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Energias Renováveis  

 

A Estratégia Regional de Investigação e Inovação para a Especialização Inteligente (RIS3) visa canalizar os esforços de desenvolvimento económico 

e os investimentos para os fatores e setores distintivos da Região do Algarve, explorando o potencial de desenvolvimento instalado, as 

respetivas oportunidades económicas e tendências emergentes e tomando medidas para potenciar a inovação e a competitividade.  

[Investir nos setores onde é possível alcançar mais resultados, promovendo assim uma gestão mais eficiente de recursos e esforços] 

A RIS3 Algarve identificou seis setores/domínios de especialização, selecionados com base nos pontos fortes, vantagens competitivas e 

potencial de excelência que o Algarve apresenta: 

Ao longo da última década, as energias renováveis têm vindo a assumir um papel cada vez mais importante na economia nacional. Em 2012, segundo 

os dados do INE, as fontes de energia renováveis contribuíram para 44,7% do total de consumo de energia elétrica em Portugal. No Algarve, as 

atividades empresariais/económicas ligadas à cadeia de valor das energias renováveis estão maioritariamente relacionadas com a energia solar e a 

consultoria e instalação de equipamentos.  Em termos de produção, a energia eólica tem sido a principal fonte de energia renovável no Algarve, com 

uma  quota de 93,7 % em 2012. Este valor representa um crescimento de 86,4% entre 2002 e 2011. A energia fotovoltaica representa apenas 3,9%  

da produção e a energia térmica 2,4%. A energia geotérmica e hídrica não têm expressão na produção à escala regional.  

 [Saber mais]  

• Os setores “Turismo e Lazer” e “Mar, Pescas e 

Aquicultura” representam os domínios 

consolidados da Região, comprovado pela sua 

forte expressão na economia, nomeadamente no 

número de postos de trabalho associado, e por 

serem setores em que a região possui uma base 

sólida de investigação e desenvolvimento 

tecnológico (I&DT) e recursos de suporte ao seu 

crescimento sustentado (recursos naturais). 

• Os restantes setores “Agroalimentar, Agro-transformação, Floresta e Biotecnologia Verde”, “TIC e Indústrias Culturais e Criativas”, “Saúde, 

Bem-Estar e Ciências da Vida” e “Energias Renováveis” correspondem a domínios emergentes uma vez que, apesar de estratégicos, o grau de 

maturidade do seu desenvolvimento/conhecimento e/ou as falhas de articulação registadas na sua cadeia de valor, revelam a necessidade de um 

maior trabalho e consolidação. 

IMPORTANTE: Há semelhança do referenciado nos restantes setores da RIS3, existem candidaturas específicas só acessíveis a 

atividades integradas nos setores identificados na RIS3 e candidaturas em que o alinhamento com a RIS 3 é um dos fatores de 

ponderação do mérito (avaliação da candidatura). 

! 
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O QUE É A RIS3? 
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De acordo com a RIS3, a região do Algarve reúne o seguinte conjunto de caraterísticas distintivas que podem levar ao desenvolvimento de uma cadeira 

de valor dinâmica em torno das energias renováveis: 

• Condições climáticas adequadas para o aproveitamento da energia solar, eólica e das marés; 

• Região com o maior número de horas de sol e com pouca variação ao longo do ano; 

• Existência de centros de investigação académica e experiência ativa de cooperação com empresas e entidades públicas (por exemplo, escolas); 

• Conhecimento acumulado pelas empresas que operam no setor; 

• Experiência de cooperação em projeto-piloto de parcerias público-privadas; 

• Relevância social e política da questão energética, principalmente pela necessidade de encontrar alternativas aos combustíveis fósseis; 

• Necessidade de incorporar soluções técnicas adequadas no edifícios.   

Estas caraterísticas distintivas são cumulativamente oportunidades para que a região se destaque no cumprimento de metas relacionadas com a 

melhoria da eficiência energética e diminuição das emissões de gases com efeito estufa, em paralelo com a diversificação da economia regional através 

de ligações interempresariais e intersectoriais (Tecnologias de informação e comunicação, Turismo, etc.).   

