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4,1 milhões para investir 
na eficiência energética 

0 Programa Operacional 
CRESC ALGARVE 2020 abriu 
recentemente dois concursos 
quê preveem a mobilização 
de uma verba de 4,1 Milhões 
de euros destinada a aütar-
guias, empresas e institui-
ções particulares de solida-
riedade social (IPSS), com 
projetos nas áreas da promo-
ção da sustentabilidade e efi-
ciência dos recursos, anun-
ciou a CCDR/Algarve. 

O montante é proveniente 
do FEDER - Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional e 
visa apoiar a transição para 
uma economia de baixo teor 
de carbono em todos os seto-
res. 

O apoio do CRESC Algarve 
2020 prevê não só o recurso 
a fontes de energia renováveis 
como a racionalização dos 
consumos, assinala a Comis-
são de Coordenação Regional 
do Algarve (CCDR/Algarve). 

A taxa de apoio para em-
presas, autarquias e IPSS po-
de atingir os 70% do investi-
mento total dos projetos e, 
cumulativamente, dar acesso 
a um apoio reembolsável de 
empréstimo sem juros a oito 
anos de 30%. 

A entrega de candidaturas 
para o aviso das empresas 
poderá ser feita até 12 de de-

  

zembro. O concurso destina-
do às IPSS (1.a prioridade) e 
às autarquias de Alcoutim, La-
goa, Monchique, Tavira e Vila 
do Bispo - que não apresen-
taram candidatura no aviso 
anterior - foi alargado até 30 
de janeiro de 2020. 

Para promover estes con-

  

cursos e agilizar as candida-
turas, a Autoridade de Ges-
tão do PO CRESC Algarve 
2020, em parceria com a 
Direção-Geral de Energia e 
Geologia, a Agência para o 
Desenvolvimento e Coesão 
(AD&C) e o Órgão de Acompa-
nhamento das Dinâmicas Re-

  

gionais, promove duas ses-
sões de esclarecimento. 

As sessões decorrerão ho-
je, 31 de outubro (quinta-feira), 
no auditório da CCDR Algarve, 
em Faro, destinadas a empre-
sas (11h00) e às IPSS e às au-
tarquias (14h30). As inscri-
ções são gratuitas. 




