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Enquadramento

Face ao desafio lançado pela AMAL, os 16 municípios algarvios identificaram um conjunto de projetos de investimento futuros, 
que consideram adequados às necessidades de financiamento da região para a próxima década. 

Este desafio, e os projetos identificados, pretendem consubstanciar formas para ultrapassar, não só a atual conjuntura 
(marcada pela pandemia COVID 19), que levou ao registo de uma queda significativa no turismo, e de muitas atividades 
económicas na região, mas também de adaptação às tendências e necessidades identificadas no cômputo da União Europeia 
que, por sua vez, promoverão o aumento da competitividade da região.

Com efeito, a UE tem previsto o lançamento de um Plano de Recuperação, que visa reforçar as regiões e atividades económicas 
mais afetadas pelo surto pandémico, e que vem complementar o orçamento da UE, assim como o Quadro Financeiro Plurianual 
2021-2027, e outros programas de Fundos Comunitários Europeus.

Face a uma visão global das intenções de investimento propostas pelos municípios, e com base nos objetivos estratégicos da 
região, foram definidos, pela E&Y, Eixos Prioritários de Investimento que assentam na inovação, coesão, mobilidade, 
competitividade, vulnerabilidades sociais e transições climática e digital. 

No âmbito em apreço, procedeu-se a uma clusterização dos projetos identificados pelos diferentes municípios, segundo os 
Eixos supramencionados.

Nos próximos slides serão apresentados, em detalhe, os Eixos, bem como o resultado (alguns exemplos) do processo de 
clusterização de projetos. 
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Eixos Prioritários de Investimento

Eficiência da Gestão de Água
Investimentos para a redução de emissões de CO2  na captação e distribuição de água,  no aumento da 
resiliência das infraestruturas, na economia circular e no tratamento e reutilização de águas residuais

Eficiência na recolha, tratamento e reutilização 
de resíduos 

Inclui investimentos para eficiência na recolha, tratamento e reutilização de resíduos; bem como 
investimentos na valorização de bioresíduos

Transição Energética Investimentos com vista à substituição de combustíveis fósseis por energias renováveis

Descarbonização Projetos de implementação de boas práticas para a neutralidade carbónica (ex.: Hotelaria)

Cadeias curtas de abastecimento e valorização
de produtos locais

Inclui investimentos que visem a valorização dos produtos locais e do território; e investimentos que 
promovam roteiros turísticos (ex.: Estrada Nacional 2) na região

Floresta
Investimentos em ações de proteção da Floresta e em infraestruturas necessárias ao combate de incêndios; 
investimentos na preservação da biodiversidade

Mobilidade e infraestruturas
Investimentos em infraestruturas que garantam uma transição digital uniforme em toda a região; 
investimentos na mobilidade nas grandes cidades que visem a adoção de boas práticas de transporte; 
investimento em Smart Cities; Investimento em nova capacidade SNS e Educação

Habitação Social e Rede de Cuidados a Seniores
Investimentos em zonas de habitações sociais, junto das grandes cidades; numa Rede de Cuidados de 
Saúde, especializada em séniores; projetos de apoio e inclusão social e projetos que visem a recuperação, 
adequação e adaptação das casas de séniores

Reindustrialização e Diversificação da 
Economia

Investimentos relacionados com a criação de Centros Tecnológicos, estabelecimento de Start-ups, Hubs
Digitais, entre outros; e investimentos que promovam a diversificação da economia local

Algarve: Eixos Prioritários de Investimento

Do trabalho de organização dos projetos propostos, resultaram nove Eixos Prioritários de Investimento.
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Os municípios algarvios identificaram investimentos preferenciais que coincidem com os eixos prioritários de investimento.

Algarve: Eixos Prioritários de Investimento

Eficiência da Gestão da Água

• O município de Aljezur propõe uma 
gestão sustentável de recursos hídricos, 
através de medidas de melhoramento 
da eficiência da utilização da água, tais 
como a substituição de redes, 
contadores eficientes e (re)utilização de 
águas residuais. 