Apesar de um contexto regional favorável, para a consolidação do setor das energias renováveis como estratégico no Algarve é necessário apostar no 

desenvolvimento de tecnologia, garantindo atividades de maior valor acrescentado (exemplo: desenvolvimento de tecnologia de produção) que 

capitalizem os conhecimentos técnicos e científicos existentes na região, com destaque para a Universidade do Algarve. 

Sendo as “Energia Renováveis” um dos setores estratégicos emergentes para a região e tendo em consideração o seu potencial de desenvolvimento, a 

RIS 3 Algarve define as seguintes linhas de ação e as atividades prioritárias a considerar para este setor: 

Linhas de ação prioritárias  

 Produção em larga escala de eletricidade com origem em fontes renováveis, uma vez reunidas as condições de viabilidade económica; 

 Eficiência energética, incorporando produção desconcentrada de energia a partir de fontes renováveis (solar térmico e fotovoltaico), nos diferentes 

setores consumidores; 

 Fomento da Investigação e Desenvolvimento (I&D) na área da energia, visando a criação de conhecimento e o aprofundamento de competências 

nas energias renováveis, bem como a transferência de tecnologia para o tecido económico. 

Atividades prioritárias 

 Produção de energia solar, energia eólica e de biomassa 

 Eficiência energética nos vários setores de atividade e 

institucionais 

 Serviços e infraestruturas coletivas (com destaque para os 

associados à inovação e à internacionalização) 

 Outras atividades que se enquadrem na prioridade temática   
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Alinhar uma estratégia empresarial ou um modelo de negócio com as linhas prioritárias definidas pela RIS3 para o setor das Energias Renováveis traz 

vantagens para o desenvolvimento de um projeto, capitalizando o conhecimento estruturado na Estratégia Regional e possibilitando o acesso a 

instrumentos de apoio e financiamento. No âmbito do Portugal 2020 e do CRESC Algarve 2020, destacam-se os Sistemas de Incentivos ao 

investimento das empresas como instrumentos fundamentais das políticas públicas de dinamização económica, designadamente em matéria da 

promoção da inovação e do desenvolvimento regional. 

OPORTUNIDADES 

SISTEMAS DE INCENTIVOS 2020 

INVESTIGAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO 

INOVAÇÃO EMPRESARIAL E 

EMPREENDEDORISMO 

QUALIFICAÇÃO E 

INTERNACIONALIZAÇÃO DAS PME 
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 Projetos I&D empresas 

 Projetos demonstradores 

 Programas mobilizadores 

 Núcleos de I&D 

 Proteção da propriedade intelectual e 

industrial 

 Internacionalização I&D 

 Vale I&D 

 

[Saber mais: artigos 59º a 80º] 

 Inovação produtiva PME; 

 Inovação produtiva Não PME; 

 Empreendedorismo qualificado e criativo; 

 Vale Empreendedorismo – aquisição de 

serviços de consultoria para arranque 

(elaboração de planos de negócios); 

 

 

 

[Saber mais: artigos 19º a 39º] 

 Qualificação PME – para melhorar a 

organização da PME 

 Internacionalização PME – para 

aumentar a capacidade exportadora. 

 Vale internacionalização – aquisição de 

serviços de consultoria na área de 

prospeção de mercado; 

 Vale inovação – aquisição de serviços 

de consultoria na área da inovação; 

[Saber mais: artigos 40º a 58º] 

A
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 Todos os projetos devem estar 

alinhados com os domínios da RIS3 

Algarve; 

 Reforço da ligação entre as 

empresas e as restantes entidades 

do sistema de I&I (Co-promoção); 

 Aumento das atividades 

económicas intensivas em 

conhecimento e criação de valor 

baseada na inovação; 

 Reforço do investimento empresarial em 

atividades inovadoras; 

 Inovação no tecido empresarial através da 

produção de novos ou significativamente 

melhorados bens e serviços transacionáveis 

e internacionalizáveis diferenciadores; 

 No caso de projetos de inovação produtiva 

Não PME, a produção de uma nova 

atividade deverá estar relacionada com a 

RIS3 Algarve. 

