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De acordo com o Dec.-Lei n.º 380/1999, de 22 de Setembro, com as alterações introduzidas pelo Dec.-Lei n.º 

310/2003 de 10 de Dezembro, “os PDM são obrigatoriamente revistos decorrido que seja o prazo de 10 anos 

após a sua entrada em vigor ou após a sua última revisão” (art.º 98º, nº3). 

 

O Plano Director Municipal (PDM) de Loulé foi ratificado por RCM n.º81/1995, de 24 de Agosto e, alterado 

(alteração de âmbito limitado) por RCM nº66/2004, de 26 de Maio, pelo que a obrigatoriedade da revisão do 

PDM torna-se eficaz a partir de 24 de Agosto de 2005.  

 

O presente Relatório pretende fazer uma avaliação preliminar, sucinta, da execução do PDM, sem prejuízo 

de uma avaliação mais aprofundada a executar numa fase posterior dos estudos de revisão do plano, e visa 

essencialmente fundamentar a decisão camarária da revisão do PDM e desencadear o processo de 

constituição da Comissão Mista de Acompanhamento (CMC) nos termos da Portaria n.º 290/2003, de 5 de 

Abril. 

 

A avaliação efectuada no presente Relatório incide sobre a evolução dos indicadores de caracterização do 

Concelho, os níveis de execução do plano e a qualidade ambiental, no período considerado para efeito 

de análise (Agosto de 1995/ Agosto de 2005), tendo-se recorrido, sempre que possível, aos dados 

estatísticos disponíveis (para parte ou para a totalidade do período em análise) e aos dados existentes nos 

serviços camarários, para avaliar a situação no Concelho de Loulé, comparando-a com os indicadores da 

Região Algarve e do País. 

 

É de sublinhar, relativamente ao capítulo que se reporta aos níveis de execução do plano, que a avaliação 

atendeu à classificação e qualificação do solo definidas no PDM em vigor, tendo sido feita uma análise 

qualitativa para cada uma das categorias e subcategorias de espaço que integram o solo urbano e o solo 

rural, identificando algumas das dificuldades concretas sentidas na gestão desses espaços.  

 

Alguns aspectos pela relevância e/ ou especificidade que comportam foram desenvolvidos em capítulo 

próprio, como é o caso, das Áreas de Aptidão Turística (AAT), das Unidades Operativas de Planeamento e 

Gestão (UOPG), das zonas empresariais/ industriais, da indústria extractiva, dos equipamentos e infra-

estruturas e das acessibilidades. Ainda no capítulo dos níveis de execução do plano, foi feita uma avaliação 

das três grandes áreas que interferem directamente na gestão/ implementação das opções do PDM, 

nomeadamente através da gestão urbanística, como é o caso das obras particulares, dos loteamentos e dos 

planos. 

 



 

 

 

REVISÃO DO PDM DE LOULÉ 
 

DPGU| DPOT 
   

6|154

Para elaboração do presente Relatório recorreu-se a estudos que a Câmara Municipal de Loulé (CML) 

desenvolveu para diversos sectores, sendo de citar a título de exemplo os estudos em curso intitulados Rede 

Social, Diagnóstico Social que faz um retrato social do Concelho e, a Carta Educativa que faz um diagnóstico 

da situação da educação no Concelho, ambos determinantes para o processo de Revisão do PDM. 

 

Refira-se ainda e, por último, que a CML tem em curso um conjunto de acções, que visam dotar os serviços 

com as bases para a revisão do PDM, sendo umas de carácter instrumental (como é o caso da elaboração 

da cartografia vectorial do Concelho em suporte digital e a implementação de um SIG de apoio à decisão) e 

outras de carácter programático, como é o exemplo da elaboração, em curso, de uma Estratégia de 

Sustentabilidade para o Concelho, que é uma componente essencial da estratégia de desenvolvimento do 

Concelho.  
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B.B.B.B. INDICADORES DE CARACTERIZAÇÃO DO CONCELHO 
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BBBB01. Demográficos 

Para avaliação deste indicador recorreu-se aos dados estatísticos do INE, que embora não cubram a 

totalidade do período de avaliação do PDM (1995/ 2005) permitem ter uma ideia clara das tendências 

verificadas nesse período. 

 

1. População Residente   

O Concelho de Loulé, com uma área de 765km2, verificou um acréscimo de população, entre 1995 e 2002 

de aproximadamente 10.000 habitantes, sendo que em 1995 residiam no Concelho 49.681 habitantes 

face aos 60.044 habitantes registados em 2002 (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 - População Residente no Concelho de Loulé (1995/ 2002) 

Fonte: INE, Anuários Estatísticos (1996-2003) 

 

O Concelho apresentava em 2001, um total de 59.160 habitantes distribuídos por onze Freguesias, o que 

se traduz num aumento de 27% quando comparado ao valor de 1991, 46.585 habitantes distribuídos por 

dez (10) Freguesias. De referir que a população do Concelho representava em 2001 cerca de 14,96% da 

Região Algarve. 
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Gráfico 2 - População Residente nas Concelho de Loulé, por Freguesia (1991 e 2001) 

Fonte: INE, Censos (1991 e 2001) 

 

De acordo com o Gráfico 2, as Freguesias de Quarteira (16.129 hab) e de São Clemente (14.406 hab) 

são as mais habitadas, e as Freguesias de Ameixial (604 hab) e de Querença (788 hab - valor que 

resulta, em parte, da criação da Freguesia de Tôr em 1997), são as menos povoadas. 

 

A análise do Gráfico 3 traduz, em termos relativos, uma variação positiva da população de 2001 em 

comparação a 1991. Esta variação foi mais acentuada nas Freguesias de Quarteira (57%) e de Almancil 

(46,4%). No entanto, houve um decréscimo de habitantes nas Freguesias do Ameixial (-32,3%) e Salir (-

10,7%). 

 

Gráfico 3 - Variação da População Residente no Concelho de Loulé, por Freguesia (1991 e 2001) 

 Fonte: INE, Censos (1991 e 2001) 
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“Contribuiu para o acréscimo da população residente no litoral, o clima, as novas infra-estruturas de 

apoio, a melhoria das acessibilidade, o aumento da oferta de emprego, entre outros factores reveladores 

de melhor qualidade de vida. Em contrapartida o [despovoamento] do interior ficou a dever-se ao 

progressivo envelhecimento das populações, bem como ao êxodo para as zonas do litoral das 

populações mais jovens.”1  

 

2. Densidade populacional 

A análise da distribuição da população por Freguesia (Imagem 1) permite identificar uma maior 

concentração da população residente a sul do Concelho, nas Freguesias de Quarteira e de São 

Clemente, com uma média de 200 a 450 hab/ km2. 

 

No norte do Concelho há um decréscimo gradativo da densidade populacional, o que se prende não só 

com o aspecto rural das Freguesias mas também pela sua interioridade, com valores inferiores a 50 hab/ 

Km2. 

 

Imagem 1 - Densidade Populacional no Concelho de Loulé, por Freguesia (1991 e 2001) 

Fonte: INE, Censos (1991 e 2001) 

 

 

 

 
                                                                        
1 In, CML – Rede Social, Diagnóstico Social (2003). 
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3. Movimento Demográfico  

Entre 1991 e 2001 o Concelho de Loulé apresentou uma taxa de crescimento natural negativa, que 

resulta da redução da taxa de natalidade e manutenção da taxa de mortalidade (Quadro 1).  

 

Quadro 1 - Movimento Demográfico no Concelho de Loulé, por Freguesias (1991/ 2001) 

 Acréscimo Populacional Saldo Natural Saldo Migratório 

Loulé Concelho 12.575 44 12.531 

Almancil 2.787 -21 2.808 

Alte -173 -11 -162 

Ameixial -288 8 -296 

Benafim -130 9 -139 

Boliqueime 86 -9 95 

Quarteira 5.854 40 5.814 

Querença -81 23 -104 

Salir -362 12 -374 

São Clemente 3428 -22 3.450 

São Sebastião 1.442 23 1.419 

Tôr 12 - - 

Fonte: INE, Estatísticas Demográficas 
   

O aumento populacional verificado no Concelho deveu-se ao saldo migratório e não ao saldo natural. 

Para os valores do saldo migratório contribuíram as Freguesias com maior capacidade de atracção 

(Quarteira, Almancil, São Clemente e São Sebastião, vide Quadro 1).  

 

“Em Quarteira a pesca deu lugar ao turismo, com o desenvolvimento de actividades ligadas à construção 

civil, serviços e hotelaria, o que levou à atracção e fixação de populações. Almancil, para além do 

turismo, passou também a ser local de residência de trabalhadores de Concelhos limítrofes e do próprio 

Concelho. A Freguesia de Quarteira com a maior taxa de natalidade concelhia correspondeu em valores 

absolutos a 41,8% do total de nascimento do Concelho.”2 

 

As Freguesias do interior são as que registam um saldo negativo acentuado, proporcionado quer pelo 

aumento da taxa de mortalidade e diminuição da taxa de natalidade, quer pela incapacidade de fixar 

população (Alte, Ameixial, Benafim, Querença e Salir). A Freguesia de Boliqueime notou ligeiras 

alterações, registando um acréscimo populacional de 86 indivíduos. 

                                                                        
2 In, CML – Rede Social, Diagnóstico Social (2003). 
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4. Estrutura etária 

A estrutura etária da população residente no Concelho de Loulé alterou-se, tornando-se mais 

envelhecida, de acordo com a observação do Gráfico 4. 

 

É na faixa etária compreendida entre 15 e 64 anos que é visível maior alteração, verificando-se um 

aumento que, de acordo com os dados disponíveis, é o reflexo do fluxo de imigrantes e de nacionais que 

se deslocaram para o Concelho à procura de trabalho. A oferta de postos de trabalho é promovida pela 

dinâmica económica de determinados projectos âncora, relacionados com o turismo e respectivas 

actividades a montante e jusante. 

 

Gráfico 4 - Estrutura Etária da População do Concelho de Loulé (1995 e 2002) 

Fonte: INE, Anuários Estatísticos (1996-2003) 
 

No que respeita à população com idade igual ou superior a 64 anos, registou-se um ligeiro aumento que 

está relacionado com o aumento da esperança média de vida e manutenção da taxa de mortalidade. 

 

A classe jovem, com um total de 8.969 indivíduos, assinala um aumento ligeiro, conseguido pela dinâmica 

populacional das Freguesias do litoral, nomeadamente Quarteira (2.819 jovens) e São Clemente (2.119 

jovens). 

 

5. Índices de Dependência 

Os valores mais relevantes do índice de dependência jovem, em 2001, são mais significativos nas 

Freguesias mais habitadas: Quarteira, Almancil, São Clemente e São Sebastião, nas quais existem 

aproximadamente 24 jovens por cada 100 indivíduos em idade activa. 
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Comparativamente a 1991, os índices apresentaram um decréscimo, justificado em grande parte pelo 

aumento significativo dos grupos etários em idade activa. 

 

Quadro 2 - Índices de Dependência e Envelhecimento do Concelho de Loulé, por Freguesia (1991 e 2001) 

Índice Dependência Idosos3 Índice Dependência Jovens4 Índice Dependência Total5 Índice de Envelhecimento6 

Zona Geográfica 1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 

Algarve 0,27 0,28 0,28 0,22 0,54 0,50 0,97 1,28 

Loulé Concelho 0,30 0,28 0,27 0,22 0,57 0,50 1,09 1,27 

Almancil 0,21 0,19 0,31 0,23 0,51 0,41 0,68 0,82 

Alte 0,52 0,65 0,18 0,14 0,71 0,79 2,84 4,57 

Ameixial 0,63 0,96 0,20 0,11 0,83 1,07 3,22 8,45 

Benafim 0,48 0,54 0,17 0,13 0,66 0,68 2,77 4,17 

Boliqueime 0,44 0,38 0,25 0,22 0,60 0,60 1,36 1,77 

Quarteira 0,15 0,15 0,32 0,24 0,47 0,40 0,45 0,63 

Querença 0,59 0,69 0,17 0,14 0,76 0,83 3,42 4,87 

Salir 0,50 0,58 0,20 0,14 0,70 0,72 2,52 4,14 

São Clemente 0,26 0,27 0,27 0,23 0,53 0,50 0,94 1,20 

São Sebastião 0,38 0,32 0,25 0,23 0,64 0,55 1,50 1,39 

Tôr 0,40 0,51 0,21 0,19 0,62 0,70 1,88 2,75 

Fonte: INE - Censos (1991 e 2001) 
  

Por oposição, no que respeita aos idosos, os índices de dependência são mais acentuados no interior, 

com valores na ordem dos 96% na Freguesia do Ameixial e 69% em Querença. 

 

Relativamente ao índice de dependência total, os valores do Concelho foram em 2001 idênticos à Região 

Algarve, onde por cada 100 indivíduos em idade activa existiam 50 jovens e idosos a seu cargo.  

 

Na Freguesia do Ameixial os dependentes excedem a população em idade activa, contrariamente ao que 

acontece nas Freguesias de Quarteira e Almancil que apresentam valores cerca de 10% inferiores à 

média concelhia e regional. 

 

6. Taxa de Actividade e Taxa de Desemprego 

Entre 1991 e 2001 houve um aumento na taxa de desemprego na região e no Concelho, bem como um 

aumento da taxa de actividade, influenciadas pelo poder atractivo para a fixação de postos de trabalho, 

como foi anteriormente afirmado e, que consta no Quadro 3. 

                                                                        
3 Índice de Dependência de Idosos = [Pop. (65 + anos) / Pop. (15 - 64 anos)] * 100. 
4 Índice de Dependência de Jovens = [Pop. (0 - 14 anos) / Pop. (15 - 64 anos)] *100. 
5 Índice de Dependência Total = [(Índice de Dependência de Idosos+ Índice de Dependência de Jovens)/ pop (15 - 64 anos)]* 100. 
6 Índice de Envelhecimento = (Pop. (65 + anos) / Pop. (0 - 14 anos)] *100. 
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Quadro 3 - Taxas de Actividade e de Desemprego no Algarve e no Concelho de Loulé (1991 e 2001) 

Algarve Loulé 

 1991 2001 1991 2001 

Taxa de Actividade 43,3 48,7 40,8 48,9 

Taxa de Desemprego 5,1 6,2 4,3 5,1 

Fonte: INE, Censos (1991 e 2001) 
 

7. Actividade Turística 

A actividade turística é aqui abordada porque gera um valor elevado de população flutuante, que tem que 

ser considerada quando se caracteriza a demografia do Concelho de Loulé, mas também porque é um 

elemento explicativo do aumento do sector terciário. Na década de 90 registou-se um aumento do 

número total de hóspedes, com excepção dos anos de 1997 e 1999 onde se registaram quebras, como 

indica a leitura do Gráfico 5. 

 

Gráfico 5 - Número de Hóspedes no Concelho de Loulé (1995 e 2002) 

Fonte: INE, Anuários Estatísticos (1995-2003) 

 

Contudo e relativamente aos dados estatísticos, há que considerar que parte dos turistas nacionais e 

estrangeiros não são contabilizados, uma vez que optam por casas particulares (próprias ou alugadas) 

que não são contabilizadas nas estatísticas disponíveis. 

 

Em qualquer dos casos, no período em estudo (1995/ 2005) consolidou-se a importância do sector do 

turismo na região do Algarve, sendo que, a nível de Estabelecimentos Hoteleiros, em 2000 o Algarve 

representava um terço dos quartos disponíveis no país e de acordo com a mesma fonte (Quadro 4), o 
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Concelho de Loulé tinha já capacidade para 13.291 turistas, nos referidos estabelecimentos, o que 

representa um forte acréscimo de população nos meses de Verão e uma oscilação nos restantes. 

 

Quadro 4 - Capacidade dos Estabelecimentos Hoteleiros (2000) 

Total 

 Estabelecimentos Quartos Capacidade 

Portugal 1.786 97.709 222.958 

Algarve 392 32.176 85.738 

Loulé 60 5.166 13.291 

Fonte: INE, Anuários Estatísticos Regionais (2001) 
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BBBB02. Sociais 

Na vertente social entram as pessoas e são estas a base do desenvolvimento do Concelho, com implicações 

directas ou indirectas na dinâmica territorial. Por isso, são aqui abordados temas que reflectem o 

desenvolvimento do Concelho, nomeadamente a caracterização de grupos carenciados e as necessidades 

sentidas no que respeita à habitação social. Os dados a seguir apresentados provêm do Diagnóstico Social, 

trabalho realizado no âmbito da Rede Social. 

 

A Rede Social é definida, na R.C.M. nº 197/1997, de 18 de Novembro, como um fórum de articulação e 

congregação de esforços das Entidades Locais (Autarquias e Organismos Públicos e Privados sem fins 

lucrativos) interessadas em particular neste projecto, como vista à erradicação de pobreza e da exclusão 

social e na tentativa de promover o Desenvolvimento Social. 

 

1. Pensionistas por Invalidez, Velhice e Sobrevivência 

No período em análise neste relatório, houve um ligeiro aumento do número total de pensionistas no 

Concelho de Loulé (Gráfico 6). O acréscimo registado foi de aproximadamente 1.000 indivíduos, o que 

evidencia um envelhecimento moderado da população no Concelho de Loulé. 

 

Gráfico 6 - Evolução do Número de Pensionistas no Concelho de Loulé (1995/ 2003) 

Fonte: INE, Anuários Estatísticos (1996-2003) 

 

O dado a reter relativamente ao quadro seguinte, remete para a percentagem de pensionistas no 

Concelho que é ligeiramente inferior aos números registados na região do Algarve, facto que pode ser 

explicado em parte pelo aumento significativo dos grupos etários em idade activa decorrente de fluxos 

migratórios. 
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Quadro 5 - Pensionistas por Invalidez, Velhice e Sobrevivência (2001) 

Região/ Concelho Invalidez Velhice Sobrevivência Total Pensionistas por 100 hab. 

Loulé 953 8.047 3.073 12.073 20,9% 

Algarve 8.579 59.910 22.231 90.720 23,3% 

Fonte: INE, Anuários Estatísticos Regionais, 2001 
  

O valor médio atribuído por pensionista, é relativamente baixo, com a pensão de velhice a registar um 

valor médio de 220,60 Euros, a pensão de invalidez 214,14 Euros e a pensão de sobrevivência com 

130,41 Euros. 

 

2. Rendimento Mínimo Garantido 

O aumento significativo do desemprego e a eclosão de novas e graves situações de pobreza no espaço 

da União Europeia, levou a Comissão Europeia a recomendar a todos os estados membros a adopção de 

medidas de combate à pobreza. Dá-se assim um passo importante no sentido de desenvolver uma nova 

geração de políticas sociais, nomeadamente o Rendimento Mínimo Garantido (RMG). 

 

Os valores constantes do Quadro 6 reportam-se ao tratamento estatístico de informação relativa ao 

Rendimento Mínimo Garantido, agora denominado Rendimento Social de Inserção, no Concelho de 

Loulé. Este indicador foi criado em 1999 pelo que não é possível comparar a situação actual com a 

situação verificada em 1995. 

 

Quadro 6 - Distribuição dos Beneficiários do Rendimento Social de Integração, por Freguesias e 

Percentagem face à População Residente (Setembro 2003) 

Processos Activos 

Freguesia N.º Famílias N.º Pessoas   Pop. Residente 
% Face à  Pop. 

Residente 

Quarteira 146 349 16.129 2,2 

S. Clemente 57 167 14.406 1,2 

Almancil 51 165 8.799 1,9 

S. Sebastião 35 114 6.734 1,7 

Boliqueime 40 113 4.473 2,5 

Salir 24 45 3.023 1,5 

Alte 16 37 2.176 1,7 

Querença 6 10 788 1,3 

Tôr 5 7 887 0,8 

Benafim 3 6 1.141 0,5 

Ameixial 2 4 604 0,7 

Total 385 1.017 59.160 1,7 

Fonte: CLA Loulé 
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Analisando a diversidade concelhia, as Freguesias do Concelho de Loulé com peso relativo mais 

significativo de beneficiários, quando se compara o número de beneficiários com a população residente 

(dados retirados dos Censos 2001), são as Freguesias de Boliqueime e Quarteira. As restantes 

Freguesias apresentam valores relativos inferiores a 2% da população residente.  

 

De resto, o dado mais pertinente é a diminuição do número de beneficiários a partir do início de 2001, 

período no qual a medida abrangia cerca de 4,5% da população do Concelho.  

 

Cerca de 44% dos beneficiários encontram-se em idade activa, e os restantes 18,4% são idosos que 

representam um valor bastante significativo no conjunto da população analisada, o que se deve ao baixo 

valor das pensões e reformas que permite aos indivíduos com mais de 65 anos aceder à prestação de 

R.M.G. 

 

Desta forma, considera-se o conjunto dos factores geradores de exclusão social, a situação perante o 

trabalho como decisiva, visto que o acesso ao emprego se relaciona com o acesso a uma rede 

susceptível de suprir as necessidades básicas da família. No caso do Concelho de Loulé, parece que a 

distribuição dos beneficiários não se coloca tanto ao nível do emprego em geral, mas sobretudo com o 

baixo nível de remunerações, concordantes com o baixo nível de formação profissional e escolar dos 

beneficiários.  

 

3. Habitação 

A habitação destinada à população carenciada é uma área temática de especial relevância para a 

presente avaliação, tendo em conta que a informação recolhida dá uma ideia da situação real da 

habitação no Concelho de Loulé e que directa ou indirectamente está relacionada com os demais 

indicadores de caracterização social. Contudo, não é possível fazer a comparação entre 1995 e a 

situação actual, porque não existem dados disponíveis, para 1995. 

 

3.1. Habitação Cooperativa 

As cooperativas de Habitação têm como objectivo a construção de habitações económicas. No 

Concelho de Loulé, existem quatro Cooperativas, a saber: Checul situada em Quarteira, Nova 

Terra, 26 de Junho e Habifuturo em Loulé. 

 

3.2. Habitação Social 

De acordo com os quadros apresentados, podemos identificar cinco (5) bairros de habitação 

social camarários no Concelho de Loulé.  
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Quadro 7 - Bairros de Habitação Social no Concelho de Loulé  por Número de Blocos e Número de Fogos 

Bairros Sociais N.º de Blocos N.º de Fogos 

Bairro Santa Luzia (casas de alvenaria, barracas, anexos e roullotes) 19 (casas, barracas) 25 

Bairro Municipal (casas) 31 casas 50 

Bairro Ex-Car 4 52 

Agrupamento Habitacional dos 56 fogos 7 56 

Agrupamento Municipal da Abilheira 8 64 

Total de fogos   247 
Fonte: Relatórios Sociais dos Agregados Familiares residentes nos Bairros Sociais – Divisão de Acção Social da Câmara 

Municipal de Loulé 
 

Estes bairros sociais situam-se nas Freguesias de S. Clemente e Quarteira, tal como se pode 

verificar no quadro abaixo aposto e têm 247 fogos de habitação social no seu total. O bairro que 

apresenta um maior número de blocos e de fogos de habitação social é o Agrupamento Municipal 

da Abilheira, com 64 fogos. Quanto ao bairro de Santa Luzia e ao bairro Municipal, são bairros 

bastante antigos no Concelho de Loulé e apresentam um menor número de casas. Destes cinco 

(5) bairros, apenas o Bairro Ex-Car tem a modalidade de contrato de promessa de compra e 

venda, em regime de propriedade resolúvel, ou seja os residentes deste bairro fazem um contrato 

promessa compra e venda e ao fim de 25 anos a casa passa a ser dos habitantes. 

 

Quadro 8 - Localização dos Bairros de Habitação Social por Freguesia 

Bairros Sociais Freguesias 

Bairro Santa Luzia S. Clemente 

Bairro Municipal S. Clemente 

Bairro Ex - Car S. Clemente 

 Agrupamento Habitacional dos 56 fogos S. Clemente 

Agrupamento Municipal da Abilheira Quarteira 
Fonte: Relatórios Sociais dos Agregados Familiares residentes nos Bairros Sociais – Divisão de Acção Social da Câmara 

Municipal de Loulé 
 

Relativamente ao número de pessoas e agregados familiares residentes nestes bairros, verifica–

se que o Agrupamento Municipal da Abilheira é o que apresenta um valor mais elevado de 

habitantes. Quanto ao Bairro de Santa Luzia é o que tem um número menor de residentes. O total 

de habitantes nos cinco (5) bairros de habitação social é de 915 pessoas.  

 

Quadro 9 - Número de pessoas e Agregados Familiares Residentes nos Bairros Sociais 

Bairros Sociais N.º de Agregados Familiares N.º de Pessoas 

Bairro Santa Luzia 28 120 

Bairro Municipal 48 130 

Bairro Ex - Car 51 156 
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Bairros Sociais N.º de Agregados Familiares N.º de Pessoas 

Agrupamento Habitacional dos 56 fogos 56 253 

Agrupamento Municipal da Abilheira 64 257 

Total 247 915 
Fonte: Relatórios Sociais dos Agregados Familiares residentes nos Bairros Sociais – Divisão de Acção Social da Câmara 

Municipal de Loulé 
  

No quadro seguinte, identifica-se a média de pessoas por agregado familiar em cada um destes 

bairros: 

Quadro 10 - Número médio de Pessoas por Bairros Sociais 

Média de pessoas por agregado familiar 

Bairros Sociais % N.º 

Bairro Municipal 2,6% 3 

Bairro Ex – Car 3,05% 3 

Agrupamento Habitacional dos 56 fogos 4,5% 5 

Bairro de Santa Luzia 4,2% 4 

Agrupamento Municipal da Abilheira 4,01% 4 

Fonte: Diagnóstico Social (2003) 
 

3.3. Número e Localização de Barracas 

No Concelho de Loulé, existiam, segundo dados de 2003, um total de 108 barracas. As 

Freguesias onde se destaca um maior número de Barracas, são as de S. Clemente e Almancil 

com 43 e 27 barracas, respectivamente. O número de agregados familiares residentes em 

barracas é mais elevado em Quarteira, Almancil e S. Clemente e são na sua maioria população 

de etnia cigana.  

 

Quadro 11 -  Número de Agregados Familiares, Localização das Barracas e Número por Freguesia  

Localidades N.º de Barracas 
N.º de agregados 

familiares 

Almancil 27 28 

Alto do Relógio 11 11 

Monte Vale Judeu 5 5 

Boliqueime 11 13 

Estação de Loulé 5 5 

Goncinha 4 5 

Salir 6 6 

Quarteira 16 17 

Bairro Stª Luzia (casas de alvenaria, barracas e roullotes) 23 23 
Fonte: Aditamento à Candidatura para Construção de Fogos de Habitação Social – Divisão de Acção Social da Câmara 

Municipal de Loulé – Ano 2003 
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3.4. Inscrições em Habitação Social 

Relativamente ao número de inscrições em habitação social, verifica-se que nas Freguesias de S. 

Clemente e Quarteira existe um maior número de pedidos de habitação social, do que nas 

restantes Freguesias. As Freguesias do interior (Tôr, Benafim e Salir) são as que apresentam um 

menor número de inscrições, sendo que os anos de 2000 e 2002 não apresentam nenhuma 

inscrição. 

 

Assim, verifica-se que no ano de 2001, na Freguesia de S. Clemente o número de pedidos foi de 

43, sendo que o número de pessoas a residir em más condições de habitabilidade são 139, dos 

quais 54 são menores. De qualquer forma constatou-se que em 2002, o número de pedidos 

diminuiu. 

 

Quadro 12 - Evolução das Inscrições Sociais por Freguesias 

N.º de Pedidos N.º de Pessoas N.º de Menores 

Freguesias 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002 

Almancil 8 8 2 25 33 27 9 6 1 

Benafim 0 3 0 0 8 0 0 3 0 

Boliqueime 6 3 2 14 10 6 6 4 2 

Quarteira 21 37 26 57 124 90 11 43 33 

Salir 0 1 0 0 3 0 0 1 0 

S. Clemente 12 43 32 43 139 107 16 54 32 

S. Sebastião 4 3 14 9 10 54 4 3 20 

Tôr 0 3 0 0 13 0 0 5 0 
Fonte: Fichas de inscrição em habitação Social e Processos de pedidos de habitação – Divisão de Acção Social da Câmara 

Municipal de Loulé. Ano 2000 a 2002 
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BBBB03. Educativos  

Para avaliação deste indicador, recorreu-se aos dados constantes da carta educativa do Concelho de Loulé, 

datada de 2005 , que avaliou o período entre 1998 e 2004, que cobre grande parte do período da Avaliação 

do PDM (1995/ 2005). 

 

1. Evolução dos Diferentes Níveis de Ensino 

- Educação Pré-Escolar 

Na educação Pré-Escolar pública e privada, verifica-se que o número de alunos tem vindo a aumentar 

consideravelmente, conforme os gráficos atestam, embora no ano lectivo de 2002/ 2003 o ensino 

privado tenha diminuído ligeiramente. 

 

Gráfico 7 - Evolução do Número de Alunos da Educação Pré-escolar Pública 

Fonte: Carta Educativa (2005) 

 

Gráfico 8 - Evolução do Número de Alunos da Educação Pré-Escolar Privada 

Fonte: Carta Educativa (2005) 
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Verifica-se assim que há uma grande procura destes estabelecimentos de ensino, sendo que no 

Concelho de Loulé, a procura é superior à oferta, com maior incidência em Quarteira/ Almancil/ Loulé. 

 

- Educação Básica do 1º Ciclo 

Do gráfico abaixo constata-se que no 1º Ciclo do Ensino Básico (CEB) público, há uma ligeira 

oscilação no número de alunos, apontando mesmo para uma estabilização. 