• Albufeira pretende criar uma unidade 
de reutilização de águas residuais 
tratadas na ETAR de Vale Paraíso em 
rega no Parque do Ribeiro, adquirindo 
equipamento de bombagem e filtração.

• Castro Marim sugere a criação de um 
sistema de redes de rega e 
abastecimento diferenciado para a água 
tratada das ETARs.

Eficiência na recolha, tratamento e 
reutilização de resíduos 

• Albufeira propõe a Recolha e 
Valorização de Bioresíduos. Para tal 
propõe a aquisição de viaturas e 
equipamentos para a recolha.

• O município pretende criar uma 
unidade de compostagem acelerada. O 
investimento terá no seu cerne a 
valorização de bioresíduos alimentares, 
originários de cantinas municipais e 
será composto pela aquisição e 
instalação de equipamentos para a 
compostagem.

• Para o processamento de verdes, 
Albufeira pretende adquirir 
equipamentos para a sua valorização e 
posterior transformação em briquetes. 

Transição Energética

• O município de Tavira pretende 
aumentar a sua frota municipal através 
da aquisição de viaturas elétricas, tais 
como veículos comerciais, ligeiros e 
pesados, com vista à redução das 
emissões de CO2.

• Portimão quer atingir uma melhor 
eficiência energética nos seus edifícios 
municipais, através da colocação de 
painéis fotovoltaicos.

• A AREAL, em parceria com vários 
municípios, sugere a criação de uma 
central fotovoltaica de média dimensão 
(50 MWp).
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Algarve: Eixos Prioritários de Investimento

Descarbonização

• Loulé pretende criar Laboratórios Vivos 
para a Descarbonização, através do 
Projeto Quarteira Lab. Este projeto 
corresponde a um espaço de inovação 
aberta, onde se testarão soluções 
ambientalmente sustentáveis e 
inclusivas, com o objetivo de contribuir 
para a melhoria da qualidade de vida 
dos cidadãos, alterando os seus hábitos 
de consumo e mobilidade. 

• O município de Albufeira quer criar o 
Plano Municipal de Ação para a 
Economia Circular, onde se explicitam 
mecanismos para a sensibilização, 
educação e redução de resíduos.

• Em Loulé pretende-se promover a 
Economia Circular, através da 
reciclagem.

Cadeias curtas de abastecimento e 
valorização de produtos locais

• Silves pretende certificar o Geoparque 
Algarvensis através da  requalificação 
de infraestruturas, percursos pedestres, 
produção de materiais e recursos 
turísticos e educativos; pretende 
também promover a investigação 
cientifica e intervenções de 
conservação do património. 

• Alcoutim propõe a criação de uma rede 
de infraestruturas básicas que permita a 
exploração e transformação de mel –
um produto endógeno.

• Castro Marim promove Programas que 
visem a criação de emprego associado 
ao turismo em espaço rural, ao 
empreendedorismo agrícola ou ao 
desenvolvimento de outras atividades 
em meio rural. 

Floresta

• Lagos pretende criar um plano de ação 
e incentivos à arborização autóctone.

• O município de Tavira pretende 
proteger a Floresta contra incêndios, 
através da implementação de Faixas de 
Interrupção de Combustível (FIC), e da 
contribuição para o desenvolvimento de 
ações de prevenção estrutural, 
removendo combustível vegetal.

• Loulé propõe a elaboração de um 
cadastro florestal, com vista a melhorar 
a gestão dos espaços agroflorestais, 
através do profundo conhecimento da 
realidade local. 
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Algarve: Eixos Prioritários de Investimento

Mobilidade e Infraestruturas

•A AMAL pretende construir o Hospital 
Central Universitário do Algarve.

•Portimão que ser uma Smart City, e como 
tal propõe a criação de infraestrutura de 
rede para sensorização, permitindo a 
utilização de sensores em vários setores, 
tais como a gestão de resíduos, gestão 
hídrica e iluminação. 

