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I. INTRODUÇÃO

A Estratégia de Sustentabilidade do Concelho de Loulé (ESCL) é um processo 

estratégico, iniciado em 2005, pioneiro a nível da participação pública que, partindo de 

uma visão de futuro, propõe linhas de orientação de desenvolvimento a longo prazo, e 

permitiu identificar acções com vista a uma melhoria progressiva da qualidade de vida 

actual e futura dos habitantes do Concelho. 

Os Projectos de Acção desmultiplicam-se em medidas e sub-medidas, que se encontram 

em diferentes estádios de concretização, mobilizando a constituição de parcerias. Estes 

projectos de acção têm vindo a ser implementados quer pelos serviços da autarquia, quer 

por entidades públicas, associações, etc..

Dos Projectos de Acção definidos podem-se destacar a Educação e Formação ao Longo da 

Vida, Governância para a Sustentabilidade e Energias Renováveis e Eficiência Energética.

No âmbito dos Projectos de Acção Educação e Formação ao Longo da Vida e Governância

para a Sustentabilidade, e no seguimento da adesão da autarquia à Rede Territorial 

Portuguesa de Cidades Educadoras, tem vindo a ser dinamizado o Projecto Educativo Local 

que, entre muitas outras acções, inclui a promoção do Projecto Agenda 21 Escolar nas 

escolas do Concelho, o projecto Internet Sénior, o Jogo da Democracia, o programa Visita 

Brincando nos museus e pólos museológicos do concelho, o projecto Seniores em 

Movimento, o projecto Escola Activa, o Voluntariado Jovem para as Florestas e o Banco 

Local de Voluntariado.

II. OBJECTIVOS E METODOLOGIA

A ESCL teve como principais objectivos a definição de uma visão de sustentabilidade para 

o Município de Loulé, num horizonte temporal de 20 anos, estabelecer prioridades entre 

diferentes domínios de interesse, definir uma agenda de acção e propor linhas de 

orientação de desenvolvimento no longo prazo, contextualizando contudo as acções e 

prioridades no curto prazo. 

A metodologia seguida baseou-se na realização de fóruns públicos, na realização de um 

diagnóstico selectivo nos temas chave definidos e respectiva análise SWOT, que 

permitiram identificar as áreas prioritárias de actuação, do qual resultou a elaboração do 

Plano de Acção e da Estratégia de Saída.

IV. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO

A ESCL é um processo em permanente construção, pois apesar de existir uma estratégia 

de saída, na qual são enunciados projectos de acção (PA), a sua concretização e 

adequação requerem um acompanhamento constante, que tem vindo a ser constantemente 

avaliado através de inquéritos aplicados no âmbito de algumas actividades dinamizadas, do

Relatório do Projecto Educativo Local 2009-2010, documento que se encontra actualmente 

em elaboração, e através do qual se pretende aferir o grau de concretização do mesmo. 

Está ainda prevista a revisão da ESCL.

Existem ainda alguns instrumentos através dos quais é possível aferir a evolução positiva 

do desenvolvimento sustentável do Concelho, nomeadamente através dos indicadores de 

desenvolvimento sustentável do projecto ECO XXI da Associação Bandeira Azul da Europa, 

prevalecendo entre os melhores município do país nos últimos anos.

A implementação da ESCL, assim como o envolvimento e participação pública na mesma, 

tem vindo a dar os seus frutos, permitindo continuar de forma consistente a caminhada do 

Município na concretização da sua visão de desenvolvimento sustentável. 

A ESCL compatibiliza o crescimento económico, a protecção 

ambiental e a coesão social, analisa pragmaticamente a 

realidade e estabelece prioridades entre diferentes domínios 

de interesse, definindo uma agenda de acção que se encontra 

a ser implementada com recurso a diversos instrumentos. Este 

processo foi integrado na revisão do Plano Director Municipal 

do concelho de Loulé. 

III. RESULTADOS

A ESCL conduziu assim à definição de 20 projectos de acção e ao estabelecimento de uma

Estratégia de Saída para a sua implementação.

Agentes

(Identificação e definição de 
responsabilidades)

Inquérito

1ºFórum Participativo

Entrevistas/Grupos Temáticos

2ºFórum Participativo

3ºFórum Participativo

4ºFórum Participativo

Análise SWOT

Visão e Objectivos

+ 

Parcerias

Âmbito da Estratégia

Estratégia Política do 
Município

REA 

+

Outras Fontes

Problemas e  Prioridades de Acção 
para a Estratégia

Áreas Prioritárias 

+ Acções

Proposta de Plano de Acção

Estudos Temáticos

Diagnóstico

Proposta de Estratégia

Áreas Prioritárias de Intervenção

Quadro Institucional

Instrumentos e Mecanismos de revisão

Estratégia de Saída

Plano de Acção

Revisão 

do 

PDM

Criação de um Conselho 
Consultivo

Criação de uma estrutura
institucional dedicada 
à ESCL na estrutura 

da autarquia

Criação de uma rede 
de parceiros 

para a sustentabilidade 
do Município

Promover a participação 
dos 

munícipes através 
das TI

Monitorização da ESCL

Workshops temáticos em 
articulação com a 

monitorização

Revisão periódica da 
ESCL

Desenvolvimento de 
estudos específicos

Articulação com o PDM

Promover a 
Agenda 21 Local

Estratégia de Saída 
da ESCL

Para o estabelecimento da Estratégia foram realizadas várias actividades amplamente 

divulgadas no Concelho e que contaram com a participação de um vasto conjunto de 

agentes do Município. Este processo de envolvimento demonstrou-se decisivo na 

criação de um sentido de apropriação da ESCL por parte dos agentes sociais do 

município. 