 Reforço da capacitação empresarial 

das PME através da inovação 

organizacional, aplicando novos 

métodos e processos organizacionais; 

 Reforço da capacitação empresarial 

das PME através do desenvolvimento 

dos seus processos de qualificação 

para a internacionalização; 

A RIS3 Algarve influencia as condições de aplicação dos fundos comunitários 2014-2020, destacando-se neste contexto os seguintes objetivos 

temáticos: 

 OT1. Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação: associação total à RIS3 – condição de admissibilidade 

 OT3. Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas: associação significativa à RIS3 – avaliação de mérito regional 
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https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=b2ed48b0-6e24-415f-98de-b897cf3a9507
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/Legislacao/Nacional/Portaria57A_2015.pdf
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/Legislacao/Nacional/Portaria57A_2015.pdf
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/Legislacao/Nacional/Portaria57A_2015.pdf
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https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=b2ed48b0-6e24-415f-98de-b897cf3a9507
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/Legislacao/Nacional/Portaria57A_2015.pdf
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/Legislacao/Nacional/Portaria57A_2015.pdf
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/Legislacao/Nacional/Portaria57A_2015.pdf
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=b88d5ae8-a493-4c7b-8c2d-322e79e46eba
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=b2ed48b0-6e24-415f-98de-b897cf3a9507
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/Legislacao/Nacional/Portaria57A_2015.pdf
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/Legislacao/Nacional/Portaria57A_2015.pdf
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/Legislacao/Nacional/Portaria57A_2015.pdf
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=b88d5ae8-a493-4c7b-8c2d-322e79e46eba
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O PO SEUR – Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos é composto por um conjunto de eixos e medidas que contribuem 

para a transição para uma economia de baixo carbono, assente numa utilização mais eficiente de recursos e na promoção de maior resiliência face aos 

riscos climáticos e às catástrofes. A estratégia do POSEUR assenta em três pilares estratégicos: 

• Eixo I – Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono em todos os sectores 

• Eixo II – Promover a adaptação às alterações climáticas e gestão de riscos 

• Eixo II – Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos  

 

Distribuição por Objetivos - Eixo I 

PROGRAMA OPERACIONAL SUSTENTABILIDADE E EFICIÊNCIA NO USO DE RECURSOS  

 [Saber mais] 
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Prioridade de Investimento  Secção RE  Objetivos Específicos  Indicadores de Resultados  Meta 2023  

Fomento da produção e distribuição 

da energia proveniente de fontes 

renováveis  

Secção 1 

Diversificação das fontes de energias 

renováveis endógenas, garantindo a ligação 

das instalações produtoras à rede, para 

reduzir a dependência energética  

Penetração dos recursos renováveis na 

produção de energia elétrica na RAM 
35,0% 

Energias renováveis produzidas através de 

tecnologias apoiadas na produção de energia 

nacional 

863 Mw  

Apoio à eficiência energética, 

gestão inteligente da energia e uso 

de energias renováveis  

Secção 3 
No âmbito da administração central do 

estado  

Consumo de energia primária nos edifícios da 

administração central  
198.196 tep 

Secção 5 No setor habitacional  
Consumo de energia primária na habitação 

(particulares) 
1.992.776 tep 

Incentivar sistemas de distribuição 

inteligente que operem a níveis de 

baixa e média tensão  

Secção 7 

Desenvolvimento de redes inteligentes 

dotando os consumidores da informação e 

ferramentas necessárias e criar sinergias 

para a redução de custos  

Taxa de penetração de sistemas de contagem  20,0% 

 Estratégias de baixo teor de 

carbono, incluindo a promoção da 

mobilidade urbana multimodal 

sustentável e medidas de 

adaptação relevantes para a 

atenuação  

Secção 8 

Apoio a medidas de eficiência energética e 

de racionalização dos consumos nos 

transportes  

Poupança de energia primária nas frotas de 

transportes públicos  
1,4% 

Apoio à promoção de transportes ecológicos 

e da mobilidade sustentável  
N.º de Veículos elétricos  33.663 

https://poseur.portugal2020.pt/
https://poseur.portugal2020.pt/
https://poseur.portugal2020.pt/
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PRÉMIO EDP INOVAÇÃO  