•Lagos pretende construir um novo 
Hospital em Terras do Infante.

•Em Tavira sugere-se a ampliação do 
Centro de Saúde, de modo a aumentar a 
oferta de serviços à população.

•Tavira propõe expandir a rede de 
carregamentos de veículos elétricos.

Habitações Sociais e Rede de Cuidados
para Seniores

• Em Alcoutim, a Aldeia Residencial 
Sénior é uma prioridade, pretendendo-
se reabilitar habitações devolutas para 
a instalação de idosos em regime de 
internamento permanente. 

• O município de Tavira pretende 
construir um Centro de DIA + ERPI, em 
Luz de Tavira. 

• São Brás de Alportel propõe a criação 
de um Centro de Respostas Sociais para 
Pessoas dependentes, através de um 
conjunto de equipamentos preparados 
para pessoas com deficiência e 
dependência que requeiram 
reabilitação.

Reindustrialização e Diversificação da 
Economia

• Albufeira pretende criar um programa 
de apoio ao tecido económico e às 
novas empresas, com vista a promover 
o empreendedorismo e à integração de 
fatores de inovação em setores 
tradicionais, dominantes na região 
Algarvia. 

• O município de Olhão propõe a 
construção de um novo parque 
Empresarial em Quatrim.

• Aljezur quer promover a criação de um 
Centro de Negócios, que terá uma 
incubadora, um espaço de coworking e 
oficinas de conhecimento.
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Eixos Prioritários de Investimento

Eficiência da Gestão de Água
• Plano de Recuperação e Resiliência: Competitividade e Coesão Territorial
• InvestEU
• QFP 2021-2027: Competitividade e Coesão dos Territórios de Baixa Densidade 

Eficiência na recolha, tratamento e reutilização de 
resíduos 

• InvestEU
• Plano de Recuperação e Resiliência: Descarbonização e Economia Circular

Transição Energética

• InnovFund
• Fundo para uma Transição Justa
• InvestEU
• QFP 2021-2027: Energia e Alterações Climáticas
• Connecting Europe Facility (CEF)

Descarbonização

• QFP 2021-2027: Energia e Alterações Climáticas
• Pacto Ecológico Europeu
• InnovFund
• Fundo para uma Transição Justa

Cadeias Curtas De Abastecimento E Valorização De 
Produtos Locais

• QFP 2021-2027: Economia do Mar
• QFP 2021-2027: Redes e Mercados Externos

Floresta • QFP 2021-2027: Agricultura e Florestas

Mobilidade e Infraestruturas
• InvestEU
• InnovFund
• CEF

Habitações Sociais e Rede de Cuidados para 
Seniores

• Plano de Recuperação e Resiliência: Vulnerabilidades Sociais

Reindustrialização e Diversificação da Economia

• QFP 2021-2027: Qualificação, Formação e Emprego
• Plano de Recuperação e Resiliência: Potencial Produtivo
• InvestEU
• CEF

Algarve: Eixos Prioritários de Investimento



Plano de Recuperação e Resiliência
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7 200 M€

Resiliência

Vulnerabilidades Sociais: 3 200 M€

► SNS

► Habitação

► Respostas Sociais

Potencial Produtivo: 2 500 M€

► Qualificações e Competências

► Investimento e Inovação

► Banco de Fomento

Competitividade e Coesão Territorial: 1 
500 M€

► Plano de Eficiência Hídrica do Algarve

► Meios aéreos para incêndios
rurais

► Infraestruturas

Mobilidade Sustentável: 975 M€

► Linhas de Comboios Ligeiros

► Bus Rapid Transit

► Descarbonização de Transportes 
Públicos 

► Renovação do Material Circulante

Descarbonização e Economia Circular: 
925 M€

► Descarbonizar a Indústria

► Estratégia de Bioresíduos

Eficiência Energética e Renováveis: 800 
M€

► Eficiência Energética em Edifícios 
(candidaturas abertas)