 

Gráfico 9 - Evolução do Número de Alunos no 1º CEB Público 

Fonte: Carta Educativa (2005) 

 

O 1º CEB privado não é muito significativo no Concelho, existindo apenas dois estabelecimentos de 

ensino privados que leccionam este nível de ensino – Colégio Internacional de Vilamoura e Escola 

Internacional de S. Lourenço. 

 

- Educação Básica do 2º e 3º Ciclos 

Segundo o gráfico da evolução dos alunos nos 2º e 3º ciclos do Ensino Básico, conclui-se que existe 

uma variação de ano para ano em relação ao número de alunos que frequentam o 2º CEB público, 

sendo certo que comparado o ano lectivo de 1998/ 1999 com o 2003/ 2004 se constata um ligeiro 

aumento do número de alunos, de 1.509 para 1.579. 
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Gráfico 10 - Evolução do Número de Alunos no 2º CEB Público 

Fonte: Carta Educativa (2005) 

 

No que respeita o 3º CEB público, verifica-se que existiu uma acentuada descida no número de 

alunos até ao ano lectivo 2000/ 2001, sendo que a partir de 2001/ 2002 até 2003/ 2004 se notou a 

tendência inversa, com uma subida mais gradual do que a descida, não deixando, no entanto, de ser 

um facto a considerar.  

 

Gráfico 11 – Evolução do Número de Alunos no 3º CEB Público 

Fonte: Carta Educativa (2005) 
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de alunos a procurarem as Escolas Profissionais e com o abandono dos estudos e a baixa taxa de 

natalidade que se verificou no final da década de 80 e princípio da década de 90 (vide B01 -  

Demográficos). 

 

Gráfico 12 - Evolução do número de alunos do Ensino Secundário Público 

Fonte: Carta Educativa (2005) 

 

Ao nível do número de alunos a frequentar os CSPOVA houve uma ligeira quebra em 2001/ 2002, 

mas a partir dessa data tem-se mantido a frequência de alunos, o que indicia uma constante procura 

deste tipo de cursos do ensino secundário. 

 

Gráfico 13 - Evolução do Número de Alunos do CSPOVA 

Fonte: Carta Educativa (2005) 
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Gráfico 14 - Evolução do Número de Alunos do CSPOPE 

Fonte: Carta Educativa (2005) 

 

Segundo os dados apurados, conclui-se que nos anos lectivos 2001/ 2002 e 2002/ 2003, houve um 

menor número de alunos a frequentar o ensino secundário público.  

 

O número de alunos na Escola Profissional de Alte tem vindo a crescer, tal como se pode observar no 

gráfico que a seguir se apresenta. Contudo, é de salientar que existia além da Escola Profissional de 

Alte, uma outra Escola Profissional em Quarteira, que se fundiu coma Escola de Alte no ano lectivo de 

2002/ 2003, facto que explica em parte a diferença, registada no gráfico, nos dois últimos anos 

lectivos (que já contemplam os alunos da extinta Escola). Todavia, de 2002/ 2003 para 2003/ 2004, 

houve um aumento de 23 alunos. 

 

Gráfico 15 - Evolução do Número de Alunos da Escola Profissional de Alte 

Fonte: Carta Educativa (2005) 
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- Ensino Superior 

No Concelho de Loulé existe uma instituição de ensino superior, o Instituto Superior D. Afonso III, que 

ministra várias Licenciaturas e também algumas Pós-Graduações. 

 

Desde que, esta Instituição abriu, no ano lectivo 1997/ 1998, tem-se verificado uma procura crescente, 

não só pela diversidade dos cursos, mas também pelo aumento da capacidade de recepção da 

própria Instituição. 

 

Analisando o número de alunos que frequentam os cursos de licenciatura do Instituto Universitário D. 

Afonso III, verifica-se que têm vindo a aumentar, tendo inclusive mais do que duplicado, desde 1999 

até ao ano lectivo 2002/ 2003, sendo que, nos últimos dois anos tem-se notado uma pequena 

descida, que não é significativa tendo em conta a tendência nacional.  

 

Gráfico 16 - Evolução do Número de Alunos Inscritos nos vários Cursos de Licenciatura por ano lectivo 

Fonte: Carta Educativa (2005) 
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Gráfico 17 - Total de Alunos do Ensino Recorrente por ano lectivo 

Fonte: Carta Educativa (2005) 
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Gráfico 18 - Evolução do Nível de Ensino detido pela População 

Fonte: Carta Educativa (2005) 
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BBBB04. Económicos 

As mudanças tecnológicas e as transformações económicas ocorridas nos últimos anos, em conjunto com os 

novos normativos legais, têm demonstrado a dificuldade que os instrumentos de planeamento do território e 

em particular os PDM têm para responder eficazmente às crescentes exigências do mercado, ficando alguns 

investimentos comprometidos, bem como actividades económicas a funcionar casuisticamente no território, 

sem o devido ordenamento. Esta situação também é uma realidade no Concelho de Loulé que, no contexto 

regional, tem demonstrado dinamismo e capacidade em atrair e autopromover o tecido empresarial, com 

destaque para as actividades ligadas ao sector do turismo, embora o PDM revele limitações a nível de 

espaços para instalar novas actividades económicas ou para legalizar as existentes que não foram 

consideradas (vide C06 – Industria Extractiva). 

 

Analisando a distribuição da população do Concelho por sectores de actividade, em 2001, conclui-se que o 

Concelho de Loulé, acompanha a tendência regional e mesmo nacional, ou seja, um claro predomínio/ 

dependência da população activa no sector Terciário (71% no Concelho, 72% na Região do Algarve e 59% 

no País), face aos 6% do sector Primário (6% na Região do Algarve e 5% do País) e os 23% do sector 

Secundário (22% na Região Algarve e 36 % no País). Acresce referir que esta tendência já se verificava em 

1991, sendo que então o sector Primário representava 13%, o Secundário representava 24% e o Terciário 

apresentava 63%. 

 

Gráfico 19 - Distribuição da População por Sectores de Actividade, em Portugal (2001) 

 Fonte: INE, Censos (2001) 

 

Gráfico 20 - Distribuição da População por Sectores de Actividade, no Algarve (2001) 

Fonte: INE, Censos (2001) 
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Gráfico 21 - Distribuição da População por Sectores de Actividade, no Concelho de Loulé (2001) 

 Fonte: INE, Censos (2001) 

 

Outra característica marcante na economia do Algarve, é o fraco peso da indústria, que representa apenas 

0,9% da indústria nacional7. Porém, é de destacar no Concelho de Loulé, a existência da indústria cimenteira, 

de produção de betão e outros materiais betuminosos, as pequenas unidades de produção de cerâmicas, 

corte de pedra e materiais de construção, cervejas, panificação, serralharia, tipografia, a edição e a indústria 

extractiva (vide C06 – Indústria Extractiva)   

 

Por último, refira-se que os 23% do sector secundário no Concelho de Loulé ficam a dever-se sobretudo à 

construção civil. 

 

No sentido de complementar a informação atrás descrita, o Quadro 13 espelha o perfil das actividades 

económicas do Concelho comparativamente aos restantes Concelho do Algarve. Desta forma conclui-se que 

em 2002: 

- A distribuição das actividades económicas no Concelho de Loulé segue a tendência geral da Região; 

- O Concelho de Loulé é aquele que apresenta o maior número de estabelecimentos (9.119) 

independentemente da actividade exercida, o que evidência o dinamismo e a atractividade económica 

do Concelho; 

- No Concelho de Loulé predominam, por comparação com os outros Concelhos as seguintes 

actividades: Indústrias Transformadoras (D), Produção e Distribuição de Electricidade, Gás e Água 

(E), Construção (F), Comércio por Grosso e a Retalho e Reparação de Veículos automóveis (G), 

Alojamento e Restauração (H), Transportes, Armazenagem e Comunicação (I), e Actividades 

Imobiliárias, Alugueres e Serviços prestados às Empresas (K). Por outro lado e, não menos 

importantes, encontram-se posicionadas, as actividades: Agricultura, Produção Animal, Caça e 

Silvicultura + Pesca (A+B), Actividades Financeiras (J), Administração Pública, Defesa e Segurança 

Social Obrigatória (L), Educação (M), Saúde e Acção Social (N), Outras Actividades de Serviços 

                                                                        
7 Extraído de Relatório da Revisão do PROT-Algarve (Fevereiro de 2004). 
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Colectivos, Sociais e Pessoais (O), Famílias com empregados domésticos (P) e Organismos 

Internacionais e outras organizações extra-territoriais (Q);  

- O Comércio por Grosso e a Retalho e a Reparação de Veículos Automóveis (G), são as actividades 

com maior expressão no Concelho de Loulé (2.743), seguidos da Construção (F) com 1.946 

estabelecimentos em funcionamento em Loulé (Concelho), representando 30,01% na Região e 21,3% 

das actividades exercidas no Concelho de Loulé. Não menos importante é o Alojamento e 

Restauração (H - 1.368 unidades) o qual representa cerca de 15% das actividades exercidas no 

Concelho e 16% do total regional; 

- A nível concelhio, as indústrias extractivas (C) e a Produção e Distribuição de Electricidade, Gás e 

Água (E) representam cada uma apenas 0,04% e 0,02% do total das actividades (4 e 2 unidades 

respectivamente), o que não significa menor impacto em termos económicos no Concelho. Todavia, 

conforme referido atrás, a Produção e Distribuição de Electricidade, Gás e Água ainda assim, tem 

maior dinamismo em Loulé face ao contexto regional, podendo constituir uma oportunidade de 

negócio a explorar de futuro. 
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Quadro 13 - Distribuição das Empresas por Ramos de Actividade (2002) 

 
 Albufeira Alcoutim Aljezur 

Castro 
Marim Faro Lagoa Lagos Loulé Monchique Olhão Portimão 

S. B. de 
Alportel Silves Tavira V. Bispo VRSA Total 

A+B 259 63 121 105 814 196 214 817 253 994 286 69 818 520 150 170 5.849 

C 3  1 2 15 4  4 2 6 2 13  5 1  58 

D 156 21 40 34 357 133 158 477 39 262 236 107 244 139 19 107 2.520 

E     1   2   2 1 2  1 1 10 

F 1.118 25 111 151 1.278 729 721 1.946 95 929 1.063 226 761 696 102 535 10.486 

G 1.386 104 179 228 2.487 806 1.092 2.743 259 1.619 2.134 449 1.282 938 191 858 16.755 

H 1.198 42 142 138 851 491 722 1.368 113 575 1.107 112 588 479 181 425 8.532 

I 136 12 17 20 170 49 68 213 23 60 128 29 76 49 12 50 1.112 

J 76 5 8 10 349 46 70 151 12 108 183 26 67 50 10 45 1.216 

K 549 18 32 41 727 619 409 946 39 257 616 66 216 203 46 136 4.620 

L a Q 221 6 22 25 503 118 155 452 23 184 408 51 172 134 26 103 2.603 

Total 5.102 296 673 754 7.552 2.891 3.609 9.119 858 4.994 6.165 1.149 4.226 3.213 739 2.430 53.770 
 

A + B Agricultura, Produção Animal, Caça e Silvicultura + Pesca J Actividades Financeiras 

C Indústrias Extractivas K Actividades Imobiliárias, Alugueres e Serviços prestados às Empresas 

D Indústrias Transformadoras L Administração Pública, Defesa e Segurança Social Obrigatória 

E Produção e Distribuição de Electricidade, Gás e Água M Educação 

F Construção N Saúde e Acção Social 

G Comércio por Grosso e a Retalho; Reparação de Veículos automóveis O Outras Actividades de Serviços Colectivos, Sociais e Pessoais 

H Alojamento e Restauração P Famílias com empregados domésticos 

I Transportes, Armazenagem e Comunicação Q Organismos Internacionais e outras organizações extra-territoriais 

Fonte: INE – Anuário Estatístico (2003) 
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CCCC01. Ocupação do Solo 

    

CCCC01.a. Solo Urbano 

De acordo com o PDM de Loulé, ratificado pelo R.C.M. n.º 81/1995, de 24 de Agosto e, alterado pela 

R.C.M. n.º 66/2004, de 26 de Maio, as categorias e subcategorias de espaço que integram o solo urbano 

(Capítulo II a Capítulo VII do regulamento do PDM), destinam-se essencialmente a habitação, comércio, 

serviços, equipamentos, empreendimentos turísticos e indústria, entre outros, independentemente da 

afectação em concreto a um uso específico ou a usos compatíveis e/ou complementares, em função da 

categoria ou subcategoria de espaço considerada para efeito de análise (Vide Carta 1 – Solo Urbano) 

 

A soma das áreas integradas em Solo Urbano no Concelho de Loulé corresponde a 8% da área do 

Concelho, 764km2 = 76.423ha, pesando as áreas urbanas das Freguesias do litoral (Boliqueime, S. 

Sebastião/ S. Clemente, Quarteira e Almancil) mais de 6,8% relativamente às áreas urbanas das 

Freguesias do Barrocal/ Serra (Alte, Benafim, Salir, Tôr, Querença, Ameixial). 

 

Gráfico 22 - Solo Urbano do Concelho de Loulé 

Fonte: PDM Loulé, Planta de Ordenamento (R.C.M. nº 66/2004, de 26 de Maio) 

 

Nas categorias e subcategorias de espaço que integram o solo urbano, o PDM de Loulé remete em geral 

para a necessidade da elaboração de Planos Municipais de Ordenamento do Território (Planos de 

Urbanização e/ ou Planos de Pormenor), admitindo também que as operações urbanísticas nestas zonas 
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sejam concretizadas por operações de loteamento, ou através da figura de empreendimentos turísticos, 

para os quais estipula índices e parâmetros urbanísticos, salvo para acções de mera renovação e 

preenchimento dos espaços urbanos em que se admite um regime mais flexível (art.º 14º, do 

Regulamento do PDM).  

 

Da avaliação sucinta efectuada ao período de dez (10) anos considerados para efeitos de análise (1995/ 

2005), constata-se que foram aprovados poucos Planos Municipais, especialmente para as categorias e 

subcategorias de espaço que integram o solo urbano (vide C02.c. - Planos).  

 

As causas para a dificuldade de executar e fazer aprovar Planos de Pormenor e/ ou Planos de 

Urbanização são muitas e variadas, umas endógenas e outras exógenas, mas reflectem a dificuldade que 

a CML enfrentou na actividade de planeamento, facto aliás que é comum a outras autarquias. 

 

Assim a ocupação das categorias e subcategorias de espaço integradas no solo urbano foi feita 

maioritariamente através de ocupações avulsas, ou integradas em operações de loteamento ou figuras de 

empreendimentos turísticos, com as dificuldades inerentes à articulação dos vários processos individuais 

(vide C02.b. - Loteamentos). 

  

Para essa articulação contribuíram por vezes os estudos de conjunto efectuados pela CML, ou os 

estudos prévios e propostas de ocupação dos planos em curso que serviram e servem de documentos 

orientadores para a estruturação urbana, quando existem, embora sem carácter vinculativo por não 

serem eficazes. 

 

Fazendo uma avaliação sucinta da evolução da ocupação do Solo Urbano, tendo em consideração as 

categorias e subcategorias do Solo, definidas no PDM de Loulé, verifica-se que: 

1. Nos espaços urbanos e urbanizáveis do tipo A, que correspondem aos principais centros 

urbanos do Concelho de Loulé (Cidade de Loulé, Cidade de Quarteira e Vila de Almancil), existem 

áreas ainda por ocupar embora em geral, já comprometidas em termos urbanísticos, face à forte 

pressão imobiliária a que estão sujeitas todas as áreas inseridas no interior dos perímetros 

urbanos.  

 

2. Nos espaços urbanos e urbanizáveis do tipo B e C, onde a pressão é menor e os perímetros 

urbanos mais reduzidos, existe por vezes carência de espaços urbanos e urbanizáveis para 

responderem à procura, facto que atinge maior acuidade nos aglomerados da zona da Serra (Tipo 

C). Apesar de não serem muitas, a CML tem vindo a receber solicitações para responder a 
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diversos pedidos de alterações do uso do solo, por parte de munícipes que pretendem edificar 

junto a estes aglomerados. 

 

3. Relativamente às áreas urbano-turísticas, são constituídas por áreas ocupadas por 

empreendimentos turísticos ou com projectos da mesma natureza já aprovados e, pelas áreas 

intersticiais ou envolventes daquelas que, dada a sua aptidão, ficam genericamente afectas a 

construção, edificação e demais empreendimentos com interesse para o sector do turismo, 

conforme consta na planta de ordenamento. 

 

Estas áreas encontram-se essencialmente localizadas no litoral, verificando-se uma ocupação 

quase plena das mesmas, salvo nos casos em que existem limitações decorrentes da inexistência 

de infra-estruturas ou da existência de regimes de uso do solo mais restritivos, nomeadamente o 

Plano de Ordenamento do Parque Natural da Ria Formosa, que têm dificultado ou impedido a 

ocupação dessas áreas.8 

 

4. Para as áreas de edificação dispersa a estruturar, não foi lançado nenhum Plano de Pormenor 

ou de Urbanização, sendo que a sua consolidação tem vindo a ocorrer essencialmente através de 

construções isoladas até porque na versão inicial do PDM, ratificada por R.C.M. n.º 81/1995, de 24 

de Agosto, as operações de loteamento estavam dependentes da existência de Planos de 

Pormenor ou de Urbanização, situação que foi corrigida apenas na alteração ao PDM aprovada 

por R.C.M. n.º 66/2004, de 26 de Maio. 

 

5. Nos espaços culturais, que integram a zona histórica de Loulé e os Núcleos urbanos antigos de 

Querença, Salir, Boliqueime, Alte e São Lourenço de Almancil, foram efectuados estudos e 

tomadas medidas avulsas, no âmbito de candidaturas a programas comunitários, de onde 

resultaram várias intervenções. 

 

Foram criadas Assessorias Técnicas Externas de Coordenação e um Gabinete de Reabilitação 

(caso de Querença) para dinamizar acções a desenvolver a nível local, sendo de sublinhar 

contudo, que a gestão daqueles espaços culturais não é feita de forma integrada, uma vez que a 

tentativa de articular os Planos Municipais já iniciados, mas não eficazes, com outras iniciativas e 

com os programas de acção desenvolvidos sob tutela da CCDR, não teve expressão. Por outro 

                                                                        
8 Vide Capítulo Unidades Operativas de Planeamento – UOP. 
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lado, em certos casos foi deliberada a elaboração de PMOT, depois de ter sido dado início aos 

programas de acção para as mesmas áreas, como foi o caso do Plano de Pormenor de Querença. 

 

6. Nas áreas destinadas à localização de equipamentos sociais, desportivos, de lazer e 

serviços, localizadas junto de Almancil e Boliqueime, a versão inicial do PDM, ratificada por 

R.C.M. n.º 81/1995, de 24 de Agosto, impunha a realização de Planos de Pormenor, situação que 

foi corrigida na alteração ao PDM aprovada por R.C.M. n.º 66/2004, de 26 de Maio e, que 

contribuiu para retardar a ocupação destas áreas, uma das quais chegou a ter em curso um Plano 

de Pormenor (Almancil) que perdeu a oportunidade com a construção do empreendimento do 

Parque das Cidades, objecto de um Plano de Pormenor ratificado por R.C.M. n.º 64-A/2001, de 31 

de Maio. 

 

7. As áreas com função não habitacional, têm um regime mais flexível, que permite a sua 

implementação através de loteamentos ou Planos de Pormenor e, correspondem a uma 

necessidade real sentida no Concelho de Loulé, para localização de pequenas oficinas e 

armazéns, sendo que os usos previstos na alteração do PDM de Loulé reportam-se a “actividades 

comerciais ou de serviços, armazenagem, pequenas oficinas e afins” podendo “ser instalados 

estabelecimentos industriais do tipo 3 e 4”. 

 

Porém, as áreas com função não habitacional não têm evoluído no que diz respeito ao seu 

ordenamento, havendo duas para as quais foi deliberado elaborar Planos de Pormenor, o PP do 

Pólo Tecnológico (junto à cidade de Loulé, sem evolução à data – vide CO2.c - Planos) e o PP da 

Área Empresarial do Esteval (em fase de Estudo Prévio), respectivamente. Outra das áreas com 

função não habitacional, contígua à zona industrial de Loulé, deu origem a um loteamento titulado, 

com a natureza/ vocação destes espaços. Noutros casos, mantêm-se actividades casuísticas, ou 

simplesmente são alvo de especulação imobiliária. 

 

8. A versão inicial do PDM de Loulé apontava, como áreas de reconversão urbanística, a 

Península do Ancão e a zona poente da cidade de Quarteira, sendo que após o processo de 

alteração de âmbito limitado, publicado em 2004, apenas a Península do Ancão consta como zona 

onde ocorrem construções precárias. 

 

Com a entrada em vigor do POOC Vilamoura - Vila Real de Santo António (R.C.M. n.º 103/2005, 

de 27 de Junho), este instrumento de gestão territorial, de hierarquia superior relativamente ao 

PDM, introduziu regras de ocupação, uso e transformação para aquele território. No que diz 
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respeito à zona Poente de Quarteira, a CML deliberou já a elaboração de um Plano de Pormenor 

(em fase de Estudo Prévio), o qual coincide com a UOP1 do POOC (vide C02.c. - Planos). 

 

9. O PDM de Loulé definiu como Espaços Industriais três grandes áreas localizadas em Boliqueime 

(Novas Áreas Industriais), Loulé e Tôr (Áreas Industriais Existentes). De acordo com o PDM, a 

concretização no terreno destes espaços carece da elaboração de um Plano de Pormenor ou 

operação de loteamento, sendo que em Boliqueime está em curso a elaboração de um Plano de 

Pormenor para a Zona Industrial de Boliqueime, em fase de Estudo prévio, enquanto em Loulé as 

áreas industriais/ empresariais evoluíram através de operações de loteamento, de iniciativa pública 

e privada (vide C05. - Zonas Industriais/ Empresariais). 

 

10. Os espaços para equipamentos e grandes infra-estruturas, na versão inicial do PDM de Loulé 

ratificado por R.C.M. n.º 81/1995, de 24 de Agosto, integravam dezasseis equipamentos, sendo 

que, na versão alterada pela R.C.M. n.º 66/2004, de 26 de Maio, a lista considerada passou para 

vinte e sete equipamentos, integrando alguns que entretanto foram construídos e/ou se revelaram 

necessários (vide C07.a. – Grandes Equipamentos). Numa avaliação sumária dos equipamentos 

implementados, verifica-se que foram construídos essencialmente os equipamentos que não têm 

enquadramento em Plano Municipal (Biblioteca Municipal de Loulé e Pavilhão gimnodesportivo de 

Loulé), embora outros se enquadrem em Planos Municipais entretanto aprovados (Estação de 

Transferência e Triagem de Sotavento, Estádio Intermunicipal, ETAR de Vilamoura) ou 

correspondam a projectos da competência da Administração Central (Porto de Pesca de Quarteira, 

Aterro Multimunicipal do Sotavento Algarvio). 

 

11. Relativamente às áreas de verde urbano, estas dividem-se em verde urbano equipado (Parque 

Urbano de Loulé e Campos de Golfe) e verde urbano de protecção (inseridas nos perímetros 

urbanos) e têm como objectivo equipar e qualificar os espaços urbanos e urbanizáveis onde se 

inserem e, facilitar a drenagem natural. 

 

No período em análise foram implementados essencialmente, os campos de golfe, de iniciativa 

privada (junto ao litoral e, com grande incidência na área envolvente ao Parque Natural da Ria 

Formosa), facto este que contribuiu fortemente para a economia local/ regional e nacional, como 

também para inverter a tendência de sazonalidade da actividade turística. O Parque Urbano de 

Loulé previsto em PDM, não sofreu qualquer intervenção no período em análise, estando previsto 

no entanto, em fase de projecto, o arranjo das margens da Ribeira do Cadouço. 
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No que diz respeito às áreas de verde urbano de protecção, para além das áreas cartografadas 

em PDM, importa referir outras que se encontram inseridas em PMOT, como é o caso do Plano de 

Pormenor do Parque das Cidades (em vigor) e do Plano de Urbanização de Boliqueime (em fase 

de proposta de plano). 
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CARTA DAS FREGUESIAS SÓ COM AS MANCHAS DAS ÁREAS URBANAS 
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CCCC01.b. Solo Rural 

De acordo com o PDM de Loulé, as categorias e subcategorias de espaço que integram o solo rural, em 

função da utilização dominante desenvolvida (capítulo VIII e XII do regulamento do PDM), são 

essencialmente áreas em que é reconhecida vocação para as actividades agrícolas, pecuárias, florestais 

ou minerais, integrando também os espaços naturais de protecção ou de lazer. 

 

Nas referidas categorias e subcategorias de espaço que integram o solo rural, o PDM de Loulé tem por 

objectivo a preservação dos solos, no sentido da melhoria e manutenção do uso dominante para os quais 

estão vocacionados, fixando normas de excepção para garantia, quase sempre, da permanência humana 

e de infra-estruturas indissociáveis das actividades económicas de exploração, nomeadamente agrícolas 

e florestais. 

 

A edificabilidade, quando permitida, está regra geral, indexada à área mínima para as unidades de cultura 

(estabelecidas pela Portaria n.º 202/1970, de 21 de Abril) e dependente do reconhecimento das razões 

ponderosas, salvo no caso das reconstruções, alterações e ampliações de edificações existentes, ou no 

caso de instalações de apoio às actividades agrícolas e florestais. 

 

De entre os espaços agrícolas9, as áreas integradas na Reserva Agrícola Nacional (RAN) têm, pela sua 

especificidade, uma análise mais detalhada no item RAN/ REN/ Rede Natura/ Áreas Protegidas (vide 

D04. -  Reserva Agrícola Nacional/ Reserva Ecológica Nacional/ Rede Natura/ Áreas Protegidas). No 

entanto, apesar das áreas da RAN serem de facto as que registam maior incidência nos pedidos para 

edificabilidade, as áreas ocupadas predominantemente por pomar de sequeiro tradicional, também 

apresentam um número significativo de pedidos de construção nova. São estas, designadas por áreas de 

uso predominantemente agrícola (não incluídas na RAN), cuja localização geográfica se situa próximo do 

litoral (face às acessibilidades e com óptimas vistas), entre áreas urbanizáveis próximas (edificação 

dispersa a estruturar), bem como entre áreas de edificação dispersa a conter.  

 

Na alteração do PDM de Loulé, publicada em 2004, propôs-se para alguns casos, a possibilidade de 

admitir-se a construção em solo rural sem estar indexada à área mínima das unidades de cultura, para 

corrigir as injustiças relativas que esta situação comporta mas, a solução proposta não foi ratificada 

conforme consta do preâmbulo da R.C.M. n.º 66/2004, de 26 de Maio. 

 

                                                                        
9 Áreas de RAN/ Áreas de Uso Predominantemente Agrícola/ Áreas de Agricultura Condicionada I e II (segundo o PDM de Loulé). 
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Da avaliação sucinta efectuada ao período de dez anos considerados para efeitos de análise (1995/ 

2005), constata-se que: 

1. A edificabilidade em espaço rural é uma das fontes de conflito na gestão do PDM de Loulé visto 

que, há forte apetência para a localização de edificações em solo rural (factor preço solos/ 

paisagem), potenciada pela procura imobiliária para segunda habitação, que é confrontada com as 

restrições ao uso do solo, nomeadamente as decorrentes da proibição da edificação dispersa e 

das restrições inerentes às servidões administrativas instituídas, nomeadamente a Reserva 

Ecológica Nacional (REN) e a Reserva Agrícola Nacional (RAN) e outras restrições decorrentes do 

regime instituído pelo PDM (vide D04. -  Reserva Agrícola Nacional/ Reserva Ecológica Nacional/ 

Rede Natura/ Áreas Protegidas). 

 

2. A indexação da edificação à área mínima das unidades de cultura, (art.º 88, nº3, alínea k do 

Regulamento do PDM), embora se perceba em espaços agrícolas, é mais discutível, por exemplo, 

nos espaços florestais, não impedindo em qualquer dos casos, a proliferação da edificação 

dispersa. Acresce que a definição de uma área mínima, não garante a indissociável ligação das 

edificações às actividades económicas de exploração, nomeadamente agrícolas e florestais, facto 

este que é indispensável para o reconhecimento das razões ponderosas, mas, cria injustiças 

relativas na medida que: 

- Tende a prejudicar sectores da população local mais jovem, mas com menor poder de 

compra, que pretendem manter-se junto dos seus ascendentes, em detrimento de outros 

segmentos da população mais instruídos e com maior poder de compra, em geral oriundos 

do espaço comunitário, de idade mais avançada mas que em geral preenchem os 

requisitos para que lhes sejam reconhecidas as razões ponderosas; 

- Penaliza em geral as áreas mais interiores do Concelho, onde os espaços urbanos e 

urbanizáveis têm menor expressão mas, aonde a área mínima das unidades de cultura é 

maior (correspondendo em geral a terrenos de sequeiro e/ ou florestais), em detrimento da 

zona litoral e do barrocal, onde a oferta de espaço urbano e urbanizável é maior mas, onde 

é mais fácil transformar um terreno de sequeiro em regadio, diminuindo assim a área 

mínima da unidade de cultura exigível. 

- Terá fomentado alguns procedimentos menos transparentes para ultrapassar o 

regulamento do PDM, que são de difícil verificação, num Concelho sem cadastro oficial, 

como é o caso do Concelho de Loulé, nomeadamente através do recurso a reconstruções 

de pretensas ruínas. 
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3. O conceito das razões ponderosas não tendo ficado perfeitamente definido, permite interpretações 

diversas, variáveis no tempo, mas, em termos relativos, os dados disponíveis para o licenciamento 

de construções por recurso a razões ponderosas, no período em análise, aponta para valores 

pouco significativos, no total dos alvarás de construção emitidos no Concelho de Loulé, para igual 

período. Este facto permite concluir que um eventual aumento da edificação dispersa, a ocorrer, 

não está relacionado com o reconhecimento de razões ponderosas por parte da CML. 

