR 22,7 35,1 8,6 31,1 36,2 15,5 18,4 33,3   24,0 33,4  

Total 99,9 100,0 100,0 100,0 100,1 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 100,1 100,0 

Base de cálculo: inquiridos com P.39. = Negativa           

(*) Apoio financeiro bonificado, auto-estradas, maior procura todo o ano, mudança qualitativa dos consumidores, etc. 

Quadro 120 – Inquérito – Formas de minimização dos aspectos negativos 

resultantes da sazonalidade 

Nas formas de minimização dos efeitos perniciosos da sazonalidade, as empresas 

remetem, de uma forma mais ou menos abstracta, para factores capazes de atrair 

mais clientes e estabilizar a procura. Nesses factores, foi feita referência aos apoios 

financeiros (por exemplo, o crédito bonificado), às vias de comunicação rodoviária 

(auto-estradas) e, no caso concreto de sectores relacionados com o turismo, a infra-

estruturas capazes de atrair turistas no Inverno (campos de “golf”, equipamentos 

de “bowling”, etc.). 

P.43. Acha que a existência de sazonalidade pode constituir uma boa oportunidade 

para a realização de acções de formação profissional na sua empresa? 

Questão \ Total, Sector, Zona 
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Sim 40,3 61,9 58,3 49,6 30,6 39,3 22,3  50,6 33,0 43,6 23,3 78,2 

Não 59,7 38,1 41,7 50,4 69,4 60,7 77,7 100,0 49,4 67,0 56,4 76,7 21,8 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Base de cálculo: inquiridos com P.38. = Significativamente diferente        
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Quadro 121 – Inquérito – A sazonalidade é boa oportunidade para a realização 

de acções de formação? 

Ao nível das actividades sujeitas a sazonalidade, somente 40% dos inquiridos reve-

lou ser esse comportamento uma boa oportunidade para realização de acções de 

formação. Aliás, apenas na Agricultura e Pescas e nas Indústrias, essa percenta-

gem é claramente superior a 50%. Em termos espaciais, só o Algarve Oriental é cla-

ramente concordante com oportunidades formativas decorrentes da sazonalidade. 

P.44. Se sim, o que tem faltado para que isso aconteça? 

Questão \ Total, Sector, Zona 
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Formadores 11,3 34,3  11,7 7,1 5,8   12,0 19,4 18,7 8,8 6,2 

Informação 16,1 15,7 6,6 47,7 15,4 14,2    16,0 2,8 30,2 17,9 

Acções de formação e cursos 34,6 50,0 35,0 40,6 27,6 31,0   39,1 32,5 33,4 5,9 57,6 

Outros (*) 16,2  37,2  8,8 21,3   48,9 16,0 14,6 18,2 16,2 

NR  21,7  21,3  41,1 27,7 100,0   16,0 30,5 36,9 2,0 

Total 99,9 100,0 100,1 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 99,9 100,0 100,0 99,9 

Base de cálculo: inquiridos com P.43. = Sim            

(*) Condições, verbas, iniciativa, etc.             

Quadro 122 – Inquérito – Se sim, o que tem faltado para que isso aconteça? 

Dentro dos inquiridos concordando com a existência de oportunidades de formação 

decorrentes das oscilações periódicas, a maioria (35%) apontou a falta de acções 

concretas de formação como a principal causa para o não aproveitamento dessa 

oportunidade. No Algarve Central, o problema da falta de informação sobre essa 

acções parece ser, também, notório. 
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P.45. No caso da sua empresa, quais são os meses em que a actividade é significati-

vamente maior do que nos restantes? 

Questão \ Total, Sector, Zona 
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Janeiro 7,4 9,7 12,4  8,1    28,3 11,7 13,2 3,3 8,1 

Fevereiro 8,0 21,2 7,8 12,9 6,3 1,9   14,8 11,7 15,7 3,6 6,4 

Março 11,9 21,2 13,2 27,0 8,3  9,0  28,3 24,5 27,4 3,8 6,4 

Abril 24,8 21,2 21,8 32,8 24,0 16,5 23,9  49,4 33,9 35,0 22,7 12,7 

Maio 19,8 21,2 38,7 43,6 10,8 16,9 23,9  27,2 11,7 31,8 13,3 16,2 

Junho 39,2 19,5 43,4 63,7 34,3 40,5 53,7 50,0 47,0 27,7 41,2 38,0 38,9 

Julho 71,5 38,7 58,1 63,7 73,3 87,6 100,0 100,0 65,6 66,1 70,5 69,8 77,3 

Agosto 72,1 48,1 49,5 56,6 73,3 93,6 100,0 100,0 59,3 71,4 69,0 72,9 75,4 

Setembro 61,9 57,9 58,9 44,8 56,3 75,5 92,6 100,0 67,8 44,5 65,2 63,0 53,9 

Outubro 16,2 9,7 29,4 25,9 18,6 2,3 7,4  40,5 5,3 18,9 16,5 10,8 

Novembro 9,1  24,8 11,8 8,8  7,4  33,1 5,3 10,5 9,3 6,0 

Dezembro 27,0 19,5 24,0 7,1 40,1 10,2 7,4  46,6 60,8 22,7 31,2 23,6 

NR 5,8 20,9 3,9 17,5 1,8 4,5    6,4 7,3 6,4 1,6 

Total 374,7 308,8 385,9 407,4 364,0 349,5 425,3 350,0 507,9 381,0 428,4 353,8 337,3 

Base de cálculo: inquiridos com P.38. = Significativamente diferente        

Quadro 123 – Inquérito – Meses de maior actividade para a empresa 

Os meses de maior actividade em empresas sujeitas a sazonalidade são, por ordem 

decrescente: Agosto, Julho, Setembro, Junho, Dezembro, Abril e Maio. Notar a re-

levância de Dezembro e a maior actividade registada em Abril face a Maio (resul-

tante, seguramente, da quadra pascal). 
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P.45.a. E quais os meses em que a actividade da sua empresa é mais fraca? 

Questão \ Total, Sector, Zona 
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Janeiro 69,6 71,1 55,7 69,7 67,5 86,2 62,8 75,0 53,2 55,2 78,6 62,5 72,6 

Fevereiro 64,6 40,1 46,5 56,6 74,9 72,9 62,8 75,0 51,9 60,6 70,5 65,7 51,8 

Março 26,9 19,2 25,5 26,1 30,3 31,2 31,4  18,7 16,2 30,2 22,5 32,5 

Abril 13,7  21,6 7,1 13,9 19,9 23,9  12,2 10,7 27,0 9,9 1,1 

Maio 12,7 9,7 25,6 14,1 7,2 15,4 9,0  20,9 17,1 27,8 4,1 9,1 

Junho 12,7 30,9 28,7 5,8 5,4 9,0 9,0  34,4 6,4 24,8 4,2 14,4 

Julho 10,4 30,9 28,0 12,9 4,3    34,4  16,6 4,2 15,9 

Agosto 12,1 30,9 28,7 25,9 4,3    34,4 11,7 20,5 4,6 17,3 

Setembro 7,2 21,2 11,7  4,3 4,5   19,8 5,4 13,1 1,5 11,6 

Outubro 32,3 40,4 38,0 27,2 26,5 38,6 55,3 50,0 26,1 18,1 39,8 28,4 29,6 

Novembro 50,0 51,9 42,6 39,0 40,3 74,9 55,3 50,0 44,7 39,2 69,8 36,9 50,3 

Dezembro 40,5 42,4 43,4 57,9 21,6 59,5 62,8 75,0 39,9 27,5 59,7 25,6 46,4 

NR 12,2 9,5 8,5 17,5 14,3 10,1 37,2 25,0  6,4 5,0 21,8  

Total 364,9 398,2 404,5 359,8 314,8 422,2 409,5 350,0 390,6 274,5 483,4 291,9 352,6 

Base de cálculo: inquiridos com P.38. = Significativamente diferente        

Quadro 124 – Inquérito – Meses de menor actividade para a empresa 

Os meses de menor actividade em empresas sujeitas a sazonalidade são, por ordem 

decrescente: Janeiro, Fevereiro, Novembro, Dezembro e Outubro. A percentagem 

mínima é atingida em Setembro e não em Agosto, como seria de esperar dos resul-

tados da pergunta anterior. 
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P.46. Nos meses em que a actividade aumenta a sua empresa contrata trabalhado-

res para responder a esse aumento sazonal de actividade? 

Questão \ Total, Sector, Zona 
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Sim 45,8 59,9 36,7 43,7 28,7 77,9 38,8 25,0 39,7 34,2 52,8 31,3 71,3 

Não 54,2 40,1 63,3 56,3 71,3 22,1 61,2 75,0 60,3 65,8 47,2 68,7 28,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Base de cálculo: inquiridos com P.38. = Significativamente diferente        

Quadro 125 – Inquérito – Contratação de trabalhadores nos meses de maior 

actividade? 

A contratação de trabalhadores nos meses de maior actividade parece ser um fe-

nómeno relativamente circunscrito aos sectores dos Alojamentos e Restaurantes e 

da Agricultura e Pescas e, nomeadamente, ao Algarve Oriental. Em termos globais, 

a percentagem de empresas com actividade sazonal contratando trabalhadores so-

mente para os meses mais intensos cifra-se em 46%. 

P.47. Quantos trabalhadores contrata nos períodos de maior actividade? 

Questão \ Total, Sector, Zona 
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1 13,5  10,7  25,8 13,6 19,2  15,3 15,4 11,1 19,1 10,1 

2 22,7  44,5  32,5 19,3 61,6  50,2 18,7 27,9 27,1 11,4 

3 16,2 16,3  32,3 10,7 21,2   15,8  23,9 10,1 13,4 

4 11,5 16,3   7,6 20,8     13,4 8,1 13,0 

5 ou mais 27,3 67,5 34,1 54,4 10,8 22,7 19,2 100,0   18,9 23,8 41,8 

NR 8,7  10,7 13,3 12,7 2,4   18,6 65,9 4,8 11,7 10,2 

Total 99,9 100,1 100,0 100,0 100,1 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 99,9 99,9 

Base de cálculo: inquiridos com P.46. = Sim            

Quadro 126 – Inquérito – Quantos trabalhadores contrata nos períodos de 

maior actividade? 
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Apenas 27% dos inquiridos contratam mais de 5 pessoas. Essa percentagem é, con-

tudo, bastante superior nas Actividades Financeiras, na Agricultura e Pescas, na 

Construção e na Indústria. Em termos espaciais, o Algarve Oriental é a zona na 

qual este escalão é mais significativo. 

P.48. A existência de sazonalidade na actividade da sua empresa faz com que tenha 

permanentemente mais trabalhadores do que os que necessita em situação ideal? 

Questão \ Total, Sector, Zona 
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Sim 13,5 19,2 25,7 11,8 9,4 20,8 7,4   11,7 20,2 5,5 22,5 

Não 86,5 80,8 74,3 88,2 90,6 79,2 92,6 100,0 100,0 88,3 79,8 94,5 77,5 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Base de cálculo: inquiridos com P.38. = Significativamente diferente        

Quadro 127 – Inquérito – A sazonalidade leva à contratação de mais 

trabalhadores? 