► Hidrogénio e Gases 
Renováveis

2 700 M€

Transição

Climática

Escola Digital: 700 M€

► Digitalização das escolas, dos recursos
educativos e humanos

Empresas 4.0: 500 M€

► Capacitação digital das empresas

► Transição digital das empresas: e-
commerce

Administração Pública: 1 800 M€

► Capacitação digital da Justiça, do Portal 
Único de serviços públicos

► Capacitação e digitalização da 
Administração Pública

► Gestão de Património online

► Cibersegurança

3 000 M€

Transição

Digital

O Plano de Recuperação e Resiliência nacional tem um orçamento de 12,9 mil milhões de euros e vai ser financiado através 
de subvenções, sendo 70% desembolsado durante 2021 e 2022, e o restante em 2023.

AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve



Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027

O Quadro Financeiro Plurianual (QFP) 2021-2027 e assenta em oito eixos prioritários com um 
orçamento total de 29,8 mil milhões de euros.
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Inovação e Conhecimento
Competitividade empresarial e desenvolvimento da base científica e 
tecnológica nacional

Qualificação, Formação e 
Emprego

Recursos humanos com as qualificações necessárias ao processo de 
transformação económica e social

Sustentabilidade 
Demográfica

Travar o envelhecimento populacional assegurando a provisão de bens e 
serviços adequados a uma população envelhecida

Energia e Alterações 
Climáticas

Diminuição da dependência energética e adaptação dos territórios às 
alterações climáticas

Economia do Mar Reforçar o potencial económico estratégico da Economia do Mar

Redes e Mercados Externos
Competitividade externa das cidades e regiões urbanas dos territórios 
atlânticos e do interior

Competitividade e Coesão 
dos Territórios de Baixa 
Densidade

Competitividade dos territórios da baixa densidade, potenciando a exploração 
sustentável dos recursos endógenos e o desenvolvimento rural e garantindo a 
prestação de serviços públicos 

Agricultura/Florestas
Desenvolvimento agrícola competitivo com a valorização do regadio e reforma 
florestal



Fundos Comunitários Europeus
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Fundo 
InvestEU

InnovFund

Pacto
Ecológico
Europeu

CEF

Fundo para 
Transição

Justa

• O Fundo InvestEU promete financiar as PME e as Startups, contribuindo para a promoção do emprego, do 
crescimento e da inovação na Europa. Os projetos a apoiar devem suprimir as deficiências do mercado e/ou 
as lacunas de investimento existentes.

• O Fundo divide-se em cinco áreas principais de investimento, e assumirá a forma de empréstimos.

• O InnovFund visa apoiar a transição climática da Europa, apoiando projetos inovadores e demonstradores, 
na área do baixo carbono; com um grau de maturidade significativo a nível técnico, e modelo de negócio. 

• O apoio será concedido sob a forma de subvenção.

• O Pacto Ecológico Europeu é o plano de ação para uma economia europeia sustentável. Este fundo visa 
apoiar a transformação dos desafios climáticos em oportunidades, através de uma utilização eficiente dos 
recursos.

• O Pacto encontra-se dividido em onze áreas de intervenção que refletem as áreas de investimento 
prioritário. 

• O CEF – Connecting Europe Facility – apoia o desenvolvimento sustentável e eficiente de redes 
transeuropeias de transporte, de energia e de serviços digitais. 

• Os projetos a apoiar devem ter uma maturidade relevante, bem como economicamente viáveis após o 
financiamento estar concluído.  

• O financiamento pode assumir a forma de subvenções, garantias e/ou obrigações.  

• O Fundo para a Transição Justa visa assegurar que a transição para uma economia com um impacto neutro 
no clima se processa de forma justa e inclusiva, apoiando regiões mais vulneráveis. 

• O fundo irá conceder subvenções a regiões identificadas pelos Estados-Membro nos planos territoriais de 
transição.
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