 

4. A estratégia definida no PDM de Loulé, por indicação do PROT-Algarve, para permitir a 

localização de estabelecimentos hoteleiros em solo rural, mais precisamente em áreas 

predominantemente agrícolas e florestais (art.º 46º do RPDM), teve acolhimento favorável, tendo 

sido atribuídas, desde logo, as 500 camas disponíveis para o efeito, estando à data, já em 

construção alguns dos estabelecimentos hoteleiros propostos. 

 

O solo rural gera e potencia muitas actividades económicas que deveriam manter-se nestes territórios, 

desde logo, para garantia da permanência humana e de utilização imprescindível à manutenção destes 

espaços. Para inverter a tendência de despovoamento humano do interior do Concelho, é necessário 

repensar a ocupação para estas áreas, sendo de referir que as redes de percursos associadas ao 

património cultural e natural, com imagem de marca associada a quintas/ aldeias com interesse cultural/ 

rural, têm já sido objecto de exploração, enfrentando ainda condicionamentos de ordenamento para 

viabilizar infra-estruturas de suporte àquelas actividades. 
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CCCC02. Compromissos Urbanísticos    

 

CCCC02.a. Obras Particulares 

1. Pressão Urbanística 

Para avaliar a pressão urbanística a que estão sujeitas as categorias e subcategorias de espaço 

definidas no PDM, elaborou-se o Gráfico 23, que avalia a evolução da percentagem de pedidos de 

licenciamento e autorização (e não das aprovações) que deram entrada na CML, entre Agosto de 

1995 e fim do ano de 2003, para cada uma das categorias e subcategorias consideradas. 

 

Gráfico 23 - Incidência dos Pedidos de Licenciamento (1995/ 2003) 

Fonte: CML, Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística (2005) 

 

O gráfico contém a percentagem de pedidos entrados para as subcategorias do espaço urbano e 

urbanizável (aglomerados urbanos tipo A, B e C, urbano turístico com e sem loteamento, edificação 

dispersa a estruturar e, edificação não habitacional) e para as classes de espaço que não integram o 

solo urbano (edificação dispersa a conter, delimitada como tal na Planta de Ordenamento do PDM e, 

a edificação dispersa, que engloba todas as intenções de construção em solo rural, com excepção 

das referentes à edificação dispersa a conter). 

 

Da análise do gráfico, verifica-se que: 

−−−− No período considerado, os pedidos para os aglomerados urbanos Tipo A, B e C registam uma 

variação que atingiu uma percentagem menor no ano 2000, tendo havido uma recuperação em 

2002; 
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−−−− Contudo verifica-se que no ano 2000, o número de pedidos para áreas urbano-turísticas com 

loteamento atingiu as percentagens mais elevadas do período considerado. Aliás, a 

percentagem de pedidos verificados para estas áreas é sempre muito elevado, o que 

demonstra a dinâmica turística do Concelho; 

−−−− Regista-se também que os pedidos para as áreas urbano-turísticas sem loteamento aprovado 

têm fraca expressão, correspondendo eventualmente a situações residuais, em que se 

pretende ocupar as áreas intersticiais entre os empreendimentos existentes; 

−−−− Os pedidos para as áreas de edificação dispersa a estruturar e edificação não habitacional, 

que integram o solo urbano, têm pouca expressão em termos percentuais, registando 

pequenas variações ao longo do período considerado; 

−−−− Os pedidos para as áreas de edificação dispersa a conter, que integram o solo Urbano, têm 

pouco significado no cômputo geral, registando também pequenas variações ao longo do 

período considerado; 

−−−− Na edificação dispersa, estão englobados todos os pedidos em solo Rural (com excepção dos 

incluídos nas áreas de edificação dispersa a conter), verificando-se que os mesmos 

apresentam uma variação semelhante aos dois anteriores, embora com maior significado, facto 

que revela a apetência por construção fora das zonas urbanas definidas em PDM. 

 

Esta apetência pela edificação fora dos aglomerados urbanos tradicionais a confirmar-se pode ter 

várias explicações, sendo de destacar: 

− O elevado preço dos terrenos para a construção nos principais aglomerados urbanos; 

− A inexistência de oferta de moradias unifamiliares a preços competitivos, visto que nos 

principais aglomerados urbanos predomina a oferta de apartamentos em edifícios 

multifamiliares,  para rentabilização do investimento efectuado; 

− A apetência pela construção de moradias unifamiliares isoladas em parcelas de terreno 

relativamente desafogadas que reproduzam modelos de referência das urbanizações para 2ª 

habitação/ turísticas situadas no litoral do Concelho; 

− As dificuldades crescentes de planeamento nos principais aglomerados urbanos, que se 

reflectem a nível da infra-estruturação do território, inviabilizando ou dificultando assim a 

iniciativa individual dos pequenos proprietários que querem construir habitação própria. 

 

2. Alvarás de Construção 

Independentemente da pressão urbanística existente, os compromissos urbanísticos nos processos 

de obras particulares assumem forma juridicamente aceite (enquanto direitos adquiridos), após 
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despacho de aprovação dos projectos de arquitectura e especialidades, e da emissão da respectiva 

licença de construção, para efeitos de início das obras. 

 

No período em análise, os dados estatísticos do INE relativos ao número de licenças de construção 

nova emitidas, revelam uma tendência de crescimento na Região do Algarve e no Concelho de Loulé, 

contrariando a tendência para a diminuição verificada a nível nacional. 

  

Quadro 14 - Total de Licenças de Construção Nova emitidas pelas Câmaras Municipais (1995/ 2004) 

 Portugal Algarve 
Concelho de 

Loulé 

1995 40.184 1.706 198 

1996 40.581 1.959 276 

1997 43.877 2.021 260 

1998 48.274 2.486 339 

1999 52.094 3.031 414 

2000 50.138 3.112 407 

2001 48.688 3.414 588 

2002 48.362 3.379 562 

2003 43.252 2.668 --- 

2004 39.884 3.002 303 

Total 455.334 26.778 3.347 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (2005) 
 

Analisando a percentagem de licenças de construção nova emitidas para habitação no total de 

licenças de construção, verifica-se que no Concelho de Loulé e no período considerado, essa 

percentagem ultrapassa sempre os 90% com valores superiores ao da Região do Algarve, facto que 

não reflecte aparentemente, o peso da actividade turística no licenciamento das obras particulares no 

Concelho (Quadro 15) . 

 

Quadro 15 - Licenças de Construção Emitidas Exclusivamente para Habitação (2001) 

  Portugal Algarve 

% 
relativamente  

ao total de 
licenças de 
construção 

Concelho de 
Loulé 

% 
relativamente  

ao total de 
licenças de 
construção 

1991 36.663 1.496 92,9 343 91,5 

1992 27.189 1.607 96,7 208 95,0 

1993 27.768 1.514 84,5 202 91,0 

1994 31.560 1.385 83,3 229 90,5 

1995 31.617 1.480 86,8 187 94,4 

1996 32.524 1.724 88,0 255 92,4 

1997 27.768 1.789 88,5 244 93,8 
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  Portugal Algarve 

% 
relativamente  

ao total de 
licenças de 
construção 

Concelho de 
Loulé 

% 
relativamente  

ao total de 
licenças de 
construção 

1998 39.888 2.259 90,9 312 92,0 

1999 44.074 2.788 92,0 388 93,7 

2000 42.632 2.899 93,2 401 98,5 

Total 341.683 18.941 90,0 2.769 93,5 

Fonte: Anuário Estatístico da Região do Algarve (1991/2001) 
 

Contudo, analisando a forma de ocupação dos alojamentos clássicos em 2001, por exemplo, verifica-

se que no Concelho de Loulé, do total dos alojamentos clássicos ocupados, cerca de metade 

corresponde a uma ocupação sazonal ou secundária, reflectindo assim o peso significativo que a 2ª 

habitação, em geral ligada à actividade turística, tem no licenciamento das obras particulares no 

Concelho (Quadro 16) 

 

Quadro 16 - Total Alojamentos Clássicos, segundo a Forma de Ocupação (2001) 

  Algarve 
Concelho de 

Loulé 

Total Geral 276.093 48.353 

Alojamentos Clássicos Ocupados Total 250.235 44.226 

Alojamentos Clássicos Ocupados Residência Habitual 144.040 21.263 

Alojamentos Clássicos Ocupados Uso Sazonal ou Secundário 106.195 22.963 

Alojamentos Clássicos Vagos Total 25.858 4.127 

Alojamentos Clássicos Vagos Para Venda 4.589 777 

Alojamentos Clássicos Vagos Para Aluguer 5.979 860 

Alojamentos Clássicos Vagos Para Demolição 1.549 107 

Alojamentos Clássicos Vagos Outros 13.741 2.383 

Famílias Clássicas 147.014 21.544 

Pessoas Residentes 386.343 57.986 

Fonte: INE - Censos 2001 - Q3.08.1 
 

3. Licenças de Utilização 

A única garantia de que existe edificação erigida na parcela, em condições de utilização, é 

efectivamente a licença de utilização, cujo número de pedidos tem aumentado, por conjugação/ 

exigência desta em financiamentos bancários, transações de propriedade, apoios ao arrendamento, 

entre outros. 

 

Dados provisórios disponíveis na CML para o total de licenças de utilização emitidas no período 

considerado, confirma a tendência de subida, conforme consta do quadro seguinte(Quadro 17). 
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Quadro 17 - Licenças de Utilização emitidas no Concelho de Loulé (1995/ 2004) 

Ano Quantidade 

1995 372 

1996 419 

1997 466 

1998 561 

1999 533 

2000 583 

2001 571 

2002 578 

2003 745 

2004 594 

Fonte: CML, DPGU (2005) 
 

 

CCCC02.b. Loteamentos 

A alteração da imagem da paisagem começa pela divisão da propriedade cadastral, sendo de entre as 

operações urbanísticas a operação de loteamento urbano é aquela que melhor demonstra o impacto 

significativo da intervenção humana com repercussões ao nível do ordenamento do território, ambiente, 

recursos naturais e qualidade de vida do cidadão. 

 

Na verdade, tal operação está na origem da criação de novos espaços destinados à habitação ou ao 

exercício das mais diferentes actividades humanas, que se espera, sejam projectadas e realizadas por 

forma a proporcionar o necessário conforto e bem estar. 

 

1. Evolução do Enquadramento Legal  

Segundo a legislação em vigor, uma operação de loteamento consiste em “acções que tenham por 

objecto ou por efeito a constituição de um ou mais lotes destinados imediatamente ou 

subsequentemente à edificação urbana e, que resulte da divisão de um ou vários prédios, ou do seu 

emparcelamento ou reparcelamento”10. 

 

Na história recente do licenciamento dos loteamentos existem três (3) momentos temporais chave que 

podem ser considerados, para efeitos da presente análise:  

                                                                        
10 Alínea i) do art.º 2º do Dec.-Lei n.º 555/1999, de 16 de Dezembro, alterado pelo Dec.-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho. 
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- Até 1991, em que a legislação comparativamente à actual era menos exigente (Dec.-Lei n.º 

400/1984, de 31 de Dezembro), e não revelava grandes preocupações com a questão de 

ordenamento territorial, contemplando três modalidades de loteamento: especial, ordinário e 

simples (no sentido de simplificação do processo de loteamento); 

- 1991 e 1995 - com o aparecimento do PROT e dos normativos específicos (ex: Dec.-Lei n.º 

448/1991, de 29 de Novembro, Portaria n.º 1182/1992, de 22 de Dezembro, e Dec.-Lei n.º 

351/1993, de 7 de Outubro), documentos que vieram substituir os anteriores normativos (ou 

suprir a falta deles), tendo sido exigida a verificação de compatibilidade dos alvarás emitidos 

anteriores à data de entrada em vigor do PROT, com as regras de uso, ocupação e 

transformação do solo constantes daquele Plano Regional (PROT). De entre outras 

preocupações, o novo regime veio proporcionar um conjunto de instrumentos com vista à 

melhoria da qualidade de vida das populações, onde os espaços de recreio e lazer passaram a 

enquadrar parâmetros mínimos estabelecidos por portaria e a poder ter gestão dos próprios 

moradores, garantindo-se também a execução efectiva das obras de urbanização;  

- 1995 a 2005 – fase que envolve os últimos dez (10) anos, período de vigência do PDM de 

Loulé, que já inclui uma alteração ao Dec.-Lei n.º 448/1991, de 29 de Novembro com a entrada 

em vigor do Dec.-Lei n.º 334/1995, de 28 de Dezembro e, mais recentemente a revogação de 

todos aqueles com a entrada em vigor do Dec.-Lei n.º 555/1999, de 16 de Dezembro, alterado 

pelo Dec.-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho e respectivas portarias, nomeadamente a Portaria 

n.º 1136/2001, de  25 de Setembro, que alterou os parâmetros mínimos a atender em espaços 

verdes e de utilização colectiva, infra-estruturas viárias e equipamentos de utilização colectiva. 

 

No PDM de Loulé ratificado por R.C.M. n.º 81/1995, de 24 de Agosto, a referência aos loteamentos é 

feita remetendo para o respectivo enquadramento legal e, clarificando que as operações de 

loteamento só podem ocorrer nas áreas classificadas como urbanas ou urbanizáveis. 

 

Com a alteração de âmbito limitado, em vigor desde 2004, foi possível introduzir, em Regulamento do 

PDM, um capítulo de Disposições Complementares visando a necessidade de: 

- Compatibilizar com a nova classificação de solo introduzida pelo Dec.-Lei n.º 380/1999, de 22 

de Setembro (dualidade solo urbano/ solo rural e definição de perímetro urbano); 

- Introduzir a possibilidade de alterar loteamentos existentes antes da entrada em vigor do PDM, 

desde que aqueles apresentassem soluções urbanísticas que atenuassem o grau de 

desconformidade com o PDM; 

- Clarificar e complementar legislação existente com os parâmetros relativos a estacionamentos 

omissos ou contraditórios entre legislação específica. 
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2. Alvarás de Loteamento 

Do total de alvarás de loteamento emitidos pela CML, verifica-se que até 1991 (1967/ 1991) a 

percentagem de licenças atribuídas perfaz um total de 65,5%. No período entre 1991 e Julho de 2005 

(entrada em vigor do PDM) essa percentagem situou-se em 16,67%. Este período corresponde à 

entrada em vigor do PROT-Algarve (1991), do novo Regime de Licenciamento dos Loteamentos e, 

também do regime de incompatibilidade acima referido, em que muitos dos loteamentos titulados 

viram o seu processo suspenso e sujeito a reanálise de compatibilidade com o PROT-Algarve. 

Ressalva-se a título de curiosidade que no ano seguinte à publicação daquele Decreto-Lei (Dec.-Lei 

n.º 351/1993, de 7 de Outubro), apenas quatro (4) loteamentos foram titulados. 

 

Gráfico 24 - Alvarás de Loteamento Emitidos 

Fonte: CML, Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística (2005) 

 

Com a entrada em vigor do PDM de Loulé em 1995, a percentagem de licenças concedidas aumentou 

ligeiramente até ao registo de uma quebra em 1997 com retoma em meados de 1999, voltando a 

registar-se uma nova quebra em 2004, com uma retoma assinalável em 2005 (segundo dados 

provisórios dos primeiros sete meses do ano).  

 

É contudo preciso ressalvar que não é possível estabelecer relação directa entre o número de alvarás 

emitidos e a área de construção aprovada nos respectivos alvarás. 
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Gráfico 25 - Alvarás Emitidos (1995/ 2005) 

Fonte: CML, Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística (2005) 

Nota: Os dados do ano 2005 reportam-se até ao mês de Julho 

 

As zonas onde ocorreu maior pressão urbanística foram as zonas costeiras das Freguesias do litoral, 

Almancil e Quarteira e também nas Freguesias urbanas da Cidade de Loulé (Vide Carta 2 – 

Incidências de Obras Particulares e Loteamentos na Cidade de Loulé). 

 

 

3. Loteamento versus Plano 

Sendo o processo de aprovação de um loteamento mais célere que o processo de elaboração e 

aprovação de um Plano de Urbanização ou de Pormenor, os agentes económicos, sociais e políticos, 

tendem a privilegiar o recurso a operações de loteamento avulso, sem enquadramento de um PMOT. 

 

Esta solução contudo tem implicações no planeamento da cidade e nomeadamente no que se refere à 

localização e dimensionamento das infra-estruturas (viárias, saneamento, etc.), dos equipamentos  de 

utilização colectiva e, dos espaços verdes. 

 

Com efeito, quando por iniciativa autárquica se opta por Plano Municipal, os dados de referência terão 

que ser cruzados com a oferta existente na envolvente próxima à área de intervenção, para efeitos de 

ponderação da necessidade de se criarem condições de resposta à previsível procura, dentro ou fora 

da área de intervenção do plano. Nos loteamentos esta aferição, quando não existe um Plano 

Municipal eficaz, é da responsabilidade da equipa multidisciplinar autora do projecto de loteamento, 

que se limita a apresentar solução compatível/ executável dentro do seu limite cadastral. 
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As situações de cooperação/ associações entre proprietários para criar mais valias, áreas verdes 

envolventes aos lotes e equipamentos, em loteamentos urbanos, praticamente não existem. Mesmo 

no âmbito da elaboração dos planos, apesar de ser obrigatória a garantia de igual distribuição dos 

custos e mais valias geradas, através dos sistemas de execução por cooperação/ compensação entre 

proprietários, estas são ainda recebidas com desconfiança, sendo claramente mais céleres os planos 

que envolvem um único, ou um número menor de proprietários (ex. P.U. da Quinta do Lago, P.U. 

Vilamoura) ou que simplesmente utilizam um sistema de imposição administrativa (expropriação) – ex. 

P.P. Parque das Cidades (vide C02.c. - Planos). 
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CARTA – INCIDÊNCIAS DAS OBRAS PARTICULARES E LOTEAMENTOS NA CIDADE DE LOULÉ ATÉ 

2004 
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CCCC02.c. Planos    

1. Ponto da Situação 

Da avaliação efectuada no período de vigência do PDM (1995/ 2005), constata-se que foram lançados 

dez (10) Planos de Urbanização e vinte (20) Planos de Pormenor, de entre eles vinte e três (23), com 

incidência total ou predominante em solo Urbano e sete (7) em solo rural conforme consta do Quadro 

18 e 19. 

 

Quadro 18 - Planos Municipais/ Qualificação do solo (organizados por data de Deliberação de Câmara 

Planos 

Deliberação 

Denominação 
Determinou 

plano Publicação Solo urbano Solo rural 

Planos de Urbanização 

P.U. Almancil Anterior 95  

Espaços Urbanos – Aglomerados 
Urbanos Tipo A 

 
Espaços Urbanizáveis – de Expansão 

Tipo A  

P.U. Boliqueime 13.Jun.95  

Espaços Urbanos – Aglomerados 
Urbanos Tipo B/ C 

 
Espaços Urbanizáveis – de Expansão 

Tipo  B/ Áreas de Edificação Dispersa a 
Estruturar 

 
Verde Urbano – Área de Verde Urbano 

de Protecção  

P.U. Vilamoura 01.Jul.97 11.Jun.99 

Espaços Urbanos – Área Urbano 
Turística 

 
Verde Urbano – Áreas de Verde Urbano 

Equipado 

R.A.N. 
 

Grau I (R.E.N.) 

P.U. Quinta do Lago 01.Jul.97 08.Ab.04 

Espaços Urbanos – Área Urbano 
Turística 

 
Verde Urbano – Áreas de Verde Urbano 

Equipado 
 11  

P.U. Pontal (UOP6) 02.Set.97   

R.A.N. 
 

Espaços Florestais de Protecção 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        
11 Solo rural, antes da entrada em vigor do Plano, tendo este sido elaborado no âmbito das UOPG. 
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Planos 

Deliberação 

Denominação 
Determinou 

plano Publicação Solo urbano Solo rural 

P.U. Loulé 13.Abr.99  

Espaços Urbanos – Aglomerados 
Urbanos Tipo A 

 
Espaços Urbanizáveis – de Expansão 

Tipo  A/ Áreas com Função Não 
Habitacional 

 
Espaços Industriais 

 
Verde Urbano – Áreas de Verde Urbano 
de Protecção / Áreas de Verde Urbano 

Equipado  

P.U. Ancão – 
Garrão (UOP4) 

13.Jul.99 
(25.Jun.03)  

Espaços Urbanos – Área Urbano 
Turística 

Espaços Florestais de Protecção 
 

Grau I (R.E.N.) 

PU1  

R.A.N. 
 

Áreas de Agricultura Condicionada II 
 

Espaços Florestais de Protecção 
 

Grau I (R.E.N.) 

PU2 
Espaços Urbanos – Área Urbano 

Turística 

R.A.N. 
 

Áreas de Agricultura Condicionada II P.U. Fonte 
Santa/ 

Almargem 
(UOP2) PU3 

31.Ago.99 
(PU3 - 

29.Set.04)  
Espaços Urbanos – Área Urbano 

Turística 

R.A.N. 
 

Espaços Florestais de Protecção 

P.U. Parte da UOP5 
27.Dez.00 
(29.Out.03)  

Espaços Urbanos – Área Urbano 
Turística 

 
Verde Urbano – Áreas de Verde Urbano 

Equipado 

R.A.N. 
 

Espaços Florestais de 
 Protecção 

P.U. Restante Área 
(UOP3) 03.Jun.04  

Espaços Urbanos – Área Urbano 
Turística 

Espaços Florestais de Protecção 
 

Grau I (R.E.N.) 

P.U. Quarteira N-NE 27.Out.04  

Espaços Urbanos – Aglomerados 
Urbanos Tipo A 

 
Espaços Urbanizáveis – de Expansão 

Tipo A  

Planos de Pormenor 

P.P. Zona Nascente 
de Quarteira 

(proposta de 
revisão – 

25.Mar.98) 28.Jul.92 
Espaços Urbanos – Aglomerados 

Urbanos Tipo A  
P.P. Salv. C. 

Histórico Salir 16.Fev.93  
Espaços Urbanos – Aglomerados 

Urbanos Tipo B  
P.P C. Desport. 
Almancil Alta 
Competição 

12 10.Mai.94  

Espaços Urbanizáveis – Áreas 
Destinadas à Localização de 

Equipamentos Sociais Desportivos, de 
Lazer e Serviços  

 
 
 

                                                                        
12 Plano suspenso através da Deliberação de Câmara de 30 de Março de 2005. 
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Planos 

Deliberação 

Denominação 
Determinou 

plano Publicação Solo urbano Solo rural 

P.P. Loulé-Sul 11.Abr.95  

Espaços Urbanos – Aglomerados 
Urbanos Tipo A 

 
Espaços Urbanizáveis – de Expansão 

Tipo A  

P.P.s Quarteira N + 
NE 11.Abr.95  

Espaços Urbanos – Aglomerados 
Urbanos Tipo A 

 
Espaços Urbanizáveis – de Expansão 

Tipo A  

P.P. Vale do Lobo 3 
(UOP3) 27.Set.95 13.Ab.04  

Espaços Florestais de Protecção 
13 

P.P. Área Eq. Desp.  
Lazer Soc. Serv. – 

Escanxinas 
(protocolo 
27.Nov.96)  

Espaços Urbanizáveis – Áreas 
Destinadas à Localização de 

Equipamentos Sociais, Desportivos, de 
Lazer e Serviços  

P.P. Almancil (n.º 1) 03.Set.97  

Espaços Urbanos – Aglomerados 
Urbanos Tipo A/ 

 
Espaços Urbanizáveis – de Expansão 

Tipo A  

P.P. Ladeira do 
Rato – Loulé 13.Jan.98  

Espaços Urbanos – Aglomerados 
Urbanos Tipo A/C 

 
Verde Urbano – Áreas de Verde Urbano 

de Protecção  
P.P. Mercado de 

Quarteira 09.Jun.98  
Espaços Urbanos – Aglomerados 

Urbanos Tipo A  
P.P. Parque de 

Estacionamento de 
Loulé 06.Abr.99  

Espaços Urbanos – Aglomerados 
Urbanos Tipo A  

P.P. Motódromo 28.Dez.99   

R.A.N. 
 

Áreas de Uso Predominantemente 
Agrícolas 

 
Áreas de Agricultura Condicionada I 

P.P. Área 
Empresarial do 

Esteval - Almancil 26.Abr.00  
Espaços Urbanos – Aglomerados 

Urbanos Tipo C 

R.A.N. 
 

Áreas de Uso Predominantemente 
Agrícolas 

P.P. Pólo 
Tecnológico 26.Abr.00  

Espaços Urbanizáveis – Áreas com 
Função Não Habitacional  

P.P. Sítio da Costa 20.Jun.00  

Espaços Urbanos – Aglomerados 
Urbanos Tipo A 

 
Espaços Urbanizáveis – de Expansão 

Tipo A  

P.P. Querença 

19.Set.00 
(03.Jun.04/ 
14.Jul.04)  

Espaços Urbanos – Aglomerados 
Urbanos Tipo B 

 
Espaços Urbanizáveis – de Expansão 
Tipo B/ Área de Edificação Dispersa a 

Estruturar  

                                                                        
13 Actualmente em vigor (R.C.M. n.º 54/2004, de 13 de Abril). 
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Planos 

Deliberação 

Denominação 
Determinou 

plano Publicação Solo urbano Solo rural 

P.P. Parque das 
Cidades  30.Mar.01 

Espaços para Equipamentos e Grandes 
Infraestruturas – Aterro Sanitário 

Intermunicipal 

R.A.N.14 
 

Áreas de Uso Predominantemente 
Agrícolas 

P.P. (ÁreaUrbana) 
do Esteval 03.Jul.01  

Espaços Urbanos – Aglomerados 
Urbanos Tipo C 

R.A.N. 
 

Áreas de Uso Predominantemente 
Agrícolas 

P.P. Zona Poente 
de Quarteira 27.Nov.01  

Verde Urbano – Áreas de Verde Urbano 
de Protecção  

P.P. Zona Industrial 
de Boliqueime 

03.Jun.04 
(14.Jul.04)  Espaços Industriais  

P.P. Área de 
Localização 

Empresarial De 
Almancil 29.Set.04  

Espaços Urbanos – Aglomerados 
Urbanos Tipo A 

 
Espaços Urbanizáveis – de Expansão 

Tipo A  

P.P. Parque das 
Cidades - Alteração 29.Set.04  

Espaços Urbanizáveis – Áreas 
Destinadas à Localização de 

Equipamentos Sociais Desportivos, de 
Lazer e Serviços 

 
Espaços para Equipamentos e Grandes 

Infraestruturas – Estação de 
Transferência  e Triagem do Sotavento/ 

Unidades de Saúde/ Estádio 
Intermunicipal Faro-Loulé 

 
Verde Urbano – Áreas de Verde Urbano 
de Protecção / Áreas de Verde Urbano 

Equipado  

AAT 

A.A.T. Tôr e 
Querença 28.Dez.99  

R.A.N. 
 

Áreas de Uso Predominantemente 
Agrícolas 

 
Áreas de Agricultura Condicionada I 

Espaços Florestais de Produção-
Protecção 

 
Grau I (R.E.N.) 

A.A.T. Alte 13.Mai.98  

R.A.N. 
 

Áreas de Uso Predominantemente 
Agrícolas 

 
Áreas de Agricultura Condicionada I 

Espaços Florestais de Produção-
Protecção 

 
Grau I (R.E.N.) 

A.A.T. Benafim 25.Jun.03  R.A.N. 

Espaços Florestais de Produção-
Protecção 

 
Grau I (R.E.N.) 

 

Legenda:  Planos iniciados antes da entrada em vigor do PDM 

  Planos suspensos – Deliberação de Câmara de 27.Outubro.2004 
 

                                                                        
14 Alterado para Espaços Urbanizáveis – Áreas Destinadas à Localização de Equipamentos Sociais, Desportivos, de Lazer e 

Serviços | Verde Urbano – Áreas de Verde Urbano de Protecção / Áreas de Verde Urbano Equipado. 
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Nos Planos com incidência em solo urbano consolidado, que contêm bolsas de terreno por ocupar 

(território muito dividido/ com muitos proprietários envolvidos/ muitas parcelas cadastrais), o interesse 

do município é essencialmente ordenar a ocupação urbana e criar áreas de utilização colectiva face à 

elevada expectativa dos privados na edificação das referidas áreas, factor que introduz dificuldades 

acrescidas à actividade de planeamento e ordenamento do território e que torna, por exemplo, 

incomportável financeiramente a aplicação do sistema de execução impositiva (expropriação), sendo 

preferível recorrer aos sistemas de cooperação/ compensação. 

 

Os planos com incidência em solo rural por sua vez (genericamente inseridas nas AAT e/ou UOPG), 

envolvem quase sempre um número reduzido de proprietários, pelo que o maior desafio destes planos 

prende-se com a dificuldade de compatibilização com as restrições decorrentes dos regimes da RAN/ 

REN/ Rede Natura/ POOC/ POPNRF. 

 

Assim, não é de estranhar que no período em análise, o maior número de Planos Municipais 

ratificados (Planos Estruturantes), incidem em solo rural (ainda que inseridos em UOPG por exemplo) 

e têm/ tinham um promotor único, facto que permitiu reduzir o tempo de elaboração dos mesmos. 

Com efeito, importa referir que no prazo de elaboração determinado, o maior peso cabe aos períodos 

de participação dos interessados, que se manifestam em qualquer momento da elaboração (para 

além dos dois determinados oficialmente pelos normativos) e ao período de auscultação/ concertação 

com entidades envolvidas, factores que tornam o processo moroso. 

