
 

 

  

 

 

 

 

 

 Reconhecimento de Boas práticas 
Ambientais 
O galardão ECOXXI nasceu de um projeto 
iniciado em 2005 pela Associação Bandeira Azul 
da Europa, onde é atribuído com base numa 
candidatura, que tem com objetivo premiar os 
municípios portugueses que demonstrem um 
desempenho positivo em 21 indicadores de 
desenvolvimento sustentável.  

O município de Loulé no âmbito da candidatura 
“Município Eco XXI” já se posicionou por cinco 
vezes em primeiro lugar a nível nacional (em 
2009, 2012, 2013, 2014 e 2015)? Em 2015, o 
município de Loulé obteve um índice Eco XXI de 
85,6%. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

Alterações climáticas em 
Loulé 

Boas práticas municipais 

  

Escola Secundária Dr.ª Laura Ayres 

Trabalho no âmbito da disciplina de Cidadania 

Alina Malysheva, nº 1, 11º E 

Ana Sofia Fernandes, nº 2, 11º E 

Outros projetos de sustentabilidade municipal  
• Turismo Criativo: é uma aposta de município 

na valorização da identidade deste território. 
Apoia a formação, a inovação e a atividade de 
artesãos e profissionais do setor criativo, dado 
resposta ao turismo sustentável.   

•  
• Hortas Sociais: têm a função de promover a 

importante relação entre o Homem e a Terra como 
forma de equilíbrio, interação e integração com o 
meio social e ambiental. 

•  
• Orçamento Participativo: constitui um 

instrumento de participação dos cidadãos na 
gestão da Câmara Municipal de Loulé, que tem 
como objetivo principal, contribuir para uma 
participação informada, ativa e responsável pelos 
munícipes no processo de governação municipal. 

•  
• Rede Portuguesa de Cidades Inteligentes: 

tem como objetivo a partilha de informação, 
conhecimento, boas práticas e experiências 
inovadoras entre os municípios aderentes.  

•  
• Loulé Cidade Educadora: “Uma Cidade 

Educadora é uma Cidade Integradora” – promove 
a utilização sustentável dos recursos, no âmbito 
Projeto Cidade Educadora (2014-2016), por 
exemplo:  
• A Rede de Anfitriões do Município de Loulé 

promove visitas às localidades do interior, 
dado a conhecer as atividades ligadas à 
agricultura e à pecuária.    

 
 

Na Esfera Municipal 

 
• Levantamento dos Consumos Energéticos 

Municipais 
• Sistema de Gestão Integrado 
• Solução de Desmaterialização  

 



 
    

Medidas de eficiência energética  
 A substituição de lâmpadas incandescentes por 

lâmpadas economizadoras de energia nos 
edifícios municipais; 

 A instalação de iluminação pública em LED’s, 
em algumas vias municipais; 

 A substituição dos semáforos de tecnologia 
convencional  por uns tecnologia LED; 

 Ao nível do solar térmico, temos painéis solares 
em 29 edifícios e infraestruturas municipais; 

 A construção de edifícios energeticamente mais 
eficientes. 

 Medidas de Mobilidade e Acessibilidade 
 Otimização do sistema de transportes urbanos 

(Loulé, Quarteira e Vilamoura); 
 Promoção da utilização dos transportes urbanos 

(Loulé, Quarteira e Vilamoura); 
 Comemoração anual da Semana Europeia da 

Mobilidade; 
 Participação em programas contínuos de 

formação/sensibilização de mobilidade 
sustentável; 

 Promoção dos princípios de eco condução; 
Promoção e utilização de soluções de mobilidade 
inteligente (tecnologias de informação de apoio à 
mobilidade e comunicação com os utentes, 
solução iParque Mobile para pagamento do 
estacionamento através de dispositivos móveis, 
etc.);  

 Campanhas para implementação de modos 
suaves de transporte; 

 Ciclovia de Vilamoura e sistema Vilamoura 
Public Bikes (sistema de bicicletas de uso 
partilhado); 

 Iniciativa Bicicletas de uso partilhado em Loulé; 
Ciclovia Almancil - Quinta do Lago; 

 Participação e desenvolvimento de estudos e 
planos relacionados com a mobilidade 

  

Sensibilização Ambiental  
A Câmara Municipal de Loulé edita e disponibiliza 
periodicamente várias publicações com conteúdos 
ambientais, das quais se podem destacar vários 
panfletos sobre poupança de água, resíduos e 
reciclagem, fogos florestais e paisagens protegidas. 

 

Educação Ambiental  
Ao longo dos últimos anos tem sido preocupação do 
município de Loulé procurar contribuir para a 
formação de crianças e jovens ambientalmente mais 
conscientes e informados e para a adoção de hábitos 
mais sustentáveis. O papel desempenhado pelo Centro 
Ambiental, criado com o objetivo de responder às 
necessidades locais em termos de educação ambiental, 
tem sido fundamental. 

 

Preservações das áreas protegidas  
O município de Loulé tem grande parte de sua 
superfície classificada como área reservada. Desde a 
serra ao litoral, são diversas as paisagens e áreas 
protegidas que englobam uma grande diversidade de 
habitats, ricos em fauna e flora, património geológico e 
outros recursos que merecem ser conhecidos, tais como:   
 Paisagem Protegida Local da Fonte Benémola 
 Paisagem Protegida Local da Rocha da Pena 
 Parque Natural da Ria Formosa 
 Rede Natura 2000 

Ordenamento do Território 
Têm sido diversas as ações executadas pela 
autarquia de Loulé com o intuito de requalificar 
espaços públicos, dando-lhes uma imagem 
renovada, mas principalmente uma nova 
funcionalidade. Dos mais recentes exemplos 
destacam-se, entre outros, o Passeio das Dunas e 
a execução do Plano de Urbanização de Quarteira 
Norte-Nordeste. 

A requalificação urbanística da zona costeira 
poente de Quarteira-Vilamoura, mais conhecida 
por “Passeio das Dunas”, irá trazer um passeio da 
marginal que liga Quarteira a Vilamoura- com 
implantação de novos espaços verdes, zonas de 
lazer, privilegiando a circulação pedonal e de 
ciclistas bem como a eficiência energética na 
iluminação.  

O Parque Urbano proposto é o de espaço propício 
à salvaguarda, valorização e regeneração da flora, 
da fauna e dos ecossistemas autóctones, 
infraestruturado apenas na medida do necessário 
para garantir a sua fruição plena e segura como 
espaço de recreio e lazer por parte da população. 



 
 


