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Uma Nova Dinâmica para a Mobilidade 

Sustentável



BOAS PRÁTICAS EM MUNICÍPIOS ECOXXI

Um município ECOXXI evidencia um conjunto de políticas, práticas e ações
conducentes ao desenvolvimento sustentável.
Esta avaliação anual realizada com recurso a um conjunto de 21 indicadores
e mais 65 subindicadores é coordenada pela Associação Bandeira Azul com
a participação de um conjunto de pessoas e entidades (mais de 40) que
constituem a Comissão Nacional.
Cada indicador pretende evidenciar diferentes vertentes da
sustentabilidade sendo valorizadas as áreas relativas à educação para o
desenvolvimento sustentável, gestão de recursos, ordenamento do
território e mobilidade, sociedade civil e emprego, turismo e agricultura
sustentável, entre outras.
O galardão ECOXXI visa reconhecer e comunicar os compromissos
assumidos pelos municípios no sentido da sustentabilidade, com especial
ênfase da promoção da educação e qualidade ambientais.
Em cada mês tem vindo a ser publicados exemplos que se pretendem
inspiradores por constituírem estratégias de sucesso na implementação da
sustentabilidade.
No mês de março destaca-se o trabalho desenvolvido pelo município de
Loulé, no que respeita o tema “Mobilidade Sustentável”.

Margarida Gomes
Coordenadora Nacional ECOXXI

www.abae.pt/ECOXXI

http://www.abae.pt/ECOXXI
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IMPLEMENTAÇÃO DO  PROGRAMA BANDEIRA AZUL

INDICADOR 18
Descrição:
Este indicador pretende aferir a 
existência de uma política coerente, 
materializada em ações/medidas 
dirigidas a uma mobilidade mais 
sustentável. 

Sub-Indicadores:
A – Promoção dos Transportes 
Públicos
B – Incentivo aos Modos 
Suaves/Ativos
C – Gestão do Transporte Individual
D – Planos, Projetos e Gestão da 
Mobilidade
E - Política de Mobilidade Sustentável

MOBILIDADE SUSTENTÁVEL

Indicador universal, ou seja, aplicado 

a todos os municípios.



LOULÉ

O MUNICÍPIO 

Situado na Região Sul de 
Portugal, Loulé possui uma 
superfície total de 764,39 
km2 e 70.622 habitantes 
(INE, 2011), destacando-se 
por ser o maior município 
da região do Algarve, com 
uma localização central 
privilegiada que se estende 
por três zonas 
edafoclimáticas, serra, 
barrocal e litoral.

LOULÉ NO ECOXXI

Município candidato ao 
Programa desde 2005, 
tendo sido sempre 
galardoado com a bandeira 
verde ECOXXI. Evidencia-se 
que, já por 6 vezes, Loulé 
assumiu a 1.ª posição a 
nível nacional dos 
municípios concorrentes.



ESTRATÉGIA MUNICIPAL DE 
ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES 
CLIMÁTICAS (EMAAC) DE 
LOULÉ 

A renovada aposta do 
Município nas questões da 
mobilidade sustentável surge 
enquadrada na EMAAC de 
Loulé, aprovada em junho de 
2016. Para além da promoção 
e melhoria dos circuitos e da 
frota de transportes urbanos, 
dos transportes escolares e 
da aposta na requalificação 
urbana promotora da 
mobilidade sustentável, 
implantação de novos 
espaços verdes, zonas de 
lazer e privilegiando a 
circulação pedonal e ciclável, 
têm sido realizadas várias 
iniciativas, através das quais 
se tem procurado construir 
uma dinâmica coerente para 
a mobilidade sustentável.

UMA NOVA DINÂMICA PARA A MOBILIDADE SUSTENTÁVEL

.A EMAAC de Loulé tem como objetivo promover em 
todo o território municipal uma resposta coerente e integrada 

às múltiplas problemáticas relacionadas com as alterações climáticas.



PROJETO-PILOTO DE BICICLETAS 
PARTILHADAS

Trata-se de uma ação pioneira e 
difusora da marca “Loulé Adapta”.

O município pretende envolver 
assim a comunidade escolar e os 
funcionários da autarquia como 
agentes ativos de mudança, criando 
infraestruturas nas escolas e no 
município (bicicletas, 
parqueamentos e oficinas) e ações 
de sensibilização. 

Atualmente são 36 as bicicletas 
disponibilizadas, 10 em cada uma 
das 3 escolas e 6 para uso dos 
funcionários da autarquia, sendo 
que em 2017 o projeto será 
alargado a outras escolas.

A cidade de Loulé dispõe ainda de 
uma vasta rede de parqueamento 
de bicicletas criada com o objetivo 
de proporcionar maior comodidade 
aos munícipes que utilizam este 
meio de transporte. 

UMA NOVA DINÂMICA PARA A MOBILIDADE SUSTENTÁVEL

Loulé Adapta é uma marca que pretende promover as 
boas práticas de sustentabilidade e ações desenvolvidas no 

âmbito da EMAAC de Loulé. https://www.youtube.com/watch?v=C2uPUXHhcik”  

https://www.youtube.com/watch?v=C2uPUXHhcik


UMA NOVA DINÂMICA PARA A MOBILIDADE SUSTENTÁVEL

SEMANA EUROPEIA DA 
MOBILIDADE

Em 2016, foi realizada nesta semana 
a iniciativa “PARK(ing) Day – Ocupa 
o teu lugar na Cidade”, iniciativa 
“Dia 100 Bicicletas na Escola”, Dia 
Europeu Sem Carros e o Seminário 
“Loulé Adapta – Mobilidade 
Urbana”, com a formalização da 
adesão de Loulé ao movimento 
“Compromisso pela Bicicleta”, 
assumido pelo Município e também 
por algumas entidades, associações 
e escolas concelhias.

METAS PARA 2017

Encontra-se prevista a 
implementação da primeira ciclovia 
da cidade, com uma extensão 
aproximada de 1,5 km. Um projeto 
que engloba a implementação de 
medidas de acalmia de tráfego e 
melhoria da acessibilidade do 
espaço público, sobrelevação de 
passadeiras e soluções de 
pavimento tátil.

O Município acredita que estas pequenas mudanças permitirão 
dar passos efetivos na minimização dos riscos e impactos 

das alterações climáticas.

O município aumentou a segurança na coexistência 
de carros, bicicletas e peões, na artéria principal da cidade.

A Av. José da Costa Mealha passou a ter o estatuto de via partilhada e “zona 30”. 



PRÓXIMO MÊS:

Tema em destaque

ÁREAS CLASSIFICADAS 

(ÂMBITO CONSERVAÇÃO DA NATUREZA)
indicador 9 | Programa ECOXXI

Município em destaque:

VALONGO

Boa prática em destaque:

“PARQUE DAS SERRAS DO PORTO”

BOAS PRÁTICAS EM MUNICÍPIOS ECOXXI
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Encontre aqui todas as edições deste boletim

http://ecoxxi.abae.pt/boas-praticas/

