Página Web 1 de 1

Director: José Mateus Moreno
Chefe de Redacção: Edgar Pires

Região Sul > Economia > Notícia

Especialistas europeus discutiram orientações na lógica
do Crescimento Inteligente em Faro
Sete dezenas de especialistas europeus estiveram em Faro, onde participaram, na semana passada, num debate sobre as novas
orientações estratégicas na lógica do Crescimento Inteligente (RIS3).
O evento decorreu na sede da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, no âmbito da
preparação do próximo período de programação de fundos comunitários (2014/2020), visando o envolvimento e troca de ideias
entre regiões que, tal como o Algarve, apresentam uma forte especialização no sector turístico.
Para além do presidente da CCDR/Algarve, David Santos, este encontro contou com as participações do consultor da DG REGIO
para o governo português em Crescimento Inteligente, Philip Cooke, do presidente do Turismo do Algarve, Desidério Silva, do
reitor da Universidade do Algarve, João Guerreiro, da representante da região de Basilicata, Patrizia Minardi, do presidente da
Associação Croata das Agências de Viagens, Zeljko Trezner, entre outras personalidades.
No segundo e último dia dos trabalhos, na sexta-feira, os 70 especialistas de 18 diferentes regiões europeias presentes
concentraram os seus esforços nas conclusões, participando no encontro «Peer Review», uma metodologia dinamizada pelas
regiões do Algarve, Sicília (Itália), Rhône – Alpes (França), Kujawsko-Pomorskie (Polónia), que mobilizou a participação de todos
membros da Plataforma de Crescimento Inteligente ( RIS3).
As apresentações da iniciativa encontram-se disponíveis no sítio http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/9th-peer-review-4-5-july2013.
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Técnicos internacionais ajudam o Algarve a caminhar
para a Especialização Inteligente
Por Hugo Rodrigues ⋅ 9 de Julho de 2013 ⋅ 09:35 ⋅ Comentar
Temas CCDRA, Empresas, Inovação, Turismo, Universidade do Algarve

Especialistas internacionais estiveram no final da passada semana na Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), em Faro, para ajudar o
Algarve a montar uma estratégia de Especialização Inteligente para o futuro, num
encontro realizado no âmbito da plataforma europeia S3 (S elevado ao cubo).
Um evento focado no setor do Turismo, a principal indústria da região, mas cujo
objetivo foi encontrar formas de alargar a cadeia de criação de valor no Algarve.
A CCDR do Algarve está próximo de concluir a estratégia para a região para os anos
que aí vêm e encontrar uma forma de se diferenciar é uma das exigências da União
Europeia, no Quadro comunitário de Apoio que começa em 2014. «Achamos que, no
máximo no mês que vem, já haverá uma versão quase final da estratégia», revelou ao
Sul Informação o presidente da CCDR do Algarve David Santos.
A iniciativa foi muito orientada para sessões de trabalho fechadas, entre os especialistas
convidados e atores públicos e privados da região, mas também contou com um
momento voltado para o exterior, o seminário «Turismo e Especialização Inteligente»,
que decorreu na quinta-feira à tarde. Aqui, foi possível conhecer alguns casos de
sucesso de “Smart Specialization” ligados ao Turismo.
A diversificação das atividades económicas da região, usando o Turismo como motor, é
um objetivo do qual se tem falado muito, sem nunca se ter conseguido encontrar uma

estratégia efetiva para o atingir. Neste momento, encontrar uma Especialização
inteligente «é um imperativo comunitário».

«Conseguimos
que a plataforma [da UE] da especialização inteligente S3 fizesse aqui uma sessão»,
disse David Santos. Esta foi, de resto, «a primeira sessão que a plataforma S3 dedicou
ao setor do turismo». Ao Algarve, vieram técnicos de muitos países, como «Sérvia,
Croácia, Noruega, Espanha, Itália, França, Holanda e Dinamarca, entre outros, para
explicar estratégias de inovação ligadas ao Turismo».
«Na manhã de hoje [quinta-feira, dia 4 de julho] tivemos uma reunião fechada às
regiões de Portugal, onde as cinco regiões-plano, os Açores e a Madeira apresentaram
as suas estratégias de Especialização inteligente. Ainda não estão concluídas, mas estão
já numa fase muito adiantada», revelou.
Da parte da tarde decorreu a sessão à margem da qual David Santos falou com o nosso
jornal, onde foram apresentados vários casos de inovação no setor turístico. «A
Especialização Inteligente tem muito a ver com a inovação, o que na nossa óptica é
pegar no que é “velho” e fazê-lo de novo», disse.
«Este tipo de estratégia tem a ver com o território, com aquilo que é endógeno da
região», revelou David Santos. Daí que a CCDRA procure focar a Especialização
Inteligente não apenas em variar a oferta Turística, mas também apostando noutros
setores, como «o Mar, a Agricultura, a Agroindústria e as energias renováveis».