De uma forma concludente em todos os níveis de análise (total, sectorial e espacial), 

a sazonalidade não leva à contratação de mais trabalhadores. 

P.49. Se sim, porque razão os mantém ao serviço? 

Questão \ Total, Sector, Zona 
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Legislação 31,8  48,6  32,8 38,3 100,0,  54,8 28,9 24,1 41,2 

Difícil substit. dada a qualif. 53,5 100,0 51,4 50,7 57,5 31,0 100,0   54,8 59,8 42,2 51,2 

Outras 3,0     9,0      15,2  

NR 20,8  18,0 49,3 21,3 21,8    45,2 26,6 27,4 7,7 

Total 109,1 100,0 118,0 100,0 111,6 100,1 100,0 0,0 0,0 154,8 115,3 108,9 100,1 

Base de cálculo: inquiridos com P.48. = Sim            

Quadro 128 – Inquérito – Se sim, porque razão mantém mais trabalhadores? 
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Quando a sazonalidade, per se, implica um aumento dos quadros de pessoal, a prin-

cipal razão da manutenção do emprego prende-se com a dificuldade em arranjar 

substitutos (54%) e, só depois, com questões legais (32%). 

P.50. Acha que seria interessante para si que os trabalhadores de que não necessita 

nas alturas de menor actividade pudessem ter outro emprego nesse período, regres-

sando depois à empresa sem perderem o seu vínculo? 

Questão \ Total, Sector, Zona 
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Sim 61,0 49,3 48,6 100,0 42,5 80,2    45,2 47,9 75,9 71,5 

Não 39,0 50,7 51,4  57,5 19,8 100,0   54,8 52,1 24,1 28,5 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Base de cálculo: todos os inquiridos             

Quadro 129 – Inquérito – Seria interessante se os trabalhadores tivessem outra 

ocupação no período baixo com regresso no alto? 

A maioria dos inquiridos refere que Sim (61%), com máximos interessantes na 

Construção e nos Alojamentos e Restaurantes. Curiosamente, as empresas do Al-

garve Ocidental são menos favoráveis a esta ideia face às das restantes zonas. 

P.51. Se sim, que tipo de actividades poderiam desenvolver na época em que a acti-

vidade da sua empresa é mais reduzida? 

Questão \ Total, Sector, Zona 
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Acções de formação 27,5  31,5 50,7  38,7     32,0  41,3 

Todas 10,9 100,0          43,8  

Outras (*) 31,4  37,1  77,0 25,1    100,0 52,0 10,3 24,5 

NR 30,2  31,5 49,3 23,0 36,3     16,0 45,9 34,2 

Total 100,0 100,0 100,1 100,0 100,0 100,1 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Base de cálculo: inquiridos com P.50. = Sim            

(*) As mesmas do Verão, hipermercados, indústria, etc.          
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Quadro 130 – Inquérito – Se sim, que actividades que poderiam ser 

desenvolvidas na época baixa? 

As ocupações de época baixa sugeridas em maior número passam pela actividade 

profissional em sectores alternativos (foram referidos os casos dos hipermecados e 

das indústrias) bem como pela frequência de acções de formação profissional. 

P.52. Se sim na P.46., os trabalhadores que contrata nos períodos de maior activi-

dade da sua empresa já realizaram algumas destas actividades? 

Questão \ Total, Sector, Zona 
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Sim 19,3 15,8 10,7 27,0 26,3 18,3 19,2   37,4 16,4 31,6 9,3 

Não 80,7 84,2 89,3 73,0 73,7 81,7 80,8 100,0 100,0 62,6 83,6 68,4 90,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Base de cálculo: inquiridos com P.46. = Sim            

Quadro 131 – Inquérito – Os trabalhadores que contrata já realizaram estas 

actividades? 

Os trabalhadores contratados em períodos de maior actividade tipicamente não re-

alizaram, contudo, as actividades anteriormente sugeridas. 
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6.6. ÁREAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

SUGERIDAS: FICHAS TÉCNICAS 

No Capítulo 4.4.1.   (pág. Xx e seguintes) foram apresentadas as áreas de formação 

profissional detectadas com base na informação recolhida nas entrevistas e painéis 

e na análise efectuada ao tecido económico da Região. Neste anexo apresenta-se um 

conjunto de "fichas técnicas" que pretendem justificar e especificar melhor essas 

propostas. Os métodos essencialmente qualitativos que presidiram à recolha desta 

informação não permitem concretizar muitos aspectos que serão necessários ao 

processo de planeamento da formação para cada uma das áreas. Neste ponto ape-

nas se pretende apoiar as propostas num certo número de indicações e informações 

a serem confirmadas e completadas numa fase posterior. 

Apenas se encontram aqui Fichas técnicas para 20 das 30 áreas de formação suge-

ridas no Segundo Relatório de  Progresso. Faltam as formações dirigidas a empre-

sários, a autarcas, de formação de activos na hotelaria, de línguas e de técnicos de 

apoio a manutenção física. Tratam-se, em geral, de formações que já estão a ser de-

senvolvidas (a de activos do Turismo pela EHTA, a de empresários por várias enti-

dades, nomeadamente, o IEFP) e cuja justificação nos parece evidente. E não pare-

ce aconselhável tentar aqui a sua  especificação sem uma ponderação das configu-

rações das formações em curso.  

6.6.1.   Nomenclatura utilizada na ficha técnicas 

As "Fichas técnicas" em causa procuram delimitar as áreas formativas propostas 

com base nos itens a seguir indicados. 

Designação: 

É em princípio a que lhe foi conferida no Relatório de Progresso com excepção de 

alguns casos em que foram alteradas aproximando-as de designações já usadas. Es-

tas designações referem-se a áreas de formação, as quais podem ou não correspon-

der a profissões determinadas. 
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Tipo: 

No inquérito às empresas foram adoptados 5 modalidades de formação. Como se 

observou 58% das empresas indicavam necessidades de especialização e de aperfei-

çoamento e 19% de formação inicial, sendo os restantes dois tipos (reciclagem e re-

conversão) menos referidos. Neste ponto apenas se consideram a formação inicial e 

a contínua dado que modo de recolha destas indicações de necessidades de forma-

ção profissional não permite maior detalhe. Para além disso, a indicação refere-se 

apenas ao tipo predominante, não se excluindo que se contemplem os dois.  

Nível: 

De acordo com a classificação comunitária. 

Justificação: 

Ao sugerir-se uma determinada área formativa foi porque se considerou essa for-

mação como susceptível de melhorar o desempenho profissional e a empregabilida-

de dos formandos. Sendo a empregabilidade um dado, a justificação apresentada 

nas Fichas  procura precisar  os termos dessa empregabilidade, mas também outros 

aspectos que apoiam a necessidade da formação em causa. A formação vai acompa-

nhar a  criação de novos empregos? Melhorar os existentes? Que impacto se prevê?  

A formação proposta visa aumentar ou melhorar a que está a ser dada? Ou é uma 

área ainda não coberta? Qual a importância e urgência desta formação? etc. 

Identificação profissional: 

Pelo que atrás se referiu, a formação identifica-se com uma profissão ou família de 

profissões? Ou é generalista servindo para muitas, como complemento da qualifica-

ção dos trabalhadores (caso da informática para utilizadores, formação comporta-

mental, línguas, etc.) 

Classificação CNP: 

No caso de a formação se identificar com profissões identifica-se e codifica-se de 

acordo com a Classif. Nac. de Prof. (CNP). 

Classificação tabela de áreas de formação: 

De acordo com a Tabela de Áreas e Sub-Áreas de Formação publicada pela CIME, 

Comissão Interministerial para o Emprego do MTSS. Esta tabela codifica todas as 

formações que estavam a ser dadas no momento da sua publicação.50 A Tabela usa 

as designações adoptadas pelos diferentes promotores, quer fossem Universidades, 

_______________________ 

50 "Tabela de áreas e Sub-áreas de formação", CIME, MQE, Junho de 97. 
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Institutos Politécnicos, Escolas do Ministério da Economia, Centros de Formação 

do IEFP, Escolas Profissionais do Ministério da Agricultura, ou de qualquer outro 

Ministério, Parece-nos, útil identificar pelo menos as principais formações que es-

tão a ser dadas nos diferentes entidades de formação com excepção do Ensino Su-

perior o que nos elucida logo quanto á novidade da formação proposta a nível do pa-

ís e facilita uma futura pesquisa do perfil de formação adequado. Utilizam-se as se-

guintes abreviaturas para identificar a entidade de formação: 

 AP: Aprendizagem 

 CT: Cursos tecnológicos 

 EP: Escolas profissionais 

 IEFP: Centros de Gestão Directa e Participada do IEFP 

 INFT: Instituto Nacional de Formação Turística 

 MADRP: Ministério da Agricultura Desenvolvimento Rural e Pescas 

 ME: Ministério da Economia 

 MEPAT: Ministério do Equipamento, do Planeamento e Administração do Territó-

rio 

 

Relação com oportunidades de criação de emprego (BII): 

Indica-se se existe relação com a metodologia proposta pelo CIDEC no âmbito da 

criação, no Algarve, de uma Bolsa de Ideias de Investimento (BII) (cf. Capítulo 

4.3.2.  , pág. Xx). 

Relação com formações já existentes no Algarve: 

A formação em causa pode já estar a ser desenvolvida no Algarve com essa ou outra 

designação. É o que se procura saber, a partir dos relatórios de actividades mais re-

centes da Direcção Regional do Algarve do IEFP e das Formações das Escolas Pro-

fissionais, do Ensino Tecnológico e do INFT (EHTA). 

Número de formandos: 

Trata-se apenas de uma aproximação baseada numa ideia da importância do vo-

lume de emprego relacionado com as formações em causa, sem deixar de considerar 

a capacidade instalada na Região e feita a um horizonte de 5 anos. Como se pode 

constatar nas 20 áreas de que se apresentam Fichas Técnicas, o volume da formação 

no limite máximo do intervalo dos valores avançados chegaria aos 2750 formandos. 

Se considerarmos as não apresentadas nomeadamente a formação empresarial e a 

formação de activos hoteleiros poderia, atingir-se os 4000 formandos, ou seja 800 

por ano. Tenha-se em conta, no entanto, que parte das formações estão já ser efecti-

vamente concretizadas. 



As Potencialidades da Região do Algarve 

 

  

Página 324  

CIDEC – Centro Interdisciplinar de Estudos Económicos 

 

6.6.2.   Descrição das fichas técnicas 

Os elementos abaixo - que caracterizam sumariamente as propostas de formação 

com base em informação qualitativa recolhida nos painéis e entrevistas realizados 

pela equipa de investigação - deverão ser complementados numa fase de posterior 

com outras indicações. 