O prémio EDP Inovação é realizado anualmente e premeia os melhores projetos empresarias focados em inovação tecnológica ou em inovação de 

modelo de negócio, na área das tecnologias limpas no sector da energia. O vencedor recebe um prémio de 50 mil euros para implementar o  seu projeto, 

um programa de pré-aceleração de startups e uma viagem a São Paulo, durante a qual terá oportunidade de estabelecer uma nova rede de contactos. 

Os três finalistas ganham um ano de incubação na EDP Starter. 

[Saber mais] 

ESTATUTO PME LÍDER E PME EXCELÊNCIA 2016 

O estatuto PME Líder tem por objetivo distinguir as empresas com perfis de desempenho superiores conferindo-lhes notoriedade e criando-lhes 

condições otimizadas de financiamento para desenvolverem as suas estratégias de crescimento. No caso das empresas do setor do agroalimentar, o 

Estatuto é atribuído pela Agência para a Competitividade e Inovação (IAPMEI), numa parceria com os principais bancos a operar em Portugal. As 

candidaturas decorrem até 31 de outubro de 2016 (Estatuto PME Excelência) e 30 de novembro de 2016 (Estatuto PME Líder).                                                                                         

[Saber mais] 

AVISO CONCURSO POSEUR – 01-2016-60  

O aviso-concurso do POSEUR está aberto para projetos que demonstrem utilizar tecnologias de produção de energia renováveis, com tecnologias 

testadas e que não estejam ainda suficientemente disseminados no território nacional e respetiva integração na rede. As candidaturas decorrem até às 

18 horas do dia 16 de Dezembro de 2016.                                                                                                                              

[Saber mais] 

HORIZONTE 2020 - ENERGIA 

O Programa Horizonte 202 é o programa comunitário de apoio à investigação e inovação, sendo a energia uma das suas temáticas chave.  

O reconhecimento das crescentes necessidades de mercado e a necessidade de atenuar o impacto ambiental dos gastos energéticos fazem com que a 

aposta na investigação e inovação na área da energia seja uma das agendas estratégicas. As calls para apresentação de projetos estão identificadas e 

toda a informação disponibilizada online para que entidades públicas e privadas apresentem projetos inovadores e com impacto no setor. 