Especialização Inteligente só é possível com união

A CCDRA está a liderar a criação de uma estratégia para a região, mas a sua
implantação depende de toda a comunidade. Organismos públicos, empresas e outras
entidades privadas e a Universidade do Algarve são chamados a trabalhar juntos, para
possibilitar uma verdadeira Especialização Inteligente.
«Esta iniciativa foi muito importante, porque tivemos a oportunidade de conhecer
experiências diferentes», considerou o presidente da Associação Empresarial da Região
do Algarve Vítor Neto, à margem do seminário.
O líder associativo deu o exemplo da Croácia, «um país que aumentou o número de
turistas de 5 para 10 milhões em poucos anos». Um exemplo entre muitos, bem
diversificados, mas muito úteis. «O Turismo é um pouco isto: todas as regiões são
diferentes, mas têm problemas em comum», disse.
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The Algarve?s Commission for Regional Development and Coordination (CCDR) is organising a debate on
tourism with other European regions at its auditorium in Faro on July 4
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The Algarve?s Commission for Regional Development and Coordination (CCDR) is organising a debate
on tourism with other European regions at its auditorium in Faro on July 4.
Part of the planning stage for the National Strategic Reference Framework 2014-2020 (QREN), the
event will focus on solutions for the development of the Algarve?s business sectors under the
guidelines of the European Union?s Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation
(RIS3).
The debate, which will be simultaneously translated into English and Portuguese, will be attended by
the Portuguese Secretary of State for Tourism, Adolfo Mesquita Nunes; the manager of the
Operational Programme Algarve 21, David Santos; the president of the Algarve Tourism Board,
Desid?rio Silva; and a wide panel of specialists from other European regions.
One of such experts is Philip Cooke from the University of Cardiff, Wales, who is also an advisor for
the European Commission?s Directorate-General for Regional Policy. Cooke works closely with the
Portuguese government to find solutions for the country as part of RIS3.
One of the requirements imposed by the RIS3 guidelines is a mandatory regional innovation plan
focused on results. The philosophy behind this EU project is to use the regions? resources to create
added value and new products, which will increase competitivity and the regions? notoriety at an
international level. The final goal of the project is to create qualified jobs that are sustainable in the
long-term.
As the country?s main tourism region, the Algarve ?must find an adequate way of forcing interactions
in the chain value of traditional business sectors through its main activity, tourism,? said the region?s
CCDR in a press release published on its website.
According to the CCDR, this is why one of the main topics of the debate will be the relation between
tourism and traditional sectors, as well as the solutions found by other regions with a similar business
fabric as the Algarve?s. The event will also see the presentation of international projects, namely from
the IT and communication fields.
Attendance is free. Registrations can be made at CCDR?s website.
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The future of tourism
debated in Faro
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The event will focus
on solutions for the
development of the Algarve’s
business sectors under the
guidelines of the European
Union’s Research and
Innovation Strategies for
Smart Specialisation
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Algarve discute
o turismo no
horizonte 2014-2020
Vai ter lugar na CCDR Algarve em Faro, no dia 4 de
julho, um debate com regiões
europeias, que tal como o Algarve apresentam forte especialização no setor turístico.
O evento ocorre no âmbito da preparação do próximo período de programação
2014-2020, e visa discutir a
abordagem da região ao desenvolvimento futuro dos
seus setores, no contexto
dos desafios colocados pelas orientações estratégicas
do Crescimento Inteligente
(RIS3).
Este encontro contará com as presenças do secretário de Estado do Turismo Adolfo Mesquita Nunes,
do Gestor do PO Algarve 21
David Santos, e com um vasto leque de parceiros e especialistas de diferentes regiões
europeias, que irão contribuir para a discussão da temática, entre os quais o Prof.
Philip Cooke, da Universidade de Cardiff, consultor da
DG REGIO para o governo
português em Crescimento
Inteligente (RIS3).
A estratégia de especialização inteligente, impõe a
definição de um Plano Regional de Inovação, centrado

