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Nova associação 
empresarial promove 
a tecnologia no Algarve
Chama-se Algarve Evolution e congrega vários negócios 
do sector das Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TIC) da região. Apresentação oficial foi na quinta-feira, 
12 de setembro, em Faro
Maria Simiris
maria.simiris@barlavento.pt

«Começámos a falar e a per-
ceber que, se não nos juntás-
semos como grupo de pro-
fissionais e se não criásse-
mos massa crítica, não iría-
mos conseguir competir a ní-
vel tecnológico, nem acompa-
nhar a evolução dos salários. 
Temos muita concorrência a 
nível internacional e é preci-
so pensar como responder a 
estes desafios», começou por 
revelar ao «barlavento», Mi-
guel Fernandes, presidente 
da Algarve Evolution, recém-
-fundada associação sem fins 
lucrativos, que une e repre-
senta 29 empresas do sector 
tecnológico na região.

Vanessa Nascimento, vi-
ce-presidente do coletivo, ex-

plicou ainda que a «Algarve 
Evolution pretende direcio-
nar a estratégia das empre-
sas, no sentido de se colmatar 
a relação com as outras enti-
dades e de se criar uma visão 
regional» para o sector.

«A ideia é internacionali-
zar empresas e criar parcerias. 
Estamos todos para o mesmo, 
e juntos temos mais capacida-
de de atrair talento e tirar o 
Algarve do mapa como sendo 
apenas uma região turística, 
para começar a ser reconheci-
da também como uma região 
tecnológica», acrescentou.

Também para o presiden-
te da Algarve Evolution, os 
primeiros passos estão bem 
definidos. «Queremos dar po-
der às empresas e atrair ou-
tras. Primeiro, vamos perce-
ber qual a massa crítica que 

está na região e qual o núme-
ro de pessoas, por exemplo, 
que sabem programar ou es-
tão a fazer coisas na área das 
tecnologias. Vamos procurar 
nichos mais pequenos, per-
ceber e mapear as competên-
cias», enumerou.

Depois, «queremos falar a 
uma só voz, em eventos como 
o Web Summit, por exemplo, 
ou quando formos ao estran-
geiro. Vivem 400 mil pessoas 
no Algarve, mas no sector da 
tecnologia, penso que deve-
mos ser apenas duas ou três 
mil. Por isso, temos de nos 
juntar para nos darmos a co-
nhecer. Temos que divulgar o 
nosso potencial a nível nacio-
nal e a nível internacional», 
até para que o Algarve se pos-
sa desenvolver nestas áreas 
tão especializadas. 

Uma vez que já existia a 
associação Algarve Systems 
and Technology Partnership 
(Algarve STP), que congrega-
va várias entidades públicas 
como a Universidade do Al-
garve e a Câmara Municipal 
de Faro, a Algarve Evolution 
veio então juntar-se. Ambas 
vão fazer parte do futuro Al-
garve Tech Hub. 

«É uma marca que une 
vontades e esforços de pú-
blicos e privados para ten-
tarmos definir uma estraté-
gia competitiva para os pró-
ximos 10 a 20 anos», explicou 
Miguel Fernandes.

O Algarve Tech Hub «é o 
movimento que pretende ser 
como um farol, ou um ecos-

sistema. Por exemplo, se um 
estrangeiro estiver a pensar 
em mudar-se para o melhor 
sítio do mundo [Algarve] com 
a sua empresa, ou capacida-
de de trabalho, deve conhecer 
uma marca. Hoje, é impossí-
vel para uma pessoa que ve-
nha de fora ter a noção e sa-
ber onde se pode dirigir. O Al-
garve Tech Hub pretende ser 
um pouco isso. Primeiro, irá 
dinamizar a região, e depois, 
promover e apresentar-se ao 
mercado nacional e interna-
cional como a base do ecos-
sistema digital do Algarve». 
Neste caso em concreto, os 
objetivos a atingir, são «mais 
estratégicos», esclarece o pre-
sidente da Algarve Evoluiton.

Já Vanessa Nascimen-
to acredita que é importan-
te mostrar aos futuros profis-
sionais da área que não pre-
cisam de emigrar para conse-
guirem ter sucesso no sector. 

«No Algarve faz-se bom 
trabalho. Ao nível do desen-
volvimento de software, já te-
mos uma excelente mão de 
obra e de elevada qualidade, 
ao ponto de termos pessoas 
que são contratadas por toda 
a parte do mundo. Neste mo-
mento, queremos atrair mais 
talento. Precisamos de recur-
sos humanos para fazer cres-
cer as empresas» e ter capi-
tal humano residente. «É im-
portante que todas as pessoas 
formadas com graus acadé-

1) O caos está instala-
do nos Serviços de Saúde do 
Algarve. A fusão dos hospi-
tais públicos foi um verda-
deiro desastre. Para o projeto 
Centro Hospitalar do Algarve 
(CHA) e o atual Centro Hospi-
talar Universitário do Algar-
ve  (CHUA) não foi previsto 
ou definido antecipadamen-
te, qualquer estudo de via-
bilidade e o impacto na Saú-
de algarvia. O caos instalou-
-se num governo e o governo 
seguinte continuou a destrui-
ção. É o que vemos hoje!

