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Faro recebe especialistas
internacionais para debate
sobre Desenvolvimento Local
Especialização inteligente
é o principal tema da conferência internacional «Desenvolvimento Local», que
decorre na Universidade do
Algarve entre esta quinta-feira, dia 25, e sábado, 27 de
maio.
A iniciativa conta com
a participação de vários especialistas de renome internacional, como Gioacchino Garofoli, José Reis, Elvira
Uyarra, António Vázquez
Barquero, Teresa Noronha,
Stuart Holland, Josep-Antoni
Ybarra, Gabi Dei Ottati ou
Claude Courlet.
A sessão de abertura decorre hoje no Museu Municipal de Faro, sendo que amanhã e sábado, os trabalhos
prosseguem na Faculdade

de Economia da Universidade do Algarve, no Campus de
Gambelas.
Uma das principais
preocupações desta edição
é a promoção do debate em
torno da especialização inteligente. Assim, a conferência contará com uma mesa
redonda, promovida pela
Plataforma S3, Joint Research Centre da Comissão Europeia, com o objetivo de contribuir para a reflexão sobre a importância das Estratégias de Especialização Inteligente em regiões
menos desenvolvidas. Esta
mesa redonda será moderada por Mark Boden (Plataforma S3) e terá contributos
de António Ramos (Agência
de Desenvolvimento e Coe-

são de Portugal), Antonio
Viader (Auren Baleares, Espanha), Artur da Rosa Pires
(Universidade de Aveiro),
Paolo Casalino (Região de
Puglia, Itália) e Hugo Pinto
(Universidade de Coimbra
e Universidade do Algarve).
Ainda em paralelo, a
conferência integra a cerimónia de entrega do Prémio Internacional de Desenvolvimento Local, numa iniciativa conjunta do Centro
de Investigação sobre a Internacionalização das Economias Locais (CRIEL), da
Universidade de Insubria
(Itália), do Centro de Investigação sobre o Espaço e
as Organizações (CIEO), da
Universidade do Algarve,
e do Centro de Estudos So-

LUÍS COSTA

ciais (CES), da Universidade
de Coimbra.
A conferência conta
com o apoio da Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do
Algarve, através do Programa Operacional CrescAlgarve 2020, da Fundação para
a Ciência e Tecnologia, da
Faculdade de Economia da
Universidade do Algarve,
da Unidade de Monitorização de Políticas Públicas da
Universidade de Évora, da
Associação Portuguesa para
o Desenvolvimento Regional, da Câmara Municipal de
Faro e outras entidades nacionais e internacionais.

O português Luís Costa alcançou, no sábado, 20 de maio, a terceira posição na prova de fundo
de classe H5 da etapa da Taça do
Mundo de Paraciclismo disputada em Ostende, Bélgica. O paraciclista da Equipa Portugal conseguiu posicionar-se no pódio
de uma corrida de 56 quilómetros muito movimentada, que
acabou com o sprint entre cinco dos dez corredores que iniciaram a prova. A vitória sorriu ao estadunidense Alfredo de
los Santos, com 1h38m57s, que se adiantou ao holandês Tim
de Vries e ao português Luís Costa, residente em Portimão,
que completaram o pódio da jornada.

JOSÉ AMARELINHO

O executivo camarário de Aljezur colocou a concurso quatro
lotes, no loteamento municipal
de Malhadais I, na freguesia de
Odeceixe, no âmbito do programa municipal de apoio à construção de habitação própria. A atribuição será feita por sorteio,
de acordo com o regulamento em vigor. Dos quatro lotes, dois
destinam-se a casais de namorados, em que pelo menos um
dos membros do casal seja residente e recenseado no concelho
e que não possua habitação própria ou terreno apto para construção. Outros dois lotes destinam-se a casais que estejam unidos pelo matrimónio ou em situação equiparada, com agregado familiar a cargo, residentes e recenseados no concelho, que
também não detenham habitação própria ou terreno apto para
construção. Os lotes estão infraestruturados e o custo por metro quadrado é abaixo do custo de mercado, para permitir que
munícipes com menor capacidade económica possam adquirir
terreno e iniciar a construção de casa própria.