nos resultados e na transferência de conhecimento para
o mercado, reforçando a capacidade de captura de valor
a partir dos recursos endógenos e de afirmação da notoriedade e competitividade
da região em termos internacionais, criando por esta via,
postos de trabalho sustentáveis no tempo, e cada vez
mais qualificados.
O Algarve, como principal região turística do país,
com uma concentração da
sua economia em torno do
cluster do turismo e do lazer, têm nesta matéria, que
encontrar a capacidade adequada de forçar a relação e as
interações da cadeia de valor
dos setores tradicionais com
a sua principal atividade, o
turismo.
O workshop do dia 4,
centra-se nos mecanismos de
formalização da relação entre
o turismo e os restantes setores, e nos caminhos seguidos por regiões com o mesmo
tipo de concertação setorial.
Na ocasião, serão apresentados projetos internacionais, nomeadamente na área
das TIC’s, que irão contribuir para a discussão da temática.

Licenciamento
zero em Albufeira
Abrir um hotel, um restaurante, uma oficina, ou outro pequeno negócio é muito mais fácil desde o passado
dia 2 de maio, com a entrada em vigor do Decreto-Lei
nº 48/2011 que simplifica a
abertura e a modificação de
determinados negócios, introduzindo um regime simplificado de instalação e funcionamento, a que se chamou
«Licenciamento Zero».
Para explicar o que é que
muda a partir de agora, o Município de Albufeira vai promover uma sessão pública de
esclarecimento, no próximo
dia 3 de julho, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.
Os temas a abordar na
sessão são: «Ocupação da Via
Pública, Publicidade, Horários de Funcionamento e
Equipamentos Amovíveis»,
«Urbanismo» e «Balcão do
Empreendedor». Os oradores
são todos técnicos da autarquia, entre os quais se destaca
António Nóbrega por recentemente ter apresentado no
Auditório Municipal a obra
«Licenciamento Zero», legis-

lação anotada e comentada.
A sessão de encerramento irá ficar a cargo de Ana
Pífaro, vereadora com o pelouro da Modernização Administrativa, a quem coube a
responsabilidade de aplicar a
legislação no concelho. Para
o efeito foi necessário criar
vários regulamentos «tendo em conta que Albufeira é
um concelho com caraterísticas especiais, não podendo
reger-se pela lei geral no seu
todo. Foi necessário aplicar
nova lei à realidade do município de modo a que todos ficassem melhor servidos. Estamos pois perante uma nova
realidade que irá facilitar a
vida de todos», afirma.
Refira-se que a introdução deste novo regime dispensa os empresários de dezenas de licenças obrigatórias,
simplificando o processo de
licenciamento das atividades
económicas,
contribuindo
para estimular o desenvolvimento do tecido empresarial
e aumentar a competitividade entre as várias regiões do
País.
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Algarve quer estar mais próximo
de Espanha
O Algarve quer passar a ser
uma das primeiras escolhas
dos espanhóis para férias e dilatar a sua promoção nos territórios transfronteiriços de
proximidade, como o andaluz, objetivos que poderão ser
alcançados já este ano graças
ao protocolo assinado ontem
em Faro entre o Turismo do
Algarve e a Diputación Provincial de Sevilla.
«Queremos ter mais visibilidade enquanto destino turístico em Espanha, por
isso firmámos este protocolo que será recíproco em termos promocionais, uma vez
que nos permitirá concretizar
projetos que valorizem os territórios algarvio e andaluz»,
explicou o presidente do Turismo do Algarve Desidério
Silva, na cerimónia de ratifi-

cação do documento que foi
assinado no dia 10 de junho
em Sevilha.
A partir deste mês, o Algarve e Sevilha vão estar
prontos para iniciar a cooperação turística que ao longo
de um ano dinamizará a oferta dos dois destinos ibéricos
através da promoção dos seus

produtos turísticos complementares.
Para Desidério Silva, o
protocolo deverá ainda permitir «aumentar o fluxo de
visitantes espanhóis no sul
de Portugal e de portugueses na província de Sevilha, o
que será muito positivo para
a hotelaria, restauração e co-

mércio de ambos os territórios», concluiu perante a comitiva espanhola liderada
pela vice-presidente da Diputación Provincial de Sevilla
María Dolores, que se deslocou de propósito ao Algarve
para a cerimónia e para apresentar o destino Sevilha aos
algarvios.
A província de Sevilha
tem mais de 14.000 km2 de
superfície e uma população
que supera os 1,8 milhões de
habitantes, sendo a mais extensa e povoada da Andaluzia. Além disso, a sua localização central no vale de
Guadalquivir faz dela um território especialmente bem ligado tanto com as outras províncias andaluzas como com
o resto da geografia nacional
e internacional.