Em primeiro lugar, com vista a eleger as propostas de real interesse e exequíveis e 

eliminar as restantes, cada uma das propostas iniciais deverá ser submetida a uma 

reapreciação no sentido da determinação o mais objectiva possível da empregabili-

dade e do número de pessoas formar e ainda da estimativa e presunção realista da 

existência de meios para desencadear o processo formativo a saber: 

• Entidades responsáveis pela da formação 

• Instalações  

• Equipamentos 

• Programas de formação  

• Formadores 

Confirmando-se o interesse e viabilidade da formação haverá que estudar outros 

aspectos que serão já elementos dos dossiers de preparação das acções formativas: 

 Perfil profissional (quando aplicável) 

 Perfil de formação 

 Certificação profissional 

 Duração das acções de formação 

 Integração em programas do QCA 

 Público alvo 

 Zonas de recrutamento 

 Critérios de ingresso na formação (idade, habilitações, qualificação, experiência 

anterior e outras exigências) 
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FICHA Nº1 
Designação da área formativa: Electrónica automóvel 

Tipo: Inicial                                                                 Nível: 3 

 

Justificação: os modernos modelos de viaturas incorporam cada vez mais equipamentos 

e acessórios de natureza electrónica (monitores, controlos,  alarmes, rádio, sistemas de in-

jecção, de direcção, etc). As empresas de reparação tradicionais de electricidade auto (ou 

com secções desta especialidade) sentem falta de profissionais qualificados para as novas 

funções de montar e reparar os instrumentos e circuitos em causa. Estão a surgir pequenas 

empresas especializadas apenas em alguns deste tipo trabalhos (alarmes e rádios, p.ex.). 

 

Identificação profissional:  na profissão de electricidade automóvel, com ligação à pro-

fissão de mecatrónico. 

 

Classificação CNP: 

Cód. 7.2.4.1.50 - Electricista auto 

Cód. 7.2.4.1.30 - Mecatrónico 

 

Classificação na tabela de áreas de formação: 

A lista que se segue apesar de não esgotar o leque de formações ministradas na área da 

electrónica, fora do ensino superior, contempla as que nos parecem mais associadas à 

formação a ministrar: 

Cód. 13.01.013 - Electricidade e electrónica (IEFP) 

Cód. 13.01.018 - Electricista auto (AP; IEFP) 

Cód. 13.01.025 - Electrotecnia e electrónica (CT) 

Cód. 13.01.043 - Técnico de electricidade e electrónica auto (AP) 

Cód. 13.01.045 - Técnico de electricidade e electrónica automóvel (IEFP) 

Cód. 13.02.011 - Electrónica (IEFP) 

Cód. 13.02.018 - Electrónica geral (IEFP) 

Cód. 13.02.020 - Electrónica para electricistas (IEFP) 

Cód. 23.04.015 - Mecatrónica (IEFP) 

Cód. 23.04.026 - Técnico de Mecatrónica (EP) 

Cód. 23.04.028 - Electromecânico auto (IEFP) 

 

Relação com oportunidades de criação de emprego (BII): 

Não foram referenciadas oportunidades de investimento detectadas e relacionadas com 

esta formação. 

 

Relação com formação já existente no Algarve: 

Apenas um curso de aprendizagem de electricidade auto com 9 formandos. 

 

Pessoas a formar. > 25 -50 
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FICHA N º2 

Designação da área formativa: Vigilantes - seguranças 

Tipo: Contínua                                                                    Nível: 2 

 

Justificação: É crescente o recurso a vigilantes e porteiros por parte de organismos, em-

presas e particulares, muitas vezes por contrato com empresas de segurança. O exercício 

das profissões em causa exige na maior parte das vezes um contacto muito directo com o 

público. Este facto requer características pessoais, normas de comportamento e conheci-

mentos  profissionais que estão longe de ser atingidos pela generalidade do trabalhadores 

empregues no Algarve, como aliás noutras regiões do país. Aqui porém o problema torna-

se mais agudo em razão da heterogeneidade e forte afluência do público que na época tu-

rística recorre a todo o tipo de serviços da região. E há também questões de segurança 

(prevenção de acidentes e actuação em caso de ocorrência) que se tornam mais delicadas 

precisamente com essa heterogeneidade de público. A imagem do vigilante (segurança) é 

quase sempre a primeira e muitas vezes definitiva que os forasteiros tem das entidades 

públicas ou privadas a que recorrem. Justifica-se assim a planificação de acções de for-

mação inicial e de aperfeiçoamento para o melhor exercício desta profissão no Algarve. 

 

Identificação profissional: 

Identifica-se com as profissões de vigilante e porteiro de organismos e empresas. 

 

Classificação CNP: 

Cód. 9.1.5. 2. 20 - Vigilante 

 

Classificação tabela de áreas de formação: 

Apenas uma formação aparentada 

Cód. 28.01.001 - Operador de Segurança (IEFP) 

 

Relação com oportunidades de criação de emprego (BII): 

Não há propostas relacionadas 

 

Relação com formação já existente no Algarve: Não há 

 

Pessoas a formar: >100 -150 
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FICHA N º3 

Designação da área formativa: Instalação e manutenção. de equipam. de refrigeração 

Tipo: Inicial                                                     Nível: 3 

 

Justificação: 

A necessidade de desenvolvimento das indústrias agro alimentares, da pesca, da agricul-

tura e pecuária, aliada ao desenvolvimento da climatização das habitações e hotéis, tor-

nam muito urgente o desenvolvimento de formação na área do frio. Esta necessidade está  

há muito diagnosticada e realizam-se já acções de formação nesta área. O que neste estu-

do se adianta é reforçar a urgência dessa necessidade e constatar a insuficiência da for-

mação actualmente desenvolvida. 

 

Identificação profissional: 

Há uma identificação coma profissão de Electromecânico do frio mas aproximando-se no 

nível mais elevado do técnico. 

 

Classificação CNP:  

Cód. 7.2.4.1.20 - Electromecânico de frio; 

Cód. 3.1.1.3.10 - Técnico de refrigeração e Climatização (ou técnico de frio). 

 

Classificação tabela de áreas de formação:  

Cód. 23.03.012 - Electromecânico de refrigeração e Climatização (AP); 

Cód. 23.03.014 - Electromecânico de frio industrial (IEFP); 

Cód. 23.03.037 - Electromecânico de refrigeração (IEFP) 

Cód. 23.03.039 - Mecânico de frio Comercial, (IEFP); 

Cód. 23.03.059 - Técnico de mecânica /frio e Climatização (EP); 

Cód. 23.03.073 - Electromecânico de Climatização (IEFP); 

Cód. 14.01.007 - Instalador de redes e equip. de Climatização e sanitários(IEFP) Cód. 

14.01.010 - Técnico de Climatização (AP); 

Cód.14.01.011 -  Técnico de frio (IEFP); 

Cód. 14.01.013 - Técnico de refrigeração (AP). 

 

Relação com oportunidades de criação de emprego (BII):  

Referenciada com o n.º 6 - "Instalação e manutenção de equipamentos de refrigeração" 

 

Relação com formação já existente no Algarve: 

Electromecânico frigorista comercial (formação inicial),IEFP. 

 

Pessoas a formar: >50 - 80 
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FICHA Nº4 

Designação da área formativa: Operadores de máquinas agrícolas 

Tipo: Inicial                                                          Nível: 2 

 

Justificação: 

Apesar de a agricultura ser actualmente um sector de redução de emprego, manifesta-se 

uma forte necessidade de a modernizar. Menos emprego mas mais qualificado é tendên-

cia que certamente se vai manter no sector. Actualmente existem carências de trabalhado-

res qualificados para a utilização de equipamentos, máquina e aparelhos de que a moder-

na agricultura utiliza. A formação tradicional dos agricultores não permite essa qualifica-

ção. 

 

Identificação profissional: 

A profissão mais próxima é a de condutor de máquinas agrícolas ou tractorista que não 

coincide com o âmbito da formação pretendida. O leque de formações nos termos da ta-

bela de áreas de formação é mais amplo. 

 

Classificação CNP:  

Cód. 8.3.3.1.05 - Condutores de máquinas agrícolas 

 

Classificação tabela de áreas de formação: 

Cód. 02.02.035 - Máquinas de mobilização do solo,(MADRP) 

Cód. 02.02.036 - Máquinas para tratamento e produção de plantas (MADRP) Cód. 

02.02.042 - Operador de máquinas agrícolas (AP, MADRP 

Cód. 02.02.043 - Operador de sistemas de rega (MADRP) 

Cód. 02.02.044 - Operador frutícula (EP) 

Cód. 02.02.045 - Operador Horto-florícola (EP) 

Cód. 02.02.080 - Operador de máquinas agrícolas - culturas arvenses (IEFP) 

Cód. 02.02.081 - Operador agrícola - culturas arvenses (IEFP) 

Cód. 02.02.082 - Operador agrícola - fruticultura/vinicultura (IEFP) 

Cód. 02.02.083 - Operador agrícola - Horticultura /floricultura (IEFP) 

Cód. 02.04.013 - Operador de máquinas florestais e  agrícolas (IEFP) 

Cód. 02.09.014 - Tractorista (IEFP) 

 

Relação com oportunidades de criação de emprego (BII): 

Não estão referenciadas oportunidades relacionáveis com esta área. 

 

Relação com formação já existente no Algarve:  

Eventualmente as formações de Agricultura (ensino técnico profissional) e Práticas agrí-

colas (IEFP, formação inicial). 

 

Pessoas a formar:  >100 -150 
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FICHA Nº5 

Designação da área formativa: Poda de árvores 

Tipo:   contínua                                           Nível:  > 2 

 

Justificação: 

A poda é uma função exigente da actividade agrícola e tradicionalmente carente de pes-

soal qualificado. Os trabalhadores qualificados nesta técnica são escassos. O envelheci-

mento da população agrícola da região tem acentuado esta carência porque não há reno-

vação do trabalho formado no ciclo de aprendizagem tradicional. Justifica-se assim o pla-

neamento de acções formativas na Tipo de aperfeiçoamento para activos e inicial para ou-

tros trabalhadores. 

 

Identificação profissional: 

Identifica-se com a profissão de podador. 

 

Classificação CNP: 

Cód. 6.1.1.2.10 - Podadores 

 

Classificação tabela de áreas de formação: 

Cód. 02.02.051 - Podadores (MADRP) 

Cód. 02.02.052 - Podadores enxertadores de oliveira (IEFP) 

Cód. 02.02.053 - Podadores enxertadores de vinha.(IEFP) 

 

Relação com oportunidades de criação de emprego (BII): 

Não há. 

 

Relação com formação existente: 

Eventualmente Práticas agrícolas (IEFP, formação inicial) 

 

Pessoas a formar: >100 - 150 
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FICHA Nº6 

Designação da área formativa: Atendimento no comércio e restauração.  

Tipo: contínua                      Nível: 2 

 

Justificação: 

Para atender à  expansão anual do turismo nos meses de verão os estabelecimentos hote-

leiros, de restauração e comerciais recrutam muitos trabalhadores que nem sempre possu-

em os requisitos profissionais para as funções. São pessoas às vezes com pouca experiên-

cia, outras com mais experiência  mas que transitam de estabelecimentos ou zonas onde 

as exigências de um consumo de qualidade ainda se não fazem sentir. O turismo Algarvio 

ressente-se da fraca qualificação de grande parte dos "profissionais de verão". 

