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AMAL lança
fórum internacional
de mobilidade
em maio

Com um investimento de 25 
milhões de euros no horizon-
te para projetos que inovem a 
mobilidade urbana, transpor-
tes públicos e governação di-
gital, a Comunidade Intermu-
nicipal do Algarve (CI-AMAL) 
está a organizar um fórum 
para dar a conhecer algumas 
das ofertas de serviços e equi-
pamentos que hoje estão dis-
poníveis no mercado. A ideia 
é mostrar algumas das solu-
ções que a região poderá vir 
a beneficiar até 2020, e sen-
sibilizar entidades oficiais e 

público. Assim, o  «Next.Mov 
– SmartRegion Summit» está 
agendado para 18 e 19 de 
maio no Autódromo Interna-
cional do Algarve (AIA). Terá 
um espaço para exposições 
(showroom) com a presença 
de empresas e entidades com 
mais representatividade no 
sector em Portugal. A previ-
são é ter entre 40 a 50 exposi-
tores. Está a ser equacionada 
a possibilidade de os visitan-
tes realizarem test drives nos 
vários veículos elétricos pre-
sentes. Outro atrativo é um 

programa de debates e pai-
néis temáticos, a acontecer ao 
longo dos dois dias.  

Esta iniciativa será coor-
denada em parceria com a 
Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regio-
nal (CCDR) do Algarve, com o 
apoio das autarquias, em parti-
cular da Câmara Municipal de 
Portimão, comportando uma 
área profissional muito voca-
cionada para os municípios. 

A organização está a 
equacionar a participação de 
operadores turísticos, e tam-

O evento «Next.Mov – SmartRegion Summit» 
juntará várias vertentes da mobilidade, transportes 
amigos do ambiente, viaturas elétricas e soluções 
de gestão autárquica inteligentes no Autódromo 
Internacional do Algarve

Luís Graça | Deputado e vereador do PSoPINIão

Este verão, quando voltar a 
entrar na água transparente 
da Culatra, levarei para com-
panhia o Lezinho. Alto como o 
mastro de um navio, foi viver 
para os Hangares, na ilha da 
Culatra, com os avós e os pais, 
quando tinha seis anos. Sala-
zar era o presidente do con-
selho de ministros e Portugal 
ainda não tinha descoberto os 
prazeres dos banhos de praia.

Viveu com outras famílias 
como a sua, no que sobrava de 
um dos hangares construídos 
para abastecer os hidroaviões 
da Primeira Guerra Mundial 
até que a Marinha, perante o 
perigo de derrocada do edifí-
cio, os obrigou a sair, embora 
permitindo que construíssem, 
ali mesmo ao lado, um abrigo, 
sem água, esgotos ou eletrici-
dade, mas ao qual, mesmo as-
sim, deram o nome de casa.

O Lezinho é viveirista. Fez 
a escola primária na Culatra, 
sempre viveu nos Hangares, 
mas a sua casa era uma das 
que PSD e CDS notificaram 

para demolir. A intenção da 
Direita, depois de ter derru-
bado mais de uma centena de 
casas na Praia de Faro e con-
sensualizado com a Câmara 
um Plano de Urbanização que 
prevê (ainda) a demolição de 
largas dezenas de habitações 
na zona central da ilha, era fa-
zer desaparecer os núcleos 
dos Hangares e do Farol e, no 
prazo de 10 anos, o próprio 
núcleo piscatório da Culatra. 
Retirar as pessoas das ilhas 
era o único objetivo de PSD e 
CDS e era também esse o úni-
co propósito da ARH/APA Al-
garve, que controlava a Socie-
dade Polis.

A Direita não entende que 
é impossível proteger o am-
biente atacando as pessoas e 
que um parque natural, como 
o da Ria Formosa, localiza-
do numa frente urbana com 
250 mil habitantes, não pode 
ser impermeável à presença 
humana. E seguramente, não 
pode deixar de compatibili-
zar a defesa da biodiversida-

de, com o direito daqueles que 
sempre viveram na e da Ria 
Formosa a ali permanecer.

Em abril, só um cama-
leão erguido pela Câmara de 
Olhão, travou em Tribunal o 
ímpeto demolidor do Gover-
no PSD e CDS, perante o si-
lêncio cúmplice da mesma co-
ligação de Direita na Câmara 
de Faro, de quem não se co-
nhece uma ideia sobre o que 
pretende para a Ria Formosa, 
uma das sete maravilhas de 
Portugal.

Mas tão radical quanto a 
Direita que queria a demoli-
ção de todas as casas, é agora 
a posição regional de comu-
nistas e bloquistas, que sus-
tentam que nem uma casa, 
mesmo que seja de férias, lo-
calizada em domínio público 
hídrico e em zona de risco e 
de leito de cheia possa ser re-
tirada. O populismo, que tam-
bém existe à Esquerda, chega 
mesmo para dizer que se pre-
tende construir resorts turís-
ticos, proibidos por toda a es-

pécie de regulamentos nacio-
nais e europeus em vigor.