Salão Imobiliário de Portugal
tem nova comissão organizadora
Luís Lima, presidente da CIMLOP – Confederação da
Construção e do Imobiliário
de Língua Oficial Portuguesa e da APEMIP – Associação
dos Profissionais e Empresas
de Mediação Imobiliária de
Portugal foi eleito, por unanimidade, presidente da Comissão Organizadora do principal certame de imobiliário
em Portugal, o Salão Imobiliário de Portugal (SIL).
O SIL 2013 já foi apresentado na passada semana
e terá lugar entre os dias 9 e
13 de outubro. Este ano tem
como tema a internacionalização. O presidente da AIP
– Feiras, Congressos e Evento Jorge Rocha de Matos, que
é também reconhecidamente
um fervoroso adepto de uma
estratégia de internacionalização alavancada na CPLP
– Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa, afirmou
que este será o tema prioritário, estando previstas diversas iniciativas que promovam
a captação de investidores estrangeiros para Portugal, especialmente de Moçambique,
França, Reino Unido, Brasil, Macau/China e Luxemburgo. Luís Lima, presidente da comissão organizadora
do SIL, defendeu que «a saída do imobiliário passa pela
internacionalização.
Temos que ir à procura
de investidores, mas cuidar
da nossa casa, porque ninguém nos compra se não cuidarmos dela. Devemos aproveitar as nossas boas ligações
com os países da CPLP e com
o Oriente».
No certame estará um espaço dedicado aos países de

Língua Oficial Portuguesa,
onde, por via da CIMLOP,
estarão representados os seguintes país: Brasil, Cabo
Verde, Moçambique, Angola,
Guiné Bissau e Macau/China.
Será também realizada uma
Rodada de Negócios com empresários do setor da construção e do imobiliário, um encontro de speed networking
em que os empresários portugueses podem aproveitar para
ampliar a sua rede de contactos, trocar informações, estimular a criação de parcerias e
abrir portas para novas ideias
e mercados.
No evento irá ainda decorrer a tomada de posse dos
novos órgãos sociais da CIMLOP, cujo presidente, Luís
Lima, foi reeleito para um
novo mandato no passado
mês de Abril e uma conferência do setor imobiliário no
âmbito dos países da CPLP.
Sandra Fragoso, gestora do SIL, referiu que este é
o momento ideal para captar
investimento, devido à qualidade e segurança da oferta portuguesa neste setor e
acrescentou: «vendem-se, todos os anos, cerca de 100.000
imóveis no sul da Europa,

destes 100.000, apenas 4% são
comprados em Portugal. Temos que combater estes nú-

meros!». Para tal, sublinhou
que a captação de investidores estrangeiros, começou a
concretizar-se já desde o início do ano, estratégia definida em plano que reforça a politica de internacionalização
do Salão.
A APEMIP no Salão Imobiliário de Portugal dá assim
o seu forte contributo para a
dinamização do imobiliário
com eventos que promovem
encontros entre empresários,
potenciando negócios, com o
tema da captação de investimento estrangeiro
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Algarve discute turismo no horizonte 2014-2020
com regiões europeias
O auditório da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, em Faro,
acolhe, no próximo dia 4 de julho, um debate com regiões europeias com forte especialização no sector
turístico.
O evento ocorre no âmbito da preparação do próximo período de programação 2014-2020 e visa discutir a
abordagem da região ao desenvolvimento futuro dos seus setores, no contexto dos desafios colocados
pelas orientações estratégicas do Crescimento Inteligente (RIS3).
Este encontro contará com as presenças do secretário de Estado do Turismo, Adolfo Mesquita Nunes, do
gestor do PO Algarve 21, David Santos, e com um vasto leque de parceiros e especialistas de diferentes
regiões Europeias, que irão contribuir para a discussão da temática.
Destaque para a presença de Philip Cooke, da Universidade de Cardiff (País de Gales), consultor da DG
REGIO para o governo português em Crescimento Inteligente (RIS3).
A estratégia de especialização inteligente impõe a definição de um plano regional de Inovação, centrado
nos resultados e na transferência de conhecimento para o mercado, reforçando a capacidade de captura
de valor a partir dos recursos endógenos e de afirmação da notoriedade e competitividade da região em
termos internacionais, criando por esta via, postos de trabalho sustentáveis no tempo, e cada vez mais
qualificados.
O Algarve, como principal região turística do país, “com uma concentração da sua economia em torno do
«cluster» do turismo e do lazer”, tem, nesta matéria, “que encontrar a capacidade adequada de forçar a
relação e as interações da cadeia de valor dos setores tradicionais com a sua principal atividade, o
turismo”, defende a CCDR.
O workshop do dia 4 de julho centra-se nos mecanismos de formalização da relação entre o turismo e os
restantes setores, e nos caminhos seguidos por regiões com o mesmo tipo de concertação sectorial.
Na ocasião, serão apresentados projetos internacionais, nomeadamente na área das tecnologias de
informação e comunicação, que irão contribuir para a discussão da temática.
Mais informações sobre o evento, incluindo o programa e inscrições, podem ser consultadas no sítio
http://www.ccdr-alg.pt.
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Algarve discute o Turismo no horizonte 2014-2020 com
regiões europeias
Por Sul Informação ⋅ 20 de Junho de 2013 ⋅ 14:07 ⋅ Comentar
Temas CCDR, Faro, Turismo, União Europeia