A formação que se propõe visaria melhorar o desempenho profissional destes trabalhado-

res no domínio do atendimento, mas compreendendo-se aspectos como os de salubridade 

e  higiene, direitos dos consumidores, etc. 

Seria uma formação de curta duração e extensiva isto é procurando abranger em cada ano 

um grande número de trabalhadores. 

Poderia desenvolver-se nos meses de inverno e primavera em consonância com as pro-

postas de recrutamento dos empresários da região e para os trabalhadores recrutados ou 

para activos empregados que nos meses de inverno têm maior disponibilidade. 

Os monitores seriam profissionais com experiência anterior, designadamente dos que ti-

vessem passado pelas acções em causa e depois de estarem certificados para a função. 

Este projecto formativo poderia eventualmente ser realizado em colaboração com Câma-

ras Municipais e parceiros sociais das actividades em causa: restauração e comércio. 

 

Identificação profissional: 

A formação identifica-se apenas com as profissões do comércio e restauração que exijam 

contacto com o público, destacando-se os empregados de mesa, de bar, e vendedores 

(balconistas). Certas profissões da hotelaria, como por exemplo empregado de recepção, 

porteiro, são por natureza funções de atendimento, a exigirem um tipo mais qualificante, 

pelo que se não consideram no grupo das profissões alvo desta formação de aperfeiçoa-

mento. 

 

Classificação CNP: 

Cód. 5.1.2.3.10 - Empregado de mesa 

Cód. 5.1.2.3.20 - Empregado de balcão 

Cód. 5.2.2.0.05 - Caixeiro 

 

Classificação tabela de áreas de formação: 

Provavelmente as formações da tabela que mais se aproximarão do proposto são as se-

guintes: 

Cód.16.02.004 - Atendimento / relações inter- pessoais (INFT) 

Cód. 16.02.033 - Procedimentos no atendimento (INFT) 

Cód. 16.02.035 - Recepção (IEFP, INFT) 

Cód. 16.02.038 - Relações inter-pesoais (INFT) 
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Relação com  oportunidades de criação de emprego (BII): 

Não há 

 

Relação com formação já existente no Algarve: 

Não há. 

 

Pessoas a formar: >500 -1000 
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FICHA Nº7 

Designação da área formativa: Guias turísticos locais 

Tipo:  inicial                                                              Nível: 4 

 

Justificação: 

As potencialidades do Algarve no domínio do turismo rural, ecoturismo e turismo cultu-

ral são elevadas e ainda em grande parte por explorar. As zonas do interior algarvio são 

ricas em pontos de interesse cujo levantamento minucioso tem vindo a ser realizado e que 

se forem conhecidas poderão canalizar mais turistas deste tipo para a região. A procura 

deste tipo de turismo tem vindo a aumentar e está a dar origem a novas especializações da 

oferta. A formação de guias locais para apoio dos serviços de agências e técnicos de tu-

rismo desta área parece oportuna. 

 

Identificação profissional: 

Os guias turísticos locais teriam funções de apoio local aos profissionais do sector nome-

adamente os guias intérpretes. Identificam-se pois com esta profissão mas um nível me-

nos qualificado. Outras profissões estreitamente relacionadas são o correio turístico e 

transferista. 

 

Classificação CNP: 

Cód. 5.1.1.3.05 - Guia intérprete 

Cód. 5.1.1.3.10 - Correio turístico 

Cód. 5.1.1.3.15 - Transferista  

 

Classificação tabela de áreas de formação: 

Cód. 16.01.024 - Guias da natureza, (IEFP) 

Cód. 16.01.005 - Motoristas de turismo (INFT) 

Cód. 16.01.015 - Técnico de turismo ambiental e rural (EP) 

Cód. 16.01.016 - Técnico de turismo; informação e animação (EP) 

Cód. 16.01.017 - Técnico de turismo - profissionais de informação turística (EP) 

Cód. 16.01.022 - Turismo rural (EP) 

 

Relação com oportunidades de criação de emprego (BII): 

Estão relacionadas a oportunidades FICHA Nºs 11 - "Guias turísticos para percursos al-

ternativos", 12 - "Serviços personalizados de acompanhamento de turistas", 17 - "Unida-

des de turismo rural e ecoturismo" e  37 - "Agências de viagem especializadas em turis-

mo rural agroturismo e ecoturismo." 

 

Relação com formação já existente no Algarve: 

"Guia intérprete" da EHTA, "Turismo/ informação e animação turística" e "Turismo am-

biente e rural", ambos do ensino profissional no Algarve 

 

Pessoas a formar: >70 -100 
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FICHA Nº8 

Designação da área formativa: Protecção ambiental 

Tipo:  Contínua                                                       Nível: 2 

 

Justificação: 

O ambiente é um recurso estratégico do Algarve como se defende neste estudo. As indús-

trias e serviços ligados ao ambiente são actividades em que se perspectivam oportunida-

des de investimento. A criação de infraestruras intermunicipais de tratamento de resíduos, 

a gestão de parques naturais e zonas protegidas irão propiciar novos empregos. A forma-

ção profissional nestas áreas é portanto uma prioridade.  

 

Identificação profissional: 

A formação preconizada não se identifica com nenhuma profissão, antes se dirige a um 

conjunto de profissionais e empresários com responsabilidade directa na preservação do 

ambiente. 

 

Classificação CNP: não há. 

 

Classificação tabela de áreas de formação: 

Não há áreas de formação significativas para apoio desta formação na Tabela. As mais 

próximas serão: 

Cód. 04.01.014 - Técnico qualidade ambiental, (EP) 

Cód. 04.01.015 - Tratamento de águas residuais (IEFP) 

Cód. 02.04 007 - Guardas florestais (?), (MADRP) 

 

Relação com  oportunidades de criação de emprego (BII): 

Referenciada com o n.º 16 - Industrias e serviços ligados á protecção do ambiente 

 

Relação com formação já existente no Algarve: 

"Gestão do ambiente / recursos naturais" do Ensino Profissional do Algarve 51 

 

Pessoas a formar: > 250 - 500 

_______________________ 

51 Não se encontra classificada na "Tabela de áreas e sub-áreas de formação" 
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FICHA Nº9 

Designação da área formativa: Manutenção de marinas e portos (recreio) 

Tipo:    Inicial                                               Nível: 3 

 

Justificação: 

A náutica de recreio é no Algarve uma importante fonte de atracção para praticantes e 

tem conhecido nos últimos anos um importante desenvolvimento. A criação de marinas e 

outros equipamentos que representaram um importante esforço de investimento com esse 

fim requer o concurso de técnicos qualificados para a sua rentabilização em tarefas como 

as de limpeza e conservação e reparação de embarcações e de execução de serviços de 

portos e marinas como a guarda das embarcações e apoio à navegação.  

 

Identificação profissional: 

Não há identificação com nenhuma profissão ou família de profissões. Algumas das téc-

nicas relacionam-se com certas profissões ligadas à navegação marítima,  construção na-

val e reparação mecânica. 

 

Classificação CNP: 

Cód. 8.3.4.010 - Mestre de tráfego local 

 

Classificação tabela de áreas de formação: 

Cód. 30.03.002 - Auxiliar de mecânica e navegação marítima (EP, MEPAT) 

Cód. 30.03.005 - Marinheiro (IEFP) 

Cód. 30.03.008 - Mestre de tráfego local (MEPAT) 

 

Relação com  oportunidades de criação de emprego (BII): 

Referenciada com o n.º  38 - "Serviços de apoio à náutica de recreio". 

 

Relação com formação existente: 

Não há 

 

Pessoas a formar: > 15 - 25 
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FICHA Nº10 

Designação da área formativa: Manutenção de embarcações de recreio 

Tipo:     inicial                                                         Nível: 3 

 

Justificação: 

O Algarve possui uma grande concentração de embarcações de recreio e carência de pro-

fissionais especializados para a sua manutenção e reparação. Estas funções exigem pes-

soal altamente qualificado e Portugal tem reputação de ter bons profissionais nesta área 

com uma qualidade artesanal, especialmente no fabrico de cascos de madeira e acaba-

mentos das embarcações.  Os trabalhadores de manutenção de embarcações devem de 

possuir também outros conhecimentos nomeadamente  de mecânica e electromecânica,  

difíceis de reunir na mesma pessoa. 

 

Identificação profissional: 

Não há identificação com nenhuma profissão sendo  o concurso de várias profissões liga-

das ao mar fundamentais. 

 

Classificação CNP: 

Cód. 7.1.2.4.20 - Carpinteiro naval  

Cód. 7.1.2.4.25 - Calafate 

Cód. 8.1.6.2.10 - Motorista marítimo 

 

Classificação tabela de áreas de formação: 

Cód. 23.01.002 - Carpinteiro naval, (AP, IEFP, MEPAT) 

Cód. 23.01.012 - Técnico de mecânica marítima (AP) 

Cód. 23.01.013 - Téc. de mecânica / reparação e manut. naval) (EP, MEPAT) 

Cód. 23.01.014 - Técnico de mecânica naval (EP) 

Cód. 30.03.002 - Auxiliar de mecânica e navegação marítima (EP, MEPAT) 

Cód. 30.03.011 - Motorista prático (AP, MEPAT) 

 

Relação com oportunidades de oportunidades de criação de emprego (BII): 

Referenciadas com o n.º 59 - "Construção naval (embarcações ligeiras de recreio e des-

porto)" e n.º 60 - "Indústrias de componentes e serviços complementares à construção na-

val de recreio e desporto". 

 

Relação com formação já existente no Algarve: 

Carpinteiro naval, (aprendizagem IEFP, Forpescas) 

 

Pessoas a formar: >10 - 20 
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FICHA Nº11 

Designação da área formativa: Agentes de desenvolvimento 

Tipo:  inicial                                                Nível: 4 

 

Justificação: 

A mobilização do potencial endógeno do Algarve está em grande parte associada ao de-

senvolvimento local . Neste campo torna-se necessário a formação de especialistas capa-

zes de expandir e desenvolver as iniciativas locais havendo um mercado crescente para 

estes profissionais.  

 

Identificação profissional: 

Identifica-se com os agentes de desenvolvimento. 

 

Classificação CNP: 

Cód. 3.4.2.3.10 - Agentes de desenvolvimento 

 

Classificação tabela de áreas de formação: 

Cód.12.01.004 - Animação social (CT) 

Cód.12.01.005 - Animador sociocultural (EP) 

Cód.12.01.012 - Animador sociocultural (organização e planeamento) (EP) 

 

Relação com oportunidades de criação de emprego (BII): 

Referenciada com o n.º 25 "Prestação de serviços de animação local" 

 

Relação com formação já existente no Algarve: 

"Animador sociocultural" do Ensino profissional. 