 

No Quadro 19, que se apresenta de seguida, faz-se um ponto de situação dos referidos Planos 

Municipais. 
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Quadro 19 - Ponto de Situação dos Planos Municipais (Julho 2005) 

A iniciar Em curso 

Entidades 
externas 
(CCDR) 

Enviado à 
DGOTDU 

para 
ratificação 
ou registo 

Acções 
preparatória

s 
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 p
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a 

Pa
rt
ic
ip
aç
ão
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nd
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ão
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do

 p
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o 
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 d
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o 
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 d
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 p
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a 

Ve
rs
ão
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 p
el
a 
A
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.) 

R
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R
at
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çã
o 

Pu
bl
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ad

o/
 e
m
 v
ig
or
 

Planos de Urbanização 
P.U. Vilamoura 

(2ª Fase) 2               

P.U. Quinta do Lago 2               

P.U. Almancil 2               

P.U. Boliqueime 2               

P.U. Pontal (UOP6) 2               

P.U. Ancão-Garrão (UOP4) 2               
P.U. Fonte Santa/ Almargem 

(UOP2) 2               

P.U. Parte da UOP5 2               

P.U. Loulé 1               

P.U. Restante Área (UOP3) 2               

P.U. QN-NE 2               

Planos de Pormenor 

P.P. Parque das Cidades 2               
P.P. Parque das Cidades 

- alteração 2               

P.P. Almancil (n.º1) 2               

P.P. Loulé-Sul 2               

P.P. Vale do Lobo 3 (UOP3) 2               

P.P. Mercado de Quarteira 1               
P.P. Salvaguarda do Centro 

Histórico de Salir 2               

P.P. Ladeira do Rato – Loulé 1               
P.P. Área Eq. Desp.  L. Soc. 

Serv.- Escanxinas 2               
P.P. Parque de 

Estacionamento de Loulé 2               

P.P. Motódromo 2               
P.P. Área Empresarial do 

Esteval 2               

P.P. (área urbana) do Esteval 2               

P.P. Pólo Tecnológico 2               
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A iniciar Em curso 

Entidades 
externas 
(CCDR) 

Enviado à 
DGOTDU 

para 
ratificação 
ou registo 

Acções 
preparatória

s 

Designação dos PMOT Em
 p
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a 
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P.P. Sítio da Costa 1               

P.P. Querença 2               
P.P. Zona Poente de 

Quarteira 1               
P.P. Zona Industrial de 

Boliqueime 2               
P.P. Área de Localização 
Empresarial de Almancil 2               

 

           Fases decorridas 

 1 Plano desenvolvido internamente – CML/ DPOT 

 2 Plano desenvolvido por equipa externa 
 

2. Planos em vigor 

No período em apreço entraram em vigor os seguintes planos ditos estruturantes (não previstos em 

PDM): 

− Plano de Pormenor de Vale do Lobo 3, publicado através do R.C.M. n.º 52/2004, de 13 de 

Abril; 

− Plano de Urbanização de Vilamoura – 2ª Fase, publicado através do R.C.M. n.º 52/1999, de 11 

de Junho; 

− Plano de Pormenor do Parque das Cidades, publicado através do R.C.M. n.º 34/2001, de 30 de 

Março.  

 

Com incidência em solo urbano (no período de análise 1995/ 2005) entraram em vigor: 

− Plano de Pormenor n.º 1 de Almancil, publicado no Diário da República, II Série, n.º 203, de 3 

de Setembro, (localizado em áreas urbanas e urbanizáveis); 

− Plano de Urbanização da Quinta do Lago, ratificado por R.C.M. n.º 48/2004, de 8 de Abril, 

ainda que determinado depois de 1995, já tinha aprovações válidas e compromissos 

assumidos superiormente (nomeadamente com o PNRF), que facilitaram o seu processo de 

elaboração e a sua entrada em vigor. 
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Com incidência em solo urbano, está também em fase adiantada da tramitação legal: 

− Plano de Pormenor de Loulé Sul, aprovado pela Assembleia Municipal de Loulé em Janeiro de 

2005, estando a aguardar a ratificação governamental, (localizado em Espaços Urbanos e 

Urbanizáveis); 

 

Refira-se que a escassa bolsa de património municipal (vide C02.d. - Património Municipal), associada 

à elevada especulação imobiliária promovida nos aglomerados urbanos, dificulta a implementação/ 

decisão de projectos de iniciativa municipal, ou da administração central, com necessidades de 

localização específicas, particularmente dentro desses aglomerados. 

 

Assim, cabe aos Planos Municipais a tarefa de criar bolsas de terreno necessárias, sobre terrenos 

privados, acautelando as expectativas dos proprietários, por compensação, em espécie ou 

numerário, embora na sua maior parte, os pequenos proprietários, mostrem grande resistência a este 

tipo de soluções. 

 

3. Planeamento das Áreas com Vocação Turística e Empresaria/ Industrial 

Os Planos Municipais que envolvem áreas de vocação turística, integram em geral perímetros 

cartografados em PDM, como: 

- UOPG - Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (ao longo do litoral do Concelho – 

vide C04. – Unidades Operativas de Planeamento e Gestão), abrangendo áreas urbano-

turísticas, envolvidas ou não, por espaço florestal de protecção/ RAN e REN (arribas/ zonas 

húmidas);  

- AAT - Áreas de Aptidão Turística (no barrocal e serra do Concelho) – vide C03. – Áreas de 

Aptidão Turística, que têm evoluído de acordo com a dinâmica dos promotores privados 

envolvidos (ou associações de proprietários), que se manifestaram interessados em suportar 

os encargos financeiros do desenvolvimento de um plano, na expectativa de viabilizar os seus 

investimentos/ empreendimentos.  

 

Os Planos Municipais para áreas empresariais e industriais (vide C05. – Zonas Industriais/ 

Empresariais), normalmente incidem sobre um conjunto de parcelas rústicas, sem quaisquer infra-

estruturas. Salvo as actividades comerciais, de serviços e armazenagem, as pequenas oficinas que 

envolvem transformação de produto (ex. oficinas de serralharia), com necessidade de potências 

eléctricas mais elevadas, já sujeitas ao licenciamento industrial, têm exigências de infra-estruturas, 
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nem sempre compatíveis com sistemas autónomos e, portanto, de execução incomportável para um 

pequeno industrial. 

 

Os pedidos dos empresários e industriais incidem sobre a necessidade de espaços já infra-

estruturados, onde se possam instalar, ainda que para tal tenham que suportar uma taxa 

correspondente aos encargos de gestão dessas mesmas infra-estruturas. Em nome individual, ou por 

associação de proprietários ainda são poucas as iniciativas (de loteamento urbano) face à procura. 

 

No período em análise (1995/ 2005), nenhuma das áreas industriais/ empresariais, foi implementada 

de forma sistemática, estando em curso, o Plano de Pormenor da Área Industrial de Boliqueime, o 

Plano de Pormenor da Área de Localização Empresarial de Almancil e, o Plano de Pormenor da Área 

Empresarial do Esteval. 

 

 

CCCC02.d. Património Municipal 

Para melhor poder levar a efeito uma boa política de planeamento e ordenamento territorial, é factor 

primordial que a edilidade seja proprietária de uma bolsa de terrenos. Desta forma existe a possibilidade 

de edificar ou estruturar parcelas de território per si, bem como torna possível, em operações 

urbanísticas, propor a “troca” de terrenos com privados, para agilizar decisões de interesse público, 

nomeadamente quando está em causa a localização de equipamentos públicos. 

 

Do levantamento efectuado foi possível verificar o estado actual do Património Municipal, não apenas as 

parcelas integradas no domínio público como as integradas no domínio privado, já cadastradas. Para este 

relatório preliminar, as parcelas integradas no domínio público não foram consideradas, uma vez que não 

se encontravam ainda contabilizadas as áreas de cedência relativas aos loteamentos e apenas estavam 

referenciados troços de vias públicas, estradas e caminhos municipais. 

 

Assim, podem ser observados um total de 348 prédios divididos por três tipos distintos: misto, urbano e 

rústico. Este número de prédios ocupa uma área de cerca de 139ha, valor esse que não corresponde ao 

valor real, visto existirem 108 prédios que não têm esse valor discriminado. 

 



 

 

 

REVISÃO DO PDM DE LOULÉ 
 

DPGU| DPOT 
   

64|154

Quadro 20 - Património Municipal 

  N.º de prédios Área (ha) 
Prédios sem área 

especificada 

Misto 3 7 1 

Rústico 123 82 7 

Urbano 222 50 99 

TOTAL 348 139 10815 

Fonte: CML, Divisão de Aprovisionamento e Património 
 

De notar a grande diferença entre o número de prédios urbanos e rústicos, sendo que o rácio entre os 

dois se cifra em cerca do dobro. 

 

Refira-se também que comparando a data de aquisição das respectivas propriedades com a data de 

ratificação do Plano Director Municipal em vigor, verifica-se que 34% dos prédios propriedade da Câmara 

Municipal foram adquiridos antes de 1995, tendo os restantes 66% passado para posse16 da edilidade 

nos últimos 10 anos. 

 

Gráfico 26 - Número de Propriedades Municipais por Data de Aquisição 

Fonte: CML, Divisão de Aprovisionamento e Património, 2005 

 

Quadro 21 - Número de Propriedades Municipais por Data de Aquisição 

  N.º de Propriedades Área (ha) 

Antes de 1995 120 91 

1995 - 2005 228 48 

TOTAL 348 139 
Fonte: CML, Divisão de Aprovisionamento e Património, 

2005 
 

Face aos dados disponíveis, não sendo possível aferir com rigor a bolsa total de terrenos (em hectares) 

efectivamente ocupada ou disponível para uma gestão eficiente do património (estrategicamente 
                                                                        
15 O somatório perfaz 107. O item extra prende-se com sinalização de trânsito, guardas metálicas e semáforos, equipamento este 

que se encontra em áreas urbanas, rústicas ou de uso misto. 
16 Os serviços respectivos confirmaram que o ano de aquisição, inserido na aplicação informática, corresponde à data do registo na 

Conservatória do Registo Predial de Loulé, dos prédios. 

228

120

Antes de 1995 1995 - 2005
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preventiva para menor consumo da verba pública), será de ponderar a execução do cadastro predial do 

Concelho de modo a facilitar a tarefa de registo de propriedade municipal em simultâneo com a Revisão 

do PDM. 

 

A existência de uma bolsa de terrenos é importante para a implantação por exemplo, das áreas de 

habitação a custos controlados, a criação de zonas industriais, zonas empresariais, equipamentos 

públicos ou zonas dedicadas à localização de resíduos ou sucatas, zonas essas que requerem áreas de 

implantação e localização específicas face às suas características. 
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CCCC03. Áreas de Aptidão Turística 

No prosseguimento das orientações estratégicas definidas no PROT-Algarve e de uma política activa de 

apoio ao turismo, nomeadamente através da dinamização de empreendimentos turísticos que contribuam 

para o desenvolvimento sustentável do Concelho e aumentem a oferta turística de qualidade, contribuindo 

simultaneamente para a promoção de incidências positivas no tecido sócio-económico local, foram 

demarcadas no PDM de Loulé cinco (5) Áreas de Aptidão Turística (AAT), localizadas na serra e barrocal, em 

complemento da oferta turística de sol e praia, existente no litoral. 

 

A criação de Áreas de Aptidão Turística (AAT), que essencialmente se inserem nos espaços agrícola, 

florestal e natural, congrega a interacção de alguns objectivos com diferentes valências, tais como a 

conservação de recursos naturais com outros usos a implementar, numa perspectiva de desenvolvimento do 

interior do Concelho de Loulé, com a melhoria da qualidade de vida das populações residentes. 

 

As cinco (5) Áreas de Aptidão Turística contempladas no PDM de Loulé, apresentam um total de 4.800 

camas, assim distribuídas: 

1. Alte: 1.200 camas 

2. Benafim: 300 camas 

3. Loulé: 700 camas 

4. Querença/ Tôr: 1.800 camas 

5. Salir: 800 camas 

 

Relativamente à actual situação de cada uma das áreas referidas, pode ser feito o seguinte ponto de 

situação: 

1. Área de Aptidão Turística de Alte 

Foram elaborados estudos de análise e caracterização, com o objectivo de desenvolver, fundamentar 

e pormenorizar a localização de mais do que um Núcleo de Desenvolvimento Turístico (NDT), dentro 

do perímetro delimitado em Planta de Ordenamento. 

 

Apesar de estabelecido o Acordo de Cooperação (Protocolo) com todos os proprietários interessados 

em desenvolver tais núcleos, a Câmara Municipal optou em Maio de 2001 por deliberar (em fase 

anterior à elaboração de PMOT para os NDT) a distribuição do número de camas turísticas pelos 

núcleos propostos, sem que houvesse acordo prévio com os proprietários envolvidos. 
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Quadro 22 – Núcleos de Desenvolvimento Turístico propostos para a AAT de Alte 

Denominação 
Área 
(ha) 

Área Máx. Urbanizável 
(ha) 

Camas 
(n.º) 

Atalaia 45,5 11,3 261 

Morgado de Alte 120,62 30 692 

Rocha Amarela 43,11 10,7 247 

TOTAL 209,23 52 1.200 

Fonte: CML, DPOT 
 

O NDT não poderá afectar mais do que 25% da área total da AAT e a área máxima urbanizável não 

pode exceder 30% da sua área. 

 

As questões relativas aos imperativos legais, conjugadas com o consequente litígio entre os 

proprietários envolvidos resultado da distribuição antecipada das camas turísticas, fizeram com que o 

processo não tivesse andamento, pondo em causa o acordo de cooperação celebrado com a CML, 

por forma a garantir os encargos inerentes aos estudos a desenvolver. 

 

2. Área de Aptidão Turística de Benafim 

Foi celebrado protocolo de colaboração entre a CML e os proprietários em Novembro de 2003, mas 

apesar de comunicarem formalmente e publicamente a manutenção do interesse em desenvolver a 

AAT, não foram apresentadas propostas de equipas projectistas pelo representante dos proprietários, 

de forma a CML poder avaliar e seleccionar a melhor proposta. Os proprietários justificaram a não 

entrega das propostas, devido ao facto de terem questões de registo de propriedade ainda por 

resolver na Conservatória. 

 

3. Área de Aptidão Turística de Loulé 

Não foi manifestado o interesse para o desenvolvimento de NDT neste perímetro, essencialmente 

pelo facto da estrutura cadastral ser demasiado dividida por parcelas de pequena dimensão, sendo 

apenas possível reunir a exigência base dos 25ha por associação de proprietários.  

 

4. Área de Aptidão Turística de Querença/Tôr17 

No caso da actual AAT de Querença/ Tôr, esta é constituída apenas por um NDT, designado por 

Quinta da Ombria, com uma área total de 143,4ha, integrando na sua totalidade o sitio da Rede 

Natura - Barrocal/ PTCON0049, já considerado Zona Especial de Conservação. 

 

                                                                        
17 Perímetros apenas unidos após a publicação da alteração ao PDM (R.C.M. n.º 66/2004, de 26 de Maio). 
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Importa referir contudo, que esta área foi sujeita à elaboração de um Plano de Pormenor, bem como a 

um procedimento de AIA - Avaliação de Impacte Ambiental (o qual integra um EIA - Estudo de 

Impacte Ambiental), que obteve uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada. 

Neste momento e, de acordo com o compromisso assumido pelas entidades intervenientes em ambos 

os processos, deverá a proposta de Plano de Pormenor, conformar-se com as condicionantes 

expressas na Declaração de Impacte Ambiental. Por outro lado e, relativamente ao processo de AIA, 

foi recentemente remetido ao ICN, PNRF e à CCDR-Algarve, um conjunto de documentos técnicos 

dando resposta à DIA, no sentido destas entidades se pronunciarem a fim de se prosseguir com o 

Plano de Pormenor.  

 

Refira-se também que, parte da área afecta ao campo de golfe proposto coincide com áreas afectas à 

REN (Reserva Ecológica Nacional), bem como parte da componente urbanística está sob ocorrência 

de Habitats da Rede Natura, sendo que o projecto carece ainda do Reconhecimento de Interesse 

Público por parte do Governo. 

 

5. Área de Aptidão Turística de Salir 

A AAT de Salir desenvolve-se em solo rural, Espaço florestal de produção - protecção e Espaço 

agrícola - RAN, e ainda não foram apresentas propostas com vista ao enquadramento no regime das 

AAT. 

 

Em conclusão, desenvolvendo-se as AAT, em geral, em áreas da Serra e do Barrocal de grande 

sensibilidade ecológica, verifica-se que a sua concretização é muito difícil visto que: 

− Existe a necessidade de articular e compatibilizar as características naturais do sítio com as 

potencialidades e a aptidão turística que lhe foram conferidas; 

− É necessário juntar parcelas que correspondam aos mínimos exigidos para a criação de um NDT; 

− É obrigatório fundamentar a localização dos NDT dentro da AAT, situação que pode resultar numa 

localização distinta das propriedades do(s) promitente(s) investidor(es). 

 

Para além das questões referidas, é ainda preciso atender à complexidade dos normativos legais, que não 

são claros e que têm critérios de aplicação dúbios (ou não definidos) que, aplicados ao interior do Concelho 

(áreas de RAN, REN, Rede Natura, zonas de aluvião, etc.) dificultam e/ ou inviabilizam a localização e 

concretização dos empreendimentos em tempo útil, facto que não é compatível com os timings dos 

investidores. 
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A experiência dos últimos 10 anos (1995/ 2005) aponta para a necessidade de validar as AAT que têm 

possibilidades de continuidade, definindo os moldes em que as mesmas serão viáveis, face aos 

condicionamentos de uso de solo de âmbito nacional (RAN/ REN/ Rede Natura, etc.) que invalidam e/ou 

dificultam a concretização dos empreendimentos propostos, visto que, como facilmente se percebe, as 

paisagens idílicas são as mais procuradas para intervenções com vocação turística desta natureza, 

correspondendo “naturalmente” às referidas ocorrências (porque as paisagens mais humanizadas nem 

sempre têm características que fomentem a procura). 
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CCCC04. Unidades Operativas de Planeamento e Gestão 

A definição das Unidades Operativas de Planeamento e Gestão, (UOPG), à semelhança das áreas de 

aptidão turística (AAT), correspondiam a uma estratégia definida no PDM de Loulé, por indicação do PROT-

Algarve que, embora com objectivos diversos e procedimentos de implementação distintos, tinham 

subjacente o planeamento de áreas definidas do território municipal a uma escala de pormenor. 

 

O PDM de Loulé definiu seis (6) UOPG, todas localizadas na faixa litoral do Concelho de Loulé, entre 

Vilamoura e o Pontal, para as quais preconiza a realização de Planos de Urbanização ou de Pormenor, sobre 

um território ainda não ocupado, abrangendo categorias de espaço não urbanizáveis e, com parte da sua 

área já ocupada ou envolvida com empreendimentos de vocação turística. 

 

Para prosseguir os objectivos definidos, a CML recorreu à cooperação com associações de proprietários para 

elaboração dos planos previstos/ propostos, sendo de referir que até à data apenas foi possível concluir o 

Plano de Urbanização da Quinta do Lago, que abrange parte da UOP5 e, foi ratificado por R.C.M. n.º 

48/2004, de 8 de Abril. As restrições decorrentes da legislação ambiental entretanto aprovada, a entrada em 

vigor do POOC Vilamoura - Vila Real de Santo António e a Revisão do Plano de Ordenamento do Parque 

Natural da Ria Formosa, são factores de carácter institucional que tendem a dificultar e/ ou inviabilizar a 

concretização dos planos para as UOPG, sendo de referir também que a dificuldade de associação por parte 

dos proprietários tem atrasado, nalguns casos, o início dos trabalhos dos respectivos planos (vide C02.c. - 

Planos). 

 

Neste contexto, é de se identificar os PMOT eficazes inseridos em UOPG: 

- Plano de Urbanização da Quinta do Lago (UOP5); 

- Os dois planos aprovados ao abrigo do regime de excepção (artº 41º do Regulamento do PROT-

Algarve), respectivamente: 

- O Plano de Urbanização de Vilamoura ratificado por R.C.M. n.º 52/1999, de 11 de Junho 

(UOP1);  

- O Plano de Pormenor de Vale do Lobo 3 ratificado por R.C.M. n.º 52/2004, de 13 de Abril 

(UOP3). 

 

Sendo de destacar os PMOT em elaboração inseridos em UOPG: 

- P.U. do Garrão (UOP4); 

- P.U. do Pontal (UOP6); 

- Restante Área da UOP3 com o P.U. da UOP3;  



 

 

 

REVISÃO DO PDM DE LOULÉ 
 

DPGU| DPOT 
   

71|154

- Os três P.U. da UOP2; 

- P.U. de parte da UOP5. 

 

Refira-se ainda também que o PDM previa uma UOPG (UOPG1 - em Quarteira), que foi considerada no 

âmbito do POOC (agora em vigor), que confirma (enquanto Plano Especial), o intuito de transformar uma 

área caracterizada pela presença de barracas de pescadores, numa zona verde, de lazer e animação 

turística, funcionando como espaço de “respiração urbana” e de ligação entre Quarteira e Vilamoura. O Plano 

Municipal, designado de Plano de Pormenor da Zona Poente de Quarteira (coincidente com a UOPG1 

prevista no POOC), foi já determinado pela Autarquia, tendo a sua elaboração iniciado em 2003, 

encontrando-se à data na fase de estudo prévio, tendo em vista a reconversão urbanística desta área 

degradada. 
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CCCC05. Zonas Industriais/ Empresariais 

No período em avaliação (1995/ 2005), as principais áreas Industriais e empresariais que se desenvolveram 

no Concelho de Loulé, foram: 

- O loteamento denominado “Parque Industrial de Loulé” com Alvará de Loteamento (AL) n.º 4/1993, 

o qual sofreu uma alteração recente, com aditamento em 24 de Junho de 2004. Este loteamento, 

localizado a sudeste da cidade de Loulé é propriedade da Câmara Municipal de Loulé e, desenvolve- 

se ao longo de 155.370,00m2, dos quais 56.148,00m2 dizem respeito a área máxima construída. Os 

40 lotes previstos destinam-se a armazenagem, oficinas, serviços e actividades complementares 

(perfazendo um total de 118.155,00m2) e um lote para equipamento (1.155,00m2). Encontra-se infra-

estruturado e em funcionamento (gestão municipal, com cedência de direitos de superfície18); 

- O Loteamento com o AL n.º 2/2003, designado por “Centro Empresarial e Industrial de Loulé”, de 

iniciativa privada, o qual também se encontra infraestruturado e em funcionamento. O loteamento 

desenvolve-se numa área de 30.119,00m2, sendo a área total de construção de 85.845,20m2, 

distribuídos por 19 lotes, 17 dos quais destinados a armazenagem, oficinas e actividades 

complementares e, os 2 lotes remanescentes destinados a restauração, comércio e serviços; 

- O Loteamento com o AL n.º 02/2000, geograficamente próximo do anterior, de iniciativa privada, que 

abrange uma área de 24.424,00m2, dos quais 10.549,00m2 representam a área máxima de 

construção (grande parte já construído). Em termos de número de lotes e respectivos usos admitidos, 

tem-se 2 lotes para Equipamento de utilização pública, 6 lotes para restauração, comércio e serviços 

e 18 lotes para armazenagem e oficinas. 

 

É de referir ainda o loteamento com AL n.º 2/1980, de iniciativa privada, referente à Zona Industrial de 

Vilamoura (Sector 6-I), com cerca de 59 lotes numa área de 141.268,00m2, em funcionamento. 

 

Todavia e, em resposta à crescente procura de espaços para a instalação/ relocalização de empresas, 

armazéns e particularmente de indústrias no Concelho e, no sentido de dar continuidade às propostas de 

ocupação, transformação e uso do solo, previstos no PDM, a Câmara Municipal de Loulé, promoveu a 

elaboração dos seguintes Planos de Pormenor complementares entre si (vide C02.c – Planos):  

1. PPAEEA - Plano de Pormenor da Área Empresarial do Esteval – Almancil (em elaboração19); 

2. PPALEA - Plano de Pormenor da Área de Localização Empresarial de Almancil (em elaboração20); 

3. PPZIB - Plano de Pormenor da Zona Industrial de Boliqueime (em elaboração21). 

                                                                        
18 Hasta Pública prevista no regulamento. 
19 Em fase de Estudo Prévio, tendo sido deliberado em Abril 2000. 
20 Fase de Estudos de Caracterização, após adjudicação a equipa técnica em Outubro de 2004. 
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1. O Plano de Pormenor da Área Empresarial do Esteval – Almancil (PPAEE-A), localizado no sítio 

do Esteval, é servido de bons acessos e compreende uma área de 16,25ha (propriedade privada). 

Pretende-se estruturar aquele território de forma a atrair potenciais investidores, que queiram aí 

desenvolver as suas actividades (comércio, serviços, armazenagem e actividades complementares).  

 

2. O Plano de Pormenor da Área de Localização Empresarial de Almancil (PPALEA), localizado a 

Nordeste do aglomerado urbano de Almancil, compreende uma área de 11ha (propriedade privada), 

onde se prevê a infra-estruturação e instalação de lotes destinados a armazenagem, comércio e 

serviços bem como equipamentos, espaços verdes e estacionamentos de apoio, cuja gestão deverá 

enquadrar-se nos normativos das ALE - Áreas de Localização Empresarial22. 

 

3. O Plano de Pormenor da Zona Industrial de Boliqueime (PPZIB), localizado a Noroeste de 

Boliqueime, próximo do nó de acesso à A22 (Boliqueime), visa dotar os 76ha de área disponível 

(propriedade privada), de infra-estruturas (à data sem ligação às redes de saneamento básico), 

equipamentos e espaços para a instalação e relocalização de indústrias, armazéns, algumas unidades 

de comércio e serviços de apoio, bem como bolsas de estacionamento e áreas verdes. 

 

Face ao exposto, conclui-se que mediante a figura de operação de loteamento (total de 35ha) ou Plano 

Municipal de Ordenamento do Território (total de 103ha), 138ha do Concelho encontram-se estruturados ou 

em fase de planeamento para atrair e fomentar o dinamismo empresarial/ industrial. Importa contudo alertar 

que dos 35ha já intervencionados para estes fins, 29,6ha (com espaços disponíveis praticamente esgotados) 

resultaram de processos aprovados antes da entrada em vigor do PDM de Loulé através da R.C.M. n.º 

81/1995, de 24 de Agosto. Assim resulta que, à data, os espaços disponíveis resumem-se apenas aos lotes 

dos loteamentos aprovados já na vigência do PDM de Loulé (AL 2/2003 e AL 2/2000). Neste contexto, urge 

definir uma estratégia de desenvolvimento, avaliar a necessidade e localização de novos espaços, bem como 

de encontrar novos mecanismos que permitam dar resposta mais célere a esta problemática. 

 

Refira-se ainda que dos espaços empresariais/ industriais existentes ou objecto de planeamento, para o 

Concelho de Loulé, apenas o PPZIB (em elaboração), terá características de zona industrial propriamente 

dita, constituindo uma mais valia, atendendo a que no âmbito regional, estes espaços são escassos. 

 

                                                                                                                                                                                                                         
21 Fase de Estudo Prévio terminada, após adjudicação a equipa técnica em Outubro de 2004. 
22 Dec.-Lei n.º 70/2003, de 10 de Abril. 
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Por fim, acresce referir e destacar que o Concelho de Loulé acolhe uma estrutura de apoio à criação de 

empresas (instalada no loteamento industrial de Loulé) CACE (Centro de Apoio à Criação de Empresas), 

bem como várias associações de apoio aos empresários, tais como o NERA23 (Associação Empresarial da 

Região do Algarve), factos que constituem igualmente fortes indicadores do dinamismo empresarial do 

Concelho no contexto regional.  

 

 

                                                                        
23 Associação empresarial sem fins lucrativos e de Utilidade Pública – conforme despacho do Primeiro-Ministro de 25 de Julho de 

1992 - constituída ao abrigo da lei civil. 
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CCCC06. Industria Extractiva 

Apenas na alteração ao PDM ratificada no R.C.M. n.º 66/2004, de 26 de Maio, foi acautelada a possibilidade 

de, para além de indústrias extractivas existentes (consolidadas ou a reconverter), puderem ser propostas 

novas áreas, ou ampliações das primeiras, até porque os depósitos minerais e a sua qualidade para 

determinado fim dependem de estudos geológicos, nem sempre compatíveis com localizações rígidas 

previamente cartografadas.  

 

Para os Planos de Recuperação das indústrias extractivas consolidadas e/ ou a reconverter foi considerada, 

na nova redacção do regulamento do PDM, a possibilidade de incluir depósito de resíduos compatíveis, nos 

termos legais. 

 

Associadas à indústria extractiva, aparecem em geral as centrais de betão pronto24 e, em menor escala, as 

centrais de betão betuminoso25, sendo que, dos dezasseis Concelhos da Região do Algarve, apenas seis não 

apresentam no seu território centrais desta natureza. 

 

O Concelho de Loulé é aquele onde ocorre maior número de instalações, num total de seis (6), das quais três 

(3), são produtoras de betão betuminoso e três (3) de betão pronto, assumindo posição de destaque na 

região, com 19% desta indústria transformadora no seu território. 

 

1. Pedreiras 

No Concelho de Loulé e de acordo com os dados disponibilizados pela CCDR Algarve/ DRE, existiam em 

2003 onze (11) pedreiras, conforme consta do quadro seguinte. 

