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Caras e caros Albufeirenses, 

 

Decorria o ano de 2012, quando finalizei as minhas funções como Presidente da 

Câmara Municipal de Albufeira. Naquele momento, a cerca de 11 meses das eleições 

autárquicas, e por impossibilidade legal de me candidatar a um novo mandato, decidi 

aceitar o desafio que me foi proposto de ser Presidente da Região de Turismo do Algarve.  

Aceitei porque sentia que enquanto Presidente do Turismo do Algarve poderia 

ter um papel mais interveniente em nome da nossa região, e também em nome de 

Albufeira, pela importância inquestionável da indústria turística no nosso concelho.  

Pelo facto do concelho de Albufeira representar cerca de 40% do total das camas 

turísticas do Algarve, senti que por aqui poderia continuar a lutar pela economia, e pelo 

desenvolvimento da nossa terra. Não saí de Albufeira, mas sim continuei a trabalhar por 

ela, destacando a sua importância no contexto turístico regional e nacional. 

Enquanto Presidente da Região de Turismo do Algarve, durante 6 anos, tive acesso 

a inúmeras realidades nacionais e internacionais, que me permitiram aprender e 

desenvolver a minha ação política em prol da comunidade onde estou inserido.  

Durante esse tempo fui um firme defensor dos interesses do Algarve, e da sua 

população, fazendo-me ouvir nos diferentes governos com quem trabalhei, 

independentemente da sua cor partidária. 

 

Desde que terminei as minhas funções públicas em Julho de 2018, tenho sido um 

munícipe ainda mais atento e preocupado a tudo o que se passa em Albufeira. 

São 25 anos da minha vida dedicados à causa pública, onde abracei de corpo 

e alma todos os projetos a que me propus, quer no Movimento Associativo, quer na 

Presidência da Câmara de Albufeira, quer na Presidência da Região de Turismo do 

Algarve.  

 

A experiência adquirida permiti-nos analisar as coisas de outro modo, e entendi que 

25 anos de tanto trabalho, com honestidade e competência, não deveriam ser 

colocados na prateleira, porque ainda há tanto por fazer! Claro que nem tudo foi 

perfeito e há coisas que nos dias de hoje seriam feitas de outra forma, mas estamos 

sempre a tempo de “limar arestas”, melhorar e corrigir as coisas que não correram tão 

bem quanto era expectável nos mandatos passados enquanto Presidente da Câmara 

Municipal de Albufeira. 
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Encontramo-nos hoje a viver uma realidade que nunca havíamos imaginado. Esta 

pandemia afetou-nos a todos, principalmente aqueles mais fragilizados, quer em termos 

de saúde, quer em termos económicos. 

É necessário que cada um de nós seja mais humano e mais Solidário. Que estejamos 

atentos aos sinais, em particular às pessoas e às suas necessidades, quer de forma 

pessoal ou institucional. Vivemos num concelho onde dependemos em grande escala de 

quem nos visita – O TURISMO! E todos estamos a sofrer na pele, direta ou indiretamente, 

os efeitos desta situação. Daí, termos pela frente uma realidade completamente nova, 

onde é preciso nos adaptarmos e que sejamos resilientes. Uma realidade onde nos 

serão colocados novos desafios, para melhorar a oferta turística, e desenvolver novos 

atrativos para quem nos visita, (de modo a combater também a sazonalidade), mas, acima 

de tudo, criar um concelho mais atrativo e acolhedor para quem cá vive. 

 

Estamos a viver uma altura de pandemia, mas a realidade é que a pandemia 

encarcerou-nos – e nós não podemos parar. Daí a importância de cada um na 

reconstrução de uma nova vida cívica e, com mais voz, mais decisão e mais 

solidária. 

Albufeira precisa de uma dinâmica nova, de uma intervenção mais humana e 

solidária, necessita sobretudo de renovar e reinventar a sua oferta (turística e não só): 

- Mais Identidade, Mais Cultura, Mais e melhores espaços públicos, Mais vida para quem 

cá vive! 

- Uma Albufeira mais atenta ao futuro, com uma visão estratégica e Global, que 

acompanhe o desenvolvimento de outros concelhos do Algarve.  

- Reforçar um concelho mais solidário entre o Mar e o Barrocal.  