 

Pessoas a formar:  > 20 - 40 
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FICHA Nº12 

Designação da área formativa: Guias ambientais 

Tipo:   inicial                                                Níveis: 3 

 

Justificação: 

 

Identificação profissional:  

 

Classificação CNP: 

As mesmas da protecção ambiental 

 

Classificação tabela de áreas de formação: 

Cód. 16.01.007 - Património natural (INFT) 

Cód. 16.01.015 - Técnicos de turismo ambiental e rural (EP) 

Cód. 16.01.024 - Guias da natureza (IEFP) 

 

Relação com oportunidades de criação de emprego (BII): 

Referência n.º 16 "Industrias e serviços à protecção do ambiente" 

 

Relação com formação já existente no Algarve: 

"Gestão do ambiente / recursos naturais" e "Turismo ambiente e rural" do Ensino profis-

sional. 

 

Pessoas a formar: > 20 -30 
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FICHA Nº13 

Designação da área formativa: Calceteiros 

Tipo: formação inicial                                 Nível: 

 

Justificação: 

A calçada portuguesa tem no Algarve um vasto campo de aplicação nos arruamentos par-

ques e mesmo em habitação; tem vindo a ganhar reputação e mesmo no estrangeiro se re-

gista uma procura de trabalhadores qualificados para a realizar; no Algarve as autarquias 

e empresas de construção civil têm dificuldade em encontrar os trabalhadores em causa; 

há também crescente procura por parte de particulares. 

 

Identificação profissional: 

Corresponde à profissão de Calceteiro uma profissão tradicional  e estratégica no campo 

da conservação do património cultural e de paisagem urbana portugueses, com perfil bem 

definido. 

 

Classificação CNP: 

Cód. 7.1.2.2.15 - Calceteiro. 

 

Classificação tabela de áreas de formação: 

Apenas se identifica uma formação no 

Cód. 11.02.002 - Calceteiro (IEFP). 

Pode eventualmente buscar contributos de outras formações como as de 

Cód. 05.04.089 - Mestre de cantaria (EP) 

Cód. 05.04.090 - Mestre de construção civil tradicional. 

 

Relação com oportunidades de criação de emprego (BII): 

Referência 41, "Produção de Calçada Portuguesa" 

 

Relação com formação já existente no Algarve:  

Não existe 

 

Pessoas a formar: > 60 - 100 
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FICHA Nº14 

Designação da área formativa: Técnicas de construção tradicional 

Tipo: contínua                                                        Nível: 3 

 

Justificação: 

A formação em técnicas de construção tradicionais, em metodologias de conservação 

energética e integradas na paisagem é fundamental, para engenheiros arquitectos e dese-

nhadores, estando esta tendência a ganhar importância crescente. Nesta proposta defende-

se a formação para trabalhadores do sector de construção civil nomeadamente os que se 

encarregam de pequenas obras. Existe uma procura crescente de profissionais com este 

tipo de competência e poucos a detêm. 

 

Identificação profissional: 

Não se identifica com nenhuma profissão, constituindo uma vertente das competências de 

algumas profissões da construção civil nomeadamente encarregados de obras, pedreiros, 

canteiros e outras. 

 

Classificação CNP: 

Cód. 7.1.2.2.05 - Pedreiro 

Cód. 7.1.2.3.35 - Encarregado de construção civil 

 

Classificação tabela de áreas de formação: 

Cód. 05.04.090 - Mestre de construção civil tradicional. 

 

Relação com oportunidades de criação de emprego (BII): 

Referências 42 "Produção de revestimentos em pedra" e 43 "Construção em materiais 

tradicionais e ecoconstrução" 

 

Relação com formação já existente no existente no Algarve:  

Não se conhece formação específica nesta área no Algarve. 

 

Pessoas a formar: > 50 - 80 
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FICHA Nº15 

Designação da área formativa: Manutenção de habitações 

Tipo: inicial                                                 Nível: 3 

 

Justificação: 

O extenso parque de segunda habitação do Algarve apresenta requisitos de manutenção 

elevados. Para o desenvolvimento destas actividades requerem-se trabalhadores poliva-

lentes que possam realizar as pequenas intervenções de pintura, electricidade, canaliza-

ção, carpintaria,  que não requeiram a intervenção de profissionais qualificados. 

Os hotéis, condomínios, empresas de aldeamentos turísticos, empresas de manutenção de 

segunda habitação e de gestão de condomínios  são os potenciais empregadores ou clien-

tes dos profissionais em questão. 

Os trabalhadores formados nesta área poderão eventualmente lançar-se na criação de pe-

quenas iniciativas empresariais e ao trabalho por conta própria, sendo pouco elevado o 

investimento exigido para a iniciar. 

 

Identificação profissional: 

A formação estaria direccionada para uma nova profissão, de caracter polivalente, inte-

grando saberes e competências das que actualmente são requeridas para a manutenção e 

reparações simples das habitações. 

 

Classificação CNP: 

Não existe 

 

Classificação tabela de áreas de formação: 

Existe uma sub-área de formação do INFT que poderá estar relacionada com a profissão 

proposta: 

Cód. 23.03.024 - Manutenção (INFT) 

 

Relação com oportunidades de criação de emprego (BII): 

Referência n.º 28 "Serviços de manutenção de segunda habitação e condomínios" 

 

Relação com formação já existente no Algarve: 

No Plano de actividades para 97 da DRA do IEFP (formação inicial) prevê-se a formação 

de "Técnicos de manutenção polivalentes". 

 

Pessoas a formar: > 30 - 50 
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FICHA Nº16 

Designação da área formativa: Instalação e manut. de placas solares 

Tipo:  inicial                                                                        Nível: 3 

 

Justificação: 

As condições do Algarve para o uso de energia solar são grandes. No entanto os custos de 

instalação são elevados e a manutenção cara e pouco eficiente. As empresas que traba-

lham no sector são forçadas a contratar trabalhadores pouco qualificados, contratados à 

época. A formação de profissionais permitiria melhorar a prestação de serviços dessas 

empresas e a  captação de mercados para estes equipamentos. Há também a perspectiva 

do trabalho por conta própria para os trabalhadores que vierem a ser formados. 

 

Identificação profissional: 

A formação deve permitir o aperfeiçoamento dos profissionais que já trabalham nesta 

área e formar novos profissionais. No entanto não existe ainda uma profissão definida. 

 

Classificação CNP:  

Não há 

 

Classificação tabela de áreas de formação: 

Não existem formações explicitamente nesta sub-área, admitindo-se que esteja presente 

nos conteúdos formativos de algumas formações nomeadamente na área da energia. 

 

Relação com oportunidades de criação de emprego (BII): 

Referência n.º 57 "Instalação e manutenção de energias renováveis". 

 

Relação com formação existente: 

Não há. 

 

Pessoas a formar: >25 - 50 
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FICHA Nº17 

Designação da área formativa: Apoio geriátrico 

Tipo:    Formação inicial                             Nível: 3 

 

Justificação:  

No Algarve tem-se vindo a fixar residentes idosos, de origem estrangeira, vivendo desa-

companhados de familiares mais novos. Tal facto aumenta as necessidades de apoio do-

miciliário para as populações idosas da região. Assim o apoio geriátrico enquadrado por 

serviços médico sanitários constitui uma ocupação de procura crescente para a qual não 

existem pessoas com formação suficiente. 

  

Identificação profissional: 

Identifica-se com a profissão de ajudante familiar 

 

Classificação CNP: 

Cód. 5.1.3.3.05 - Ajudante familiar 

 

Classificação tabela de áreas de formação: 

Cód. 28.02.002 - Ajudantes familiares (IEFP) 

Cód. 28.02.004 - Assistente de serviços pessoais e à comunidade (AP) 

Cód. 28.02.006 - Auxiliar de idosos (IEFP) 

Cód. 28.02.019 - Técnico de serviços pessoais e à comunidade (AP) 

 

Relação com oportunidades de criação de emprego (BII): 

Referencias n.º 27 "Serviços pessoais de cuidados de saúde à terceira idade" e n.º 47 

"Prestação de serviços ambulatórios de apoio a residentes idosos"  

 

Relação com formação já existente no Algarve: 

No âmbito dos PFE, "Ajudantes de geriatria". 

 

Pessoas a formar: > 30 - 60 
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FICHA Nº18 

Designação da área formativa: Apoio à guarda de crianças 

Tipo: Inicial                                       Nível: 3 

 

Justificação: 

Os serviços de proximidade são, uma área a desenvolver. Isto é válido para o conjunto do 

país mas tem no Algarve outros contornos e exigências também relacionadas com o ciclo 

turístico. Na verdade aqui  a guarda de crianças é uma actividade de apoio às famílias tra-

balhadoras do turismo (e afins) que na época alta estão no máximo da actividade e a ne-

cessitar destes apoios. Por outro lado em muitos locais a guarda de crianças pode ser 

complementar aos serviços ao turismo (parques de diversões, de campismo, etc). 

 

Identificação profissional: 

Identifica-se com a profissão vigilante de crianças. 

 

Classificação CNP: 

Cód. 5.1.3.1.05 - Vigilante de crianças  

 

Classificação tabela de áreas de formação: 

Cód. 12.01.021 - Técnico auxiliar de infância (EP) 

Admite-se também que os conteúdos formativos das seguintes formações possam com-

preender a matéria: 

Cód. 28.02.002 - Ajudantes familiares (IEFP) 

Cód. 28.02.003 - Assistente de serviços pessoais e à comunidade (AP) 

 

Relação com oportunidades de criação de emprego (BII): 

Referência n.º. 48 "Prestação estruturada de serviços de guarda de crianças" 

 

Relação com formação já existente no Algarve: 

No âmbito dos PFE, "Auxiliar de educador de infância" e "Auxiliar de infantário" 

 

Pessoas a formar: > 30 - 60 
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FICHA Nº19 

Designação da área formativa:  Manutenção de campos de golfe 

Tipo: Contínua                                      Nível: 3 

 

Justificação: 

O golfe tornou-se um produto nobre do turismo Algarvio pelas condições naturais e pela 

criação de campos e equipamentos para a sua prática. A manutenção dos campos requer 

conhecimentos e técnicas que não são dominadas pela generalidade dos trabalhadores que 

são recrutados para o efeito. É assim conveniente lançar esta nova área que permita me-

lhorar a qualificação dos trabalhadores em causa. 

 

Identificação profissional: 

A profissão que melhor se identifica é a de jardineiro. 

 

Classificação CNP: 

Cód. 6.1.1.3.20 - Jardineiro 

 

Classificação tabela de áreas de formação: 

Não existe formação nesta área referenciada na Tabela. 

 

Relação com oportunidades de criação de emprego (BII): 

Não existe 

 

Relação com formação já existente no Algarve: 

Não há 

 

Pessoas a formar: > 10 - 20 
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FICHA Nº20 

Designação da área formativa: Vitrinismo 

Tipo: Inicial                                                           Nível:  4 

 

Justificação: 

O comércio da região apesar de em grande parte estar a expandir-se pela via da grandes 

superfícies, necessita de melhorar qualitativamente e de apoiar-se em técnicas comerciais 

modernas. 