 

Quadro 23 – Pedreiras no Concelho de Loulé (2003) 

Designação Localização Freguesia Situação Recurso Extraído Destino 
Entidade 

Licenciadora 

Nave do Castelão Nave do Castelão S. Sebastião Activa Calcário BR/CC DRE 
Cerro da Cabeça 

Alta 
Cerro da Cabeça 

Alta S. Sebastião Activa Calcário BR/CM DRE 

Passagem 
Sítio da 

Passagem Querença Activa Xisto CM DRE 

Milhanes Milhanes Tôr Activa Gesso CM DRE 

Britadeira Matos da Picota S. Sebastião Activa Calcário BR/CM DRE 

Britadeira Matos da Picota Boliqueime Activa Calcário BR/CC  

Britadeira Matos da Picota Boliqueime Não Explorada Calcário BR/CC  

                                                                        
24 Betão pronto é uma mistura de britas, areias, cimento e/ ou cinzas, água e eventualmente adjuvantes e é utilizado como material 

de construção. 
25 Betão betuminoso não utiliza água, fazendo parte do seu fabrico o betume e o filler (pó calcário ou cal hidratada), britas e areias. 
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Designação Localização Freguesia Situação Recurso Extraído Destino 
Entidade 

Licenciadora 

Morgado da Tôr Morgado da Tôr Querença Explorada Argila BV DRE 

Ladeira dos Matos Ladeira dos Matos Boliqueime Activa Calcário BR/CC DRE 

Ladeira dos Matos Ladeira dos Matos Boliqueime Não Explorada Calcário BR/CC DRE 

Morgado da Tôr Morgado da Tôr Tôr Activa Argila BV DRE 
 

BR - Britas e Outros  CM - Cimento 

CC - Construção Civil e Obras Públicas  BV - Cerâmica do Barro Vermelho 

Fonte : CCDR Algarve / DRE (2003/2004) 
 

Na sequência da alteração ao PDM, foi alterada a Carta de REN do Concelho de Loulé, que foi publicada 

em simultâneo com a alteração ao PDM, tendo sido introduzidos acertos cartográficos, decorrentes de 

erros cartográficos das áreas de Planos de Lavra, de indústrias existentes a laborar (com pedidos 

pendentes de ampliação ou de Planos de Recuperação Paisagística), facto que permitiu ultrapassar os 

constrangimentos que impediam a exploração e recuperação das explorações existentes. 

 

2. Areeiros 

Do levantamento efectuado aos areeiros no Concelho de Loulé, verificou-se que maioritariamente se 

situam entre as Freguesias de Almancil e Quarteira, apesar de não ser de excluir outras zonas de 

extracção noutros locais. O resultado obtido consta do quadro seguinte. 

 

Quadro 24 - Areeiros no Concelho de Loulé (2003) 

Localização Freguesia 
Tipo de 

Exploração 
Tipo de 
Inertes 

Área de 
Exploração 

(ha) 
Profundidade 
Escavação (m) 

Solicitou 
Licenciamento Observações 

Sítio do 
Morgadinho Quarteira A céu aberto Areia 3 1.293,92 Sim, à CML 

Renovação dos 
terrenos para plantio 

de citrinos 

Sítio do 
Morgadinho Quarteira A céu aberto Areia 10 1.71,83 Sim, à CML 

Renovação dos 
terrenos para plantio 

de citrinos 

Sítio da Igreja Almancil A céu aberto Areia 16  Sim, à CML 
Desactivada a 

escavação 

Vale da Venda Almancil A céu aberto Areia 17  
Licenciado pela 
DRIE e DRA-Alg 

Recebe Ramas e 
entulhos 

Vale da Venda Almancil A céu aberto 
Areia e 
Saibro 351,1  

Licenciado pela 
DRA-Alg  

Vale 
Lobisomem Almancil  Areia   DRE  

Fonte: Câmara Municipal de Loulé 
Dados de Setembro de 2000 

 

Dos cinco (5) areeiros visitados, apenas dois (2) possuíam licenças válidas, um deles licenciado pela 

DRIE e DRA Algarve e o segundo apenas pela DRA-Algarve. Dos três (3) restantes ficou registado que 

tinham solicitado a respectiva licença de exploração à Câmara Municipal de Loulé. Nenhuma das 
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explorações visitadas possuía à data da fiscalização quaisquer elementos relativos ao seu licenciamento 

ou aviso afixado no local. 

 
Consta ainda do relatório que duas (2) das explorações iriam ser alvo de renovação para o plantio de 

citrinos, apesar de uma zona de exploração de areias ser extremamente permeável e consumidora de 

elevadas quantidades de água. 

 

Permanece a questão de fundo que limita a legalização de areeiros, já que não existe enquadramento 

para esta actividade no Plano Director Municipal, a não ser que estes estejam cartografados, ou sejam 

objecto de uma das modalidades simplificadas de planos de pormenor, solução que não parece viável 

atendendo à natureza da exploração e à estrutura empresarial envolvida. 

 
3. Mina de Sal-Gema 

O subsector das minas tem pouco significado na Região do Algarve, tendo apresentado em 1998 um 

valor global de produção de 301 mil contos, o que representa cerca de 1,2% do total deste subsector a 

nível nacional. Em 1998 o volume de emprego deste subsector, na região, foi de 33 efectivos (operários e 

encarregados). 

 

A única mina existente e em actividade na Região desde 1965, situa-se no Concelho de Loulé e é a mina 

de sal-gema, localizada em Campina de Cima, Freguesia de S. Clemente. O sal-gema extraído pelo 

método de câmaras e pilares, tem como principal destino a indústria química.  

 

Desde 1995, o nível de produção anual tem vindo a aumentar, situando-se actualmente em cerca de 100 

mil toneladas/ ano, o que representa em termos percentuais, cerca de 17% do volume global de produção 

de sal-gema do país. 
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Imagem 2 - Mina Campina de Cima - Interior da Mina 

Fonte: Instituto Geológico e Mineiro (2000). Portugal - Indústria Extractiva 

 

4. Captação de Água de Nascente 

Na região do Algarve está licenciada uma única exploração de água mineral natural - Água de Monchique 

e uma única água de nascente - Água de S. Sebastião no Concelho de Loulé. São ainda conhecidas 

outras ocorrências de águas, que já foram objecto de qualificação (Fonte Santa da Quarteira e Santo 

António de Tavira) ou que têm potencialidades de poderem vir a ser qualificadas (Alferce, Malhada 

Quente, etc.). 

 

A patente da exploração da Água de S. Sebastião encontra-se registada e, os detentores da licença de 

exploração estão a desenvolver o projecto de construção da unidade industrial de engarrafamento. 
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CCCC07. Equipamentos e Infraestruturas 

 

CCCC07.a. Grandes Equipamentos 

Face ao regime legal em vigor, os grandes equipamentos, que deveriam, em geral, ser definidos pelos  

Planos Sectoriais, surgem ainda em resultado de protocolos de colaboração entre a autarquia, a 

Administração Central e promotores privados ou, simplesmente por iniciativa de investidores privados, 

que fazem auscultações prévias e/ ou pedidos de viabilidade para implantar tais equipamentos/ infra-

estruturas no Concelho. 

 

Para além das condicionantes de localização favorável, existem outras questões a considerar que estão 

directamente interligadas com a natureza do equipamento, sendo que em alguns casos devem estar 

previstos em Planos Municipais (ex. Heliporto), ou noutros só terão desenvolvimentos com garantia de 

viabilidade financeira (ex. Motódromo). 

 

O Plano Director Municipal de Loulé lista, no art.º 34 do Regulamento, vinte e sete (27) equipamentos, 

doze (12) dos quais não foram executados, conforme consta do quadro que se segue: 

 

Quadro 25 – Equipamentos constantes do Plano Director Municipal de Loulé 

Equipamento Designação Estado 

E1 Aeródromo Municipal 

Não executado. Está a ser previamente avaliada a localização da área a 
abranger para elaboração do Plano de Pormenor, com entidades 

especializadas em aeronáutica, face ao tipo de aeronaves que se prevê 
utilizem este equipamento 

E2 
Estação de transferência e triagem do 

Sotavento (S. João da Venda) Executada 

E3 
ETAR de Vilamoura (incluindo áreas de 

lagonagem) Executada e em pleno funcionamento 

E4 Albufeira da Sarnadinha Não executado 

E5 Auditório - Almancil, Alte e Quarteira 

Quer o de Almancil quer o de Quarteira não se encontram ainda 
executados. O de Alte encontra-se em fase de proposta, mas não 

concretizado 

E6 Biblioteca Municipal Executada e em pleno funcionamento 

E7 
Complexo desportivo de apoio à alta 

competição - Almancil 

Não executado Plano de Pormenor suspenso em Reunião Pública de 
Câmara, datada de 30 de Março de 2005 Transferidas as intenções 

para o Parque das Cidades 

E8 Complexo para ensino superior 
Protocolada cedência de terreno. A sua execução depende da iniciativa 

do INUAF – Instituto Universitário Afonso III 

E9 Unidade de saúde 

Prevista no PP do Parque das Cidades. A sua execução aguarda a 
decisão governamental para a construção do Hospital Central do 

Algarve 

E10 Parque de Campismo do Ameixial 
Iniciado. As obras encontram-se paradas devido a um litígio entre o 

empreiteiro e a Câmara Municipal de Loulé 

E11 Parque Urbano da cidade de Loulé Não executado/ terreno privado 

E12 Piscinas Cobertas - Quarteira Não executadas. Em projecto 
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Equipamento Designação Estado 

E13 Pólo Tecnológico - Loulé Não executado. Aguarda a adjudicação do Plano de Pormenor 

E14 Porto de Pesca de Quarteira 
Executado e em funcionamento. Vai ser sujeito a uma ampliação da 

zona seca 

E15 Motódromo 

Não executado. Projecto executado e Estudo de Impacte Ambiental 
também. O Plano de Pormenor não foi elaborado porque não havia 
garantia de financiamento por parte da Federação de Motociclismo 

E16 Depósito de Resíduos (Ludo) Antigo areeiro que funciona como depósito de resíduos 

E17 Estádio Intermunicipal Faro/Loulé Construído e em funcionamento 

E18 Pavilhão Gimnodesportivo Construído e em funcionamento 

E19 Equipamento (Cadouço) 
Em projecto. Zona de verde urbano equipado para arranjo paisagístico 

das margens da Ribeira do Cadoiço 

E20 Equipamento Desportivo 
Não executado. Tinha como objectivo incorporar o Parque Desportivo 

da Cidade, juntamente com as Piscinas e Campos de Ténis 

E21 Clínica Geriátrica de Almancil Não foi executada 

E22 Escola Internacional de Almancil 
Não executada. O seu desenvolvimento depende da iniciativa privada 

(existe uma proposta em curso, noutro local) 

E23 Pista de Supercross Não executada. O seu desenvolvimento depende da iniciativa privada 

E24 Kartódromo Não executado. O seu desenvolvimento depende da iniciativa privada 

E25 Aterro Multimunicipal do Sotavento Algarvio Executado e em pleno funcionamento 

E26 
Piscinas coberta/descoberta e campos de 

Ténis de Loulé Executadas e em pleno funcionamento 

E27 Estádio Municipal Existente e em funcionamento. 

Fonte: Câmara Municipal de Loulé, 2005 
 

 

CCCC07.b. Outros Equipamentos 

 

CCCC07.b.i. Saúde 

Para além dos grandes equipamentos definidos no art.º 34º do Regulamento do PDM de Loulé, existe 

um conjunto de outros equipamentos indispensáveis para a promoção do desenvolvimento integrado 

do Concelho e para a qualidade de vida dos cidadãos que importa referir, tenham ou não entrado em 

funcionamento no período objecto da presente avaliação. 

 

1. Centro de Saúde de Loulé 

O Centro de Saúde “é uma unidade integrada, polivalente e dinâmica, prestadora de cuidados de 

saúde primários que visa a promoção e vigilância da saúde, o diagnóstico, o tratamento da 

doença, dirigindo globalmente a sua acção ao indivíduo, família e comunidade procurando 

privilegiar a personalização da relação entre os profissionais de saúde e os utentes. “26 

 

                                                                        
26 In, Diagnóstico Social 
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No âmbito do Serviço Nacional de Saúde (SNS) o Centro de Saúde de Loulé é a estrutura para 

atendimento e prestação de cuidados primários à população. O Centro está organizado em várias 

unidades de saúde: ambulatório, serviço de saúde pública, serviço atendimento permanente (SAP) 

e unidade de internamento. 

 

O Centro Saúde sede localiza-se na cidade de Loulé e tem onze (11) extensões distribuídas pelas 

onze (11) Freguesias do Concelho: Almancil, Alte, Ameixial, Benafim, Boliqueime, Cortelha Tôr, 

Querença, Quarteira, Salir, Monte Seco. 

 

Nestas extensões trabalham equipas multidisciplinares, compostas por médicos, enfermeiros, 

administrativos e auxiliares de apoio e vigilância. Os trabalhos que se desenvolvem são: consultas 

de clínica geral, planeamento familiar e, saúde para todas as faixas etárias (materna, infantil, 

juvenil, adulto, idoso, diabético, hipertenso, domiciliário e escolar) 

 

O Centro de Saúde de Loulé é uma unidade prestadora cuidados primários e vigilância de saúde, 

prevenção, diagnóstico e tratamento da doença dirigindo sua acção ao indivíduo, família e 

comunidade. 

 

Quadro 26 - Número e Percentagem de inscritos por Unidades de Saúde 

Extensões Inscritos % 

Monte Seco 182 0.27 

Cortelha 280 0.42 

Ameixial 582 0.86 

Querença 637 0.95 

Tôr 744 1.10 

Benafim 1.038 1.54 

Alte 2.251 3.34 

Salir 2.645 3.92 

Boliqueime 3.765 5.63 

Almancil 9.165 13.60 

Quarteira 16.788 24.91 

Loulé 29.288 43.49 

Total 67.395  

Fonte: Base de Dados do Centro de Saúde de Loulé 
 

Verifica-se pela análise do quadro que, relativamente ao número de inscritos surge em primeiro 

lugar a sede/ Loulé com um total de 29.288 inscritos (43,49%), seguida da extensão de Quarteira 

com um total de 16.788 inscritos (24,91%) e a extensão de Almancil com 9.165 utentes inscritos 
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(13,60%), números que têm uma relação directa com a dimensão das Freguesias e suas 

características.  

 

A unidade de internamento do Centro de Saúde de Loulé registou um decréscimo no número de 

camas disponíveis, 36 camas em 1996 face à capacidade actual de 17 camas. 

 

Foi entretanto, assinado um protocolo entre a Misericórdia de Loulé, os Hospitais Privados de 

Portugal e a Câmara Municipal de Loulé, para recuperar o antigo Hospital da Misericórdia de 

Loulé, que para além de outras valências, terá quinze (15) camas para cuidados continuados, 

estimando-se que as obras se iniciem ainda durante o mês de Setembro de 2005. Para além deste 

equipamento existe a expectativa da construção do Hospital Central do Algarve, previsto no Plano 

de Pormenor do Parque das Cidades. 

 

2. Farmácias 

O Concelho de Loulé era servido por treze (13) farmácias em 2002, distribuídas pelo Concelho, 

tendo-se registado a perda de uma (1) farmácia em 1998. 

 

Quadro 27 - Distribuição das Farmácias por Freguesia 

Aglomerados Farmácias 

Loulé 6 

Quarteira 2 

Boliqueime 1 

Alte 1 

Almancil 1 

Salir 1 

Vilamoura 1 

Fonte: Diagnóstico Social (2003) 
     

O sistema de prestação de serviços à população do Concelho na área da saúde tem que se 

adaptar às alterações previstas na dinâmica demográfica e territorial do Concelho, considerando 

por uma lado, o despovoamento e envelhecimento da população no interior que justifica 

prestações de serviços móveis diários para cuidados básicos e por outro lado, considerando a 

crescente afluência de população às Freguesias de Quarteira e Almancil, justifica um serviço 

descentralizado com múltiplas valências e maior capacidade face ao número real de utentes, que 

inclui os residentes e a população flutuante mais exigente, em geral composta por turistas 

provenientes de países com melhor organização/ oferta nos cuidados de saúde. 

    



 

 

 

REVISÃO DO PDM DE LOULÉ 
 

DPGU| DPOT 
   

83|154

CCCC07.b.ii. Desportivos 

A prática desportiva bem como o desporto em geral, tem ganho um espaço privilegiado na sociedade, 

afirmando-se em diversas áreas e conquistando importância nas políticas locais, regionais, nacionais, 

europeias e internacionais.  

 

Como não pode deixar de ser, o acesso às diferentes modalidades deve ir ao encontro das 

necessidades e expectativas dos munícipes, havendo necessidade de recolha de opiniões e 

sentimentos por parte de quem vai utilizar os equipamentos.  

 

Desta forma, o conceito de planear a cidade e o seu crescimento a qualquer nível, deve passar por 

incorporar no planeamento urbano as infra-estruturas desportivas cuja construção deve ser 

programada em função das necessidades e características sócio-económicas e culturais das 

populações.  

 

O Gráfico 27 evidencia que no Concelho de Loulé, os equipamentos existentes correspondem a 

espaços para desenvolver desportos colectivos mais generalizados, como o futebol, ginástica 

desportiva e de manutenção, basquetebol, ténis e hóquei. Em número inferior surgem as pistas de 

atletismo, ciclismo e BMX e espaços para actividades alternativas como o hipismo.  

 

O número de equipamentos disponíveis para a população aumentou bastante no período em 

avaliação. No entanto é de referir que os dados apresentados podem ter algumas incorrecções, à 

semelhança dos valores apresentados para os campos de golfe (o INE não apresenta valores em 

1995). 
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Gráfico 27 - Tipologias de Instalações Desportivas no Concelho de Loulé (1995 e 2002) 

Fonte: CML, Divisão de Desporto 

 

Quando se analisa a distribuição de equipamentos desportivos por Freguesia (Gráfico 28), verifica-se 

que as Freguesias com mais habitantes são aquelas onde existem mais equipamentos. No entanto, 

há que ter em atenção que na Freguesia de Almancil e Quarteira existem inúmeros equipamentos 

privados, que são utilizados, na maioria dos casos, exclusivamente pelos utentes dos 

empreendimentos turísticos (campos de golfe, SPA e Health Clubs). 

 

Gráfico 28 - Instalações Desportivas no Concelho de Loulé, por Freguesia (2005) 

Fonte: CML, Divisão de Desporto 
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No que respeita aos kartódromos, o Concelho de Loulé dispõe de um único equipamento. Para além 

do existente, está também previsto na Planta de Ordenamento do PDM área para implantação de uma 

segunda pista – E24 (vide C07.a. Grandes Equipamentos). 

 

Está também em análise na Câmara Municipal de Loulé a localização de um novo campo de tiro, uma 

vez que o existente em Vilamoura irá extinguir-se, por força de implementação do Plano de 

Urbanização de Vilamoura. Terá que ser construído em localização compatível com as suas 

características, ao abrigo do protocolo celebrado, que contempla aquele investimento de âmbito 

regional.  

 

De salientar também que existe um Parque Urbano em Loulé (a norte) e está prevista em PDM outra 

área a sul da cidade que ainda não foi concretizada. Nos PMOT em curso estão também a ser 

acautelados espaços com as mesmas características noutras Freguesias, nomeadamente em 

Quarteira, sendo de referir também que no Plano de Pormenor Parque das Cidades, para além do 

Estádio Algarve, estão previstos um conjunto de equipamentos desportivos integrados na área Verde 

Equipada cujo projecto está em execução. 

 

No interior do Concelho também devem ser considerados novos equipamentos desportivos, de acordo 

com a avaliação da capacidade de atracção possível. Uma rede desconcentrada e organizada de 

equipamentos culturais e desportivos pode fomentar dinâmica, por exemplo ao fim-de-semana para a 

prática de actividades específicas. 
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Quadro 28 - Equipamentos Desportivos no Concelho de Loulé por Freguesia, em 2002 

 Almancil Alte Ameixial Benafim Boliqueime Quarteira Querença Salir S. Clemente S. Sebastião Tôr TOTAL 
Total de Instalações  64 6 1 2 7 81 2 7 53 8 4 234 

Total de ADU27 (m2)  86.717 84.843 4950 913 8.819 148.287 1.240 22.404 42.313 4.060 25.760 430.308 
Quant. 6 2 1  1 4  1 3   18 

Campo de Grandes Jogos Área 43.931 10.683 4950  5.565 29.585  5.922 22.947   123.583 
Quant. 4   1 3 19 2 2 9 6 2 48 

Campo de Pequenos Jogos Área 5.731   648 1.532 17.969 1.240 1.089 6.083 2.464 5.700 42.458 
Quant. 23     22   5   50 

Campo de Ténis Área 14.904     14.256   3.240   32.400 
Quant. 4     2  1 7   14 

Piscina Área 620     1.200  128 1.974   3.622 
Quant.      1  1    2 

Pista de Atletismo Área            13.500 
Quant. 1           1 

Kartódromo Área 790           790 
Quant.      1      1 

Pista de Corta-Mato Área      2.100      2.100 
Quant.      1       

Pista de BMX Área      250       
Quant.         1   1 

Pista de Ciclismo Área         -   - 
Quant. 1    2 3  1 3 1  11 

Pavilhão Área 540    1.552 2.488  968 2.308 798  8.654 
Quant.         1  1 2 

Picadeiro Área         2.000  20.000 22.000 
Quant. 7     6      13 

Campo de Golfe Área 18.679     37.264      55.943 
Quant.  1          1 

Campo de Paintball Área  70.000          70.000 
Quant. 16 2  1 1 20  1 24 1 1 67 

Sala de Desporto Área 1.522 160  265 169 15.175  797 4.061 798 60 23.007 
Quant.      1      1 

Hipódromo Área      7.000      7.000 
Quant.  1    1      2 

Campo de Tiro Área  4.000    20.000      24.000 
Quant. 2           2 

Centro Hípico Área -           - 

                                                                        
27 Área Desportiva Útil = Área utilizada para a prática do desporto + Área de Segurança 
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CCCC07.b.iii. Sociais 

No que respeita aos equipamentos sociais, o levantamento efectuado tem por base os dados e 

análise técnica apresentada no diagnóstico social. 

 

"A acção social é um sistema que assegura protecção às pessoas e grupos desfavorecidos da 

sociedade através da atribuição de vários tipos de prestações que visam uma melhoria da sua 

qualidade de vida e que podem ser serviços e equipamentos, que proporcionam o acesso às várias 

respostas sociais, designadamente no âmbito do apoio a crianças e jovens, apoio às famílias e 

protecção dos cidadãos na velhice. 

 

No Concelho de Loulé, encontram-se disponíveis e em funcionamento um conjunto de serviços e 

equipamentos, com acordos de cooperação celebrados entre a Segurança Social e as Instituições 

sem fins lucrativos nas diversas áreas de intervenção social, bem como as instituições com fins 

lucrativos que intervêm nestes domínios. 

 

1. Serviços e Equipamentos Sociais Para Idosos 

As respostas sociais e programas disponíveis para o grupo de pessoas idosas têm por objectivo, 

tanto quanto possível, a promoção de condições de autonomia e bem-estar, favorecendo a sua 

permanência no domicílio e no seu meio familiar e social e privilegiando a sua inserção social e 

comunitária. 

 

Num quadro de gradual importância demográfica do aumento da esperança de vida, 

necessariamente crescem as necessidades de apoio em relação a este grupo da população. 

 

Quadro 29 - Equipamentos de Apoio aos Idosos (1995) 

Centros de Dia Lares de Idosos Outros 
 Estab. Capacidade Utentes Estab. Capacidade Utentes Establ. Capacidade Utentes 

Concelho 
Loulé 4 150 89 6 220 207 1 8 32 

Fonte: Instituições do Concelho de Loulé 
 

De acordo com o quadro apresentado, verifica-se que em 1995 existia um número reduzido de 

equipamentos de apoio aos idosos no Concelho a sua capacidade não estava esgotada. Contudo, 

ao longo de uma década as relações familiares foram alteradas e actualmente há uma forte 

dependência no serviço de apoio a idosos, tendo-se registado um grande crescimento dos 

serviços e equipamentos de apoio, conforme consta dos quadros que se seguem. 
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Quadro 30 - Lares de Idosos (2002) 

Lar de Idosos28 Lar de Idosos 

IPSS C/ Acordo C/ Fins Lucrativos  

Freguesias N.º Cap. 
Ut. 

Acordo 
Taxa 

Cobertura N.º Capacidade 
Taxa 

Cobertura 
Pop. Residente 

(65 e + anos) 

Taxa de 
Cobertura 

(Total) 

Quarteira 1 77 65 4,3% 1 40 2,24% 1.786 6.54% 

Almancil    - 1 13 1,12% 1.160 1,12% 
S. Clemente 
S. Sebastião 1 128 54 3,2% 1 16 0,40% 3.987 3,6% 

Boliqueime 1 63 50 5,8%    1.069 5,8% 

Salir    -    1.018 - 

Querença 1 20 10 6,7%    297 6,7% 

Benafim    -    371 - 

Alte 1 18 18 2,3%    786 2,3% 

Ameixial    -    279 - 

Tôr 1 8 7 2,9%    267 2,9% 

Fonte: Instituições do Concelho de Loulé 
 

Quadro 31 - Centros de Dia (2002) 

Centro Dia29 Centro Dia 

IPSS C/ Acordo C/ Fins Lucrativos  

Freguesias N.º Cap. 
Ut. 

Acordo 
Taxa 

Cobertura N.º Capacidade 
Taxa 

Cobertura 
Pop. Residente 

(65 e +) anos 

Taxa de 
Cobertura 

(Total) 

Quarteira 1 30 10 1,6%    1.786 1,6% 

Almancil 1 120 40 10,3% 1 20 1,72 1.160 12% 
S. Clemente 
S. Sebastião 

 
1 40 40 1,0%    3.987 1,0% 

Boliqueime 1 30 7 2,8    1.069 2,8 

Salir 1 60 15 5,8%    1.018 5,8% 

Querença 1 40 16 13,4%    297 13,4% 

Benafim    -    371 - 

Alte 1 30 22 3,8%    786 3,8% 

Ameixial    -    279 - 

Tôr 1   3,4%    267 3,4% 

Fonte: Instituições do Concelho de Loulé 
 

                                                                        
28 Lar Idosos - Equipamento de alojamento colectivo, de utilização temporária ou permanente, para idosos em situação de maior 

risco de perda de independência e/ou autonomia. 
 

29 Centro de Dia - Assegura um conjunto de serviços (refeições, convívio/ocupação, cuidados de higiene, tratamento de roupas, 
férias organizadas) que contribui para a manutenção dos idosos no seu meio socio-familiar. 
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Quadro 32 - Serviço de Apoio Domiciliário (2002) 

Valência Serviço de Apoio Domiciliário30 Serviço de Apoio Domiciliário Integrado 

IPSS C/ Acordo IPSS C/ Acordo 

Freguesias N.º Cap. 
Ut. 

Acordo 
Taxa 

Cobertura N.º Cap. Ut. Acordo Taxa Cobertura 
Pop. Residente 
 (65 e + anos) 

Quarteira 1 40 28 2,2%     1.786 

Almancil 1 70 25 6% 1  5 0,4% 1.160 
S. Clemente 
S. Sebastião 1 60 50 1,5% 1  10 0,3% 3.987 

Boliqueime         1.069 

Salir 1 50 30 4,9%     1.018 

Querença 1 30 14 10,1%     297 

Benafim    -     371 

Alte 1 50 31 6,3%     786 

Ameixial         279 

Tôr    4,5%     267 

Fonte: Instituições do Concelho de Loulé 
 

Da análise dos quadros anteriores verifica-se, que o grau de capacidade de alguns serviços 

prestados como apoio domiciliário e a valência lar de idosos, ficam aquém das necessidades das 

pessoas idosas ou em situação de dependência com destaque novamente para a Freguesia de 

Quarteira e Boliqueime, sendo que em Boliqueime o destaque vai para a cobertura do serviço de 

apoio domiciliário naquela Freguesia, apesar da contribuição do Centro Comunitário da Tôr, na 

prestação deste serviço. 

 
Chamamos também a atenção para a discrepância de valores entre a capacidade das instalações 

e o número de utentes em acordo com a Segurança Social, o que pode atribuir alguma imprecisão 

ao cálculo das taxas de cobertura. 

 

2. Serviços e Equipamentos Sociais Para Família e Comunidade 

Relativamente aos serviços e equipamentos sociais de apoio à família e comunidade o enfoque vai 

para a existência de dois Centros Comunitários, que são estruturas polivalentes que possibilitam o 

desenvolvimento de serviços e actividades diversas com vista à promoção e integração social dos 

indivíduos, grupos e comunidade, estimulando a sua participação activa e fomentando o 

voluntariado. 

 

                                                                        
30 Apoio Domiciliário - Assegura a prestação de cuidados individualizados e personalizados no domicílio a idosos quando, por motivo 

de doença, deficiência ou outros impedimentos, não possam assegurar, temporária ou permanentemente, a satisfação das suas 
necessidades básicas e/ou as actividades da vida diária. 
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Quadro 33 - Serviços e Equipamentos Sociais (2002) 

Freguesias Respostas Sociais N.º Valências Capacidade N.º Utentes em acordo 

Refeitório/Cantina Social31 1 100 100 

Quarteira Centro Comunitário 1 350 104 

Refeitório/Cantina Social 1 100 50 

Almancil Atendimento/ Acompanhamento Social32 1 - - 

Alte Atendimento/ Acompanhamento Social 1 - - 

S. Clemente Atendimento/ Acompanhamento Social 1 - - 

Tôr Centro Comunitário 1 140 80 

Total  7 690 334 

Fonte: Instituições do Concelho de Loulé 
 

No centro comunitário da Fundação António Aleixo em Quarteira funcionam serviços como 

animação infantil, animação desportiva, apoio psicossocial, ginásio e serviço de lavandaria. 