2) Deveria haver vonta-
de política para estudar este 
problema e, caso se chegas-
se à conclusão que existiriam 
outros modelos mais adequa-
dos às necessidades da re-
gião / das sub-regiões (Bar-
lavento, Sotavento e Loulé), 
deveria existir coragem de os 
implementar (A reversão da 
fusão dos hospitais ou uma 
gestão verdadeiramente au-
tónoma em cada hospital do 

Centro Hospitalar, são mode-
los a considerar e mais ade-
quados). Dizem que é difícil. 
Claro que é! Fácil foi destruir 
continuadamente as Institui-
ções, mas ninguém foi preso!

3) Independentemen-
te da competência ou não, 
de quem gere atualmente o 
CHUA, qualquer pessoa li-
gada à saúde, sabe que exis-
te um subfinanciamento 
crónico dos Hospitais Públi-
cos, que impede não só uma 
maior celeridade na substi-
tuição de equipamentos, tor-
nando os hospitais públicos 
obsoletos nas áreas em que a 
tecnologia é crucial ( estamos 
a falar de serviços de suporte 
e de apoio ao Diagnóstico Clí-
nico por exemplo), mas tam-
bém na aquisição de profis-
sionais de saúde. É o desca-
ramento total afirmar-se que 
tudo vai bem!

4) Continuamos a ter no 
Algarve Centros de Saúde 
e Hospitais de «costas vol-

tadas», facto que nos leva a 
refletir sobre a bondade da 
criação das Unidades Locais 
de Saúde. É preciso deitar-
-nos poeira para os olhos e 
reduzir-nos ao silêncio!

5) Continuamos a ter um 
Hospital Central, que de Cen-
tral tem pouco, com uma área 
geográfica de influência dire-
ta, superior à que deveria ter 
e outro Hospital limitado na 
sua expansão e extensão a no-
vos desafios de apoio à popu-
lação adjacente. Percebe-se?

6) O poder central / go-
verno não tem tido grande 
interesse em debruçar-se so-
bre estas problemáticas. Bem 
sabemos que o Algarve tem 
pouca população votante e 
o lóbi do turismo não chega! 
Teremos que nos contentar 
com as MIGALHAS !

7) Os ministros da Saú-
de raramente vêm ao Algarve 
e remotamente demonstram 
qualquer interesse sobre es-
tas temáticas. Alguns deles 

também não fazem cá falta 
nenhuma, de tão fraquinhos 
que são! E a mentira foi um 
dom, que se instalou na po-
lítica. Até já toleramos tudo!

8) Com a impotência na 
resolução destes problemas, 
os grupos hospitalares pri-
vados crescem e florescem, 
aumentando a sua influên-
cia, cada vez mais arrogantes, 
seduzindo os profissionais 
mais competentes dos hospi-
tais públicos, que vão inten-
sificando os seus problemas 
(crónicos) na área dos recur-
sos humanos. Mas o Estado 
(Ministério da Saúde) conti-
nua a pagar e bem aos Hospi-
tais ditos Privados e a desin-
vestir nos Hospitais Públicos. 
Mas pagam?

9) Os tetos salariais em 
vigor, impedem que o recru-
tamento de quadros para as 
Administrações Hospitalares, 
seja baseado na competência 
e na capacidade comprova-
da de gestão, enfraquecendo 

por isso o poder negocial jun-
to das instâncias superiores 
do Estado Português, nomea-
damente na decisão sobre as 
verbas que o CHUA necessita 
para garantir um apoio ade-
quado à população. Já era as-
sim antes?

10) A ligação com a Uni-
versidade é incipiente ou me-
lhor ineficaz. O modelo de 
formação do Curso de Medi-
cina no Algarve, não dá visi-
bilidade clínica aos serviços 
nem aos seus quadros e sub-
sequentemente, não permi-
te que a população veja estas 
Unidades Hospitalares como 
verdadeiros Hospitais Univer-
sitários, onde além da prática 
clínica de excelência, se possa 
acrescentar alguma cultura de 
investigação científica.

