




Incubação (10 anos; 20 espaços escritório | 7 espaços pré-laboratoriais):
Incubação física: 20 / Incubação virtual: 11

Transferência Tecnologia (últimos 5 anos):
7 contratos licenciamento / 3  contratos em negociação /  4+ em Desenvolvimento 
Mais de 120 parcerias Universidade-Empresa. Identificação de mais de 50 projetos de 
inovação.  

Empreendedorismo 122 novas empresas criadas (com uma taxa de sobrevivência de 
75%)

Cooperação Internacional:

Diversos projetos de cooperação executados (e em curso), com especial 

incidência nas regiões do Mediterrâneo. Incluem missões que mobilizam um 

número apreciável de equipas mistas: docentes/investigadores e empresários.

Experiência UAlg



Edifício Multifuncional de Empresas  (Castro Marim)
Faro Avenida Business Center, Lda (Faro)
Centro de Incubação e Aceleração de Faro (Faro)
Ninho de Empresas de Loulé (Loulé)
Centro Empresarial de Negócios (Loulé)

Startup Portimão (Portimão)
Incubadora de Empresas da Universidade Algarve (Faro)
Level Up (Faro)
Business Solutions | Centro de Negócios (Faro)
Centro de acolhimento empresarial Albufeira (Albufeira)

Rede Regional de Incubadoras



O Polo Tecnológico do Algarve 
orientará a sua atividade 
para a conceção e execução 
de projetos que promovam

CAPACIDADES DE INVESTIGAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO



O Polo Tecnológico do Algarve propõe-se criar uma unidade agregadora de:

(i) Centro de Valorização e Transferência de Tecnologia, assentando a sua 
atuação na área da Saúde e Bem-Estar e dinamizando o Centro de 
Simulação Clínica (CSC), com funções de ninho de empresas;

(ii) Parque de Ciência e Tecnologia, centrando a sua atuação na área das 
Tecnologias de Informação, Comunicação e Eletrónica (TICE) e dinamizando o 
ALGARVE TECH HUB

e ainda…
(iii) Comunidades energéticas, através da valorização e dinamização de 
soluções inovadoras e integradas no dominio da transição energética (de 
que a Comunidade da Ilha da Culatra, integrando o programa comunitário
Energia Limpas para as Ilhas Europeias é um exemplo).



Centro de Valorização e Transferência de Tecnologia, assentando a sua atuação na área 
da Saúde e Bem-Estar e dinamizando o Centro de Simulação Clínica (CSC), com funções de 
ninho de empresas

(i) dinamização I&D&I

(ii) integração e 
valorização de 
conhecimentos, 
fomentando a 
transferência

(iii) difusão e 
demonstração de novas 
tecnologias e soluções 
inovadoras 

(iv)  
formação/capacitação 
de recursos humanos 
altamente qualificados 

(v) prestação de 
serviços especializados

Campus de Gambelas



Centro de Simulação Clínica (CSC) Ed. 2, 4º Piso



Centro de Simulação Clínica (CSC) Ed. 2, 4º Piso



Centro de Simulação Clínica (CSC) Ed. 2, 4º Piso



Centro de Simulação Clínica (CSC) Ed. 2, 4º Piso



Parque de Ciência e Tecnologia, centrando a sua atuação na área das Tecnologias de 
Informação, Comunicação e Eletrónica (TICE) e dinamizando o UALG TECH HUB

(i) estimular o fluxo I&I com 
as empresas

(ii) facilitar a formação de 
av ançada de recursos 
humanos

(iii) Acolher e desenvolver 
empresas de base científica 
e tecnológica

(iv) prestar serviços de 
elevado valor acrescentado, 
designadamente nas áreas 
da formação

(v) promover 
internacionalização

Campus da Penha



UALG TECH HUB



Piso 0

UALG 
TECH
HUB

Piso 1

Piso 2



EnvolventeUALG TECH HUB







Área de intervenção
CSC: 865 m^2
Algarve TECH HUB: 4.495m^2 (escritórios: 1.809m^2)
Acolhimento: 

* 300 a 350 engenheiros e programadores; 
* 50 a 80 investigadores

Investimento
Global de 5.428.571,42 Euros
FEDER de 3.800.000,00 Euros (assumindo uma taxa de 
financiamento de 70%)
Autofinanciamento de 1.628.571,43 Euros

Indicadores - 1



Indicadores - 2

Indicadores de Realização Pré-Projeto Pós-Projeto

Área infraestruturada para 

acolhimento de empresas (ha);
0.0774 ha 0.6134 ha

Grau de concretização das atividades 

previstas no projeto (%)
0 % 100 %

Empresas instaladas, inseridas em 

setores de alta e média-alta tecnologia e 

em serviços intensivos em conhecimento

0 21



PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA



Objetivos

Posicionar a região do Algarve como 
centro de excelência em investigação e 
formação em energias renováveis;

Criar pontes efetivas entre a comunidade 
local, a investigação no sector renovável e 
o setor empresarial;

Promover a sustentabilidade ambiental 
criando Comunidades Energéticas, de que 
a ilha da Culatra é um local ideal para 
testar um novo modelo económico.

O que é o projeto Culatra 2030?



Culatra 2030

• Comunidade Autónoma e Sustentável;
• Estação piloto de energia solar e eólica.
• Micro-rede local;
• Estação de armazenamento energético;
• Estação piloto de recarga de barcos 

elétricos;
• Planta piloto de dessalinização;
• Estação piloto de reciclagem dos 

resíduos produzidos na Ilha em energia;
• Aplicar novos conceitos de eficiência 

energética e utilização racional de 
energia e água; 

• Mobilidade elétrica.



Atrair gestores e técnicos séniores, nómadas digitais, jovens 
reformados, emigrantes qualificados, que procurem melhores 
condições de vida ou que pretendam regressar à região

… e uma Universidade virada para o mundo!

Algarve - Uma região com condições únicas…



Agentes económicos de referência internacional



Criar um ecossistema tecnológico na

região e atingir o estatuto de Polo 

Tecnológico para as áreas das tecnologias

da informação, saúde e energia,

impulsionando uma mudança favorável na

economia e sociedade regional e nacional

Visão



Estratégia regional integrada para uma Região Inteligente

Infraestrutra capaz de estimular o tecido tecnológico regional;

Formação avançada a diversos níveis (aprendizagem ao longo 
da vida e renovação de conhecimentos);

Atração de recursos humanos qualificados (valorizar os recursos 
regionais);

Habitação / escolas / atividades desportivas e culturais;

Alargar o espectro empresarial regional, consolidando redes;

Explorar a consultoria internacional e o investimento externo.




