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Apresentação das propostas para PIDDAC 2010 – Algarve 

 
O Orçamento de Estado para 2010, que o Partido Socialista se 

prepara para aprovar com os partidos da direita, deixa o 
investimento público muito aquém das necessidades do país. 

Em particular, as verbas de PIDDAC para o Algarve decrescem de forma 
vergonhosa (- 47% face ao ano anterior). 52, 9 milhões de euros fazem do 
Algarve a região com menos verbas inscritas em PIDDAC, verbas que  
não respondem, mais uma vez, às necessidades do desemprego e da 
precariedade que assolam a região, e de que os últimos dados continuam a dar, 
infelizmente, conta.  

As propostas que o Bloco de Esquerda apresenta em PIDDAC destinam-se 
a dotar a região da justificada qualidade em equipamentos e infra-
estruturas e a criar ofertas de emprego para jovens na área do 
turismo e economia social.  

Propostas como as do novo sistema ferroviário, do matadouro, da 
modernização e criação de portos de pesca, entre outras que defendemos, são 
prioridades absolutas para a economia da região. Por outro, os diferentes 
concelhos procederam ao levantamento dos equipamentos que consideram 
fundamentais, apresentando propostas diversificadas, da área da protecção 
ambiental, à da oferta cultural e educação, entre outras. 

O desafio que hoje se coloca é ao PSD, uma vez que os deputados 
do Algarve ameaçaram nem sequer votar favoravelmente o 
orçamento, dadas as verbas miseráveis inscritas em PIDDAC. 
Esperamos, pois, que este discurso se reflicta em sentido de voto. 

Salvaguarda-se, ainda, que o BE apresentou iniciativa para a extensão da 
cobertura dos prejuízos causados pelos temporais ao Algarve. A partir desta 
iniciativa, o projecto de resolução elaborado foi aprovado por maioria na 
Assembleia da República, com a abstenção do PS. Desta forma, e por nada 
constar em sede de proposta de orçamento, o BE faz questão de reapresentar 
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esta proposta, em respeito com o compromisso que assumiu com todos aqueles 
que foram sofreram prejuízos. 

Sublinha-se: as propostas que o Bloco de Esquerda apresentou 
para o Orçamento de Estado de 2010 implicam mais investimento 
público e mais sério. Mas a nossa preocupação, no actual contexto de crise, 
foi igualmente de diminuir as despesas, pelo que o Bloco apresentou um 
pacote de propostas que permitiria diminuir a despesa pública em 
2.819 milhões de euros, correspondentes a 1,2 por cento do Produto 
Interno Bruto (PIB). Propusemos a taxação a 25% as transferências para off-
shores, a 50% os prémios atribuídos pelas empresas aos seus gestores e 
administradores e a renegociação dos contratos de contrapartidas militares, que 
não tenham sido executados pelo menos a cinquenta por cento.  

O Bloco propôs também limitar a contratação de consultadoria jurídica 
pelo Estado, submetendo-a a aprovação pelo Ministério das Finanças, e impor 
uma taxa efectiva de 20% de IRC para as instituições de crédito e sociedades 
financeiras.  

No que respeita à contratação de consultadoria jurídica externa pelo 
Estado, defendemos que "em valores superiores a dez mil euros” esta só seja 
permitida mediante justificação fundamentada sobre a inexistência de recursos 
especializados próprios do Estado e submetida a aprovação prévia do Ministério 
das Finanças. O Bloco quer ainda acabar com os benefícios fiscais para os 
planos de poupança reforma e seguros privados de saúde e que seja feita uma 
revisão global do Estatuto dos Benefícios Fiscais. 
  

1. PROPOSTAS - DISTRITO 
a) Proposta: Apoio à contratação de jovens licenciados desempregados ou à procura do 1º emprego no sector do turismo – Trabalho e Solidariedade Social Verba proposta: € 7.000.000 - apoio à contratação de 1000 jovens desempregados ou à procura do primeiro emprego no sector do turismo, com financiamento do Estado de 500 euros para o vencimento global mensal, na condição de serem criados contratos sem termo.   b) Proposta: Apoio à contratação de jovens licenciados desempregados ou à procura do 1º emprego em instituições de economia social - Trabalho e Solidariedade Social 



 3 

Verba proposta: € 3.500.000 - apoio à contratação de 500 jovens desempregados ou à procura do primeiro emprego em instituições de economia social, com financiamento do Estado de 500 euros para o vencimento global mensal na condição de serem criados contratos sem termo.   c) Proposta: Qualidade da água – Reutilização dos Efluentes Urbanos Ambiente e Ordenamento do Território Verba proposta: € 1.500.000 - programa de incentivo à reutilização dos efluentes das ETAR’s para rega (actividade agrícola) suportando custos com sensibilização, projectos e infra-estruturas, e monitorização. 
d) Proposta: Projecto de introdução de um novo Sistema Ferroviário - Obras Públicas, Transportes e Comunicações. Verba proposta: € 3.000.000 
- requalificar a oferta existente e avaliar a introdução de um Sistema Ferroviário Semi-pesado Tram-train.  
e) Proposta: Construção de unidades de abate de âmbito sub-regional - Agricultura e Pescas Verba proposta: € 500.000 - projecto de construção do Matadouro Público Regional do Algarve, solução imediata de abate para as características de produção animal da região. 
 