[Saber mais] 
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http://www.premioedpinovacao.edp.pt/about
http://www.premioedpinovacao.edp.pt/about
http://www.premioedpinovacao.edp.pt/about
http://www.iapmei.pt/iapmei-mstplartigo-01.php?temaid=156&msid=6
http://www.iapmei.pt/iapmei-mstplartigo-01.php?temaid=156&msid=6
http://www.iapmei.pt/iapmei-mstplartigo-01.php?temaid=156&msid=6
https://poseur.portugal2020.pt/pt/candidaturas/avisos/poseur-01-2016-60-projetos-de-produção-de-energia-elétrica-a-partir-de-fontes-renováveis-com-tecnologias-testadas-e-pouco-disseminadas-no-território-nacional-e-respetiva-integração-na-rede/
https://poseur.portugal2020.pt/pt/candidaturas/avisos/poseur-01-2016-60-projetos-de-produção-de-energia-elétrica-a-partir-de-fontes-renováveis-com-tecnologias-testadas-e-pouco-disseminadas-no-território-nacional-e-respetiva-integração-na-rede/
https://poseur.portugal2020.pt/pt/candidaturas/avisos/poseur-01-2016-60-projetos-de-produção-de-energia-elétrica-a-partir-de-fontes-renováveis-com-tecnologias-testadas-e-pouco-disseminadas-no-território-nacional-e-respetiva-integração-na-rede/
https://poseur.portugal2020.pt/pt/candidaturas/avisos/poseur-01-2016-60-projetos-de-produção-de-energia-elétrica-a-partir-de-fontes-renováveis-com-tecnologias-testadas-e-pouco-disseminadas-no-território-nacional-e-respetiva-integração-na-rede/
https://poseur.portugal2020.pt/pt/candidaturas/avisos/poseur-01-2016-60-projetos-de-produção-de-energia-elétrica-a-partir-de-fontes-renováveis-com-tecnologias-testadas-e-pouco-disseminadas-no-território-nacional-e-respetiva-integração-na-rede/
https://poseur.portugal2020.pt/pt/candidaturas/avisos/poseur-01-2016-60-projetos-de-produção-de-energia-elétrica-a-partir-de-fontes-renováveis-com-tecnologias-testadas-e-pouco-disseminadas-no-território-nacional-e-respetiva-integração-na-rede/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/search/search_topics.html#c,topics=topicFileName,callIdentifier,callTitle,identifier,title,description,tags,flags/s/Energy/1/1/0&+title/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/search/search_topics.html#c,topics=topicFileName,callIdentifier,callTitle,identifier,title,description,tags,flags/s/Energy/1/1/0&+title/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/search/search_topics.html#c,topics=topicFileName,callIdentifier,callTitle,identifier,title,description,tags,flags/s/Energy/1/1/0&+title/desc
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TERRITÓRIOS COM ABORDAGENS INTEGRADAS EMPRESAS INOVADORAS NO SETOR DAS ENERGIAS 

RENOVÁVEIS EM PORTUGAL 
 

Omniflow 

O Omniflow é um dispositivo inovador que usa tecnologia 

híbrida que funde dois tipos de energias renováveis, 

energia solar e eólica, num só sistema de produção 

energética. A empresa opera no mercado de produção de 

energia de pequena escala, estando presente tanto no 

mercado residencial como em aplicações profissionais com 

possibilidades de fornecer energia para iluminação pública 

com acesso wi-fi, estação de carregamento para 

telemóveis, tablet, PCs e câmaras de vigilância remota, 

postos de carregamento de bicicletas ou carros, câmaras 

de controlo de tráfego, sistemas de controlo de tráfego e 

torres de telecomunicações entre outras soluções. Este 

dispositivo pode ser instalado ao nível do solo para 

aplicações residenciais e rurais, bem como em telhados de 

edifícios para fins comerciais e industriais ou em áreas 

urbanas. 

 

Zypho 

A empresa EIDT foi fundada em 2009 e dedica-se a venda 

do produto Zypho. O Zypho permite reaproveitar o calor 

vindo da água quente que é escoada e transferir esta 

energia para o tubo de cobre onde passa a água fria 

recuperando até 15ºC da água desperdiçada, o que resulta 

em 40% de poupança energética e um retorno de 

investimento em cerca de dois anos.  

[Saber mais] 

[Saber mais] 

Amsterdam Smart City, Holanda  

A iniciativa “Amsterdam Smart City” nasceu de uma parceria entre a “Amsterdam Smart 

City”, o operador Liander e o Município de Amesterdão, sendo atualmente composta 

por mais de 100 parceiros.  

A principal motivação do projeto centra-se na área da sustentabilidade e energia, tendo 

como objetivo reduzir em 40% as emissões de CO2 até 2025 e em 70-80% até 2040 , 

produzindo localmente um terço da energia necessária recorrendo a fontes renováveis.  

A iniciativa integra vários projetos piloto que abrangem as seguintes áreas: “vida 

sustentável”; “trabalho sustentável”, “mobilidade sustentável” e “espaço público 

sustentável”. Com a implementação deste projetos a cidade está a ser transformada 

num living lab, onde se experimentam tecnologias inteligentes ao serviço da qualidade 

de vida dos cidadãos. As que se mostrarem mais eficientes, são depois aplicadas em 

maior escala.  