Tanto o comércio de produtos de gama elevada como o dos produtos correntes 

Identificação profissional: 

 

Classificação CNP: 

Cód. 3.4.1.5.20 - Prospector de vendas 

Cód. 3.4.1.5.25 - Técnico de vendas 

Cód. 3.4.7.1.40 - Decorador de espaços comerciais 

 

Classificação tabela de áreas de formação: 

Cód. 10.02.029 - Técnico de vendas (IEFP) 

Cód. 10.02.027 - Técnico serviços comerciais/vendas (EP) 

Cód. 10.02.032 - Vitrinismo (IEFP) 

Cód. 26.01.019 - Técnico de marketing (EP, IEFP) 

Cód. 26.01.016 - Técnicas de vendas (INFT) 

Cód. 26.01.003 - Marketing (IEFP,INFT) 

Cód. 26.01.008 - Marketing e modernização de estabelecimentos (IEFP) 

 

Relação com oportunidades de criação de emprego (BII): 

Não há. 

 

Relação com formação já existente no Algarve: 

Não há 

 

Pessoas a formar: > 30 – 40 



As Potencialidades da Região do Algarve 

 

  

Página 346  

CIDEC – Centro Interdisciplinar de Estudos Económicos 

 

6.7. A DIVISÃO DO TERRITÓRIO PARA 

PLANEAMENTO DAS ACTIVIDADES  

Para além da divisão administrativa, no Algarve definem-se três  zonas naturais 

(geográficas) do Litoral, Barrocal e Serra, três faixas de território que se sucedem 

paralelamente ao mar e  que igualmente configuram diferentes comportamentos 

demográficos e de padrão de desenvolvimento. A primeira sub-região, concentrando 

nos últimos anos os fluxos populacionais e de capital sobretudo na indústria turísti-

ca e actividades satélites. A segunda, onde resiste alguma agricultura tradicional e 

onde emergem também algumas tentativas de modernização deste sector coexistin-

do, pelo menos, no Algarve Central, com o prolongamento do vector turístico para o 

Norte. A terceira, caracterizada pela permanência e agravamento da desertificação 

e atraso no desenvolvimento. 

Outro critério natural estabelece uma linha divisória Norte Sul definindo as zonas 

do Sotavento e Barlavento, com um interesse geográfico e climático mas que tradu-

zem também a identificação do Algarve com eixos de desenvolvimento polarizados 

no litoral (Sul) com zonas de influência para o interior (Norte).  

No já referido plano de “Enquadramento estratégico para o Algarve” da CCRAlg, 

delimita-se assim o território algarvio, conforme estrutura sectorial do emprego, re-

flectindo também as assimetrias das zonas naturais: 

 Zona serrana: concelhos de Alcoutim,  Aljezur, Castro Marim e Monchique , a que se 

juntam a parte norte de Tavira, Loulé e Silves; (economia subdesenvolvida, agricultu-

ra de subsistência).  

 Litoral: concelhos de  Albufeira, Lagoa, Lagos, Portimão, Loulé e Vila do Bispo; Lito-

ral, (com a maior concentração do turismo , algum significado da agricultura em 

Loulé e Vila do Bispo e da indústria em Portimão). 

 Intermédia: concelhos de São Brás de Alportel, Olhão, Silves, Tavira e Vila Real de 

Santo António. Maior presença da agricultura e existência de uma base industrial in-

cipiente; em Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António também a pesca e neste úl-

timo concelho, comércio de fronteira. 

 Urbano-administrativa: concelho de  Faro, com uma base económica mais diversifi-

cada mas ainda assim fortemente concentrada nos serviços. 

Estas subdivisões, sobretudo a estabelecida pelo órgão de planeamento da Região,  

devem estar subjacentes a todas as análises e propostas do presente estudo. Contu-

do não são manejáveis para fins analíticos, pela impossibilidade de reunir informa-
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ção coerente, nem operacionais, pela descontinuidade dos espaços definidos, no caso 

da divisão da CCRAlg. 

Uma divisão útil para tais objectivos deverá, em nosso entender, assentar em dois 

pilares de sustentação que nem sempre são conciliáveis: o administrativo, que en-

contra os espaços já organizados, que permite o tratamento e análise da maior par-

te das estatísticas oficiais e onde as instituições se  baseiam - e o funcional, ou seja, 

aquele polariza as intervenções dos actores públicos e privados no âmbito da políti-

ca de emprego e formação profissional. 

No caso do Algarve, que é uma pequena região, uma subdivisão territorial mais fi-

na de base administrativa, desce imediatamente para o nível do concelho, que é, 

como em todo o país, a mais sólida unidade  de gestão desconcentrada do território. 

Os concelhos constituem célula base de organização da visão sub-regional do pre-

sente trabalho. Contudo não são úteis para a sua explicitação. Em primeiro lugar, 

pela grande dispersão e multiplicação de análises e propostas, sem vantagens para 

os fins em vista, que esse detalhe exigiria. Em segundo porque não são unidades 

funcionais, no sentido acima referido, havendo, como no caso da bacia de emprego 

de Faro/Olhão/Loulé, exemplos de espaços de organização mais ampla do mercado 

de emprego que os definidos pelos pólos concelhios. 

Adaptada às estruturas administrativas encontra-se a divisão entre Algarve Orien-

tal, Central e Ocidental. Trata-se de uma divisão que reúne concelhos com alguma 

homogeneidade, não sob o ponto de vista litoral-interior mas reflectindo as assime-

trias entre as periferias oriental e ocidental e o centro. 

Por outro lado as áreas definidas pelo IEFP para os Centros de Emprego e que se 

sobrepõem a áreas de concelhos, adaptam-se ao mapa das três sub-regiões acima 

definidas. Com efeito dos cinco Centros de Emprego existentes, um deles, Vila Real, 

coincide com o Algarve Oriental e os outros quatro dividem-se dois a dois, por cada 

uma das outras sub-regiões. 
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 CTE 

LAGOS 
CTE 

PORTIMÃO 
CTE 

LOULÉ 
CTE FARO CTE VILA 

R. Sº ANT.º 

Algarve 
Ocidental 

Lagos, 
Aljezur, Vila 
do Bispo 

Portimão, 
Lagoa, 
Monchique, 
Silves 

   

Algarve 
Central 

  Loulé, 
Albufeira 

Faro, 
Olhão, S. 
Brás de 
Alportel 

 

Algarve 
Oriental 

    V. R. Sº 
Ant.º, 
Alcoutim, 
Castro 
Marim, 
Tavira 

Quadro 132 – Centros de Emprego 

A perspectiva das três sub-regiões, combinada com a dos Centros de Emprego e 

complementada com informações adicionais para espaços mais detalhados, parece a 

mais útil e utilizável para os efeitos do presente estudo e . 

Com efeito tal subdivisão permite: 

• Reunir e tratar informações estatísticas e qualitativas, de base concelhia e da fon-

te especializada constituída pelos Centros de Emprego, 

• Considerar áreas suficientemente dimensionadas para sustentar análises e pro-

postas de medidas de emprego e formação profissional, diferenciadas e com uma 

importância razoável, 

• Fazer coincidir os resultados do trabalho com a funcionalidade dos territórios, pela 

coerência com as áreas de actuação dos principais utilizadores do estudo que são 

os Centros de Emprego, que ao mesmo tempo assumem um papel dinamizador das 

intervenções de outros actores no terreno.  

Ao mesmo tempo uma tal perspectiva não impedirá a exploração de aspectos mais 

finos no interior dos espaços definidos e as complementaridades entre eles. É o caso 

do fenómeno da sazonalidade que assume, embora presente em todo o Algarve, di-

ferentes amplitudes e das assimetrias  ou das relações entre a serra e o litoral. 

Assim o presente estudo para além do plano regional, adopta como subdivisão terri-

torial as três sub-regiões acima indicadas para os aspectos de caracterização análi-

se e propostas, detalhando-os quando possível por áreas dos Centros de Emprego. 

Alguns indicadores referentes às sub-regiões propostas: 
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 POP. (MIL HAB.) - 
1991 

EMPRESAS DESEMP. (DEZ. 1996) 

Algarve Ocidental 128,1 17 359 745 

Algarve Central 162,5 24 810 903 

Algarve Oriental 50,6 6 325 234 

    

CTE Lagos 32,3 4 484 164 

CTE Portimão 95,8 12 875 587 

CTE Loulé 67,5 12 063 356 

CTE Faro 95,0 12 747 546 

CTE V. R. Sº Ant.º 50,6 6 325 235 

Quadro 133 – População, empresas e desemprego nas sub-regiões de 

planeamento propostas 



As Potencialidades da Região do Algarve 

 

  

Página 350  

CIDEC – Centro Interdisciplinar de Estudos Económicos 

 

 



As Potencialidades da Região do Algarve 

 

  

 

CIDEC – Centro Interdisciplinar de Estudos Económicos 

Página 351 

 

 

7.  Índices e Bibliografia 



As Potencialidades da Região do Algarve 

 

  

Página 352  

CIDEC – Centro Interdisciplinar de Estudos Económicos 

 

7.1. ÍNDICES 

Índice de Quadros 

Quadro 1 - Evolução da População Residente, 1960-1991 ........................................................................................................... 20 

Quadro 2 - Evolução recente da População Residente, por concelho, 1991-1995 ........................................................................ 21 

Quadro 3 - População por grupos etários, por concelho, 1994 ...................................................................................................... 24 

Quadro 4 - PIB  e PIB per capita em 1993 ..................................................................................................................................... 25 

Quadro 5 - Evolução do PIB per capita .......................................................................................................................................... 26 

Quadro 6 - VAB por Ramos NACE em 1992 .................................................................................................................................. 27 

Quadro 7 - Actividade Piscatória .................................................................................................................................................... 30 

Quadro 8 - Hóspedes por Concelho em 1994 ................................................................................................................................ 32 

Quadro 9 - Tipo de Alojamento ...................................................................................................................................................... 34 

Quadro 10 -  Hóspedes segundo a Residência Habitual ............................................................................................................... 34 

Quadro 11 - Gasto médio por turista/dia no Algarve ...................................................................................................................... 36 

Quadro 12 - Empresas na Região .................................................................................................................................................. 37 

Quadro 13 - Origem e Destino dos Fluxos Comerciais .................................................................................................................. 39 

Quadro 14 - Indicador Poder de compra per capita ....................................................................................................................... 40 

Quadro 15 - População Total, Activa, Empregada e Desempregada, 1995................................................................................... 43 

Quadro 16 - População Empregada e Desempregada .................................................................................................................. 43 

Quadro 17 - População empregada por sector de actividade ........................................................................................................ 45 

Quadro 18 - População empregada por ramo de actividade .......................................................................................................... 47 

Quadro 19 - Representatividade do Algarve no País: QPDEMTS vs. INE - IE .............................................................................. 50 

Quadro 20 - Evolução do emprego por sectores de actividade em Portugal (1985-1994) ............................................................ 52 

Quadro 21 - Evolução do emprego por sectores de actividade no Algarve (1985-1994) ............................................................... 53 

Quadro 22 –Emprego por Sectores: Método de Dunn (1985-1994) .............................................................................................. 56 

Quadro 23 - Dinâmica e relevância do emprego por sectores de actividade no Algarve (1985-1994) .......................................... 59 

Quadro 24 - Evolução Sectorial do Emprego por Dimensão dos Estabelecimentos no Algarve (1985-1994) ............................... 60 

