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PROPOSTA 
 
 
 
O PDM de Loulé ratificado por RCM nº 81/95 de 24/8 e alterado por RCM nº 66/2004 de 
26/5, tem sido o instrumento fundamental de gestão do território concelhio que, com todas 
as insuficiências que se lhe possam apontar, teve o mérito de clarificar as regras de uso, 
ocupação e transformação do solo, no Concelho de Loulé. É tempo, pois, de fazer uma 
análise e reflexão profunda que permita sustentar as bases do que se pretende para este 
território, no futuro próximo. 
 
Assim, decorridos dez anos sobre a entrada em vigor do PDM e considerando: 
 

• A necessidade de adequação à evolução, a médio e longo prazos, das condições 
sociais, económicas, culturais e ambientais que determinaram a elaboração do PDM 
ainda em vigor; 

• As expectativas dos agentes sociais e económicos e da população em geral no 
sentido da revisão do PDM visto que, a alteração (de âmbito limitado) publicada em 
Maio de 2004 não respondeu às expectativas criadas; 

• A entrada em vigor de legislação que em muitos casos afecta os normativos e as 
opções constantes do PDM em vigor; 

• A desactualização e falta de pormenor da cartografia sobre a qual foi elaborado o 
PDM. 

 
E tendo presente ainda que: 

 
• A antecipação da revisão do PDM, tendo sido ponderada, não foi considerada por 

opção de natureza política, atendendo: à carga burocrática de que se reveste o 
processo e aos resultados obtidos para processos similares em curso na Região do 
Algarve; ao facto do processo de alteração de âmbito limitado do PDM de Loulé só 
ter ficado concluído há cerca de um ano atrás, com a publicação da RCM nº 66/2004 
de 26/5; e, ao facto de estarem em curso um conjunto de instrumentos de 
planeamento que vão condicionar as propostas do PDM de Loulé, sendo de destacar 
o PROT Algarve (em revisão) e o Plano de Ordenamento do Parque Natural da Ria 
Formosa (em revisão) e ainda o POOC - Vilamoura Vila Real de Stº António, 
recentemente aprovado; 

• Não obstante foram desencadeadas acções de preparação das bases para elaboração 
do PDM e para a definição de uma estratégia de desenvolvimento para o Concelho 
que deverá ser articulada e concertada com as opções/objectivos do PDM; 

• E foram lançadas um conjunto de acções que visam dotar os serviços da Câmara 
Municipal com as bases para a revisão do PDM, nomeadamente no que diz respeito à 
elaboração da cartografia e à implementação de um SIG de apoio à decisão. 
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No âmbito de uma arquitectura global coerente proponho que: 
 
 
1. Seja desencadeado o processo de Revisão do PDM de Loulé, nos termos da 

legislação em vigor, tendo presente a análise efectuada no Relatório 
Preliminar de Avaliação, de que se destaca: 

 
1.1 Nos dez anos de vigência do PDM de Loulé, o Concelho de Loulé conheceu um 

desenvolvimento assinalável, tendo atingido, em parte, os objectivos definidos 
naquele plano; 

1.2 Reconhece-se que não foram concretizadas todas as medidas/acções 
propostas, nem todas as estratégias definidas no âmbito do referido plano, até 
porque, a concretização de alguns dos objectivos definidos dependiam 
também da evolução da conjuntura supra-municipal que, no período em 
curso, conheceu alterações significativas nomeadamente em termos 
legislativos, no que diz respeito a áreas fundamentais como o ambiente, o 
ordenamento do território, a conservação da natureza, o turismo e a indústria; 

1.3 No campo das medidas/acções propostas no PDM de Loulé, destacam-se as 
dificuldades sentidas para implementação de alguns dos grandes 
equipamentos referidos no artº 34º do regulamento do PDM, embora a 
dinâmica sócio-económica e política tenha imposto a concretização de outros 
equipamentos inicialmente não previstos; 

