
 

 

 

 

 
 

ENQUADRAMENTO 

 

Na Resolução da Assembleia da República n.º 51/2020, a Assembleia da República recomendou ao 

Governo a implementação de um plano de emergência social e económico para o Algarve, para os 

anos de 2020 e 2021. São várias as medidas propostas, no âmbito do apoio social, da educação, da 

cultura, da saúde, das infraestruturas ferroviárias e rodoviárias, da economia e emprego e da susten-

tabilidade hídrica. 
 

Destacamos as iniciativas propostas com maior probabilidade de impactar a atividade das empresas 

turísticas da região do Algarve. 

 

 

PRINCIPAIS INICIATIVAS 

 

DIVERSIFICAR A ECONOMIA REGIONAL 

 

Promover incentivos fiscais para a instalação e reconversão de empresas orientadas para atividades 

económicas do turismo de «sol e mar», nomeadamente: para indústrias de conservas e de laboração 

de produtos agrícolas da região; para outros tipos de turismo (natureza, património, cultura, gastro-

nomia, observação de aves); ou para empresas ligadas às novas tecnologias, ao conhecimento cien-

tífico e à produção de energias renováveis, com respeito pelos padrões ambientais. O principal obje-

tivo passa por criar empregos sustentáveis, duradouros e melhor remunerados. 

 

 

COMBATE À PRECARIEDADE LABORAL 

 

Promover o combate à precariedade laboral reforçando a ACT do Algarve com mais inspetores e 

equipamentos. 

 

 

CRIAR UM FUNDO DE EMERGÊNCIA 

 

Constituir um fundo financeiro de emergência, com recurso ao Orçamento do Estado ou a fundos 

comunitários, com um complemento de acesso a linhas de crédito sem juros, para apoiar famílias e 

micro, pequenas e médias empresas. 
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DIMINUIÇÃO DE IMPOSTOS 

 

Presentar iniciativas legislativas com vista à suspensão, isenção ou redução dos impostos e taxas mu-

nicipais, nos anos de 2020 e 2021, para os agregados familiares e para micro, pequenas e médias 

empresas. 

 

 

SUSTENTABILIDADE HÍDRICA 

 

Elaborar um plano regional de eficiência e sustentabilidade hídrica, considerando a futura possível 

escassez de água potável no Algarve, em virtude das secas, das alterações climáticas e do crescente 

consumo do turismo, da agricultura e das famílias. 
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