Quadro 25 - Evolução do emprego por profissões em Portugal (1985 – 1994) ............................................................................. 62 

Quadro 26 - Evolução do emprego por profissões no Algarve (1985 – 1994) ............................................................................... 63 

Quadro 27 - Emprego por profissões: método de Dunn (1985-1994) ............................................................................................ 67 

Quadro 28 - Dinâmica e relevância do emprego por profissões no Algarve (1985-1994).............................................................. 69 

Quadro 29 – Estrutura etária do Emprego por Profissões no Algarve (1985-1994) ....................................................................... 71 

Quadro 30 – Evolução da estrutura etária das profissões no Algarve (diferença entre percentagens de 1994 e 1985) ............... 72 

Quadro 31 – Dinâmica, relevância e estrutura etária do emprego por profissões no Algarve (1985-1994)................................... 74 

Quadro 32 – Habilitações do emprego por profissões no Algarve (1994) ...................................................................................... 76 

Quadro 33 – Qualificações do emprego por profissões no Algarve (1994) .................................................................................... 78 

Quadro 34 - Estrutura da população desempregada (1995) .......................................................................................................... 80 

Quadro 35 - Taxas de desemprego de jovens (-25 anos) e adultos (=+ 25 anos) no Algarve (1994-1996) .................................. 82 



As Potencialidades da Região do Algarve 

 

  

 

CIDEC – Centro Interdisciplinar de Estudos Económicos 

Página 353 

 

 

Quadro 36 – Desemprego de Longa Duração por NUT II ............................................................................................................... 83 

Quadro 37 –Desempregados inscritos ao longo do mês segundo os motivos (%) ......................................................................... 83 

Quadro 38 – Factores críticos de sucesso do desenvolvimento da Região ................................................................................. 115 

Quadro 39 – Factores críticos e pistas de acção: sectores ligados ao turismo ............................................................................ 116 

Quadro 40 – Factores críticos e pistas de acção: Ambiente ......................................................................................................... 119 

Quadro 41 – Factores críticos e pistas de acção: infra-estruturas ................................................................................................ 123 

Quadro 42 – Factores críticos e pistas de acção: a Universidade ................................................................................................ 125 

Quadro 43 – Factores críticos e pistas de acção: espírito empresarial e empreendedor ............................................................. 127 

Quadro 44 – Factores críticos e pistas de acção: o dualismo da região ....................................................................................... 129 

Quadro 45 – Factores críticos e pistas de acção: o potencial endógeno do litoral ....................................................................... 130 

Quadro 46 – Factores críticos e pistas de acção: o potencial endógeno do interior serrano ....................................................... 132 

Quadro 47 – Factores críticos e pistas de acção: a cooperação com a Andaluzia ....................................................................... 134 

Quadro 48 – Factores críticos e pistas de acção: a articulação interinstitucional ......................................................................... 136 

Quadro 49 – Factores críticos e pistas de acção:  a harmonização dos esforços dos actores de desenvolvimento ................... 138 

Quadro 50 – Formação em Gestão Directa da Delegação Regional do Algarve do IEFP ............................................................ 186 

Quadro 51 – Objectivos de formação IEFP/Algarve: Físicos (n.º de formandos) ......................................................................... 186 

Quadro 52 – Objectivos de formação IEFP/Algarve: Financeiros (mil contos) ............................................................................. 186 

Quadro 53 – Áreas e modalidades de formação nas principais programas do IEFP no Algarve para 1998 ................................ 187 

Quadro 54 – Numero de alunos e formandos previstos para 1998 no Algarve ............................................................................ 190 

Quadro 55 - Estabelecimentos de ensino por concelho ................................................................................................................ 216 

Quadro 56 - Alunos matriculados por grau de ensino ................................................................................................................... 217 

Quadro 57 - Pessoal docente por grau de ensino ......................................................................................................................... 218 

Quadro 58 – Agentes de desenvolvimento:  sistemas de apoio e serviços prestados ................................................................. 223 

Quadro 59 - Investimento com incidência no sector turístico ........................................................................................................ 228 

Quadro 60 - Aspectos positivos e negativos do destino turístico Algarve ..................................................................................... 231 

Quadro 61 - Rede hierarquizada dos centros urbanos - funções a desenvolver .......................................................................... 236 

Quadro 62 – Estrutura do Programa Operacional da Região do Algarve - PROA (1994-1999) ................................................... 240 

Quadro 63 – FEDER Algarve (1994-1999) ................................................................................................................................... 241 

Quadro 64 - Apoios do IEFP ......................................................................................................................................................... 242 

Quadro 65 - Remunerações e subsídios para agentes ................................................................................................................. 244 

Quadro 66 – PAMAF - Algarve (1994-1996) ................................................................................................................................. 245 

Quadro 67 – PAMAF - Algarve (1994-1996): Medida 4 ................................................................................................................ 245 

Quadro 68 – PAMAF - Algarve (1994-1996): Medida 6 ................................................................................................................ 246 

Quadro 69 – Medidas agro-ambientais - Algarve (1994-1996) ..................................................................................................... 246 

Quadro 70 – SIR (IAPMEI) – Algarve (1994-1999) ....................................................................................................................... 247 

Quadro 71 – PEDIP (IAPMEI) – Algarve ....................................................................................................................................... 247 

Quadro 72 – Distribuição concelhia dos projectos SIR e SINPEDIP aprovados .......................................................................... 248 

Quadro 73 – Programação financeira do PROA por sub-programas, em contos ......................................................................... 249 

Quadro 74 - Empregos criados no âmbito das ILE’s - 1987-1996 ................................................................................................ 250 

Quadro 75 – RIME – Algarve (até 31.12.1997) ............................................................................................................................. 255 

Quadro 76 – Intenções de candidatura RIME no interior do Algarve (Serra do Caldeirão), até Janeiro de 1998 ........................ 257 

Quadro 77 – RIME - Processos homologados e para homologação no Algarve .......................................................................... 258 

Quadro 78 – RIME – LEADER I (1992-1995) – Serra do Caldeirão ............................................................................................. 258 

Quadro 79 – Inquérito – Pessoas ao serviço em 95.01.01 ........................................................................................................... 282 



As Potencialidades da Região do Algarve 

 

  

Página 354  

CIDEC – Centro Interdisciplinar de Estudos Económicos 

 

Quadro 80 – Inquérito – Pessoas ao serviço em 96.01.01 .......................................................................................................... 283 

Quadro 81 – Inquérito – Pessoas ao serviço em 97.01.01 .......................................................................................................... 284 

Quadro 82 – Inquérito – Perspectivas de evolução da empresa .................................................................................................. 285 

Quadro 83 – Inquérito – Perspectivas de evolução do sector ...................................................................................................... 286 

Quadro 84 – Inquérito – Perspectivas de evolução do Algarve ................................................................................................... 286 

Quadro 85 – Inquérito – Boas oportunidades de negócio no Algarve? ........................................................................................ 287 

Quadro 86 – Inquérito – Oportunidades de negócio no Algarve .................................................................................................. 288 

Quadro 87 – Inquérito – Importância da formação profissional na actividade ............................................................................. 289 

Quadro 88 – Inquérito – Razões da importância da formação profissional .................................................................................. 290 

Quadro 89 – Inquérito – A actividade requer permanente actualização dos trabalhadores? ....................................................... 291 

Quadro 90 – Inquérito – A formação escolar é suficiente para as funções exercidas?................................................................ 292 

Quadro 91 – Inquérito – Os trabalhadores já participaram em acções de formação? ................................................................. 293 

Quadro 92 – Inquérito – Se sim, todos ou apenas alguns? ......................................................................................................... 293 

Quadro 93 – Inquérito – Se alguns, qual a percentagem de participação aproximada? .............................................................. 294 

Quadro 94 – Inquérito – Objectivos da participação em acções de formação ............................................................................. 294 

Quadro 95 – Inquérito – A empresa tem plano anual de formação? ............................................................................................ 295 

Quadro 96 – Inquérito – Gastos em formação em 1996 .............................................................................................................. 295 

Quadro 97 – Inquérito – Previsão de gastos em formação para 1997 ......................................................................................... 296 

Quadro 98 – Inquérito – Actual funcionamento da empresa ........................................................................................................ 296 

Quadro 99 – Inquérito – Os trabalhadores da empresa têm necessidade de formação? ............................................................ 297 

Quadro 100 – Inquérito – Se sim, todos ou apenas alguns? ....................................................................................................... 298 

Quadro 101 – Inquérito – Se alguns, qual a percentagem aproximada? ..................................................................................... 298 

Quadro 102 – Inquérito – Áreas com maiores necessidades de formação .................................................................................. 299 

Quadro 103 – Inquérito – Tipos de formação mais necessários .................................................................................................. 300 

Quadro 104 – Inquérito – Local de formação ............................................................................................................................... 301 

Quadro 105 – Inquérito – Formadores e meios pedagógicos na empresa .................................................................................. 302 

Quadro 106 – Inquérito – Especificação de meios pedagógicos.................................................................................................. 302 

Quadro 107 – Inquérito – Atitude dos trabalhadores face à formação ......................................................................................... 303 

Quadro 108 – Inquérito – Admissão de trabalhadores permanentes nos últimos 3 anos? .......................................................... 303 

Quadro 109 – Inquérito – Número de trabalhadores permanentes admitidos.............................................................................. 304 

Quadro 110 – Inquérito – Meios de utilizados para recrutar trabalhadores permanentes............................................................ 305 

Quadro 111 – Inquérito – Razões que justificaram a admissão de trabalhadores permanentes ................................................. 306 

Quadro 112 – Inquérito – Dificuldade em recrutar empregados com as características adequadas? ......................................... 307 

Quadro 113 – Inquérito – Qualificações/tarefas mais difíceis de recrutar .................................................................................... 307 

Quadro 114 – Inquérito – Já recorreu ao IEFP para recrutar trabalhadores? .............................................................................. 308 

Quadro 115 – Inquérito – O número de trabalhadores da empresa aumentará num futuro próximo? ........................................ 308 

Quadro 116 – Inquérito – Actividade da empresa ao longo do ano ............................................................................................. 309 

Quadro 117 – Inquérito – Se significativamente diferente, essa variação é… ............................................................................. 310 

Quadro 118 – Inquérito – Se significativamente diferente - positiva, quais os principais aspectos positivos da variação de 

actividade? .......................................................................................................................................................................... 311 

Quadro 119 – Inquérito – Se significativamente diferente - negativa, quais os principais aspectos negativos da variação de 

actividade? .......................................................................................................................................................................... 312 

Quadro 120 – Inquérito – Formas de minimização dos aspectos negativos resultantes da sazonalidade .................................. 313 

Quadro 121 – Inquérito – A sazonalidade é boa oportunidade para a realização de acções de formação? ............................... 314 



As Potencialidades da Região do Algarve 

 

  

 

CIDEC – Centro Interdisciplinar de Estudos Económicos 

Página 355 

 

 

Quadro 122 – Inquérito – Se sim, o que tem faltado para que isso aconteça? ............................................................................ 314 

Quadro 123 – Inquérito – Meses de maior actividade para a empresa ........................................................................................ 315 