11) São escassos os do-
centes com doutoramento em 
medicina e ainda é mais es-
cassa a ambição de recruta-
mento de novos colegas dis-
poníveis para associar à sua 
atividade clínica, tempo para 
perspetivarem a implemen-
tação de um doutoramento. 
«são edifícios muito arran-
jadinhos por fora, mas sem 
nada por dentro». São proje-
tos da tanga para inglês ver. 
Mas e agora com o Brexit!!!

12) Em suma, existe mui-

ta coisa para refletir, deba-
ter e implementar no Algarve 
na área de saúde, tornando-a 
melhor para todos. Se os diri-
gentes não tiverem conheci-
mento destes problemas, não 
forem competentes, não terão 
oportunidade para refletir so-
bre eles e debatê-los, pelo que 
dificilmente serão resolvidos 
num horizonte de médio pra-
zo. E é preciso vontade, com-
petência e coragem!

Estas são algumas das 
muitas reflexões, que mui-
tos dos profissionais de saú-
de das Instituições Públicas 
de Saúde do Algarve, colocam 
com pertinência, perante o 
caos instalado, situação que 
dia a dia se vai degradando, 
com uma gestão ditatorial, 
inqualificável e incompeten-
te, que a não ser travada, nos 
vai conduzir ao abismo!

E se o governo tem de-
fendido e bem, a não destrui-
ção de tudo o que vem sen-
do construído desde 2016, 
então que dirão aqueles que 
ajudaram a construir desde 
1999 uma SAÚDE PÚBLICA 
no Algarve muito melhor do 
a que temos hoje! Parabéns 
pelo excelente artigo publica-
do no Barlavento da autoria 
do Dr. Edgar Amorim, sobre 
os Hospitais Públicos.

Reflexões sobre o estado 
da Saúde no Algarve

OPINIÃO   LUÍS BATALAU | Médico especialista
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Formação tecnológica 
ainda não é suficiente

O que é preciso para 
ser um profissional 
da tecnologia?

Falta mão de obra feminina no mundo das TIC

Na opinião de Miguel Fernandes e Vanessa Osório, pre-
sidente e vice-presidente da recente associação Algarve 
Evolution, que representa 29 empresas da área das Tec-
nologias de Informação e Comunicação (TIC) da região, o 
que falta ao Algarve são formações diferenciadas. «For-
mações que os empresários, por si só, vão fazer a Lisboa, 
ao Porto e ao estrangeiro. O que pretendemos é, em as-
sociação, criarmos essa oferta formativa, no sentido de 
que todos os nossos associados possam ter acesso a essa 
informação. Não faz sentido empresas do Algarve man-
darem colaboradores para fora, quando no fundo é mais 
rentável trazer cá os formadores. Se calhar, há temáticas 
em que não estamos tão avançados, quer a nível regional, 
quer a nível nacional. Por isso, faz todo o sentido trazer-
mos cá mentores e especialistas que nos possam dar esse 
know-how e essa transferência de conhecimento. Não há 
oferta à medida das necessidades das empresas regio-
nais», lamentou Vanessa Nascimento ao «barlavento». A 
associação está a preparar uma oferta em conjunto com a 
Universidade do Algarve, a ETIC_Algarve e o Instituto de 
Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Vanessa Nascimento, vice-presidente da recém-apresen-
tada associação Algarve Evolution que pretende repre-
sentar o sector tecnológico privado da região, explica ao 
«barlavento» que quando era criança tinha o sonho de 
ser bióloga marinha. Mas ao ter o primeiro contacto com 
um computador, percebeu rapidamente que «tinha jei-
to» e nunca mais desistiu. «Para se trabalhar nesta área é 
preciso muita persistência e gostar daquilo que se faz. É 
preciso estar consciente que o sector da tecnologia é uma 
vida de estudos, de progressão e de investimento pessoal 
porque tudo está constantemente a mudar. Aquele pa-
radigma educacional em que estudávamos, tirávamos o 
curso e sabíamos tudo, já passou há muito tempo. Esta-
mos perante uma área em que temos de consumir aqui-
lo que é direcionado à nossa evolução», explica. Na opi-
nião da profissional, as crianças deveriam ter mais con-
tacto com o mundo da tecnologia. «Diga-se de passagem, 
que nenhuma criança ou adolescente sabe efetivamen-
te o que é a profissão que sonha ter. Há uma necessida-
de de pôr os mais novos em contacto com o que é a tec-
nologia, a programação e a inovação». Nesse sentido, no 
Algarve, há já um programa de mentoria pensado para 
crianças e jovens do primeiro ciclo até ao secundário. «Já 
foram feitos projetos pilotos por parte de algumas pes-
soas da associação. Não é um programa específico da Al-
garve Evolution, mas gostava que fosse uma área em que 
nós, no futuro, apoiássemos enquanto associação», conta 
ao «barlavento» Miguel Fernandes, presidente da coleti-
vidade tecnológica.