O site da iniciativa permite que a população seja parte ativa do processo, dando a 

possibilidade de propor projetos e iniciativas em 6 diferentes temas:  

• Infraestruturas e  tecnologia;  

• Energia, água e lixo;  

• Mobilidade;  

• Cidade circular;  

• Educação e governança;  

• Cidadãos 

[Saber mais] 

EXEMPLOS E CASOS INSPIRADORES 
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http://omniflow.pt/pt/
http://omniflow.pt/pt/
http://omniflow.pt/pt/
http://omniflow.pt/pt/
http://zypho.eu/pt-pt/
http://zypho.eu/pt-pt/
http://zypho.eu/pt-pt/
http://zypho.eu/pt-pt/
https://amsterdamsmartcity.com/
http://www.piio.pl/dok/piio_01_Amsterdam_przyklad_inteligentengo_miasta.pdf
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TERRITÓRIOS COM ABORDAGENS INTEGRADAS 

Cidade de Malmo, Suécia  

A cidade de Malmo estabeleceu como objetivo ter 100% do fornecimento energético 

proveniente de fontes renováveis até 2020. Para atingir esse objetivo, em 2009, foi 

criado e adotado o “Programa Ambiental para a cidade de Malmo 2009-2020” que 

estabeleceu os seguintes objetivos: 

• Maior eficiência no consumo de energia – reduzir até 2020 o consumo de energia 

em 20% por pessoa e baixar outros 20% até 2030; 

• Mais energia renovável – Objetivo de depender a 100% de energia solar, eólica, 

biogás e maremotriz até 2020, com a maior proporção possível desta energia a ser 

produzida localmente; 

• Redução de emissões – Até 2020 a cidade pretende reduzir as emissões Gases de 

Efeito Estufa até 40%; 

• Transição em transportes e viagens – Criar novas possibilidade de transporte e 

viagens através do desenvolvimento significativo do tráfego ferroviário e outros 

transportes públicos elétricos (eletricidade verde), e extensão da rede ciclável. 

Melhorar a capacidade de transporte de mercadorias por comboio e ferry; 

• Adaptação as mudanças climáticas – A cidade de Malmo pretende preparar-se para 

as mudanças de temperatura, aumento do nível dos mares e aumento da 

precipitação. Esta prevenção pode ajudar na redução de custos e melhorar o 

ambiente. 

                                                                                     [Saber mais] 
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Black Block  

O Black Block é um sistema solar híbrido de secagem, 

desenvolvido para desidratar alimentos e produtos 

agroindustriais. Criado por e para produtores, é um 

sistema inteligente pensado de raiz para uma 

secagem de qualidade, automática e de baixo custo 

energético. O controlo e monitorização da secagem é 

possível local ou remotamente, através de 

computadores ou smarphone, em qualquer parte do 

mundo. O utilizador poder aceder aos dados de 

secagem, parametrizar valores, ligar e desligar 

dispositivos. Este equipamento destaca-se por utilizar 

energia solar – inesgotável, limpa e gratuita. Em 2015 

conquistou o prémio EDP INOVAÇÂO.   

 

 

 

 

[Saber mais] 

http://malmo.se/download/18.31ab534713cd4aa9213d20b/1383649547546/ICLEI_Case+study+on+Malm%C3%B6+renewabke+energy+2012_7_Malmo.pdf
http://malmo.se/download/18.31ab534713cd4aa9213d20b/1383649547546/ICLEI_Case+study+on+Malm%C3%B6+renewabke+energy+2012_7_Malmo.pdf
http://malmo.se/download/18.31ab534713cd4aa9213d20b/1383649547546/ICLEI_Case+study+on+Malm%C3%B6+renewabke+energy+2012_7_Malmo.pdf
http://blackblock.eu/pt/homepage/
http://blackblock.eu/pt/homepage/
http://blackblock.eu/pt/homepage/
http://blackblock.eu/pt/homepage/