 

No Centro Comunitário da Tôr funcionam serviços como, creche, jardim-de-infância, ATL, 

mediateca, centro de dia, apoio domiciliário nas Freguesias da Tôr, Salir, S. Sebastião, S. 

Clemente e Boliqueime, apoio alimentar, apoio psicossocial, actividades de férias e colónias de 

férias, bar e refeitório e lavandaria aberto à comunidade, além de banco de roupa. Dentro destes 

serviços destaca-se a lista de espera no serviço de apoio domiciliário (7), creche (8), jardim-de-

infância (5). 

 

3. Serviços e Equipamentos Sociais para Pessoas com Doença do Foro Mental ou Psiquiátrico 

Dentro dos serviços e equipamentos sociais para pessoas com doença do foro mental ou 

psiquiátrico o destaque vai para a ASMAL (Associação de Saúde Mental do Algarve), que é uma 

instituição que tem por objectivo prioritário promover o apoio e integração social do indivíduo 

portador de doença mental. 

 

Quadro 34 - Serviços e Equipamentos Sociais para pessoas com doença do Foro Psiquiátrico (2002) 

Freguesias Respostas Sociais N.º Valências Capacidade 
N.º Utentes em 

acordo Taxa de Utilização  
Fórum Ocupacional 

 
1 
 

30 
 

30 
 

100% 
  

Almancil 
 

Unidade de Vida 
Apoiada 1 20 20 100% 

Fonte: Instituições do Concelho de Loulé 
 

                                                                        
 
31 Refeitório - Fornece refeições (almoço e jantar) a indivíduos carenciados economicamente. 
32 Atendimento / Acompanhamento Social – Destina-se a informar, orientar, encaminhar e apoiar indivíduos e famílias. 
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Desde Março do corrente ano o Concelho de Loulé dispõe também dos serviços da Associação 

UNIR- Associação dos Doentes Mentais, Famílias e Amigos do Algarve , que assume também 

como objectivos a promoção da integração social do doente mental e, conta actualmente com a 

valência, Fórum Sócio-Ocupacional, com capacidade para 40 utentes e, que se caracteriza por ser 

um equipamento destinado a pessoas com desvantagens, transitória ou permanente, de origem 

psíquica  visando a sua reinserção sócio-familiar e/ ou profissional. 

 

4. Serviços e Equipamentos Sociais para Reabilitação e Integração de Pessoas com 

Deficiência 

No que respeita aos equipamentos para as Pessoas com Deficiência, de acordo com o Quadro 

seguinte, existe apenas um (1) estabelecimento na Freguesia de São Clemente (cidade de Loulé) 

com capacidade lotada (32 utentes). 

  

Quadro 35 - Serviços e Equipamentos Sociais de Reabilitação e Integração de pessoas com deficiência 

(2002) 

Freguesias Respostas Sociais N.º Valências Capacidade 
N.º Utentes 
em acordo Taxa de Utilização  

S. Clemente 
Centro de Actividades 

Ocupacionais 1 32 32 100% 

Fonte: Instituições do Concelho de Loulé 
 

Em suma, apesar da diversidade de respostas sociais a funcionar nos diversos equipamentos do 

Concelho de Loulé, a ideia a reter é que as necessidades suplantam a capacidade de resposta 

das instituições existentes. Aliás importa referir que algumas Freguesias do Concelho, como o 

Ameixial e Benafim, encontram-se a descoberto de qualquer serviço ou equipamento em 

funcionamento na modalidade que remete para os acordos de cooperação com a Segurança 

Social. 

 

Aliás, a necessidade de mais respostas sociais é comprovada através dos depoimentos das 

próprias instituições, que realçam a necessidade de criação de mais valências na área da infância 

e idosos, com destaque para a necessidade de um centro comunitário na Freguesia do Ameixial, 

uma creche e ATL em Almancil, além do serviço de apoio domiciliário em Boliqueime. 
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CCCC07.b.iv. Educativos 

1. Oferta de Educação, Ensino e Formação 

O Concelho de Loulé está coberto por uma rede de estabelecimentos escolares que constam dos 

Quadros e das Cartas que se seguem, organizados segundo os agrupamentos de escola. 

 

Quadro 36 - Agrupamentos de Escolas 

Agrupamento Vertical33 da E.B.I. de Salir 

Escola Sede de Agrupamento Escolas agrupadas 

Ensino Básico Mediatizado de Alte 

Escola Básica do 1º Ciclo de Alte 

Escola Básica do 1º Ciclo do Ameixial 

Escola Básica do 1º Ciclo do Azinhal 

Escola Básica do 1º Ciclo de Benafim 

Escola Básica do 1º Ciclo da Cortelha 

Escola Básica do 1º Ciclo do Freixo Seco 

Escola Básica do 1º Ciclo da Mesquita 

Escola Básica do 1º Ciclo de Santa Margarida 

Escola Básica do 1º Ciclo da Tôr 

Jardim-de-Infância de Benafim 

Jardim-de-Infância de Salir 

Escola E.B.I. de Salir Jardim-de-Infância da Tôr 

  

Agrupamento Vertical da E.B. 2/3 Engº Duarte Pacheco 

Escola Sede de Agrupamento Escolas Agrupadas 

Escola Básica do 1º Ciclo do Poço da Amoreira 

Escola Básica do 1º Ciclo da Estação 

Escola Básica do 1º Ciclo de Gilvrazino 

Escola E.B. 2/3 Engº Duarte Pacheco Jardim-de-Infância de Gilvrazino 

  

Agrupamento Vertical da Escola E.B. 2/3 S. Pedro do Mar 

Escola Sede de Agrupamento Escolas Agrupadas 

Escola Básica do 1º Ciclo nº2 de Quarteira 

Escola Básica do 1º Ciclo da Fonte Santa 

Escola E.B. 2/3 S. Pedro do Mar Jardim-de-Infância nº3 de Quarteira 

                                                                        
33 Os agrupamentos de escolas dizem-se verticais quando juntam escolas de diferentes graus de ensino. Quando todos os 

estabelecimentos do agrupamento são do mesmo grau de ensino este toma a designação de horizontal.  
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Agrupamento Vertical da Escola E.B.1 nº4 de Loulé 

Escola Sede de Agrupamento Escolas Agrupadas 

Escola Básica do 1º Ciclo nº3 de Loulé 

Escola Básica do 1º Ciclo do Areeiro 

Escola Básica do 1º Ciclo da Alfarrobeira 

Escola Básica do 1º Ciclo da Goldra 

Escola Básica do 1º Ciclo de Clareanes 

Escola Básica do 1º Ciclo do Poço Novo 

Escola Básica do 1º Ciclo de Querença 

Escola Básica do 1º Ciclo nº2 de Loulé 

Jardim-de-infância nº1 de Loulé 

Escola Básica do 1º Ciclo nº4 de Loulé Jardim-de-infância nº3 de Loulé 
 

Agrupamento Vertical da Escola E.B. 2/3 Dr. António Sousa Agostinho 

Escola Sede de Agrupamento Escolas Agrupadas 

Escola Básica do 1º Ciclo de Almancil 

Escola Básica do 1º Ciclo dos Caliços 

Escola Básica do 1º Ciclo de S. João da Venda 

Escola Básica do 1º Ciclo de S. Lourenço 

Escola Básica do 1º Ciclo de Vale de Éguas 

Escola Básica do 1º Ciclo das Escanxinas 

Escola E.B. 2/3 Dr. António Sousa Agostinho Jardim-de-Infância de S. João da Venda 

  

Agrupamento Vertical da Escola E.B.I. Prof. Aníbal Cavaco Silva 

Escola Sede de Agrupamento Escolas Agrupadas 

Escola Básica do 1º Ciclo de Vale de Silves 

Escola Básica do 1º Ciclo das Benfarras 

Escola Básica do 1º Ciclo da Patã 

Escola Básica do 1º Ciclo de Vale Judeu 

Jardim-de-Infância das Benfarras 

Escola E.B.I. Prof. Aníbal Cavaco Silva Jardim-de-Infância de Vale Judeu 

  

Agrupamento Horizontal da E.B.1 nº1 de Loulé 

Escola Sede de Agrupamento Escolas Agrupadas 

Escola Básica nº1 de Loulé Jardim-de-Infância nº2 de Mira Serra 

  

Agrupamento Horizontal da E.B.1 D. Francisca de Aragão 

Escola Sede de Agrupamento Escolas Agrupadas 

Escola E.B.1 D. Francisca de Aragão Jardim-de-Infância nº1 de Quarteira 
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Fora dos Agrupamentos de Escolas 
Escolas 

Escola Básica do 2º e 3º Ciclos Padre João Coelho Cabanita - Loulé 
Escola Básica do 2º e 3º Ciclos D. Dinis de Quarteira 

Escola Secundária Dª Laura Ayres – Quarteira 
Escola Secundária de Loulé 
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CARTA  - ESTABELECIMENTOS DA REDE PÚBLICA
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CARTA – ESTABELECIMENTOS DA REDE PRIVADA
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2. Capacidade/ Saturação dos espaços 

Relativamente à taxa de ocupação (TO) dos estabelecimentos Pré-Escolares em 1995, pode 

verificar-se pelos resultados constantes do quadro que se segue, que os estabelecimentos 

existentes encontravam-se à data lotados, correspondendo o número de utentes à capacidade 

oferecida pelos equipamentos.  

 

Quadro 37 – Estabelecimentos da Segurança Social para crianças e jovens, 1995 

Creches/ Jardins-de-infância Actividades Tempos Livres (ATL) 

 Estabelecimentos Capacidade Utentes Estabelecimentos Capacidade Utentes 

Concelho Loulé 10 511 511 5 225 225 

Fonte: Instituições do Concelho de Loulé 
 

A situação verificada em 1995 sofreu uma evolução com o aumento no número de equipamentos 

verificando-se porém no quadro que se segue, que as taxas de ocupação do Pré-Escolar 

continuam na sua maioria nos 100%, ou seja, a lotação está esgotada, havendo apenas dois (2) 

estabelecimentos de ensino em que a lotação ainda permite a entrada de novos alunos.  

 

Quadro 38 - Taxa de Ocupação da rede dos Jardins de Infância Públicos 

2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 

Freguesia Jardim Infância Capacidade Alunos TO (%) Alunos TO (%) Alunos TO (%) Alunos TO (%) 

TO 
Média 

(%) 

S. João da Venda 50 50 100,00 50 100,00 50 100,00 50 100,00 100,00 

Almancil Benfarras 25 25 100,00 25 100,00 25 100,00 25 100,00 100,00 

Benafim Benafim 25 23 92,00 25 100,00 25 100,00 25 100,00 98,00 

Boliqueime Vale de Silves 25 25 100,00 24 96,00 25 100,00 25 100,00 99,00 

N º1 Quarteira 50 50 100,00 50 100,00 48 96,00 50 100,00 99,00 

Quarteira Nº3 Quarteira 97 - 0,00 -   97 100,00 97 100,00 100,00 

Salir Salir 25 25 100,00 25 100,00 25 100,00 25 100,00 100,00 

Nº 1 Loulé 75 75 100,00 75 100,00 75 100,00 75 100,00 100,00 

S. Clemente Nº 3 Loulé 25 25 100,00 25 100,00 25 100,00 25 100,00 100,00 

Mira Serra 100 44 44,00 42 42,00 100 100,00 97 97,00 70,80 

S. Sebastião Gilvrazino 25 25 100,00 25 100,00 25 100,00 25 100,00 100,00 

Tôr Tôr 25 20 80,00 20 80,00 20 80,00 20 80,00 80,00 

Média do Concelho 46 35,2 92,40 35,1 92,50 45 98,00 44,9 98,10 95,60 

Fonte: Carta Educativa (2005) 
 

De salientar também que em alguns casos poderão existir crianças portadoras de deficiência, o 

que faz com que haja uma diminuição da capacidade total dos mesmos estabelecimentos. 
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As Freguesias de Benafim, Alte, e Tôr apresentam capacidades superiores à população residente 

por abrangerem crianças de outras Freguesias limítrofes. 

 

Na Freguesia do Ameixial, a taxa de cobertura foi calculada sobre o número de utentes a 

frequentar a valência, o que não reflecte a capacidade disponível, crendo-se que a taxa de 

cobertura é de 100%. 

 

Na Educação Básica do 1º Ciclo, relativamente ao regime de funcionamento verificam-se dois 

tipos de situações: salas em regime normal e em regime duplo. 

 

O regime normal de funcionamento verifica-se nas escolas situadas foras dos maiores 

aglomerados populacionais, onde também se observa que a taxa de ocupação é bastante baixa, 

sendo a frequência inferior à capacidade das respectivas instalações.  

 

O regime duplo é próprio das escolas situadas na cidade de Loulé, em Almancil e na cidade de 

Quarteira, bem como nas Escanxinas, cujo dimensionamento se encontra desajustado da actual 

procura. 

 

Em relação às escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, podemos observar que existe uma 

discrepância muito grande entre as escolas dos centros urbanos e as restantes. As escolas com 

uma taxa de ocupação superior a 100% funcionam em regime de desdobramento, ficando com 

uma taxa de ocupação próximo dos 150%. 

 

Quadro 39 - Taxa de Ocupação da rede do 1º CEB Público  

2000/ 2001 2001/ 2002 2002/ 2003 2003/ 2004 

Freguesia Jardim Infância Capacidade Alunos TO (%) Alunos TO (%) Alunos TO (%) Alunos TO (%) 

TO 
Média 

(%) 
S. João da 

Venda 100 71 71,00 72 72,00 79 79,00 65 65,00 71,80 

S. Lourenço 75 47 62,70 42 56,00 38 50,70 42 56,00 56,30 

Caliços 50 30 60,00 23 46,00 26 52,00 28 56,00 53,50 

Almancil 150 231 154,00 239 159,30 240 160,00 254 169,30 160,70 

Vale de Éguas 50 37 74,00 30 60,00 30 60,00 36 72,00 66,50 

Almancil Escanxinas 50 81 162,00 80 160,00 79 158,00 71 142,00 155,50 

Alte 100 32 32,00 28 28,00 28 28,00 25 25,00 28,30 

St.ª Margarida 25 12 48,00 14 56,00 9 36,00 7 28,00 42,00 

Alte Azinhal 25 12 48,00 9 36,00 12 48,00 9 36,00 42,00 

Ameixial Ameixial 25 13 52,00 12 48,00 12 48,00 9 36,00 46,00 

Benafim Benafim 25 12 48,00 9 36,00 10 40,00 19 76,00 50,00 
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2000/ 2001 2001/ 2002 2002/ 2003 2003/ 2004 

Freguesia Jardim Infância Capacidade Alunos TO (%) Alunos TO (%) Alunos TO (%) Alunos TO (%) 

TO 
Média 

(%) 

Benfarras 75 48 64,00 49 65,30 47 62,70 52 69,30 65,30 

Patã 50 18 36,00 14 28,00 16 32,00 13 26,00 30,50 

Vale Judeu 50 59 118,00 54 108,00 53 106,00 59 118,00 112,50 

Boliqueime Vale Silves 50 40 80,00 47 94,00 48 96,00 52 104,00 93,50 
D. Francisca 

Aragão 350 602 172,00 582 166,30 623 178,00 580 165,70 170,50 

Fonte Santa 50 34 68,00 36 72,00 35 70,00 36 72,00 70,50 

Quarteira Nº2 Quarteira 225 372 165,30 398 176,90 380 168,90 391 173,80 171,20 

Querença Querença 50 7 14,00 8 16,00 8 16,00 11 22,00 17,00 

Clareanes 50 13 26,00 10 20,00 11 22,00 10 20,00 22,00 

N.º 2 Loulé 75 131 174,70 136 181,30 127 169,30 124 165,30 172,70 

Goldra 25 12 48,00 14 56,00 15 60,00 14 56,00 55,00 

Poço Novo 50 12 24,00 12 24,00 11 22,00 8 16,00 21,50 

Areeiro 50 17 34,00 14 28,00 14 28,00 16 32,00 30,50 

Alfarrobeira 25 21 84,00 20 80,00 14 56,00 18 72,00 73,00 

N.º 4 Loulé 125 199 159,20 198 158,40 183 146,40 185 148,00 153,00 

S. Clemente N.º 3 Loulé 100 150 150,00 150 150,00 150 150,00 165 165,00 153,80 
Poço da 
Amoreira 25 17 68,00 15 60,00 13 52,00 12 48,00 57,00 

Estação 50 53 106,00 50 100,00 54 108,00 53 106,00 105,00 

Gilvrasino 50 27 54,00 28 56,00 33 66,00 39 78,00 63,50 

S. Sebastião Nº1 Loulé 200 306 153,00 277 138,50 276 138,00 268 134,00 140,90 

Cortelha 25 13 52,00 9 36,00 6 24,00 7 28,00 35,00 

Salir Freixo Seco 25 12 48,00 10 40,00 10 40,00 13 52,00 45,00 

Mesquita 25 11 44,00 14 56,00 10 40,00 10 40,00 45,00 

Tôr Tôr 50 14 28,00 15 30,00 14 28,00 14 28,00 28,50 

Média do Concelho 72,14 79,03 79,50 77,66 77,10 77,5 75,40 77,57 77,20 77,30 

Fonte: Carta Educativa (2005) 
 

Contudo no interior do Concelho e na periferia da cidade de Loulé existem escolas com uma taxa 

de ocupação inferior aos 50%, no primeiro caso como resultado do despovoamento que tem 

havido nos últimos anos, e no segundo caso porque as famílias optam por matricular os seus filhos 

nas escolas da sede do Concelho. 

 

Em relação aos 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e Secundário, no ano lectivo 2003/ 2004, verificou-

se que com excepção feita às escolas da cidade de Loulé, todas as outras têm capacidade para 

acolher mais alunos, não sendo por isso necessário qualquer alteração nessas mesmas escolas. 

Nas escolas situadas na cidade de Loulé, poderá ser necessário, algumas intervenções de 

maneira a poder dar resposta ao aumento de procura, nomeadamente, na Escola Secundária de 
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Loulé, que, neste momento ultrapassa o número de turmas para a qual foi concebida. Contudo, o 

panorama geral até é bastante positivo tendo em conta a densidade populacional do Concelho. 

 

Quadro 40 - Taxa de ocupação da rede dos 2º e 3º CEB e Secundário público 

Turmas 

Escola Capacidade Situação actual* 
Taxa de 

ocupação (%) 

E.B. 2/3 Eng. Duarte Pacheco 30 30 100,00 

E.B. 2/3 Dr. António Sousa Agostinho 30 25 83,33 

E.B.I. Salir 18 12 66,67 

E.B. 2/3 D. Dinis 25 22 88,00 

E.B. 2/3 S. Pedro do Mar 25 22 88,00 

E.B.I. Prof. Aníbal Cavaco Silva 20 16 80,00 

E.B. 2/3 Padre Cabanita 30 29 96,67 

E.S./E.B. 2/3 Dra. Laura Ayres 42 39 92,86 

E.S. Loulé 42 45 107,14 
* Número de turmas em horário diurno 

Fonte: Carta Educativa (2005) 
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CCCC08. Acessibilidade 

 

CCCC08.a. Rede Viária Existente 

Sendo a mobilidade um dos principais factores de desenvolvimento socio-económico de um Território, 

são determinantes a fluidez das suas acessibilidades e a forma de explorar intercâmbios com o exterior. 

Assim, torna-se pertinente efectuar uma avaliação das diferentes infraestruturas viárias existentes em 

Loulé, ou que de algum modo sirvam este Concelho. 

 

De acordo com o PDM de Loulé (art.º 73º do Regulamento) a Rede Rodoviária do Concelho é constituída 

por: 

1. Rede Nacional; 

1.1. Estradas integradas na Rede Nacional Fundamental (IP) e Complementar (IC e EN); 

1.2. Estradas Regionais; 

1.3. Estradas não incluídas no Plano Rodoviário Nacional, desclassificadas e a integrar às redes 

municipais; 

2. Rede Municipal; 

2.1. Estradas e caminhos municipais classificados; 

2.2. Vias não classificadas (VNC); 

2.3. Vias previstas ou em estudo34. 

 

De acordo com o INE e o Instituto das Estradas, a rede viária nacional da região do Algarve em 2001 

tinha uma extensão de 685km, dos quais 81km da rede fundamental (itinerários principais), 210km da 

rede complementar (56km de itinerários complementares e 164km de estradas nacionais) e 384km de 

estradas regionais.  

 

Com base no PDM de Loulé (ratificado pela R.C.M. n.º 66/2004, de 26 de Maio) a rede nacional e 

fundamental em Loulé é constituída pela A22 que atravessa o Concelho numa direcção praticamente 

paralela à costa e fica localizada a Sul da sede do Concelho, na transição entre a zona litoral e o barrocal. 

O seu traçado relativamente próximo da costa confere-lhe o estatuto de eixo viário mais importante do 

Algarve. Aí convergem os maiores fluxos de tráfego, atraindo ainda a localização de inúmeras funções e 

serviços que directa ou indirectamente associados às actividades subsidiárias do turismo, têm uma 

importância relevante na economia da região.  

                                                                        
34 Demarcadas como Espaços Canais em Planta de Ordenamento do PDM actualmente em vigor. 
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Há ainda a referir que recentemente ficou a fazer parte do sistema principal viário a projectada Circular de 

Loulé que se encontra parcialmente executada. 

 

A rede nacional complementar no Concelho de Loulé integra a variante à EN125-4, a EN125, o troço de 

ligação entre o nó de Loulé 1 e Loulé-Cidade e, ainda as estradas regionais e as estradas nacionais não 

incluídas no PRN, como a EN124 e a EN270 (eixos longitudinais do Concelho – sentido W-E), EN396 e 

EN2 (eixos transversais do Concelho – sentido N-S), EN125-4 e EN526 (eixos de ligação). Consideradas 

pelo PDM como estradas regionais aparecem a ER2, ER124, ER125, ER270 E ER396. Existe ainda um 

troço do IC4 (Sines - Faro) no Concelho de Loulé. 

 

O sistema secundário é constituído por uma complexa rede de estradas ou caminhos municipais e vias 

não classificadas. Dada a extensão territorial do município e consequentemente as grandes distâncias 

que é necessário percorrer entre as diferentes zonas, esta rede de vias não classificadas, que em grande 

parte não se encontra pavimentada, reveste-se de grande importância, sendo de destacar os 

investimentos efectuados na EM524 (Ribeira de Algibre - Benafim), na Av. Andrade de Sousa, na Circular 

Loulé (troço entre a rotunda da Goncinha e a EN270), na Av. Parque das Cidades e ainda a reabilitação 

da EN2 (da competência da Administração Central). 

 

A abertura da A22, mais conhecida por Via do Infante, contribuiu para o escoamento de toda a circulação 

do barlavento ao sotavento, de forma extremamente célere através do Algarve, fazendo ainda a ligação a 

Espanha através da Andaluzia e, ao restante território português através da ligação à auto-estrada do 

Sul, a A2. 

 

Para distribuir o fluxo de tráfego rodoviário da Via do Infante para a rede viária municipal, foram criados 

três (3) nós distribuidores no Concelho de Loulé: 

- Nó de Boliqueime, para a EN270 e para a EN125; 

- Nó de Loulé 1, para a EN396 e EN125; 

- Nó de Loulé 2, para a EN125-4 e EN125. 

 

A via alternativa à Via do Infante (alternativa no sentido de circulação, não de capacidade de escoamento 

de tráfego) é a EN125, que para além de ser a via que mais tráfego gera, atinge níveis de saturação 

extremamente elevados, nomeadamente nos meses em que as deslocações para o litoral e para a praia 

se fazem sentir de forma mais intensa. Nestas alturas o volume de tráfego atinge 1,6 vezes o valor 

verificado no mês em que atinge o mínimo. 
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Em 2001, a EN125, (apesar de já estar em funcionamento a A22 entre Algoz e Castro Marim), registava 

um volume de tráfego de: 

− Entre Faro e Olhão de aproximadamente 28.500 veículos/ dia;  

− Entre Faro e Loulé o volume de tráfego era ainda significativo - 40.500 veículos/ dia;  

− Entre Albufeira e Lagos os volumes de tráfego registados se situavam entre os 20.000 e os 24.500 

veículos/ dia.  

 

Entre 1995 e 2001 (período em que já existia a A22) o tráfego na EN125 entre Faro e Loulé teve um 

crescimento acumulado de 51% (crescimento médio anual de cerca de 7%). A procura de tráfego na A22 

apresenta uma sazonalidade muito marcada, pelo que a variação mensal dos volumes de tráfego na A22 

são muito significativas. Neste âmbito, é de destacar o tráfego em Agosto de 2002 no troço da A22/ IP1 

Boliqueime – Loulé de aproximadamente 38.000 veículos, indiciando condições de circulação inferiores 

às desejadas nos Itinerários Principais.  

 

Imagem 3 - Acessibilidades ao Concelho de Loulé 

 

 

São estas infra-estruturas que canalizam o tráfego para o Concelho e que promovem o seu escoamento 

para o exterior. Todo este fluxo dinâmico fomenta o desenvolvimento e crescimento económico através 

das deslocações de matérias-primas, pessoas, turismo e actividades empresariais e industriais, bem 

como torna permeável o Concelho ao efeito dos impactos gerados por este fluxo. Mais directamente 

sentem-se os impactos nas exigências de manutenção das vias e indirectamente na segurança, na 

qualidade de vida dos cidadãos e concentrações de poluição. 

l.c.f A22 A2 EN125 aeroporto 

porto EN270 
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CCCC08.b. Rede Viária Prevista 

Previstas na Planta de Ordenamento do Plano Director Municipal, estão diversas vias rodoviárias cuja 

construção não chegou a ser concretizada, a saber: 

- Circular de Almancil; 

- Circular de Loulé – o troço Norte já foi objecto de Estudo de Impacte Ambiental, estando a 

aguardar-se a execução da obra; 

- Via Loulé – Duas Sentinelas – em vias de adjudicação; 

- Via distribuidora Norte de Quarteira – tem o projecto concluído. 

 

O corredor da Auto-Estrada A2, cuja instalação estava prevista para o Concelho de Loulé na versão 

inicial do PDM, acabou por ser desviada para o Concelho de Albufeira; 

 

 

CCCC08.c. Estacionamento 

É normalmente nos centros das cidades que se verificam as maiores necessidades de estacionamento e 

onde, ao mesmo tempo, diversos factores se conjugam para diminuir as possibilidades de se encontrar 

espaço livre para tal, como por exemplo: o valor do terrenos mais elevado, grande densidade de 

construção, maior densidade de arruamentos principais, saturação de estacionamento na via pública, etc. 

 

Não se poderá, no entanto, abordar o problema do estacionamento eficazmente sem ser duma forma 

global, com a definição de uma Estratégia Geral de Transportes, pois determinadas medidas que se 

tomam numa dada zona podem ter repercussões importantes não só nas vizinhas mas até noutras, 

bastante afastadas. 

 

Sendo cada vez mais notório o aumento da população e consequentemente do tráfego nos aglomerados 

urbanos, a existência de bolsas de estacionamento é um factor demonstrativo da qualidade de vida e de 

facilidade nas deslocações num determinado Concelho. 
 
No caso de Loulé, a rede de transportes urbanos existente dentro do aglomerado, é manifestamente 

pequena, restringida a apenas duas (2) viaturas, logo as deslocações são quase todas asseguradas 

através da utilização de transporte individual ou a pé. 

 

Segundo dados fornecidos pela Divisão de Trânsito em Julho de 2005, existem na cidade de Loulé 581 

lugares de estacionamento tarifado e 100 lugares de estacionamento não tarifado. 
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Quadro 41 - Número de Lugares de Estacionamento e Localização de Parcómetros – Cidade de Loulé 

Via N.º de Lugares N.º Parcómetros 

Av. José da Costa Mealha 131 8 

Av. 25 de Abril 46 3 

Praça da República 38 2 

Rua Major Olival 37 2 

Rua Ataíde de Oliveira 15 1 

Rua José F. Guerreiro 15 1 

Largo Bernardo Lopes 11 1 

Total 293 18 

Fonte: Divisão de Trânsito, 2005 
 

Gráfico 29 - Número de Lugares de Estacionamento Coberto e Descoberto – Cidade de Loulé 

Fonte: CML, Divisão de Trânsito (2005) 

 

A procura de estacionamento nos centros urbanos do Concelho não se restringe apenas aos 681 lugares, 

sendo que a grande fatia, que não aparece contabilizada pertence aos lugares de estacionamento 

ocasional, aqueles em que o condutor ao chegar a um determinado local, segundo regras de senso 

comum, julga poder estacionar a sua viatura sem causar incómodo aos demais peões, transeuntes e 

viaturas. 
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Gráfico 30 - Número deLugares de Estacionamento Tarifado – Cidade de Loulé 

Fonte: CML, Divisão de Trânsito, 2005 

 

As restantes Freguesias não têm zonas específicas de estacionamento de duração limitada (EDL), 

existindo porém terrenos baldios que são ocupados para estacionamento assim como as vias públicas. 

Contudo, está previsto que Quarteira e Almancil venham a ter EDL, e que o número de EDL na cidade de 

Loulé seja alargado. 

 

A alteração ao PDM de Loulé ratificada por R.C.M. n.º 66/2004, de 26 de Maio, regulamentou mais 

detalhadamente por usos, as áreas de estacionamento. Sendo o estacionamento em Loulé uma das 

carências existentes, é necessário fazer uma reavaliação das áreas de estacionamento de forma a 

verificar se os valores considerados naquela alteração ao PDM ainda servem a evolução/tendências 

actuais, ou se pelo contrário necessitam ser actualizados. 