Miguel Fernandes e Vanessa Nascimento, ambos profissio-
nais da área das Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TIC), são os dirigentes da Algarve Evolution, a mais recen-
te associação sem fins lucrativos, que representa 29 empre-
sas tecnológicas da região. Segundo Vanessa Nascimento, 
uma das lacunas do sector é a falta de mulheres no meio, 
um problema que começa logo na infância. «Que brinque-
dos dão às crianças quando estão a ser educadas? Nas ati-
vidades extracurriculares e na formação logo no infantário, 
são coisas direcionadas para o género da criança. Se este 
contexto fosse alterado, teríamos resultados mais otimis-
tas» no futuro. Na sua experiência pessoal, Vanessa conta 
que teve o primeiro contacto com um computador na es-

cola primária, contudo, essa educação «não foi fomentada. 
Questiono-me se tivesse tido outro direcionamento, se não 
tinha chegado mais longe nesta área. Seja como for, a única 
coisa que posso dizer é que tive persistência, interesse, gos-
to pela área e sobretudo estudo. A nível pessoal vou come-
çar um programa de mentoria para raparigas mais jovens 
na área da tecnologia». Até porque «há todo um paradigma 
social que tem de ser desconstruído. As mulheres são quem 
tem o maior nível de instrução em Portugal e são quem tem 
o maior índice de desemprego. Há necessidade de recursos 
humanos na área e há mulheres desempregadas. As crian-
ças e as jovens podem ser direcionadas para esta área e é 
isso que nos motivará».

micos na Universidade ou em 
cursos tecnológicos perma-
neçam cá, que não vão para 
fora trabalhar, porque temos 
capacidade» de as empregar. 

«As pessoas têm de perce-
ber que podem ficar no Algar-
ve, ter qualidade de vida e qua-
lidade laboral. Estamos a falar 
de uma área com altos índices 
de empregabilidade. Há quem 
ainda não acabou o curso e já 
tenha emprego». Nascimento 
conclui, apontando as vanta-
gens de desenvolver as áreas 
da tecnologia. «Acaba até por 
ser uma estratégia, quer eco-
nómica, quer social, para com-
bater o próprio desemprego 
que é sentido na região». 

Miguel Fernandes vai ain-
da mais longe. «A nível demo-
gráfico somos cerca de 10 mi-
lhões em Portugal. Em 10 anos 
prevê-se que o número redu-
za para sete milhões. Temos 
um enorme problema demo-
gráfico», considerou. Por ou-
tro lado, «as pessoas têm es-
tado a ser puxadas para fora. 
Realmente é um problema in-
ternacional, mas em Portugal 
multiplica-se por 10. Nos úl-
timos 20/30 anos, com as cri-
ses cíclicas todas que temos 
tido, as pessoas formaram-se 
e emigraram porque aqui não 
tinham oportunidades. Temos 

de contrariar esta tendência, 
porque senão, não teremos 
gente com capacidade e co-
nhecimento para inverter este 
cenário, e não conseguiremos 
ser competitivos» num mun-
do cada vez mais globaliza-
do. Ainda na opinião do pre-
sidente, o sector tecnológi-
co é o único que pode comba-
ter a sazonalidade: «no Algar-
ve não temos qualquer indús-
tria sem ser a do turismo. Por 
isso, a tecnologia e a parte do 
trabalhar no digital, é, na mi-
nha opinião, aquela que acre-
dito que tem mais chances de 
acrescentar e de se criar aqui 
uma nova indústria que não 
está dependente da sazona-
lidade. Por isso é que temos 
vindo a defender tanto esta 
união. É tão óbvio que acho 
que quanto mais se juntarem 
na luta, mais fácil será de fa-
zer acontecer. É preciso co-
meçar a mostrar uma estra-
tégia e uma visão de que há 
uma alternativa e apresentá-
-la para que mais pessoas em-
barquem nela e nos ajudem 
a fazer acontecer. Modéstia à 
parte, falando por mim, não 
conheço uma outra estraté-
gia com mais possibilidade de 
criar valor para a região».

Apesar de se considerarem 
como uma associação «em-

brionária», há já alguns planos 
para o futuro. «Vamos ter um 
ciclo de formações para em-
preendedores e para empresas 
sobre aquilo que está em voga 
e aquilo que são as novas tec-
nologias. Estamos a trazer o 
know-how das próprias empre-
sas e estamos também a pen-

sar trazer mentores de fora. 
Isto é uma questão de sobrevi-
vência. Temos de consolidar a 
questão das tecnologias de in-
formação porque estamos na 
era digital e precisamos que o 
Algarve não sobreviva só e ex-
clusivamente do turismo», con-
clui Vanessa Nascimento.
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Vanessa Nascimento