1.4 Em termos estratégicos, destacam-se as dificuldades sentidas na área do 
planeamento em geral e em particular no planeamento das UOPG (no litoral) e 
das AAT (no barrocal e na serra) previstas no PDM, que, embora 
correspondam a uma orientação definida no âmbito do PROT-Algarve e 
tenham sido aprovadas e ratificadas no âmbito do PDM de Loulé, têm 
encontrado forte resistência e estrangulamentos que impedem e/ou dificultam 
a sua concretização, pondo em causa os objectivos que se pretendiam atingir;  

1.5 As dificuldades que a Câmara Municipal, à semelhança de outras autarquias, 
tem enfrentado na área do planeamento dos aglomerados urbanos existentes 
e de outras zonas urbanas e urbanizáveis, traduzem-se em termos práticos, 
na perpetuação do modelo de gestão urbanística assente numa gestão 
casuística, com as dificuldades inerentes a soluções desta natureza, que é 
preciso inverter; 

1.6 O fenómeno da edificação dispersa acaba por ser potenciado pelas 
dificuldades de planeamento dos aglomerados urbanos existentes e o próprio 
conceito de razões ponderosas, sendo vago, abre caminho às mais diversas 
interpretações, e tende a prejudicar sectores da população mais jovem e a 
penalizar as áreas mais interiores do Concelho, pelo que deve ser repensado; 

1.7 As restrições decorrentes do regime da REN e mais recentemente da Rede 
Natura 2000, tendem a penalizar fortemente os investimentos produtivos nas 
áreas rurais do interior do Concelho, acentuando as assimetrias concelhias, 
pelo que deverão também ser repensados, visto que os indicadores 
demográficos e sociais das freguesias do interior do Concelho, apontam para 
uma incapacidade de fixação de população nessas áreas, no mesmo período 
em que o Concelho de Loulé regista um aumento populacional, concentrado 
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nas freguesias do litoral, mais atractivas e com melhores indicadores de 
qualidade de vida. 

 
2. Os aspectos focados no Relatório Preliminar de Avaliação do PDM de Loulé 

sejam acautelados na Revisão do PDM, tendo em consideração os novos 
desafios estratégicos e o reconhecimento de que hoje o desenvolvimento 
social e humano é uma realização largamente local. 

 
2.1. Em termos sociais e culturais, tendo em consideração que as pessoas são um 

património inalienável de qualquer território e que as comunidades tornam-se 
responsáveis por boa parte dos seus processos de desenvolvimento e têm, nessa 
medida, que adoptar políticas próprias adaptáveis às suas aspirações, 
necessidades e interesses; 

2.2. Em termos económicos, face aos desafios impostos pelo fenómeno da 
globalização e da concorrência no espaço comunitário; 

2.3. Em termos energéticos, face à necessidade crescente de aposta nas energias 
renováveis que requerem espaço no território; e  

2.4. Em termos ambientais, face aos novos desafios que se colocam á humanidade, 
incluindo nestes também os riscos associados às catástrofes naturais que ocorrem 
com maior frequência. 

 
3. Os novos objectivos a definir para a Revisão do PDM, devem resultar das 

opções estratégicas de desenvolvimento do Concelho, numa óptica de 
sustentabilidade, que salvaguarde os interesses das actuais gerações sem 
comprometer as necessidades das gerações futuras. 

 
4. Atento à proximidade do próximo acto eleitoral, à necessidade de respeitar as 

escolhas dos novos órgão eleitos e ao próprio desenho político e 
administrativo em discussão, se remeta para próximo executivo camarário, 
eleito em Outubro de 2005, a definição dos novos objectivos e do modelo a 
que deve obedecer a constituição da Equipa Técnica multidisciplinar que irá 
desenvolver o processo de revisão do PDM. 

 
5. Que o processo de Revisão possa ser acompanhado entre outras entidades por 

um Conselho Local de Estratégia, a constituir. 
 
6. Se defina um prazo de 3 anos para Revisão do PDM, pugnando sempre que 

possível pelo seu encurtamento.  
 
 
 
Loulé, 31 de Agosto de 2005 
 
 
O Presidente da Câmara Municipal de Loulé 
 