 

 

CCCC08.d. Transportes Rodoviários 

Em termos de acessibilidade gerada por transportes públicos rodoviários, podemos dividir o Concelho em 

duas grandes áreas, cuja linha de fronteira passa, grosso modo, pela cidade de Loulé: a Sul, uma zona 

litoral caracterizada por uma boa acessibilidade; a Norte, uma zona interior com média e fraca 

acessibilidade, consoante as áreas se situam ou não nas proximidades dos eixos viários que servem a 

zona do barrocal e da serra. 

 

O sistema de transportes públicos que serve o Concelho de Loulé é composto pelo sistema de transporte 

colectivo onde se incluem os modos rodo e ferroviário e por um sistema de transportes colectivos de cariz 

individual, o táxi. 
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A maioria das viagens é gerada de e para a sede do Concelho, não menosprezando contudo as 

Freguesias de Almancil e Quarteira que têm circuitos que decorrem da concentração de níveis de 

actividade apreciáveis, em resultado da dinamização social e turística aí observada. 

 

Em contrapartida, é de observar que no interior serrano do Concelho existem ainda aglomerados, embora 

de reduzida dimensão, não servidos por qualquer rede de transportes, em que a população não tem 

capacidade de se deslocar a outros locais a não ser por meios próprios ou, eventualmente, de táxi. O 

pequeno número de habitantes inviabiliza a rentabilização da passagem da frota rodoviária nestes locais. 

 

O sistema de transportes colectivos que serve o Concelho, encontra-se de um modo geral razoavelmente 

adaptado à satisfação das actuais necessidades de transporte dos principais aglomerados populacionais, 

e todas as sedes de Freguesia estão ligadas à sede de Concelho através de, pelo menos, uma carreira 

regular. 

 

O traçado da rede ferroviária, a localização das estações e a sua desarticulação com o transporte 

rodoviário, constituem os principais aspectos que desencorajam uma utilização mais frequente do 

comboio nas deslocações de passageiros. 

 

O eixo Faro – Loulé é a parte da rede de transportes públicos com maior intensidade de circulação. Fora 

dos eixos Faro – Loulé, Loulé – Quarteira e Faro – Almancil – Quarteira, existe pouca oferta no 

respeitante aos horários das carreiras que, regra geral, não ultrapassa as treze horas de funcionamento e 

opera, sensivelmente, entre as 7:00 e as 20:00 horas. Algumas zonas há que não são servidas por 

transportes: Sobradinho, Alfeição, Freixo Verde, Águas Frias, Quinta do Lago, Tavilhão, Quarto/ Poço de 

Paus e os eixos entre Assumadas/ João Andrés e Ameixial/ João Marques. 

 

Aos fins-de-semana, a oferta reduz-se consideravelmente, o que demonstra ser a serventia aos locais de 

trabalho, quase em exclusivo, a razão da sua existência. A inexistência de transportes colectivos 

rodoviários para além das 20:00 horas e a redução da oferta aos fins-de-semana, fazem crer que ainda 

não se tomou na devida consideração o “turno” como forma de prestação de trabalho, associada às 

deslocações frequentes no horário nocturno, o que poderia contribuir para colmatar algumas das 

deficiências que se observam.  
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O transporte rodoviário é assegurado pelas denominadas carreiras interurbanas, que ainda continuam a 

ser concessionadas pela administração central (Direcção-Geral dos Transportes Terrestres), cujo serviço 

é efectuado pela empresa EVA – Transportes e, em menor dimensão, pela Frota Azul – Algarve. 

 

Para além das carreiras interurbanas, a EVA efectua com incidência no Concelho de Loulé, outro tipo de 

serviços regulares diferenciados, com denominações específicas como é o caso da linha litoral entre Faro 

e Lagos, servindo a cidade de Quarteira. 

 

É ainda de salientar a existência desde 1995 dos Transportes Urbanos da Cidade de Loulé que servem a 

área do perímetro da cidade com serviços regulares nas principais artérias de Loulé. 

 

Desde o mês de Julho de 2005 existe um novo circuito de transportes urbanos, assegurado por dois (2) 

autocarros que entre as 7:10 e as 19:10 horas atravessam a cidade recolhendo os passageiros em 30 

pontos de paragem. 

 

Gráfico 31 - Número de Passageiros Transportados por Tipos de Serviço de Transporte Rodoviário Colectivo 

(2005) 

Fonte: CML, Divisão de Trânsito (2005) 

 

 

CCCC08.e. Transportes Ferroviários 

As infra-estruturas ferroviárias da região do Algarve são constituídas pela linha do Sul entre Lisboa e 

Tunes e pela linha do Algarve entre Lagos e Vila Real de Santo António num total de 45 estações/ 
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apeadeiros. A localização das estações face aos principais aglomerados urbanos é relativamente 

favorável entre Faro e Vila Real de Santo António, mas desfavorável entre Faro e Lagos (em particular 

em Loulé, Quarteira, Albufeira e Lagoa).  

 

O Concelho de Loulé é atravessado longitudinalmente pela linha do Algarve, numa extensão de 

aproximadamente 22 km, tendo sido a linha-férrea electrificada em 2003/ 2004. É de registar que na 

região do Algarve o único terminal de mercadorias localiza-se em Loulé. Neste Concelho existem: 

− Estação;  

− Loulé - Praia de Quarteira; 

− Apeadeiros;  

- Boliqueime; 

- Almancil - Nexe; 

- Parque das Cidades (construído em 2004); 

- Patã; 

- Vale Judeu; 

- Vale Formoso. 

 

Em termos de mobilidade, é estimado que aproximadamente, 210.500 residentes na região do Algarve 

(53% da população total) habite a uma distância inferior a 2.000m de uma estação ferroviária e 136.500 

residentes habitam a uma distância inferior a 1.000m (35% da população total). 

 

O transporte ferroviário é utilizado apenas em 5,5% das viagens pendulares de entrada ou saída na 

região do Algarve. Relativamente às viagens pendulares regionais inter-concelhias, o transporte 

ferroviário representa 3% do total das deslocações e representa apenas 0,2% das viagens intra-

concelhias. 

 

 

CCCC08.f. Transporte Individual 

De acordo com os Censos 2001, no que se refere aos movimentos pendulares (casa-trabalho e casa-

escola), constata-se que o automóvel é utilizado em 56% das viagens pendulares de entrada ou saída na 

região do Algarve (no total há 17.587 viagens inter-regionais/ dia/ sentido), tendo maior incidência nas 

viagens pendulares relacionadas com os Concelhos de Alcoutim (76%), São Brás de Alportel (74%), 

Castro Marim (69%) e Lagoa (64%). 
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Conforme já foi descrito anteriormente, as Freguesias do norte da cidade de Loulé apresentam uma 

elevada escassez de meios de transporte colectivo, sendo a viatura própria o principal meio de transporte 

existente e utilizado para as deslocações quotidianas. A utilização de táxi é a alternativa encontrada pela 

parte da população que não tem viatura própria. 

 

 

CCCC08.g. Transporte e Infraestruturas Marítimas 

No Concelho de Loulé não existe qualquer infra-estrutura de hierarquia principal, para além do Porto de 

Pesca de Quarteira e da Marina de Vilamoura. 

 

A infra-estrutura marítima principal mais próxima é o Porto Comercial de Faro, com dois (2) cais, um para 

granéis líquidos e outro para carga geral, com um comprimento total útil total de 380m. 

 

 

CCCC08.h. Transporte Aéreo 

No Concelho de Loulé, tendo sido desactivado o aeródromo de Vilamoura, os heliportos são as infra-

estruturas aéreas existentes, estando prevista no PDM a construção de um aeródromo na Freguesia de 

S. Sebastião (que ainda não se concretizou (vide C07.a. - Grandes Equipamentos). A infra-estrutura 

aeroportuária mais próxima é o Aeroporto de Faro, que apesar de ser exterior ao Concelho de Loulé, 

constitui uma das principais portas de entrada para o turismo no Concelho. 

 

As principais infra-estruturas aeroportuárias existentes na Região do Algarve são o Aeroporto de Faro e o 

Aeródromo de Portimão. O aeroporto de Faro constitui um dos principais pilares de suporte à economia 

da região. É o segundo maior aeroporto nacional em termos de passageiros transportados, 

representando 23,4% do total de passageiros transportados nos aeroportos portugueses. 

 

 

CCCC08.i. Vias Cicláveis, Ciclovias e Ecopistas 

No Concelho de Loulé existem percursos destinados à prática de BTT espalhados no barrocal e serra 

Algarvia, totalizando cerca de 18 percursos de BTT na zona da serra, cada um deles com uma distância 

entre 20 a 25km, perfazendo aproximadamente cerca de 400kms de percursos para a prática do BTT. 

Estes percursos encontram-se assinalados, sendo que alguns estão alcatroados ou cimentados. 
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Junto ao litoral, zona mais plana, existem apenas duas ciclovias, uma que faz a ligação ente Quarteira e 

Vilamoura e a segunda, de construção mais recente, no Parque das Cidades. 

 

Está prevista a construção de uma via para bicicletas, denominada Via do Litoral com 210km, que fará a 

ligação entre Vila Real de Santo António e Sagres. O projecto da Ecopista, que atravessará 12 dos 16 

municípios algarvios, é da responsabilidade da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

do Algarve, em parceria com o Parque Natural da Ria Formosa e a Área Metropolitana do Algarve.  

 

Na concretização desta via, que vai fazer a ligação à Rede Europeia de Ciclovias através das vias verdes 

espanholas, serão investidos cerca de 1,3 milhões de euros, sendo uma parte do financiamento 

proveniente do programa comunitário Interreg. Prevê-se que a sua construção fique concluída em 2007. 

 

No Concelho de Loulé, esta via irá ser implantada no terreno numa extensão de 20,5km. Para a 

concretização da sua proposta de traçado resultaram algumas questões de atravessamento, quando as 

faixas de protecção a vias existentes não possuem largura para a sua implantação em segurança, ou o 

traçado é interrompido por propriedade privada. 
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CCCC09. Infraestruturas de Abastecimento Eléctrico 

Na sequência da liberalização do mercado energético europeu, resultou a separação jurídica das empresas 

de transporte e as de produção e distribuição de electricidade.  

 

Assim, a Rede Eléctrica Nacional, S.A (REN) é a concessionária da Rede Nacional de Transporte de Energia 

Eléctrica (RNT), que tem por função: 

− A gestão técnica do sistema eléctrico nacional e a gestão global do sistema eléctrico do serviço 

público; 

− O transporte da energia eléctrica e o planeamento, construção, operação e manutenção da Rede 

Nacional de Transporte (RNT); 

− A identificação das necessidades de novos centros produtores e a constituição de uma carteira de 

sítios para os mesmos. 

 

As linhas de Alta Tensão e Muito Alta Tensão (superiores a 60 kV) integram a Rede Nacional de Transporte 

(RNT).  

 

À EDP – Electricidade de Portugal, S.A compete a distribuição de energia eléctrica de Baixa e Média 

Tensão (inferior ou igual a 60kV). 

 

À data, a garantia de alimentação de energia eléctrica ao Concelho de Loulé é estabelecida a partir da 

subestação de Tunes, da responsabilidade da REN - Rede Eléctrica Nacional, S.A. e processa-se através 

das linhas de transporte de energia eléctrica em muito alta tensão. 

 

O planeamento das linhas de Alta e Muito Alta Tensão envolvem estudos (por exemplo Estudos Prévios de 

Impacte Ambiental) com caracterização aprofundada das áreas a intervir com garantia de participação 

pública e submetem-se às regras de ordenamento vertidas nos instrumentos de gestão territorial (PROTAL e 

PDM), sendo que o PDM de Loulé definiu espaços canais para acautelar o novo traçado da linha Tunes-

Estoi. 

 

A Rede Eléctrica Nacional apresentou um Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do ante-projecto de linha de 

Muito Alta Tensão Tunes - Estoi (150kv), apresentada a discussão pública com duas alternativas de traçado. 

A proposta de ligação das subestações de Tunes e Estoi, apoia a sua fundamentação no facto de ser 

necessário garantir alternativa de transporte em caso de incidente no troço vindo de Norte. Já foi emitida a 

Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável ao traçado Norte. O projecto de execução com os 
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condicionamentos expressos na DIA foi apresentado ao Instituto do Ambiente, com o RECAPE35, que se 

encontra em processo de pós-avaliação. 

 

No que se refere à distribuição (por enquanto apenas da responsabilidade da EDP, S.A.) as infra-estruturas 

de base são executadas pelos promotores privados (ex: loteamentos) ou Câmara Municipal (obras de 

iniciativa Municipal) e a garantia de manutenção e gestão da rede pública é assegurada por contracto de 

concessão celebrado pelas autarquias após vistoria das infra-estruturas eléctricas nas condições 

estabelecidas. 

 

Os traçados das redes de infra-estruturas (subterrâneas e/ ou aéreas) constam em projectos de 

especialidade cumprindo os pressupostos técnicos específicos de garantia do seu eficiente funcionamento, 

mas ainda são projectadas com poucas preocupações em termos de impacte na paisagem, sendo adoptadas 

soluções caso a caso, sem preocupações: 

− De imagem de conjunto; 

− De garantia de mobilidade em espaço público; 

− De recurso a galerias técnicas subterrâneas, para vários serviços e com facilidade de acesso; 

− De cruzamento entre linhas de telecomunicações e de electricidade (linhas aéreas). 

 

Como pode ser observado no Gráfico 32 no período temporal compreendido entre 1995 e 2003, o consumo 

de energia eléctrica no Concelho de Loulé, tem aumentado, sendo esse incremento sentido de forma mais 

notória no sector de actividade terciário. No sector primário, o consumo de energia eléctrica manteve-se com 

variação praticamente nula. 

 

                                                                        
35 Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução. 
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Gráfico 32 - Consumo de Energia Eléctrica em Loulé por Sector de Actividade 

Fonte: Direcção Geral de Energia - Divisão de Estatística, 2005 

 

Não sendo função do PDM assegurar espaços canais para a categoria da Rede Pública (Baixa e Média 

Tensão) – até porque em escala de representação não seria possível – não invalida que se equacionem 

condicionantes a acordar com a(s) concessionária(s), para se melhorar a imagem da paisagem urbana e 

rural onde são mais ou menos casuísticos os atravessamentos deste tipo, bem como minorar os impactes 

negativos que a construção deste tipo de infra-estruturas pode acarretar. 
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DDDD01. Saneamento    

 

DDDD01.a. Abastecimento de Água Potável 

Sendo a água um bem escasso e uma vez que a tendência para a sua escassez é acentuada a nível 

global, o consumo deste recurso natural tem de ser alvo de constante avaliação e monitorização, por 

forma a serem evitados desperdícios e perdas. 

 

Relativamente aos níveis de consumo de água no Concelho no período em estudo, verifica-se que não 

tem havido grandes variações. Analisando o período de vigência do PDM, constata-se que, com 

excepção dos anos 1999 e 2000 que sofreu um aumento excepcional (devido à entrada em 

funcionamento das empresas InfraQuinta, EM e InfraLobo, EM) seguido de uma quebra de cerca de 30% 

para o ano 2001, o consumo manteve-se com pequenas flutuações até finais de 2004. 

 

Gráfico 33 - Variação no Consumo de Água Relativamente ao Ano Anterior (1995/ 2004) 

Fonte: CML, Divisão de Exploração de Redes de Saneamento (2005) 

 

Gráfico 34 - Total de Consumo de Água no Concelho de Loulé (1995/ 2004) 

Fonte: CML, Divisão de Exploração de Redes de Saneamento (2005) 
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Assim e no total dos 10 anos em análise, foram consumidos cerca de 33 milhões de m3 de água no 

Concelho de Loulé. Cerca de 70% desse valor foi consumido nos diversos sub-escalões que constituem o 

escalão doméstico, sendo a indústria o segundo maior consumidor com 26%, estando a restante 

percentagem dividida entre público (bebedouros, fontes...) e comércio. 

 

Para melhor analisar estes valores, tem que ser tido em consideração o volume de água que não tem 

qualquer tipo de utilização, sendo desperdiçado em perdas. 

 

São quantificados dois tipos de perdas: as reais e as aparentes, sendo as primeiras perdas físicas de 

água do sistema em pressão até ao contador do cliente, que não são constantes, aumentando com o 

acréscimo de pressão na tubagem e, as segundas, todos os tipos de imprecisões associadas às 

medições de água produzida e da água consumida e, ainda o consumo não autorizado (por furto ou uso 

ilícito). 

 

Quadro 42 - Total de Consumo no Concelho de Loulé (m3) (1995/ 2004) 

1995 2.854.773 

1996 3.204.922 

1997 3.079.634 

1998 3.100.710 

1999 3.779.080 

2000 4.305.770 

2001 3.397.741 

2002 3.289.791 

2003 3.015.038 

2004 3.058.847 

TOTAL  33.086.306 
Fonte: Divisão de Exploração de 

Redes de Saneamento 
 

Gráfico 35 - Peso dos Escalões de Consumo de Água (1995/ 2004) 

Fonte: CML, Divisão de Exploração de Redes de Saneamento (2005) 
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De acordo com os resultados obtidos para o período compreendido entre 1993 e 2001, verifica-se que os 

indicadores de perdas de água, perdas aparentes e perdas reais aumentam ao longo dos anos, com um 

primeiro aumento de 1993 para 1994, depois para um novo patamar entre 1994 até 1999, após o que se 

verificou um outro aumento significativo para outro patamar a partir de 2001. Este facto pode ser devido 

ao aumento de pressão nas redes de distribuição, aquando da entrada em funcionamento do Sistema 

Multimunicipal de Abastecimento de Água do Sotavento e Barlavento Algarvio. 

 

Na opinião das entidades gestoras envolvidas neste estudo, os fenómenos que estão relacionados com a 

ocorrência de roturas são o envelhecimento/corrosão das tubagens e as obras em curso. As deficiências 

na construção foram também apontadas como primeira causa por um conjunto significativo de entidades. 

As cargas à superfície, o choque hidráulico e a pressão de serviço excessiva foram salientadas por 

algumas entidades, mas com menor expressão. A causa mais apontada na gama das últimas prioridades 

foi a existência de raízes das árvores.36 

 

As perdas de água incluem, além das fugas nos órgãos dos sistemas, outras parcelas de diferente 

natureza, das quais se podem referir como mais frequentes as seguintes: 

- Deficiências de avaliação dos locais de consumo por falta de cadastro; 

- Erros de macromedição por deficiência de funcionamento dos contadores gerais que medem os 

volumes de água introduzidos no sistema; 

- Erros de micromedição por falta de aferição ou avaria dos contadores domiciliários; 

- Volumes consumidos na operação corrente dos órgãos do sistema, como sejam os resultados de 

limpeza de reservatórios e canalizações, lavagens das instalações, funcionamento de bombas, 

etc.; 

- Volumes perdidos através do funcionamento acidental dos órgãos de segurança do sistema, como 

sejam descarregadores de superfície, válvulas de segurança, etc.; 

- Água utilizada clandestinamente; 

- Perdas nas instalações prediais a jusante dos contadores, que só parcialmente são sujeitas a 

facturação por falta de sensibilidade dos contadores; 

- Água distribuída gratuitamente para combate a incêndios, lavagem de pavimentos, consumos 

isentos de pagamento. 

                                                                        
36 Dados retirados de dissertação para  a obtenção do grau de mestre de Paula Maria Lúcia Mendes 
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Gráfico 36 - Balanço Hídrico no Concelho de Loulé (1995/ 2004) 

Fonte: CML, Divisão de Exploração de Redes de Saneamento (2005) 

 

A quantidade de água perdida é, não só, um indicador bastante importante da eficiência de uma entidade 

gestora, bem como demonstrativo dos cuidados ambientais que a mesma tem. 

 

Assim existem diversos factores que influenciam as perdas de água reais aos quais o município deve 

estar atento, já que desta forma pode minimizar a água desperdiçada, tais como: 

- A percentagem de tempo que o sistema está pressurizado, 

- A pressão de serviço média, quando o sistema está pressurizado; 

- A densidade de ramais; 

- A localização do medidor domiciliário no ramal; 

- O comprimento total das condutas; 

- O estado das condutas e outros componentes, o seu material, a frequência de fugas e roturas; 

- O tipo de solo e as condições do terreno, sobretudo no modo como revela ou não a ocorrência de 

roturas e fugas. 

 

Não menos importante, mas por diferentes razões, aparece o uso da água doce enquanto elemento de 

combate aos fogos florestais, que todos os anos dizimam hectares de floresta e áreas protegidas não só 

no Concelho de Loulé, como por todo o país. 
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Quanto às captações de água, estas podem ser divididas em captações públicas e captações privadas, 

sendo que as primeiras podem ser encontradas um pouco por todo o Concelho enquanto as segundas se 

localizam nas zonas do litoral e do barrocal, onde não só a densidade demográfica é mais elevada como 

a pressão construtiva é maior. 

 

O elevado valor de captações particulares junto ao litoral pode trazer um outro problema ao Concelho, 

que se prende com a salinização dos aquíferos costeiros.  

 

Segundo a Subcomissão Regional da Zona Sul da Comissão de Gestão de Albufeiras, a CCDR Algarve 

alertou para o facto de poder ser restringida a abertura de novos furos para captação de água no aquífero 

Querença – Silves, alerta este que foi reforçado pelo INAG afirmando que o aquífero pode demorar muito 

tempo a recuperar e que se deve ter em atenção que este também alimenta linhas de água e que existe o 

risco de salinização se os níveis forem rebaixados excessivamente. 

 

O abastecimento de água ao Concelho de Loulé é garantido pelo Sistema Multimunicipal das Águas do 

Algarve e por recurso às águas subterrâneas, acarretando esta extracção alguns problemas, tais como 

casos pontuais de sobre exploração dos aquíferos e grande dependência das condições de precipitação, 

que se traduzem pontualmente em restrições ao abastecimento. 

 

 

DDDD01.b. Tratamento de Água Residual 

Por forma a minimizar os impactes ambientais causados pela emissão de efluentes no meio ambiente, 

foram construídas dez ETAR no Concelho, tendo sido a primeira construída na Freguesia de Salir em 

1985 e última na Freguesia do Ameixial em Junho de 2004. 

 

A população servida pelo sistema de captação de águas residuais, perfaz um total de 223.550 habitantes. 

Segundo os Censos 2001, a população do Concelho a esta data perfazia 59.160 habitantes. Existindo no 

Concelho uma acentuada sazonalidade provocada pela afluência de turistas de sol e praia, o sistema de 

saneamento encontra-se sobredimensionado por forma a satisfazer as necessidades em alturas de pico e 

não entrar em ruptura. 

 

Como é possível verificar no quadro que se segue, a avaliação das diferentes ETAR é positiva, sendo 

que a que apresenta valores menos satisfatórios, localizada na Freguesia de Alte foi construída à onze 

anos, estando prevista a sua desactivação e a construção de uma nova estação. 
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Quadro 43 - ETAR no Concelho de Loulé 

Local Pop. Servida 
Ano de entrada em 

funcionamento 
Caudal Máx 

Diário (m3/dia) Avaliação 

Aldeia da Tôr 800 1994 160 
Valores satisfatórios, não ultrapassam os 

limites estabelecidos 

Alte 1.000 1994 200 

ETAR bastante antiga, com problemas ao 
nível do material existente. Depois das obras 

no final de 2004 os valores voltaram ao 
normal. Está prevista a sua desactivação e 

construção de uma nova. 

Ameixial 1.000 Jun-04   
Ainda não há dados de avaliação 

disponíveis 

Benafim 1.000 2002   

Desempenho bastante satisfatório, com 
valores abaixo dos parâmetros exigidos pelos 

valores 

Loulé 25.750 1990 5.500 

Desempenho bastante satisfatório, tendo 
atingido valores acima dos exigidos em alturas 

pontuais e justificadas 

Querença 1.000 2003   

Desempenho bastante satisfatório, com 
valores abaixo dos parâmetros exigidos pelos 

valores 

Salir 1.500 1985 180 

Desempenho bastante satisfatório, com 
valores abaixo dos parâmetros exigidos pelos 

valores. Edifício e processos de tratamento 
bastante degradados, indo por isso ser 

desactivada e construída uma nova 

Quinta do Lago 27.000 1993 7.863 Reformulação e novas infra-estruturas 

Vale de Lobo 8.500 1992 1.400   

Vilamoura 156.000 1994 31.537 Reformulação e novas infra-estruturas 

Parragil 1.160 --- 1.000 Ainda não está construída 

Fonte: Projecto ITAR, 2005 
 

Algumas das ETAR admitem a reutilização do efluente gerado (ex. para rega de campos de golfe). 

Porém, numa época em que a carência de água e a evolução da situação de seca é factor de notícias 

quase diariamente, a aposta na reutilização deste recurso atinge índices extremamente baixos nos 16 

Concelhos algarvios, sendo que apenas em cinco deles a água é reutilizada, havendo onze Concelhos 

que descarregam a água directamente nos meios receptores. 
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Gráfico 37 - Água Residual Reutilizada nos Concelhos da Região Algarve  

Fonte: CCDR Algarve 2005 
 

O Concelho de Loulé está incluído no grupo dos cinco Concelhos em que há reutilização de água, sendo 

mesmo aquele que apresenta a maior percentagem de água reutilizada, atingindo valores próximos dos 

200.000 m3/ ano. 

 

Gráfico 38 - Valores de reutilização de Água nos Concelhos da Região Algarve 

Fonte: CCDR Algarve 2005 

 

Após consulta de dados da CCDR-Algarve, constata-se que relativamente ao nível de atendimento no 

intervalo temporal entre 1996 e 2003, o Concelho de Loulé no ano de 1996 encontrava-se inserido no 

escalão 61% - 70%, enquanto em 2003 se encontra no escalão 75% - 89%, podendo deste modo 
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verificar-se um aumento deste indicador, o que significa que mais população passou a usufruir da 

existência de estações de tratamento de águas residuais. 

 

Gráfico 39 - Projectos aprovados até Dezembro de 2003 na área do ambiente nos Concelhos da Região 

Algarve  

Fonte: CCDR Algarve, 2004 

 

Até Dezembro de 2003 no Concelho de Loulé, é possível verificar que a maior fatia de investimento 

público feito na área do ambiente, foi atribuída às águas residuais, seguido do investimento na protecção 

de ambientes marinhos e costeiros. A percentagem de projectos aprovados ligados aos solos e 

ordenamento de território praticamente não tem expressão no Concelho. 
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DDDD02. Gestão de Resíduos    

Ao nível da Gestão de Resíduos a legislação foi fértil e exigente nos últimos anos, mas os instrumentos de 

gestão territorial em vigor não acompanharam as orientações definidas, facto que gera situações de conflito 

por vezes incongruentes, como por exemplo, alguém que se quer conformar com a lei e não encontra (não 

existe) localização compatível no PDM, visto que o mesmo não pode contemplar a legislação que foi 

produzida  a posteriori.  

 

No domínio da legislação ambiental e de resíduos são várias as entidades que intervêm no Município de 

Loulé, sendo de referir a Câmara Municipal de Loulé, Algar SA, Lusotur, Águas do Algarve S.A, Direcção 

Regional de Ambiente e Direcção Regional de Economia. Estas entidades intervêm em diversas áreas, 

nomeadamente águas, resíduos sólidos, resíduos inertes e resíduos de demolição e construção abrangendo 

os resíduos sólidos urbanos, monstros, verdes e a recolha selectiva de vidro, papel e embalagens, consumo 

de água e respectivas utilizações. 

 

Algumas das infra-estruturas pertencentes à Algar estão situadas no Concelho de Loulé, nomeadamente os 

Aterros Sanitários do Sotavento Algarvio (no Barranco do Velho) e de S. João da Venda, a estação de 

transferência de Faro – Loulé - Olhão e o ecocentro de Quarteira. 

 

Conforme pode ser observado no gráfico abaixo representado, nos últimos 5 anos37 é notório ao aumento da 

produção de resíduos no Concelho de Loulé, sendo os picos de produção nos meses de Verão, onde aliás 

atinge o seu máximo em (em Julho de 2002 foram produzidas 7.116 toneladas), aparecendo o mínimo nos 

meses de Inverno (em Fevereiro de 2005 foram produzidos 3.190 toneladas). 

 

Gráfico 40 - Recolha de Resíduos Totais Mensais no Concelho de Loulé (2000/ 2005) 

Fonte: CML, Divisão de Salubridade e Resíduos Sólidos (2005) 

                                                                        
37 Os dados disponibilizados pela Divisão de Salubridade e Resíduos Sólidos apenas estão fraccionados ao mês desde Janeiro de 

2000.  
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Como seria expectável, o peso dos resíduos sólidos urbanos é esmagador, relativamente aos restantes tipos 

de resíduos produzidos. De observar a coluna relativa a outros que no ano 2000 incluía ainda as lamas 

provenientes das diversas ETAR do Concelho cujo destina final era o aterro sanitário. 

 

Gráfico 41 - Peso dos vários tipos de resíduos no Concelho de Loulé (2000/ 2005) 

 Fonte: CML, Divisão de Salubridade e Resíduos Sólidos (2005) 

 

 

DDDD02.a. Resíduos Sólidos Urbanos 

O Concelho de Loulé produz uma quantidade de resíduos sólidos urbanos superior à de dois outros 

Concelhos limítrofes, Faro e Olhão, com os quais compartilha a utilização do Aterro Sanitário de S. João 

da Venda.  

 

Tendo estes três Concelhos realidades muito distintas, face à maior intensidade da actividade turística do 

Concelho de Loulé, comparativamente com Faro e Olhão, não causa surpresa que também sejam 

diferentes as realidades relativas à produção de resíduos. 

