
Ana Machado 
Município de Loulé 

  Loulé – Identidade e Contemporaneidade  



Município de Loulé 

 Área: 765 km2 (15,5% da região) 

 População (2011) – 70.622 habitantes (15,6% da região)  

 Parques Naturais e áreas protegidas: Ria Formosa, Fonte Benémola e Rocha da Pena  
(54% Rede Natura 2000) 

 Locais de desenvolvimento turístico de excelência: Quinta do Lago, Vilamoura e Vale do 
Lobo 

 Marina de Vilamoura 



Loulé Criativo 

TURISMO CRIATIVO 

 

Experiências  

Rede Local de Parceiros 

ECOA – Espaço de criatividade ofícios e 
artes 

 

Residências Criativas 

Formação 

Laboratório 

Incubadoras 

 





Loulé Criativo 

Loulé é o primeiro concelho do país a pertencer à Rede 

Internacional Creative Tourism Network 



Objetivos 

 Criar valor através da valorização dos recursos 

patrimoniais (materiais e imateriais) 

 Criar uma oferta turística complementar e não sazonal 

 Promover a investigação, a formação e a inovação 

nas artes e ofícios 

 Criar produtos criativos e diferenciadores do destino 

alicerçados na autenticidade e na identidade dos 

recursos 

 Partilhar a cultura e potenciar o saber-fazer, enquanto 

recursos para a criação de emprego e dinamização 

económica  







ECOA – Espaço de Criatividade, Ofícios e Artes 



Projetos de Sustentabilidade Municipal  

 Orçamento Participativo 

 Rede Portuguesa de Cidades Inteligentes 

 Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas 

 



Orçamento Participativo 

 Processo iniciado em 2014 

 Inclui o território das antigas 9 freguesias 

 Valor do orçamento municipal – 

600.000,00€/ano 

 Modelo que garante pelo menos 1 

projeto executado por freguesia (interior 

despovoado e litoral populoso) 

 Votação presencial e por SMS 



Rede Portuguesa de Cidades Inteligentes - Smart Cities  

Adesão à Rede em 2014 

 

 

Objetivos: 

 Partilha de conhecimentos/informação; 

Promover a partilha experiências inovadoras e boas práticas; 

 Cooperar em projetos em áreas como a mobilidade, a eficiência energética, o 

ambiente, a economia, a inovação e a governação sempre com o objetivo de promover a 

qualidade de vida do cidadão. 

 



Governação - desmaterialização 

Nova solução de desmaterialização das reuniões camarárias do Município, que pretende 

fundamentalmente eliminar o papel da vasta documentação dos assuntos tratados nas 

sessões e tornar mais ágil todo o processo de decisão, tanto ao nível das hierarquias como 

ao nível das votações na reunião de Câmara. 

http://www.smart-cities.pt/pt/noticia/2eficiencia-energetica-testada-em-edificios-de-mafra86/


 Estudo realizado em colaboração com a Universidade do Algarve.  

 Está inserido numa estratégia que procura dar resposta às preocupações 

ambientais com recurso à investigação. 

 Tem como objetivo monitorizar, medir e avaliar o consumo e os custos de 

energia, assim como as emissões de CO2 nos Serviços de Abastecimento 

de Água e Saneamento de Águas Residuais, conduzindo à identificação de 

oportunidades de melhoria de desempenho para o desenvolvimento 

contínuo e sustentável.  

Investigação aplicada à gestão de energia em serviços públicos de 
água 

http://www.smart-cities.pt/pt/noticia/2eficiencia-energetica-testada-em-edificios-de-mafra86/


Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas 

 

Objetivos: 
 

 Reduzir a vulnerabilidade aos eventos climáticos 

extremos e aumentar a capacidade adaptativa do 

município, bem como tomar partido de potenciais 

oportunidades; 

 Acrescentar conhecimento sobre alterações 

climáticas; 

 Criar dinâmicas do envolvimento dos agentes 

sociais e económicos no sentido de os mobilizar para 

a mudança; 

 Difundir o processo estratégico desenvolvido. 



Loulé Adapta 




