CURRICULUM VITAE

DADOS PESSOAIS:
Nome: Paulo Jorge dos Santos Neves
Nascimento: 20.04.67
Natural de Faro Escritório: Faro
HABILITAÇÕES ACADÉMICAS:
• Mestrando em Gestão de Unidades de Saúde
• Licenciado em Direito
ACTIVIDADES QUE DESEMPENHA:
• Administrador da HPP Algarve SA, (www.hppalgarve.pt)
• Cônsul Honorário da República Checa no Algarve (www.farocz.org)
• Presidente do Circulo Teixeira Gomes www.circuloteixeiragomes.org
• Vice-presidente AG da Associação Business Angels Algarve
• Sócio da firma Spidalg, Sociedade de Projectos, Investimentos e
Desenvolvimento do Algarve Lda. (www.spidalg.com ).
• Membro do Conselho da Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve

CARGOS e ACTIVIDADES QUE DESEMPENHOU:
• Director-geral do RR Grupo SGPS SA, Investimentos, Turismo e Lazer
www.rrgrupo.com (2004-2007);
• Presidente do Conselho de Administração do Teatro Municipal de Faro, E.M.
www.teatromunicipaldefaro.pt , (não remunerado entre 2005-2009).
• Sócio da empresa Tv Tours Lda, produtora de programa de turismo para a
RTP1 (até 2009);
• Sócio-gerente da empresa Mais Um Século, Lda. – editora do Jornal «O
Algarve» (até 2009)
• Administrador MAR, Médicos Associados da Rocha S.A Clínica da Rocha
(2006-2007).
• Diplomado pelo Ministério do Trabalho com o CAP (Certificado de Aptidão
Pedagógica).
• Vereador da Câmara Municipal de Faro (2003-2005);
• Perito convidado pelo IQF (Instituto para a Qualidade da Formação) e DPP
(Departamento de Prospectiva e Planeamento) sobre os cenários do Turismo em
2020 (2005);
• Orientador do Projecto «Cidadania Activa» e “Plano Estratégico de Marketing
Territorial” para o Município de Portimão;
• Consultor do Estudo de Impacte sobre o Euro 2004 para o Ministério do
Turismo (Universidade do Algarve - 2005);
• Coordenador do Plano de Turismo de Coimbra, para a Câmara Municipal de
Coimbra (2004-2005).
• Monitor/formador na Escola de Hotelaria e Turismo 2003-2005;
• Formador do Programa Fordesq para o IEFP (2004).
• Membro do Conselho Consultivo da Universidade do Algarve (Até 2005).
• Presidente da Região de Turismo do Algarve (1999-2003) Tendo-se realizado
logo no inicio deste mandato o Programa Millenium Algarve, conjunto de
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grandes eventos marcaram a projecção do destino turístico na passagem do
século e de milénio e que fez triplicar o orçamento anual deste organismo
lançando-o em novas áreas e projectos em parceria pública-privada e também na
valorização de equipamentos e da oferta turística, ex. a concepção, lançamento
do concurso e respectivo financiamento do Programa Limpeza de Praias todo o
ano, cujo equipamento deve ser distribuído e a começar a operar pelas autarquias
em Setembro de 2003; O Projecto de Sinalética Rodoviária- Turística da região
em concretização agora pelo IEP; o lançamento de um novo programa de
promoção conjunto organizando a área da oferta da bacia do Arade; Renovando
os contratos trienais dos PPCs de Vilamoura e de Golfe e lançando o Plano de
acção do Sports Bureau, Elaborou-se um novo Plano de Marketing Operacional
do Algarve em concertação com a primeira Conta Satélite do Turismo (realizado
com a WTTC); a constituição, por alvará do Ministério da Justiça do CIMAAL
(Mediação de Conflitos de Consumo) e a revisão do Plano Regional de Turismo
do Algarve, garantindo-se a sua participação na reformulação do PROTAL
(Plano Regional Ordenamento do Território); Apresentou-se o dossier com
Pedido de Inscrição à UNESCO da Candidatura de Sagres a Património Mundial
•

Presidente do Conselho de Administração da Globalgarve – Agência de
Desenvolvimento Regional (eleito 2002-2003)
Tendo-se concluído, neste período do mandato: 1- o Programa de Promoção
Turística do Mundo Rural Algarvio, em parceria com as três associações de
desenvolvimento local (In Loco; Vicentina e Alcance), concretizado através da
emissão de folhetos e respectivas rotas, livro a ser distribuído com os recursos
turísticos do interior e a certificação a Restaurantes com gastronomia da região, com
a implementação da marca “Algarve Rural”; 2- Formalizou-se a candidatura ao
Programa POSI (Sociedade da Informação), protocolando-se com a Associação de
Municípios do Algarve, a Comissão de Coordenação, a Região de Turismo e a
Universidade do Algarve, assim como com o Instituo Geográfico de Portugal, a
parceria necessária ao lançamento do projecto Algarve Digital; Concretizou-se o
acordo com a CCR e o IEFP para o lançamento do projecto FAMA, Fundo de Apoio
às Micro-Empresas do Algarve, em articulação com as autarquias e o Banco Espirito
Santo para incentivar a fixação de empresas nas áreas de baixa densidade da região
com apoio de capital semente e empréstimo reembolsável ou com juro bonificado;3Deu-se lugar ao aumento de Capital Social desta Agência de Desenvolvimento
Regional com vista ao seu saneamento e reestruturação financeira.
•

