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Enquadramento do  
Município de Loulé  



Município de Loulé 

 764,39 km2 (maior município da região do Algarve) 

 70 622 habitantes (Censos; 2011) → cerca de 15% 

população algarvia 

 Duas cidades: Loulé (sede do Concelho) e 

Quarteira 

 9 Freguesias (Almancil, Alte, Ameixial, Boliqueime, 

Quarteira, Salir, São Clemente (Loulé), São Sebastião 

(Loulé) e União de Freguesias da  Tôr, Querença e 

Benafim) 



Município de Loulé 
Abrange 3 zonas com características distintas:  

LITORAL, BARROCAL E SERRA 

 Diversidade de características territoriais, 

patrimoniais, paisagísticas  e ambientais (que 

constituem importantes e diferenciadoras mais 

valias); 

 13,5 Km de orla costeira e 10 praias;  

 Integra o Parque Natural da Ria Formosa e 

inclui as áreas de Paisagem Protegida Local 

da Rocha da Pena  e Fonte da Benémola; 

 Cerca de 54% do território abrangido pela 

Rede Natura 2000. 



  Distribuição desigual da população entre o litoral e o interior; 

 Território fortemente marcado pela sazonalidade; 

 Um dos principais centros económicos do Algarve, com a sua 

atividade centrada no litoral: turismo, construção, comércio e 

serviços; 

 Território ainda mantém um certo ruralismo e encanto 

paisagístico, especialmente no interior.  

Município de Loulé 



Percurso do Município de Loulé 
no Programa ECO XXI 



O Início… 

 Primeira candidatura: 2005 (Ano zero) 

Motivações 

 ECO XXI --> Projeto inovador e um desafio para a autarquia (Onde se posiciona o 

Município de Loulé a nível nacional no âmbito das boas práticas de sustentabilidade?) 

 Coincidente com o início do desenvolvimento da Estratégia de 

Sustentabilidade do Município de Loulé 

 Dar visibilidade às boas práticas de sustentabilidade desenvolvidas ao nível 

do município 



Organização, 
preenchimento e 

submissão 

Metodologia de Elaboração da Candidatura  

DAEPT 
(Divisão de Ambiente, Espaço 

Público e Transportes) 

Dois técnicos responsáveis pela candidatura: 

 Análise da candidatura e da informação 

necessária para cada um dos 21 indicadores 

 Pedido de informação a diversos serviços 

municipais e entidades externas 

 Receção, compilação, análise e tratamento 

da informação  

 Preenchimento dos 21 indicadores  

 Submissão da Candidatura (após validação 

superior) 

2005 - 2014 

Executivo Municipal 



O Percurso… 

 Participação anual --> 10 candidaturas --> 10 

galardões Município ECO XXI  

 Crescente exigência da candidatura --> maior 

empenho e dedicação na sua preparação e 

preenchimento 



Evolução do Índice ECO XXI do 
Município de Loulé 



O Percurso… 

 Disciplina e organização adotadas ao longo da candidatura 

contribuíram para o desenvolvimento de uma metodologia interna 

de recolha, compilação e tratamento de informação sobre um 

vasto número de iniciativas, projetos e atividades municipais 

 A candidatura ECO XXI constitui uma ferramenta que permite o 

acompanhamento e a avaliação do desempenho do município nas 

áreas associadas aos indicadores em análise 

Maior reconhecimento da importância da candidatura 

Município ECO XXI 



O Percurso… 

 Maior consciência de que os bons resultados obtidos não se devem a 

iniciativas isoladas, mas a um trabalho planeado, continuado e articulado, em 

que participam quase todos os serviços da autarquia 

 A candidatura ECO XXI desempenha um papel fundamental na divulgação e 

no reconhecimento, tanto a nível interno como externo, do trabalho 

desenvolvido 

 Projeto assumido, não só pelo reconhecimento obtido através do galardão, 

mas por se considerar que a mesma traduz o trabalho desenvolvido por toda 

a autarquia 



Receção, tratamento 
informação e preenchimento 

dos respetivos indicadores 

Nova Metodologia de Elaboração da Candidatura  
2015 

Executivo Municipal 

Coordenação,  
preenchimento de vários 

indicadores, validação 
final e submissão  

(após validação superior) 