Boletim informativo/temático 

Energias Renováveis  

AMAL 

www.amal.pt | geral@amal.pt | 289 880 800 

CCDR Algarve 

www.algarve.portugal2020.pt | empresas.algarve2020@ccdr-alg.pt | 289 895 200  

DGEG – Direção Geral de Energia e Geologia  

www.dgeg.pt/ | energia@dgeg.pt | 217 922 800 

ADENE – Agência Para a Energia    

www.adene.pt/ | geral@adene.pt | 281 546 285 

Contactos úteis 
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Sun Concept 

A Sun Concept – Solar Boats Builders é um empresa fundada 

em 2015, em Olhão, que se dedica a produção e 

desenvolvimento de embarcações eletro-solares inovadoras e 

sustentáveis. O objetivo da empresa é oferecer embarcações 

não poluentes e energeticamente eficientes (movidas 

exclusivamente a energia solar), de fácil utilização a preço 

acessível, para atividades de recreio ou de trabalho. É a 

primeira empresa em Portugal a produzir embarcações 

solares em série. 

 [Saber mais] 

 EDP STARTER  

 

A EDP Starter é um ecossistema constituído por incubadoras de start-ups 

na área da energia . A incubadora apoia o networking e o processo de 

crescimento, tanto no mercado nacional como internacional.  A incubadora 

oferece um acesso privilegiado à EDP, em particular às áreas de Inovação, 

Engenharia e Capital de Risco Corporativo,  ao FabLabEDp, ao laboratório 

de prototipagem rápida nascido no seio do MIT, a uma rede de 

empreendedorismo envolvendo grandes/empresas na área da energia, 

universidades, capital de risco e ainda o acesso a formações e apoio em 

áreas jurídicas, contabilidade, branding e marketing estratégico. 

 

[Saber mais] 

AREAL – Agência Regional de Energia e Ambiente do Algarve  

www.areal-energia.pt/index.php  | joliveiral@areal-energia.pt  | 289 310 889 

APREN – Associação Portuguesa de Energias Renováveis   

www.apren.pt | apren@apren.pt | 213 151 621  

APE – Associação Portuguesa da Energia   

www.apenergia.pt/ | geral@apenergia.pt | 217 972 354 

 

 

http://www.amal.pt/
http://www.amal.pt/
http://www.amal.pt/
http://www.amal.pt/
http://www.amal.pt/
http://www.algarve.portugal2020.pt/
http://www.algarve.portugal2020.pt/
http://www.algarve.portugal2020.pt/
http://www.algarve.portugal2020.pt/
http://www.algarve.portugal2020.pt/
http://www.algarve.portugal2020.pt/
http://www.algarve.portugal2020.pt/
http://www.algarve.portugal2020.pt/
http://www.drapalg.min-agricultura.pt/
http://www.drapalg.min-agricultura.pt/
http://www.drapalg.min-agricultura.pt/
http://www.drapalg.min-agricultura.pt/
http://www.drapalg.min-agricultura.pt/
http://www.atbaixoguadiana.pt/
http://www.atbaixoguadiana.pt/
http://www.atbaixoguadiana.pt/
http://www.atbaixoguadiana.pt/
http://www.atbaixoguadiana.pt/
http://www.sunconcept.pt/
http://www.sunconcept.pt/
http://www.sunconcept.pt/
http://www.sunconcept.pt/
https://www.edpstarter.com/#!portfolio-item/ecoeifes/
http://www.in-loco.pt/
http://www.in-loco.pt/
http://www.in-loco.pt/
http://www.in-loco.pt/
http://www.in-loco.pt/
http://www.in-loco.pt/
http://www.in-loco.pt/
http://www.in-loco.pt/
http://www.in-loco.pt/
http://www.apren.pt/
http://www.apren.pt/
http://www.apren.pt/
http://www.apren.pt/
http://www.apren.pt/
http://www.apren.pt/
http://www.portugalfoods.org/
http://www.portugalfoods.org/
http://www.portugalfoods.org/
http://www.portugalfoods.org/
http://www.portugalfoods.org/
http://www.portugalfoods.org/