1º Presidente Eleito do Conselho de Administração da Sociedade Pavilhão do
Arade SA (2000-2003)
Promotor da ideia e da sociedade em concertação as autarquias e as empresas de
turismo e hotelaria da Bacia do Arade; tendo-se concebido, aprovado e licenciado o
projecto de execução, assim como o concurso internacional e respectiva adjudicação
da obra e assegurado o respectivo financiamento para a totalidade da empreitada
durante este mandato. A obra deverá iniciar-se em Setembro de 2003 com um prazo
de execução de 14 meses e constituirá o primeiro pavilhão Multiusos do Algarve

•

1º Presidente do Algarve Convention Bureau (2002-2003)
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Esta estrutura lançada pela RTA em parceria com as estruturas empresariais visa
organizar o segmento e oferta de Congressos, reuniões e incentivos no Algarve,
tendo passado a substituir a RTA na presença nos mercados emissores.
• 1º Presidente da Associação Turismo do Algarve (2002-2003)
Esta entidade visa a organização e concretização de toda a actividade de promoção
Externa deste destino turístico, assim como garantir a parceria público-privado na
sua gestão e a contratualização dos meios financeiros para a promoção envolvendo o
ICEP.
•

Presidente (reeleito) da Associação Nacional das Regiões de Turismo (20012003), que congrega todas as 19 RTs de Portugal
Neste mandato a ANRET passou a ter participação nos Conselhos Regionais de
cada uma das novas CCDRs; Fez acordo com o grupo que veio a ganhar a
privatização e exploração da Rede das Pousadas da ENATUR, Ficou responsável
pelo Programa Nacional de Promoção no Mercado Interno «descobrir Portugal»;
apresentou várias iniciativas legislativas ao Governo para melhorar a organização da
promoção, aumentar os recursos disponíveis ao sector e contribuir para a
qualificação das unidades de oferta e o turismo interno; Recebendo a Medalha de
Ouro do Turismo atribuída pelo XV Governo Constitucional ainda em funções. Foi
neste mandato que a associação passou a ter sede e serviços próprios.
•

Membro do Conselho Consultivo do ICEP- Investimentos, Comercio e Turismo
de Portugal

•

Membro da Comissão de Análise da Conjuntura Turística e do Conselho
Sectorial do Turismo Português

•

Membro do Conselho Fiscal da AREAL – Agência Regional da Energia

•

Vice-Presidente da Associação Arco Latino Mediterrâneo, tendo subscrito o acto
de fundação, como representante de Portugal nesta entidade em que participam
meia centena de entidades públicas da NUTE III dos países Latinos do
Mediterrâneo.

•

Deputado Eleito à Assembleia da República na VII Legislatura
(Apresentando 11 iniciativas legislativas e 38 comunicações em Plenário)
• Membro da Comissão Permanente da A.R.

•

Membro da Comissão Parlamentar de Economia, Finanças e Plano

•

Membro da Comissão Parlamentar de Administração do Território, Poder Local,
Equipamento Social e Ambiente

•

Membro da subcomissão de Turismo

•

Membro da Comissão Eventual para análise e acompanhamento da localização e
construção do futuro Aeroporto Internacional
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•

Membro da Comissão Inquérito Parlamentar para apreciação dos actos do
Governo envolvendo negócios do Estado e interesses privados na área turística

•

Membro da Comissão Inquérito Parlamentar às Denúncias de Corrupção na
Junta Autónoma das Estradas

•

Presidente da Comissão Executiva da ANJE / Algarve – Associação Nacional de
Jovens Empresários (1989-1995)
Neste mandato concebeu-se e construiu-se o Ninho de Empresas de Faro,
inaugurado em 1995, pelo Prof. Cavaco Silva, Primeiro-ministro
•

Vice-Presidente da Direcção Nacional da ANJE
Neste mandato foi lançado o Portugal Fashion, entre outras iniciativas que ainda
hoje a ANJE concretiza

•

Presidente do Conselho Fiscal do BIC (Business Inovation Centre) CPINAL –
Centro de Promoção, Inovação e Negócios do Algarve

•

Presidente da Assembleia Geral do CERA, Conselho Empresarial do Algarve

• Presidente da Direcção Habijovem- Algarve Cooperativa de Habitação (85-94)
Neste mandato construíram-se em Faro, Albufeira e Lagos, 5 núcleos habitacionais
inaugurados pelo Secretário de Estado da Juventude Miguel Macedo e outros pelo
Ministro António Couto dos Santos e Marques Mendes, construindo 250 fogos,
destinados especificamente a famílias de jovens. Em 1994 o empreendimento de
Albufeira foi mesmo distinguido com o Prémio Nacional de Arquitectura, entregue
pelo Secretário de Estado da Habitação Carlos Costa
Representou ainda as Cooperativas de Jovens no Conselho Consultivo da Juventude,
onde apresentou iniciativas legislativas ao Governo sobre o apoio ao arrendamento
jovem e crédito bonificado à habitação
•

Vice-Presidente da Assembleia-geral da Federação Nacional das Cooperativas
de Habitação – FENACHE

•

Membro Eleito da Assembleia Municipal de Faro (1987- 1993)

•

Membro da Unidade de Gestão do PROA Sub-programa C (QCAII)

•

Membro do Conselho Consultivo da Escola Superior de Gestão da UAL

•

Membro da Mesa da Assembleia-geral da TV Cabo Guadiana

•

Membro do Conselho Consultivo da Juventude

Paulo Neves
pjsn1@sapo.pt
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