DAEPT 
2 técnicos 

DPCV 
(Ind. 11) 

DCSS 
(Ind. 7) 

DPIGC 
(Ind.12) 

DGPQ 
(Ind. 8)  

DLHP 
(Ind. 16)  

EPELCT 
(Ind. 4, 6 e 21) 

GECI 
(Ind. 5) 



Nova Metodologia de Elaboração da Candidatura  
2015 

 Realização de uma reunião inicial, logo após o início da 

candidatura; 

 Reunião de acompanhamento, realizada a meio do período 

de candidatura; 

 Reunião para finalização da candidatura, antes da sua 

submissão; 

 4ª Reunião para balanço da candidatura ECO XXI 2015 e 

recolha de contributos para a próxima candidatura.   

Reuniões de trabalho: 



Benefícios do Programa ECO XXI 

para o Município de Loulé 



Benefícios do Programa ECO XXI para o 
Município de Loulé 

A nível interno: 

 A candidatura ECO XXI constitui uma ferramenta que permite o 

acompanhamento e a avaliação do desempenho do município nas 

áreas associadas aos indicadores em análise; 

 Implementação de rotinas de compilação e sistematização anual de 

informação em áreas muito transversais (ex.: Energia e Mobilidade);  

 Promover a utilização de indicadores em diferentes áreas; 

 Implementação de metodologias de avaliação das iniciativas e 

projetos realizados, adequadas à especificidade dos mesmos;  

 Melhoria contínua dos serviços (ex.: identificação, quantificação e 

mapeamento dos espaços verdes, por tipologia, e respetiva 

caracterização); 



Benefícios do Programa ECO XXI para o 
Município de Loulé 

A nível interno: 
 Melhoria da comunicação da mensagem ambiental (ex.: conteúdos ambientais no site 

autárquico); 

 Desenvolvimento de ações de (in)formação e sensibilização ambiental dirigidas a diversos 

públicos; 

 Maior articulação e partilha de informação entre serviços da autarquia e entre a autarquia e 

entidades externas; 

 Maior conhecimento da realidade concelhia e a obtenção de uma visão integrada do trabalho 

desenvolvido pela autarquia e pelas empresas municipais, o que tem sido muito benéfico no 

âmbito de outros projetos. 

Maior reconhecimento do trabalho desenvolvido na implementação de medidas de sustentabilidade 

ambiental, facilitando a identificação e a melhoria dos aspetos mais frágeis (ex.: ordenamento do território) e 

potenciação dos mais fortes (ex.: educação para o desenvolvimento sustentável) 



Benefícios do Programa ECO XXI para o 
Município de Loulé 

A nível externo: 

 Reconhecimento  e validação, por um conjunto de entidades externas (júri 

da candidatura), do percurso traçado anualmente pelo município; 

 Reforçar e divulgar as boas práticas de sustentabilidade desenvolvidas pelo 

município, dando visibilidade ao trabalho realizado; 

 Contribuir para a promoção da utilização de indicadores de sustentabilidade 

local. 



Dificuldades na Preparação da 
Candidatura 



Dificuldades na preparação da 
Candidatura 

 Para a submissão de uma candidatura consistente e o mais completa possível 

Muita disponibilidade de tempo  Quantidade de informação a compilar e a tratar 

 Nível de detalhe de alguns indicadores 

 Dispersão da informação 

 Grau de articulação necessário 

 

 

Grupo de trabalho mais alargado: 

 Conhecimento e familiarização com a candidatura  

 Garantir o mesmo nível de empenho e de envolvimento na candidatura de todos os 

intervenientes 



O sucesso da elaboração de uma candidatura 

ECO XXI passará sempre pelo envolvimento 

efetivo de todos os parceiros…. 
 

 

 

Obrigada  

www.cm-loule.pt / daept@cm-loule.pt / 289 400 890 


