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Albufeira tem 100% das suas praias distinguidas com
o galardão Bandeira Azul – num total de 26, 16 das quais
acumulam o de “Praia Acessível – Praia para Todos!”.
José Carlos Rolo, Presidente da Câmara Municipal de
Albufeira, realça o importante trabalho diário do município
na limpeza das praias, uma das iniciativas que permite
alcançar esta distinção, oferecendo assim a todos os visitantes destinos com condições de excelência. O “orgulho e
satisfação” expressos pelo autarca estendem-se também
“a todos os hoteleiros e comerciantes”, que contribuem
ativamente para a riqueza da economia e o equilíbrio
social da localidade.
Em colaboração com os agrupamentos de escolas
locais, Albufeira conquista também o galardão ECOXXI,
“importante na criação de boas práticas em termos ambientais”, refere o autarca. Neste campo, José Carlos Rolo
tem perspetivado, para 2019, o início de um projeto de
requalificação de todos os acessos às praias e respetivos
parques de estacionamento, com iluminação alimentada
por painéis fotovoltaicos.
Preocupado com as questões sociais, o autarca alerta: “Dados do dia 10 de agosto de 2016 revelaram que
foram recolhidas, só no concelho de Albufeira, 310 toneladas de resíduos urbanos (sem contar com os resíduos
recicláveis)”, um dado que serve de barómetro para as
dificuldades de gestão dos recursos humanos, públicos
e privados, e que no verão se refletem na falta de mão
de obra. “Este é um assunto que as entidades oficiais,
em parceria com os municípios, terão que resolver até
ao próximo verão, porque há que criar habitações para
as pessoas que vêm para cá trabalhar”, alerta. Saliente-se que, segundo os Censos 2011, Albufeira tem 43 mil
habitantes, número que, em qualquer altura do ano, é
duplicado com o volume de turistas que visita o concelho,
e que, nas épocas altas, ascende às 450 mil pessoas.
Analisando o setor turístico algarvio, José Carlos Rolo
transmite uma visão alargada em que a ação concertada
entre municípios, na promoção do território e na criação
de ofertas diferenciadas – como a cultura e o enoturismo,
por exemplo –, beneficia a economia regional. Já para este
ano, o autarca anuncia o regresso a Albufeira da Volta a
Portugal em Bicicleta, uma iniciativa que traz ao território
algarvio a prova rainha do ciclismo nacional.

Em final de conversa, José Carlos Rolo enumera ainda
alguns dos pontos fundamentais a desenvolver no presente mandato: “Embelezar e agilizar o espaço público,
essencialmente a rede viária, apostando particularmente
na inovação na recolha de resíduos; colmatar lacunas de
âmbito social, quer no campo da habitação como do emprego; continuar o apoio à atividade turística, assim como
aos setores da agricultura e das pescas, que empregam
muitas pessoas fora dos picos turísticos”.
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Conhecida internacionalmente
pelo sol, pelas praias ladeadas
por belas falésias e banhadas por
águas límpidas e temperadas, pela
gastronomia e excelência dos seus
serviços de hotelaria e restauração,
Albufeira é um ex-líbris nacional.