2. PROPOSTAS - VÁRIOS CONCELHOS  a) Proposta: Construção de vias cicláveis - Ambiente e Ordenamento do Território Verba proposta: € 600.000 - destina-se a co-financiar em 50% projectos e construção de vias cicláveis de dimensão municipal ou supra municipal.  b) Proposta: Desassoreamento do Rio Arade - Obras Públicas, Transportes e Comunicações  Verba proposta: € 1.000.000 - no sentido da sua navegabilidade entre a foz, em Portimão, e a cidade de Silves; a obra esteve incluída no PIDDAC em 2003 e 2004. 
 c) Proposta: Programa de apoio ao funcionamento dos Cursos Profissionais no Ensino Secundário Público Educação Verba proposta: € 720.000 - constituição do Programa de Apoio ao Funcionamento dos Cursos Profissionais, no sentido de garantir a continuidade daqueles cursos nos 12 estabelecimentos de ensino com este tipo de oferta formativa na região do Algarve. 
d) Proposta: Co-financiamento para apoio da programação dos teatros e cineteatros municipais - Cultura 
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Verba proposta: € 2.000.000 - apoiar o custo fixo destes equipamentos que é um esforço financeiro demasiado grande para ser suportado em exclusivo pelos orçamentos das autarquias. 
3. PROPOSTAS - CONCELHO  Silves Proposta: Modernização do Porto de Pesca de Armação de Pêra – Pesca Verba proposta: 200000 euros  Silves Proposta: Preservação do Museu da Cortiça – Cultura Verba proposta: 200000 euros - constituindo um dos espólios mais ricos ao nível da indústria, internacionalmente reconhecido, o museu só pode ser preservado.  Tavira Proposta: Construção do Porto de Pesca de Tavira – Pesca Verba proposta: 4000000 euros - reforço da verba prevista para 2010, com vista à primeira fase de construção do Porto de Tavira, com projecto de execução e estudo de impacte ambiental aprovados.  Vila do Bispo  Proposta: Requalificação do Porto de Pesca da Baleeira, em Sagres - Pesca Verba proposta: € 200.000 - requalificação do Porto de Pesca da Baleeira, visando a melhoria das suas condições operacionais e criando infra-estruturas de acostagem para fins de criação da vertente de recreio. 
Vila do Bispo 
Proposta: Requalificação da biblioteca da Escola Básica 2,3 São Vicente – Educação 
Verba proposta: € 100.000 
- requalificação da biblioteca da Escola Básica 2,3 São Vicente, no concelho de Vila do Bispo, atendendo ao seu estado de degradação. 
Vila Real de Santo António  Proposta: Requalificação da Mata Nacional das Dunas Litorais de Vila Real de Santo António - Ambiente e Ordenamento do Território Verba proposta: € 200.000 - combater o estado de degradação de um património ambiental que integra a Rede Natura 2000.  Alcoutim  Proposta: Construção de ponte rodoviária sobre o rio Guadiana – Alcoutim/San Lucar - Obras Públicas, Transportes e Comunicações Verba proposta: € 1.000.000 
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- construção de uma ponte rodoviária internacional sobre o rio Guadiana, no sentido do combate à interioridade.  
Faro Proposta: Requalificação do sítio da Quinta da Torre – Mata do Pontal/Encerramento da empresa “Europontal” (Programa Polis)  - Ambiente e Ordenamento do Território Verba proposta: € 100.000 - requalificação do espaço, que é pelo PDM, “Espaço Natural – Área Florestal de Protecção”, e actualmente ocupado pela empresa Europontal e que in  Faro Proposta: Metro ligeiro de superfície Faro – Gambelas – Aeroporto – Obras Públicas, Transportes e Comunicações Co-financiamento Verba proposta: € 100.000  Faro Proposta: Criação do Parque Ambiental de Faro – Matas do Pontal e do Ludo (1ª fase) - Ambiente e Ordenamento do Território Verba proposta: € 1.240.000 - 1ª fase da criação do Parque Ambiental de Faro, nas Matas do Pontal e do Ludo.  Faro Proposta: Construção da Extensão do Centro de Saúde de Faro em Santa Bárbara de Nexe – Projecto de construção – Saúde  Verba proposta: € 200.000  Loulé Proposta: Construção da circular de Loulé – corredor ciclável e pedonal - Obras Públicas, Transportes e Comunicações Verba proposta: € 350.000  Loulé Proposta: Continuação da variante à EN 396 entre a rotunda das Pereiras e a EM 527 – Projecto – Obras Públicas, Transportes e Comunicações Verba proposta: € 200.000 - projectos para a continuação da construção da variante que facilitou as ligações entre a cidade de Loulé e o litoral do concelho.  
Olhão Proposta: Reabilitação de edifício para a instalação de Pousada da Juventude – Governação  Verba proposta: € 1.300.000 - aquisição e reabilitação de um antigo hotel, actualmente em situação de abandono, localizado no centro da cidade de Olhão, para instalar uma Pousada da Juventude.  Olhão Proposta: Desassoreamento da Barra da Fuzeta – Ambiente e Ordenamento do Território 
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Verba proposta: € 850.000 - projecto há muito reivindicado pelos pescadores para o exercício da sua actividade.  Portimão Proposta: Instalação de posto da Guarda Nacional Republicana na freguesia de Alvor- Lei da Programação das Instalações e Equipamento das Forças de Segurança Verba proposta: € 300.000 - promoção de um policiamento de proximidade.  Portimão Proposta: Construção de um Campus Universitário em Portimão – Projecto de instalação – Investigação e Ensino Superior Verba proposta: € 500.000 - garantir condições dignas aos estudantes do Campus de Portimão da Universidade do Algarve, em igualdade com as condições garantidas pelas instalações situadas em Faro.        Faro, 1 de Março de 2010 