Quadro 124 – Inquérito – Meses de menor actividade para a empresa ....................................................................................... 316 

Quadro 125 – Inquérito – Contratação de trabalhadores nos meses de maior actividade? ......................................................... 317 

Quadro 126 – Inquérito – Quantos trabalhadores contrata nos períodos de maior actividade? ................................................... 317 

Quadro 127 – Inquérito – A sazonalidade leva à contratação de mais trabalhadores? ................................................................ 318 

Quadro 128 – Inquérito – Se sim, porque razão mantém mais trabalhadores? ............................................................................ 318 

Quadro 129 – Inquérito – Seria interessante se os trabalhadores tivessem outra ocupação no período baixo com regresso no 

alto? ..................................................................................................................................................................................... 319 

Quadro 130 – Inquérito – Se sim, que actividades que poderiam ser desenvolvidas na época baixa? ....................................... 320 

Quadro 131 – Inquérito – Os trabalhadores que contrata já realizaram estas actividades? ......................................................... 320 

Quadro 132 – Centros de Emprego .............................................................................................................................................. 348 

Quadro 133 – População, empresas e desemprego nas sub-regiões de planeamento propostas .............................................. 349 

 

Índice de Gráficos 

Gráfico 1 - Saldo Natural dos Concelhos ........................................................................................................................................ 23 

Gráfico 2 - IDE no Algarve .............................................................................................................................................................. 28 

Gráfico 3 - Estrutura dos Estabelecimentos Hoteleiros em 1992 .................................................................................................... 33 

Gráfico 4 - Evolução dos Principais Destinos de Férias dos Portugueses ..................................................................................... 35 

Gráfico 5 - Percentagem de Poder de Compra ............................................................................................................................... 42 

Gráfico 6 - População empregada .................................................................................................................................................. 44 

Gráfico 7 - População empregada por sector de actividade ........................................................................................................... 46 

Gráfico 8 - População empregada por sectores de actividade,  1994 e 1995 ................................................................................ 49 

Gráfico 9 - Emprego por Sectores: Método de Dunn (1985-1994) ................................................................................................. 57 

Gráfico 10 - Evolução do Emprego por Dimensão dos Estabelecimentos no Algarve (1985-1994) ............................................... 61 

Gráfico 11 - Emprego por profissões: método de Dunn (1985-1994) ............................................................................................. 66 

Gráfico 12 –Evolução das Taxas de Desemprego (1995-1997) ..................................................................................................... 79 

Gráfico 13 – Evolução do desemprego (milhares) por sexos no Algarve (1996-1997) ................................................................... 80 

Gráfico 14 –Evolução do desemprego (milhares) de jovens e adultos no Algarve (1996-1997) .................................................... 82 

Gráfico 15 – Desempregados segundo o IEFP e segundo o INE  .................................................................................................. 84 

Gráfico 16 –Evolução do desemprego no Concelho de Faro (1995:01 – 1997:09) ........................................................................ 85 

Gráfico 17 –Evolução do desemprego no Concelho de Olhão (1995:01 – 1997:09) ...................................................................... 85 

Gráfico 18 –Evolução do desemprego no Concelho de Albufeira (1995:01 – 1997:09) ................................................................. 86 

Gráfico 19 –Evolução do desemprego no Concelho de Portimão (1995:01 – 1997:09) ................................................................. 86 

Gráfico 20 –Evolução do desemprego no Concelho de Loulé (1995:01 – 1997:09) ....................................................................... 87 

Gráfico 21 – Série longa do desemprego no Algarve (IEFP, 1992:01 - 1997:11) e previsão (1997:12 – 2002:12) ........................ 89 

Gráfico 22 - Empregos criados pelas ILE’s por Sector de Actividade ........................................................................................... 251 

Gráfico 23 - Empregos criados no Sector Secundário 1987/1994 ................................................................................................ 251 

Gráfico 24 - Empregos criados no Sector Terciário ...................................................................................................................... 252 

 



As Potencialidades da Região do Algarve 

 

  

Página 356  

CIDEC – Centro Interdisciplinar de Estudos Económicos 

 

Índice de Figuras 

Figura 1 - O Algarve em Portugal ................................................................................................................................................... 17 

Figura 2 - Concelhos do Algarve .................................................................................................................................................... 19 

Figura 3 - Densidade populacional nos concelhos algarvios, 1995 ............................................................................................... 22 

Figura 4 - Capacidade de Alojamento em 1994 ............................................................................................................................. 31 

Figura 5 – Macro-estrutura das Bolsas de Ideias de Investimento .............................................................................................. 176 

Figura 6 - Zonamento da Região do Algarve ............................................................................................................................... 234 

 



As Potencialidades da Região do Algarve 

 

  

 

CIDEC – Centro Interdisciplinar de Estudos Económicos 

Página 357 

 

 

7.2. BIBLIOGRAFIA E REFERÊNCIAS  

Armstong, Harvey e Taylor, Jim, Regional Economics and Policy, 2.ª edição, Harvester 

Wheatsheaf, Nova Iorque, 1993. 

Benko, Georges e Lipietz, Alain, As Regiões Ganhadoras – Distritos e Redes: Os Novos 

Paradigmas da Geografia Económica, CELTA Editora, Oeiras, 1994. 

Boissonnat, Jean, Une histoire d’avenir: contribuitions pour un dévelopment plus durable, 

Opération Interministrielle Environment-Formation-Emploi, Rennes, 1998. 

Bridges, William, Jobshift – How to prosper in a workplace without jobs, Nicholas Brealey 

Publishing Ltd., Londres, 1995. 

Bruner, R. (dir.), Les villes Europeénnes, Reclus-DATAR, Montpellier, 1989. 

Castells, Manuel, "High technology, economic restructing and the urban-regional process 

in the United States", in Castells, M. (ed.) High technology, space and society, Sage, Beverly 

Hills, 1985, pp. 11-40. 

Castells, Manuel, "Mudança tecnológica, reestruturação económica e a nova divisão espa-

cial do trabalho", Sociedade e Território, n.º 3, Ed. Afrontamento, Porto, Julho, 1985, pp. 

112-121. 

CCE, Green Paper: European Social Policy, Consultative document, CECA-CEE-CEEA, 

Bruxelas – Luxemburgo, 1993 

CCE, "Croissance, compétitivité, emploi - Les défis et les pistes pour entrer dans le XXIº 

siècle - Livre blanc", Bulletin des Communautés européenes, Supplément 6/93, CECA-CEE-

CEEA, Bruxelas - Luxemburgo, 1993. 

CCE, “Les initiatives locales de dévelopment et d’emploi”, Office des Publications Officielles 

des Communautés Européenes, Luxemburgo, 1995. 

CCRAlgarve, Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve, Comissão de Co-

ordenação da Região do Algarve, Faro, Agosto, 1990. 

CCRAlgarve, Plano Energético da Região do Algarve, Comissão de Coordenação da Região 

do Algarve e Perform Energia (em colaboração com a Universidade do Algarve), Faro, Agos-

to, 1990. 

CCRAlgarve, Enquadramento Estratégico para a Região do Algarve 1994-1999, Comissão 

de Coordenação da Região do Algarve, Faro, 1994. 

CIDEC, Levantamento das Necessidades de Formação Profissional na Península de Setú-

bal, Estudo do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), Lisboa, 1993. 

CIDEC, Bolsas de Ideias de Investimento: Metodologias e Processos de Elaboração e Actua-

lização (Relatório Final Preliminar), Estudo AQS.106/96 do Instituto de Emprego e Forma-

ção Profissional (IEFP), Lisboa, Novembro, 1997. 



As Potencialidades da Região do Algarve 

 

  

Página 358  

CIDEC – Centro Interdisciplinar de Estudos Económicos 

 

Comité de Liasion des Comités de Bassin d’Emploi, “Construire un Projet de Territoi-

re – du diagnostique aux strategies”, ed. Ministério do Equipamento, dos Transportes e da 

Habitação do Governo Francês, Setembro, 1997. 

Delors, Jacques, Giving a new dimension to fight against exclusion, E.E.I.G., Lille, 1993. 

DGT/CCRAlgarve/RTA, PRTA – Plano Regional de Turismo do Algarve, Direcção Geral 

do Turismo, Comissão de Coordenação da Região do Algarve, Outubro, 1994. 

Friedmann, John e Weaver, Clyde, Territory and Function, E. Arnold, Londres, 1979. 

Girardi, R., Regional equilibrium growth and disequilibrium dinamics, a location elastici-

ty approach, Universidade Erasmus, Roterdão, 1993. 

Globalgarve, Relatório de Execução, IQADE – Implementação e Qualificação de Agências 

de Desenvolvimento, Faro, Outubro, 1997. 

IEFP, Concelhos – Desemprego Registado e Rácios de Desemprego por Concelhos – 3º Tri-

mestre de 1997, Lisboa, 1997. 

IEFP, Plano de Actividades da Região do Algarve 1996, Faro, 1995. 

IEFP, Plano de Actividades da Região do Algarve 1997, Faro, 1996. 

IEFP, Plano de Actividades e Orçamento da Região do Algarve 1998, Faro, 1997. 

INE, Anuário Estatístico da Região do Algarve, 1995. 

INE, Inquérito ao Emprego, 1995. 

Lopes, A. Simões, Desenvolvimento Regional: Problemática, Teoria, Modelos, 3.ª edição, 

Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1987. 

Méda, Dominique, Une histoire d’avenir: contribuitions pour un dévelopment plus dura-

ble, Opération Interministrielle Environment-Formation-Emploi, Rennes, 1998. 

MPAT, Programa Operacional da Região do Algarve, Quadro Comunitário de Apoio – Pla-

no de Desenvolvimento Regional 1994-1999, Ministério do Planeamento e Administração do 

Território, Secretaria de Estado do Planeamento e do Desenvolvimento Regional, Janeiro, 

1994. 

OEFP, Folha Informativa “Os mercados locais de trabalho” 2º Trimestre de 1997, Lisboa, 

1997 

Porter, Michael, The competitive advantage of nations, MacMillan Press, Londres, 1990. 

Porter, Michael, “Pré-relatório da Monitor Company – Novo Paradigma para a construção 

da Competitividade Portuguesa”, Factor 4, n.º 5, 1993. 

Porter, Michael, “Projecto de competitividade: o 1.º relatório”, Expresso, Lisboa, 13 de No-

vembro de 1993. 

Santos, Boaventura Sousa, “O público, o privado e os híbridos”, in O Público, 16 de 

Março de 1998. 

Santos, Boaventura Sousa, “O Estado, as relações salariais e o bem-estar social na semi-

periferia: o caso português”, in Santos, B. S. (coordenador), Portugal: um retrato singular, 

Centro de Estudos Sociais e Edições Afrontamento, 1993. 

Santos, Boaventura Sousa, Pela Mão de Alice, 1994. 

Syret, Stephen, Local Development, 2.ª Edição, Ashgate Publishing Company, Averbury, 

EUA, 1996. 



As Potencialidades da Região do Algarve 

 

  

 

CIDEC – Centro Interdisciplinar de Estudos Económicos 

Página 359 

 

 

 