Bruno Filipe Pires

LAURA ESTEVENS

Pedidos ao abrigo dos Vistos Gold
no Algarve têm sido rejeitados,
denuncia Cristóvão Norte
O deputado do PSD Cristóvão Norte, eleito pelo Algarve, considera que «é imperativo que o governo, através
do Ministério da Administração Interna, assegure que
a legislação» relativa ao Vistos Gold é cumprida, «permitindo que os investimentos
a realizar no Algarve gozem
dos benefícios previstos, em
nome da igualdade e do cumprimento da lei».
A convicção do social-democrata é a de que o governo
deve corrigir uma situação
de discriminação para com
a região, visto esta enquadrar-se nos critérios da concessão dos vistos de residência, comummente denominados como Vistos Gold, para a
realização de uma atividade
de investimento.
O regime, revisto em
2015, alterou o valor mínimo de investimento necessário. Agora o investimen-

to pode consistir na aquisição de bens móveis de valor
igual ou superior a 500 mil
euros e, no caso de aquisição
de bens imóveis cuja construção tenha sido concluída
há pelo menos 30 anos ou localizados em área de reabilitação urbana com realização
de obras de reabilitação dos
bens imóveis adquiridos, em
montante igual ou superior a
350 mil euros.
Estes montantes «podem
ser inferiores em 20 por cento, quando as atividades sejam efetuadas em território de baixa densidade. Quer
isto dizer, que o imóvel pode
ser adquirido» por valores
de 400 mil euros ou 280 mil,
consoante se trate ou não de
imóvel para efeito de reabilitação urbana, assinalou.
«Ora,
consideram-se,
para efeitos de aplicação
deste regime jurídico, territórios de baixa densidade os

que ao nível de NUTS III registem menos de 100 habitantes por quilómetro quadrado ou um PIB per capita inferior a 75 por cento da
média nacional», continuou.
«Logo, investimentos a
terem lugar no Algarve cumprem este requisito, já que a
região regista 90 habitantes
por quilómetro e se trata de
uma região NUTS III. Todavia, os pedidos formulados
com base nestas disposições
têm sido inapelavelmente
rejeitados, à margem da lei»,
provocando o afastamento
do «investimento da região
que, assim, não pode beneficiar das regras mais favoráveis que lhe deviam ser aplicáveis», sublinhou o deputado social-democrata.
O parlamentar destacou ainda que a «severa crise imobiliária» em 2009, implicou «perdas assinaláveis
no emprego e conduziu a que

A jovem atleta do Clube de Natação de Olhão, Laura Estevens, bateu o recorde regional de 200 metros bruços na categoria de Infantil B. O resultado foi obtido no
I Meeting Jovem do Algarve, que
se realizou em Quarteira. Além de Laura Estevens, outros atletas do clube estiveram em destaque, como Beatriz Valente, que
venceu a final de 400 metros livre, em Juvenis B, e Pedro Boavida, a de 200 metros mariposa, em Infantis A. Ao pódio chegou
ainda o Juvenil B Hugo Viegas, nos 200 metros mariposa e 100
metros costas. O nadador obteve o segundo lugar em ambas as
provas. Uma marca igualada por Ângelo Nascimento, Infantil B,
nos 200 metros mariposa, e Elisa Gonçalves, Juvenil A, nos 100
metros livres. Por último, Daniel Gonçalves, em Infantis B, chegou à final dos 100 metros costas, classificando-se na sexta posição. Estes nadadores do Clube de Natação de Olhão são treinados por João Santos, antigo atleta olímpico da modalidade.
MiNISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
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DELEGAÇÃO MARÍTIMA DE SAGRES

EDITAL

luís filipe da Conceição duarte, Capitão-de-Fragata e Capitão do Porto de Lagos, torna público atrravés do presente EDITAL, que
Joaquim Manuel Fernandes Nascimento, sócio gerente da firma Aqua-

uma fatia significativa de
empresas do ramo da construção civil e conexas viessem a conhecer a falência».
Por outro lado, o programa Vistos Gold tem contribuído, na opinião do deputado, para atrair investimento e escoar ativos paralisados, que constituem um fardo para empresas e entidades bancárias.
Os deputados do PSD
Cristóvão Norte e José Carlos Barros colocaram assim
um conjunto de questões aos
responsáveis do Ministério
da Administração Interna e
da Economia.

sagres - Sociedade de Exploração e Importação de Bivalves, Lda, com
sede em Rua da Ribeira 8650 Sagres, proprietária da embarcação auxiliar local registada na Delegação Marítima de Sagres, sob o n.º SA-9-AL,
denominado “OSTREA”, requereu nesta Delegação Marítima, O CANCELAMENTO DE REGISTO da referida embarcação, por demolição.
Assim, ao abrigo do Art.º 93º, do Regulamento Geral das Capitanias
(Decreto-Lei n.º 265/72 de 31 Julho), citam-se os possíveis credores ou
quaisquer outros interessados que se encontrem prejudicados com a demolição e cancelamento do registo da mencionada embarcação, para no
prazo de 30 (TRINTA) dias, após a publicação desta citação, apresentarem por escrito, nesta Delegação Marítima, as suas reclamações devidamente fundamentadas.
Para constar e produzir os necessários efeitos, mandei fazer este aviso e outros de igual teor, que vão
ser afixados nos locais do costume.
Delegação Marítima de Sagres, 11 de Maio de 2017.
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