- Uma interligação total com todas as Juntas de Freguesia. 

- Uma Albufeira onde todos se sintam integrados e tenham uma resposta rápida e séria a 

todos os seus problemas, sejam eles de que natureza forem. 

- Rever todos os instrumentos de ordenamento do território (PDM, mas também os Plano 

Urbanização e do Pormenor), de forma a criar mais condições para a Implementação de 

outras indústrias não poluentes e criação de investimentos com mais emprego. 

- A habitação, e fixação de residentes terá que ser uma das prioridades. 

Uma Albufeira, com outro rumo, Albufeira com outra dinâmica, uma Albufeira 

pensada, com objetivos claros na qualidade, quer para os que cá estão, quer para quem 

nos visita.  
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Uma Albufeira cuidada, verde, uma Albufeira formada, com cultura, uma 

Albufeira a aproveitar as novas tecnologias, o digital, uma Albufeira a reciclar, a reutilizar, 

ou seja, a dar o seu contributo no combate às alterações climáticas.  

Uma Albufeira a apostar no que é nosso, na nossa gastronomia, no nosso 

artesanato, na nossa agricultura, nas nossas Pescas, enfim, em tudo o que sabemos 

fazer muito bem. 

 

Albufeira necessita de uma intervenção, de um novo rumo que nos leve ao sucesso 

e a um futuro para os nossos jovens, e criar todas as condições para que nada falte 

aos nossos idosos.  

Temos que implementar políticas de apoio para combater a sazonalidade, temos 

que criar novos atrativos turísticos na área do lazer, do desporto e da cultura, de 

forma a que não tenhamos só a praia para oferecer.  

Albufeira tem que ser dignificada e valorizada, não podemos parar no tempo e 

deixá-la ficar para trás. Temos que nos orgulhar da nossa terra. Temos que ser 

competentes e ter ambição de sermos cada vez melhores. Com trabalho e dedicação 

e, com todos, sem discriminação.  

 

Por tudo isto, desenvolvemos um grande movimento de cidadãos e cidadãs 

independentes que não se revêm num partido político. Os partidos são importantes, mas 

não são tudo. A nossa liberdade é reforçada a partir do momento em que nos deixam de 

impor e a partir do momento em que somos livres de escolher a nossa equipa. A 

responsabilidade, essa, será sempre enorme, perante o orgulho de poder servir a nossa 

população. 

 

Vivemos uma nova realidade e todos nós podemos intervir de forma mais 

consciente e sem pressões. O rumo da nossa cidade não poderá estar apenas nas mãos 

do poder político! Melhorar e cuidar Albufeira está nas mãos das mulheres deste concelho, 

dos homens, dos jovens e dos menos jovens. Comigo, todos terão voz. Foi isto o que 

aprendi nos últimos anos.  

As pessoas sentem e acreditam que pode haver uma nova dinâmica. Gente 

disponível, com formação e uma vontade inabalável de trabalhar por Albufeira no seu todo. 

Uma Albufeira independente, de todos para todos! 

Uma Albufeira que crie, se desenvolva num todo (Nós) e não no “Eu”! 
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Uma Albufeira que volte a recuperar a sua importância dinâmica e económica, não só 

do Algarve, mas do país. 

 

Se querem uma nova e melhor Albufeira, vocês podem. Querem? Comigo, e 

connosco, podem. Estou convosco aqui, hoje e sempre! Albufeira é a minha vida, o meu 

coração, o meu sonho de paz e de futuro para todos! 

 

Por tudo isto, mas acima de tudo, POR ALBUFEIRA, anúncio que serei 

CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA nas 

próximas eleições autárquicas de Outubro deste ano. Foi, por isso, criado o movimento 

“Desidério – Por Albufeira” que está a constituir equipas para concorrer a todos os 

órgãos autárquicos do município: 

• Câmara Municipal 

• Assembleia Municipal 

• União de Freguesias de Albufeira e Olhos de Água 

• Freguesia de Ferreiras 

• Freguesia da Guia 

• Freguesia de Paderne 

 

O objetivo é claro: voltar a dar vida a Albufeira, e colocá-la, de novo, na rota do 

desenvolvimento e da sustentabilidade. 

 

Muito obrigado! 

VIVA ALBUFEIRA! 

 

 

 

 


