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ACESSIBILIDADES E MOBILIDADE NO ALGARVE 

A Teia D’Impulsos – Associação Social, Cultural e Desportiva (TDI), em parceria com a 

Câmara Municipal de Portimão e a Rádio Costa D’Oiro, realiza no próximo dia 02 de 

Julho, pelas 21.00 horas, na Casa Manuel Teixeira Gomes, em Portimão, o oitavo 

episódio da terceira série do ciclo de debates Teia D’Ideias. Em debate estará o tema 

“Acessibilidades e Mobilidade no Algarve”. 

 

Os transportes, as acessibilidades e a mobilidade de pessoas e mercadorias constituem 

hoje em dia um dos temas centrais das políticas territoriais na medida em que visam 

tanto a qualificação urbanística e ambiental como a própria competitividade das regiões 

na disputa por novas funções no quadro regional, nacional e até europeu. 

 

Para discutir as questões que hoje se colocam à região nesta temática e com o objetivo 

de chamar a atenção para alguns aspetos significativos já sinalizados ou não, de modo a 

sensibilizar os intervenientes nos processos de desenvolvimento territorial, a Teia 

D'Ideias reuniu um leque de convidados composto por Jorge Botelho (Presidente, AMAL 

Comunidade Intermunicipal do Algarve), José Pedro Soares (Administrador, Portos de 

Sines e do Algarve), Desidério Batista (Professor, Universidade do Algarve) e Nuno 

Cavaco (Diretor C.P., longo curso e regional). 

 

O encontro está aberto a todos os interessados, que poderão assistir ao vivo e participar 

ativamente no debate. Será ainda possível seguir as principais incidências da tertúlia 

através da página de Facebook da Teia D’Impulsos. Como habitual, o debate será 

registado em formato áudio, sendo posteriormente transmitido, em diferido, pela Rádio 

Costa D’Oiro no programa “Impulso”. 

 

Esta edição da Teia D’Ideias contará ainda com o apoio de uma pastelaria da região e da 

Delta na realização do coffee-break, a quem, desde já, manifestamos o nosso 

agradecimento. No intervalo da tertúlia, terá ainda a oportunidade de conhecer e adquirir 

o livro Teia D’Ideias: Espaço de Cidadania, que agrega as principais conclusões da 

segunda série deste ciclo de debates. 

 

Mais informações acerca desta e doutras iniciativas da Associação Teia D’Impulsos em 

www.teiadimpulsos.pt ou através do e-mail teiadimpulsos@gmail.com. 
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