Um debate com Regiões Europeias, que, tal como o Algarve, apresentam forte
especialização no setor turístico, vai ter lugar na CCDR Algarve, em Faro, na tarde do
próximo dia 4 de julho.
O evento ocorre no âmbito da preparação do próximo período de programação 2014-2020, e
visa discutir a abordagem da região ao desenvolvimento futuro dos seus setores, no contexto
dos desafios colocados pelas orientações estratégicas do Crescimento Inteligente (RIS3).
Este encontro contará com as presenças do secretário de Estado do Turismo Adolfo Mesquita
Nunes, do gestor do PO Algarve 21 David Santos, e com um vasto leque de parceiros e
especialistas de diferentes regiões Europeias, que irão contribuir para a discussão da temática,
entre os quais Philip Cooke, da Universidade de Cardiff, consultor da DG REGIO para o
governo português em Crescimento Inteligente (RIS3).
A estratégia de Especialização Inteligente impõe a definição de um Plano Regional de
Inovação, centrado nos resultados e na transferência de conhecimento para o mercado,
reforçando a capacidade de captura de valor a partir dos recursos endógenos e de afirmação da
notoriedade e competitividade da Região em termos internacionais, criando por esta via,
postos de trabalho sustentáveis no tempo, e cada vez mais qualificados.
«O Algarve, como principal região turística do país, com uma concentração da sua economia
em torno do cluster do Turismo e do Lazer, tem, nesta matéria, que encontrar a capacidade

adequada de forçar a relação e as interações da cadeia de valor dos setores tradicionais com a
sua principal atividade, o Turismo», salienta a CCDR em nota de imprensa.
O workshop do dia 4 centra-se nos mecanismos de formalização da relação entre o Turismo e
os restantes setores e nos caminhos seguidos por regiões com o mesmo tipo de concertação
setorial.
Na ocasião, serão apresentados projetos internacionais, nomeadamente na área das TIC, que
irão contribuir para a discussão da temática.
Mais informação sobre a Plataforma RIS3 está disponível em
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home.
Inscrições e programa em www.ccdr-alg.pt.
PROGRAMA:
14:00 – 14:30 – Registo
PARTE I: Sessão Plenária – Turismo e Especialização Inteligente
14:30 -15:30
-Boas Vindas ao Algarve, David Santos – Presidente da CCDR Algarve
-O Algarve e o Turismo no horizonte 2014-2020, Desidério Silva – Presidente do Turismo do
Algarve
-Romper com os “lock-in” regionais: Como diversificar as indústrias dominantes, Professor
Philip Cooke – Universidade de Cardiff e consultor para o governo Português em RIS3
15:30 – 16:45
Painel de discussão: Turismo enquanto prioridade RIS3
Intervenções dos representantes do sector, autoridades regionais e investigadores, seguida de
debate
-Patrizia Minardi, Autoridade de Gestão do Programa Operacional FEDER da região de
Basilicata, Itália
-João Romão (Universidade do Algarve e VU Universidade de Amesterdão)
-Vitor Neto (Presidente da Associação Empresarial da Região do Algarve)
-Zeljko Trezner (Presidente da Associação Croata de Agentes de Viagem, membro da
European Travel Agents’ and Tour Operators’ Association )
16:45 – 17:00
Coffee break
17:00 – 18:00
As TICs para um turismo inovador
Exemplos de projetos de diferentes Regiões Europeias
-Miguel Piñol (TurisTEC, http://www.turistec.org/)
-María Gracia Benítez (Project ROUTE 2.0, http://www.route-20.eu/)
-Representante do projeto DANTE (http://danteproject.eu/) (a confirmar)

18:00 – 18:20
A abordagem de Portugal ao Turismo, Adolfo Mesquita Nunes – Secretário de Estado do
Turismo