Tenho muito orgulho em 
ter sido coautor, com o pre-
sidente do Grupo Parlamen-
tar do PS, Carlos César, de um 
projeto de resolução que pro-
põe uma intervenção sensata 
para a Ria Formosa, estabele-
cendo um pacto entre a defe-
sa do ambiente e o direito da-
queles que sempre viveram 
na e da Ria Formosa, em con-
tinuarem ali a viver. 

Em primeiro lugar, atri-
buição de licenças para os 
pescadores, mariscadores e 
viveiristas do núcleo da Cula-
tra, por 30 anos, renováveis e 
transmissíveis aos filhos, caso 
mantenham ali a sua primeira 
habitação ou a atividade ma-
rítima dos pais. Em segundo 
lugar, a contenção das demo-
lições a uma faixa de 40 me-
tros de distância da água, re-
duzindo as demolições ape-
nas às casas de férias em do-
mínio público hídrico e em 
zona de de risco e de leito de 

Ria Formosa: políticos que 
honram a palavra dada

cheia, pois não é hoje em dia 
ambientalmente admissível 
defender segundas habita-
ções em cima da água. Em ter-
ceiro lugar, a retoma do Pla-
no de Ordenamento da Orla 
Costeira (POOC Vilamoura / 
Vila Real de Santo António) 
para o reconhecimento dos 
núcleos dos Hangares e do 
Farol. E por fim, um progra-
ma de investimentos na des-
poluição da Ria, de que é me-
lhor exemplo a nova Estação 
de Tratamento de Águas Re-
siduais (ETAR) Faro/ Olhão, 
um investimento superior a 
26 milhões de euros já lan-
çado por este governo e em 
construção. E ainda um plano 
plurianual de dragagens que 
garanta a navegação e a boa 
renovação das águas com o 
aproveitamento dos dragados 
para reforço do cordão dunar.

Defender as primeiras ha-
bitações, o direito dos pesca-
dores, viveiristas e marisca-
dores, a continuar a viver na 
Ria Formosa, reconhecer os 
núcleos do Farol e dos Hanga-
res compatibilizando a histó-
rica presença do Homem com 
a salvaguarda da natureza, a 
proteção da biodiversidade 
e a valorização ambiental foi 
o que defendemos antes das 

eleições e é o que estamos ri-
gorosamente a cumprir agora, 
no Parlamento e no governo.

Bem pode o PCP fazer 
do medo o seu principal ati-
vo político junto das pessoas, 
que estas sabem que foi gra-
ças ao Partido Socialista que 
passámos da demolição de 
mais de 400 habitações - to-
das as casas dos Hangares e 
do Farol Sul, como queria o 
PSD e o CDS - para pouco mais 
de 50, limitadas a uma zona 
de risco específica. Bem pode 
agitar fantasmas e Adamasto-
res que os ilhéus sabem que 
«palavra dada é palavra hon-
rada» e que, como já garantiu 
o primeiro-ministro António 
Costa na Assembleia da Re-
pública, não haverá mais de-
molições além das que estão 
sinalizadas na faixa de risco 
dos 40 metros.

Este verão, irei ver o pôr-
do-sol sentado na umbreira 
da porta de casa do Lezinho, 
com a sua mulher e os filhos, 
com os seus vizinhos dos 
Hangares e do Farol. Falare-
mos de pesca e de ostras com 
o Gaspar e da cor das bugan-
vílias da casa da Vanessa no 
Farol e demonstraremos que 
os políticos, como os grãos de 
areia, não são todos iguais.

bém de ONG ligadas ao am-
biente, para participarem 
numa mostra sobre «Cycling 
& Walking» na região. 

Haverá um evento prin-
cipal de debate sobre «Sis-
temas inteligentes para uma 
mobilidade urbana sustentá-
vel», em formato de três pai-
néis de 1h30, com interve-
nientes regionais, nacionais 
e internacionais, convidados 
pela AMAL, e um encontro so-
bre «Mobilidade Elétrica». No 

que toca à educação, está pre-
visto um «Encontro Nacio-
nal de Ensino Tecnológico», 
para envolver a rede de esco-
las secundárias e o IEFP, além 
de um espaço para as univer-
sidades mostrarem a oferta 
formativa e projetos de inves-
tigação em curso. A Associa-
ção Nacional de Jovens Em-
presários (ANJE) e o Centro 
Regional de Inovação do Al-
garve (CRIA) da Universida-
de do Algarve vão estar a car-

go do espaço «start-up». De-
verá haver um espaço «Algar-
ve Smart Region» com a forte 
participação dos municípios, 
de agências e empresas públi-
cas e privadas da região.

Prevê-se entre 1500 e 
2000 participantes (metade 
dos quais vindos de fora da 
região) por dia. A iniciativa 
terá entrada livre. O progra-
ma está em atualização em 
http://www.smartregion.pt/
nextmov/