 

Por exemplo no ano 2001, no mês de Janeiro, o Concelho de Loulé recolheu 3.100 toneladas, Faro 2.613 

toneladas e Olhão 1.504 toneladas. Já no mês de Agosto, Loulé recolheu 5.780 toneladas, o Concelho de 

Faro 3.007 toneladas e Olhão não mais do que 2.063 toneladas, ou seja por força da actividade turística e 
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do elevado número de turistas que atrai, o Concelho de Loulé acabou por produzir mais resíduos sólidos 

urbanos que os Concelhos de Faro e Olhão juntos. 

 

Conforme pode ser constatado nos gráficos seguintes, registam-se picos de produção nos meses 

estivais, sendo notório o decréscimo até ao final de cada ano. 

 

À semelhança de valores atrás apresentados, também na contabilização de RSU se pode observar um 

crescimento ao longo dos últimos anos, tendo a inclinação da curva de crescimento diminuído em 2003 e 

2004. 

 

Gráfico 42 - RSU - Totais Anuais (2000/ 2005) 

Fonte: CML, Divisão de Salubridade e Resíduos Sólidos (2005) 

 

 

DDDD02.b. Resíduos Sólidos: Verdes, Monstros e Pneus 

Apesar de um crescimento gradual das quantidades recolhidas ao longo dos anos, os dados apontam 

para uma ligeira vantagem dos verdes, relativamente aos monstros. Uma vez mais convém frisar que os 

valores relativos ao ano de 2000 contemplam as lamas provenientes das ETAR, justificando-se assim a 

diferença entre estes e os outros. Já as quantidades recolhidas decresceram em 2003, face a 2002. 
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Gráfico 43 - Outros Resíduos Sólidos – Total (2000/ 2005) 

Fonte: CML, Divisão de Salubridade e Resíduos Sólidos (2005) 

 

Em termos mensais, contrariamente ao verificado com a recolha selectiva e com os resíduos sólidos 

urbanos, é notória uma menor sensibilidade às flutuações da procura turística. As quantidades recolhidas 

de verdes são mais elevadas nos meses de Inverno, especialmente Outubro, Novembro e Dezembro, 

podendo chegar às 1.000 toneladas/ mês, decrescendo depois para níveis em torno das 500 toneladas 

nos restantes meses do ano.  

 

Gráfico 44 - Verdes Totais Mensais (2000/ 2005) 

Fonte: CML, Divisão de Salubridade e Resíduos Sólidos (2005) 
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300 toneladas num mês e 500 ou 600 toneladas no mês seguinte. Os restantes resíduos sólidos têm uma 

proporção quase marginal, também aparentemente desligada de variações sazonais. 

 

Gráfico 45 - Outros Resíduos Sólidos (2000/ 2005) 

Fonte: Fonte: CML, Divisão de Salubridade e Resíduos Sólidos (2005) 
 

 

DDDD02.c. Recolha Selectiva de Resíduos Sólidos 

A recolha de resíduos sólidos comporta duas grandes áreas. Uma refere-se à recolha selectiva, a qual 

respeita ao vidro, papel/ cartão, embalagens e pilhas. A outra área refere-se aos resíduos sólidos 

urbanos, bem como os resíduos integrados nas categorias de verdes, monstros, pneus, entulhos e 

outros, portanto, os resíduos não separados e cujo destino é o Aterro Sanitário do Sotavento (vide D02.b. 

– Resíduos Sólidos: Verdes, Monstros e Pneus). 

 
Relativamente à recolha selectiva, iniciada em Dezembro de 1998, abrange o vidro, o papel/ cartão, 

embalagens e pilhas, sendo realizada em conjunto pela Câmara Municipal e pela ALGAR. 

 

Neste momento no Concelho de Loulé, a utilização de ecopontos é o meio mais vulgar para participar na 

reciclagem de resíduos, existindo para isso 461 vidrões, 228 papelões, 227 embalões e 33 pilhões38. 

 
Se atendermos à evolução dos níveis de recolha selectiva verifica-se uma acentuada flutuação nas 

quantidades recolhidas ao longo do ano. De ano para ano, fruto da expansão continuada do parque de 

contentores, as quantidades recolhidas têm crescido, embora os valores máximos mensais em cada ano 

                                                                        
38 Os pilhões apenas foram colocados em 2004, não tendo ainda a Divisão registos acerca destas instalações. 
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continuem a ser atingidos nos meses de Verão, por oposição aos mínimos atingidos entre Novembro e 

Fevereiro. Esta evolução é muito mais notória no vidro e nas embalagens do que no papel/ cartão. Este 

último tipo de lixo aparenta uma menor sensibilidade às flutuações da procura turística, apesar de os 

níveis mais elevados de quantidades recolhidos terem em quase todos os anos sido atingidos no Verão.  

 
Quadro 44 - Recolha Selectiva no Concelho de Loulé (1998/ 2005) 

Quantidades (ton) 

  Ano 1998 Ano 1999 Ano 2000 Ano 2001 Ano 2002 Ano 2003 Ano 2004 Ano 2005 

Vidro 5,6 650,16 763,92 1021,37 1112,48 1219,12 1293,12 242,97 

Embalagens 0,2 44,66 42,22 74,37 93,08 124,33 171,83 40,09 

Papel 6,18 113,54 107,51 219,43 289,79 351,1 448,85 116,83 

Total 11,98 808,36 913,65 1315,17 1495,35 1694,55 1913,8 399,89 

Fonte: CML, Divisão de Salubridade e Resíduos Sólidos (2005) 
 

Gráfico 46 -  Recolha Selectiva no Concelho de Loulé ( vidro, embalagens e papel) (1998/ 2005) 
 

Fonte: CML, Divisão de Salubridade e Resíduos Sólidos (2005) 
 

Ao contrário do que o gráfico possa indiciar, no ano de 1998 realizou-se recolha, mas os seus valores 

foram insignificantes quando comparados com os anos seguintes. Os dados relativos a 2005 são 

referentes apenas aos três primeiros meses do ano. 

 

O vidro é desde 1998 o tipo de resíduo que chega em maior quantidade ao seu destino final, estando em 

segundo lugar o papel e por último as embalagens. 
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Gráfico 47 -  Recolha Selectiva – Deposição Anual (1998/ 2005) 

Fonte: CML, Divisão de Salubridade e Resíduos Sólidos (2005) 
 

Relativamente ao tratamento e destino final dos resíduos produzidos e recolhidos, pode ser verificado no 

gráfico seguinte que a compostagem e reciclagem praticamente não têm peso, quando comparados com 

a deposição em aterro. 

 
Gráfico 48 - Tratamento e destino final dos resíduos recolhidos pelo sistema multimunicipal gerido pela Algar 

(2003) 

Fonte: ALGAR e Sociedade Ponto Verde (2004) 
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Após alguns anos de campanhas de sensibilização ambiental, as populações não só foram adquirindo 

novas responsabilidades, como também se tornaram mais exigentes, nomeadamente com o meio que as 

rodeia. A evolução negativa com que diariamente nos deparamos relativa ao meio ambiente, desde a 

poluição das águas ao crescimento do buraco do ozono, tem encaminhado o ser humano a tomar, muitas 

vezes inconscientemente, decisões no sentido de proteger o meio que o envolve. 

 

Assim, é notória a adesão às questões da reciclagem, que nos últimos anos tem tido um crescimento 

quase linear. 

 

 

DDDD02.d. Sucatas 

Apesar do licenciamento deste tipo de actividades estar contemplado no art.º 90 do Regulamento do PDM 

em vigor e a gestão destes resíduos ser alvo de legislação específica (Dec.-Lei n.º 239/1997, de 9 de 

Setembro), encontrando-se salvaguardada a necessidade de obtenção de licença municipal para a 

localização ou ampliação de depósitos de sucata, de ferro-velho e de veículos inutilizados, não existem 

locais com infra-estruturas de suporte apropriadas à recepção de materiais desta natureza. 

 

Outra das hipóteses que se encontra prevista no PDM de Loulé é a possibilidade de apresentação de 

propostas de localização de parques de sucata, mesmo que não se encontrem definidos na Planta de 

Ordenamento (do PDM) e, após a demonstração perante as entidades públicas responsáveis pelo 

licenciamento e aprovação deste tipo de actividades, que a escolha do local foi a melhor em termos 

técnicos e ambientais, poder-se-ia avançar para um Plano de Pormenor simplificado de forma a ser 

implementado. Porém apesar de previsto, esta solução nunca chegou a ser implementada, continuando 

as sucatas a existir de forma ilegal. 

 

 

DDDD02.e. Entulhos 

No Concelho de Loulé podem ser observados várias situações ligadas à deposição clandestina de 

entulhos, terras de escavações, inertes ligados à construção de jardins, entre outros, espalhados de 

forma aleatória por bermas de estradas e áreas não urbanizadas. 
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Num Concelho cuja base da pirâmide económica é em grande parte sustentada pelo sector turístico, para 

além do impacte visual de carácter negativo causado por este tipo de situações, existem ainda as 

preocupações de cariz ambiental.  

 

Estando estes detritos depositados sem cuidados, com carácter permanente ou transitório, em terrenos 

de Reserva Agrícola Nacional ou de Reserva Ecológica Nacional, a alteração das propriedades dos solos 

e/ ou destruição do coberto vegetal existente é inevitável, causando deste modo a destruição do que se 

tenta proteger e preservar. 

 

Assim, foram realizadas reuniões entre a Câmara Municipal de Loulé e Direcção Regional do Ministério 

da Indústria e a então Direcção Regional de Ambiente e Ordenamento do Território (DRAOT) durante o 

ano 2000, por forma a serem discutidas algumas situações detectadas e identificadas pela Divisão de 

Ambiente e Espaços Verdes. Uma das soluções equacionadas passava pelo aproveitamento da 

recuperação das pedreiras e areeiros, com deposição de entulhos. 

 

Outra das propostas feitas pela então DRAOT foi no sentido de serem definidos Planos de Limpeza, com 

a respectiva separação de resíduos e Planos de Fiscalização destes espaços, após a localização 

cartográfica não só das zonas de deposição de entulhos, bem como de locais onde estes poderiam ser 

depositados (por exemplo pedreiras abandonadas). 

 

Dessas reuniões não houve grandes desenvolvimentos, já que existia um problema de base que limitava 

a própria legalização de areeiros, visto que o PDM não contempla este tipo de ocorrências. 
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DDDD03. Energias Renováveis 

Estando cada vez mais o Planeta preocupado com as questões ambientais e com o nível de emissões 

poluentes, tal como pode ser observado nos documentos resultantes da Conferência das Nações Unidas 

sobre Ambiente e Desenvolvimento (mais conhecida como Conferência do Rio - 1992) e do Protocolo de 

Kyoto (1997) que prevê que as emissões dos gases que provocam o efeito estufa nos países 

industrializados, no período de 2008 até 2012, terão de ser no mínimo 5% menores que em 1990, é de 

todo premente que o Concelho de Loulé procure ir ao encontro destes objectivos. 

 
Gráfico 49 - Comparação Internacional entre os Países da OCDE e os da EU 15 
 

Fonte: Direcção Geral de Geologia e Energia (Maio, 2005) 
 

Portugal e em especial o Sul do país são regiões privilegiadas no acesso a condições naturais propícias à 

utilização de energias renováveis. Uma excelente exposição solar e uma longa costa que beneficia dos 

ventos marítimos, fazem de Portugal um dos países europeus com maiores possibilidades de captação e 

utilização das energias renováveis. 
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Quadro 45 - Caracterização dos Parques Eólicos por potência instalada em Portugal Continental  

N.º de Parques Potência (MW) 

MW 2004 Maio 2005 % Maio 2005 2004 Maio 2005 % Maio 2005 

Total 71,00 81,00 100% 616,00 709,00 100% 

<=1 14 15 19% 8 9 1% 

>1 e <=10 34 39 48% 176 200 29% 

>10 e <=25 22 25 31% 352 385 54% 

>25 e <=50 0 1 1% 0 35 5% 

>50 1 1 1% 80 80 11% 

Fonte: DGGE, 2005 
 

Tendo em conta as condições naturais existentes no Concelho de Loulé, podem ser observadas capacidades 

físicas e condições para o aproveitamento de energias provenientes do Sol, vento, ondas e resíduos sólidos 

urbanos. Desta forma a energia solar, eólica e biogás poderiam ser incrementadas no Concelho de Loulé. 

 

Apesar deste ser um tema que não é exactamente recente, no PDM de Loulé ratificado em 1995 (após a 

Conferência do Rio) não consta qualquer menção a este tipo de aproveitamento de energias. 

 

Contudo, aos serviços técnicos da CML têm chegado diversos pedidos de informação por parte de entidades 

investidoras, no sentido de serem informadas acerca de localizações possíveis para a instalação de 

aerogeradores para aproveitamento de energia dos ventos sendo que estes estão normalmente associados a 

parques eólicos. Este tipo de equipamentos deve estar localizado em zonas onde a frequência média de 

existência de vento seja elevada, o que quase sempre acontece em zonas elevadas de serra ou montanha, 

onde existem restrições ao uso de solo relacionadas com a Reserva Ecológica Nacional ou com a Rede 

Natura 2000, que desincentivam os investidores. 

 

Com efeito, apesar das vantagens ambientais deste tipo de energia, existe um reverso da medalha que se 

prende com impacte ambiente proveniente da construção das infra-estruturas necessárias à ligação dos 

referidos parques, a produção de ruído, risco de colisão de aves, bem como a necessidade de existência de 

grandes áreas de implantação.  

 

Assim, apesar das preocupações ambientais que dão origem à aposta neste tipo de equipamentos de 

produção eléctrica, no Concelho de Loulé não existe qualquer instalação deste cariz. 

 

A energia solar também não tem sido explorada nem no Concelho de Loulé, nem na Região do Algarve, 

embora existam condições excepcionais para o efeito. 
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O outro recurso apontado anteriormente está intimamente ligado aos resíduos sólidos urbanos e à sua 

acumulação em locais próprios, neste caso os Aterros Sanitários de S. João da Venda e do Sotavento 

Algarvio. O elevado teor de metano confere ao biogás características combustíveis e faz dele um importante 

recurso energético. 

 

No Aterro Sanitário do Sotavento, localizado no Barranco do Velho, vai ser instalado um sistema de 

aproveitamento do biogás para produção de energia eléctrica. Este funcionará tipo anel, ou seja, a energia 

produzida é vendida e injectada na rede de abastecimento pública, podendo mais tarde o aterro funcionar 

com essa mesma energia. 

 

Este sistema tem um investimento de 1 milhão e 400 mil Euros por célula, tendo estas um tempo médio de 

produção entre 10 a 12 anos, produzindo entre 380.000 a 400.000 KW/ mês de energia.  

 

Sendo o Plano Director Municipal um instrumento regulador e orientador de um Concelho num prazo 

temporal de 10 anos, deve funcionar como guia no sentido de um futuro melhor e com mais qualidade de 

vida, prevendo desde logo estas iniciativas. 
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DDDD04. Reserva Agrícola Nacional/ Reserva Ecológica Nacional/ Rede Natura/ Áreas Protegidas    

No PDM de Loulé, as áreas integradas na RAN, na REN, na Rede Natura 2000 (então cartografada como 

Biótopos) e ainda as Áreas Protegidas (sítios classificados Fonte da Benémola e Rocha da Pena e Parque 

Natural da Ria Formosa) têm um peso significativo, incidindo essencialmente (mas não exclusivamente) em 

solo rural, apresentando regimes distintos nem sempre compatíveis e, em geral cumulativos, que dificultam a 

gestão do território. 

 

Gráfico 50 - Áreas afectas à  REN, RAN e Rede Natura no Concelho de Loulé 

Fonte: PDM Loulé, Planta de Ordenamento (R.C.M. nº 66/2004, de 26 de Maio) 

 

1. Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

A criação do Regime da RAN nos anos oitenta (Dec.-Lei n.º 196/1989, de 14 de Junho) teve por objectivo 

a protecção eficaz das áreas que melhores condições apresentam para a actividade agrícola, constituídas 

por solos de maiores potencialidades e “(…) defesa dessas áreas das agressões várias de natureza 

urbanística (…), não é menos verdade que, por si só é insuficiente para garantir a afectação das mesmas 

à agricultura (…)”. 

 

A delimitação da Carta de RAN do Algarve foi publicada pela Portaria n.º 554/ 1990, de 17 de Julho, cerca 

de um ano depois da criação do regime da RAN, tendo em vista a realização do Plano Regional de 

Ordenamento do Algarve (PROTAL). 
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Imagem 4 - Localização da Reserva Agrícola Nacional na Região Algarve por Concelho 

Fonte: CCDR-Algarve 

 

As dúvidas relativas à inclusão ou não de prédios nas áreas de RAN delimitadas na referida Carta, devido 

ao pequeno pormenor daquela, eram resolvidas através de certificados de solos, cuja apresentação 

passou a ser exigida pelas autarquias, situação que vigorou até à entrada em vigor, neste caso do PDM 

de Loulé. 

 

As alterações introduzidas três anos após a entrada em vigor do regime da RAN (Dec.-Lei n.º 274/1992, 

de 12 de Dezembro) alargaram essencialmente o âmbito das normas de excepção (art.º 9º) às operações 

de florestação/ exploração florestal, a instalação de agro-turismo/ turismo rural e campos de golfe 

declarados de interesse para o turismo.  

 

No Concelho de Loulé, a delimitação da RAN foi aprovada na sequência da ratificação do PDM, 

integrando a Planta de Condicionantes daquele plano. Da análise efectuada, verifica-se que as áreas de 

RAN concentram-se essencialmente a sul da Ribeira de Algibre (litoral e barrocal) onde a pressão 

urbanística também é mais intensa. A mancha de áreas da RAN em Planta de Condicionantes do PDM 

apresenta grandes descontinuidades territoriais, sendo que, mesmo na área de maior concentração da 

mancha RAN (ex.: ao longo da EN125 – Quatro Estradas até à Patã), o território está comprometido com 

a ocupação edificada que se desenvolve ao longo da EN125 e, que decorre em grande medida do regime 

de excepção da RAN. 
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Com efeito, o solo incluído na RAN, está hoje sujeito a forte pressão para construção, apesar de carecer 

de parecer prévio/ favorável da Comissão Regional da Reserva Agrícola do Algarve, nos termos do 

regime de excepção (art.º 9º). Refira-se porém que, os pedidos objecto do parecer favorável da CRRA 

têm ainda que cumprir os parâmetros urbanísticos definidos no PDM de Loulé e aplicáveis à edificação 

dispersa (art.º 88º), respeitar a área mínima de parcela fixada para a região (Portaria n.º 202/1970, de 21 

de Abril) e ver reconhecidas as razões ponderosas pela CML (conforme foi abordado em C01.b. - Solo 

Rural). 

 

Com efeito, cerca de 60% dos pedidos pendentes para ponderação em sede de Revisão do PDM, 

incidem sobre solos incluídos na RAN e invocam quase sempre, que não pretendem manter a prática 

agrícola ou que a mesma não tem viabilidade. 

 

Assim, sem uma revisão do regime da RAN e sem medidas urgentes que indiquem orientações de 

sustentabilidade para as áreas incluídas na RAN, estas continuarão a ser extremamente apetecíveis (com 

valores de mercado baixos) para especulação imobiliária ou, simplesmente, para a construção de 

equipamentos de utilização colectiva que possam enquadrar o interesse público ou o interesse para o 

turismo conforme regime de excepção previsto (o caso dos campos de golfe). 

 

2. Reserva Ecológica Nacional 

Em 1983 foi criada a REN - Dec.-Lei n.º 321/1983, de 5 de Julho. Não sendo possível desde logo 

delimitar as áreas a integrar e a excluir da REN foi criado um regime transitório39 de forma a preservar, 

todos os ecossistemas do território nacional (não classificados) e que carecem de protecção legal. São 

áreas caracterizadas por uma maior diversidade, raridade dos factores ecológicos presentes e, 

simultaneamente, por uma maior fragilidade em relação à manutenção do seu equilíbrio e geralmente 

coincidentes com a maior procura pelas diversas actividades, originando enorme pressão. 

 

A delimitação da Reserva Ecológica Nacional para a área do município de Loulé foi determinada por 

R.C.M. n.º 92/1995, de 22 de Setembro, logo após a entrada em vigor do PDM de Loulé (R.C.M. n.º 

81/1995, de 24 de Agosto) e foi alterada na sequência da alteração (de Âmbito Limitado) do PDM 

ratificado por R.C.M. n.º 66/2004, de 26 de Maio. As alterações à carta da REN propostas pela então 

Direcção Regional do Ambiente e Ordenamento do Território - Algarve, resultaram essencialmente de 

acertos cartográficos relativos aos planos de lavra e de ampliações pendentes das indústrias extractivas 

em actividade no Concelho. 

                                                                        
39 Dec.-Lei n.º 93/1990, de 19 de Março, com as alterações introduzidas pelo Dec.-Lei nº 316/1990, de 13 de Outubro e Dec.-Lei n.º 

213/1992 de 12 de Outubro e Dec.-Lei nº 79/1995, de 20 de Abril. 
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À semelhança da Reserva Agrícola Nacional, já se justifica uma reavaliação do regime da REN, embora 

por motivos distintos visto que, enquanto que na RAN há uma apetência para ocupação construída ao 

abrigo do regime de excepção, na REN, o regime em vigor é de tal maneira restritivo que induz ao 

abandono dessas áreas penalizando as populações residentes.  

 

3. Rede Natura  

Quando o PDM de Loulé foi ratificado em 1995, não existia a Rede Natura 2000 mas foram cartografados 

os Biótopos que coincidem genericamente com as áreas integradas na Rede Natura 2000. A Rede Natura 

2000 tem por “objectivo contribuir para assegurar a biodiversidade através da conservação dos habitats 

naturais e da flora e da fauna selvagens no território europeu”40 e, resulta da transposição das Directivas 

79/409/CEE (Directiva Aves) e 92/43/CEE (Directiva Habitats). 

 

O Governo Português, optou pela aprovação da lista nacional dos sítios a integrar na Rede Natura 

relativa ao continente, por fases, sendo que a lista nacional de sítios correspondente à primeira fase, 

foi aprovada em Conselho de Ministros em 5 de Junho de 1997 e é composto por um conjunto de 35 

Sítios conforme consta da R.C.M. n.º 142/1997, de 28 de Agosto. 

 

A segunda fase corresponde à Identificação dos Sítios com Importância Comunitária (SIC) e consta 

da R.C.M. n.º 76/2000, de 5 de Julho. Dos SIC observados no Algarve, existem quatro (4) que ocupam 

parte territorial do Concelho de Loulé. São eles: 

 

Quadro 46 - Sítios de Interesse Comunitário (SIC) 

Ria Formosa/ Castro Marim 
Código: PTCON0013 
Área =17.520ha 
Concelhos envolvidos: 
Castro Marim: 2.111ha 
Faro: 6.342ha 
Loulé: 1.319 ha 
Olhão: 3.223ha 
Tavira: 2185 ha 
V. R. Sto. António:1.309ha 

Ribeira de Quarteira 
Código: PTCON0038 
Área = 582ha 
Concelhos envolvidos: 
Albufeira: 531ha 
Loulé: 51ha 

Barrocal 
Código: PTCON0049 
Área  = 20.864ha 
Concelhos envolvidos: 
Albufeira: 1.754ha 
Loulé: 17.767ha 
S. B. Alportel: 550ha 

Caldeirão 
Código: PTCON0057 
Área = 47.286ha 
Concelhos envolvidos: 
Almodôvar:: 10.319ha 
Loulé: 20.562ha 
S. B. Alportel: 7.288ha 
Silves: 4.892ha 
Tavira: 4.224ha 

 

                                                                        
40 In, Plano Sectorial da Rede Natura 2000 
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A terceira fase corresponde à Designação das Zonas Especiais de Conservação (ZEC). A 

classificação de ZEC depende de prévia aprovação da lista de sítios de importância comunitária, pelos 

órgãos competentes da União Europeia, com base na lista nacional de sítios. As ZEC, que já se 

encontram aprovadas, estão listadas na R.C.M. n.º 76/2000, de 5 de Julho. No Concelho de Loulé estão 

delimitadas duas (2) zonas, com a designação de Zonas Especiais de Conservação o Barrocal e o 

Caldeirão, com as seguintes características: 

 

Quadro 47 - Zonas Especiais de Conservação (ZEC) 

Barrocal 
Código: PTCON0049 
Área = 20.864ha 
Freguesias abrangidas: Boliqueime, 

Alte, Benafim, Salir, Tôr, Querença, 
S. Clemente e S. Sebastião 

Caldeirão 
Código: PTCON0057 
Área = 47.286ha 
Freguesias abrangidas: Alte; Benafim, 

Salir, Ameixial e Querença 

 

A classificação de Zona de Protecção Especial (ZPE) abrange as áreas que contêm os territórios mais 

apropriados, em número e em extensão, para a protecção das espécies de aves, migratórias ou não, cuja 

ocorrência no território nacional seja regular. 

 

A Ria Formosa, a mais importante área húmida do Sul do país, que abrange uma parcela de terreno no 

Concelho de Loulé com 1.596,44ha, goza já do estatuto de ZPE (R.C.M. n.º 142/1997, de 28 de Agosto) 

onde deverão ser aplicadas as medidas necessárias para a manutenção ou restabelecimento do estado 

de conservação das populações de aves selvagens e dos seus habitats, bem como das espécies de aves 

migratórias. 

 
Estando o Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ainda em fase de elaboração41, tal como previsto no 

Dec.-Lei n.º 140/1999, de 24 de Abril42, a ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses em 

colaboração com o ICN – Instituto da Conservação da Natureza, encontra-se neste momento a promover 

reuniões preparatórias com as diferentes Câmaras Municipais, nomeadamente no que se refere ao 

acompanhamento da definição de medidas de gestão para os Sítios a nível nacional. 

 

Foi elaborado pelo ICN um trabalho de sistematização da informação, incidindo sobre a caracterização e 

cartografia dos valores naturais presentes, sendo esta uma tarefa fundamental e enquadradora das 

                                                                        
41 O Plano Sectorial deveria estar concluído no prazo de 1 ano, a contar desde a data de entrada em vigor da R.C.M. n.º 66/2001 de 

6 de Junho. A “elaboração dos planos sectoriais obriga a identificar e a ponderar, nos diversos âmbitos, os planos, (...) por forma a 
assegurar as necessárias compatibilizações” -. Alínea 3 do art.º 38 do Dec.-Lei n.º 310/2003, de 10 de Dez. 
 

42 Cuja redacção foi alterada pelo Dec.-Lei 49/2005, de 24 de Fevereiro. 
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orientações de gestão a preconizar para cada Sítio e ZPE (Zona de Protecção Especial), principal 

objectivo do Plano Sectorial.  

 
A Comissão Mista de Coordenação daquele Plano Sectorial, criada desde Janeiro de 2005, decidiu 

alargar a discussão sobre aquele plano a todos os parceiros considerados com interesse estratégico em 

razão de matéria. 

 

O ICN apresenta nesta fase os estudos de caracterização das áreas em questão, não tendo ainda em 

seu poder as delimitações finais. Essa delimitação, quando aprovada, não poderá ser alterada sem ser de 

forma faseada e com o acordo da União Europeia. 

 

Ora como o Plano Sectorial tem prevalência sobre os planos municipais de ordenamento do território, 

nomeadamente os Planos Directores Municipais, pelo que torna-se prudente participar desde a primeira 

fase e acompanhar com os Concelhos contíguos abrangidos por iguais ocorrências, as implicações que 

tais medidas têm na gestão do território, por forma a ser possível produzir uma revisão de PDM desde 

logo compatibilizada com as determinações finais deste Plano Sectorial. 

 

4. Áreas Protegidas 

No Concelho de Loulé, no que diz respeito a áreas protegidas, existem o Parque Natural da Ria Formosa 

e, os Sítios Classificados da Rocha da Pena e Fonte da Benémola. 

 

- Parque Natural da Ria Formosa 

“O Dec.-Lei n.º 373/1987, de 9 de Dezembro, cria o Parque Natural da Ria Formosa e estabelece 

simultaneamente os seus limites. Para além da área do Parque foi também criada uma zona de 

protecção do mesmo. Ambas serão adiante designadas por Parque, pois tanto o Parque como o Pré-

Parque apresentam os mesmos fins, os quais se transcrevem do artigo 2º do respectivo decreto: 

a) A preservação, conservação e defesa do sistema lagunar do Sotavento Algarvio; 

b) A protecção da fauna e flora específicas da região e das espécies migratórias e dos habitats 

respectivos de uma e outra; 

c) A promoção de um uso ordenado do território e dos seus recursos naturais de forma a 

assegurar a continuidade dos processos evolutivos; 

d) A promoção do desenvolvimento económico, social e cultural da população residente, de forma 

que não prejudique os valores naturais e culturais da região; 
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e) O ordenamento e a disciplina das actividades recreativas na região, nomeadamente no litoral, 

de forma a evitar a degradação dos elementos naturais, seminaturais e paisagísticos, estéticos 

e culturais da região. 

 

Apesar do Dec.-Lei n.º 373/1987 prever a elaboração do respectivo plano de ordenamento e de um 

regulamento, estes só vieram a ser aprovados mediante o Dec.-Reg. n.º 2/1991, de 24 de Janeiro. 

 

Com efeito, o Plano de Ordenamento do Parque Natural da Ria Formosa define as (…) formas de 

utilização preferencial do território (…) com o objectivo de optimizar a utilização dos seus recursos 

naturais e de permitir uma participação eficaz de todas as entidades públicas e privadas (…) 

estabelecendo (…) as zonas correspondentes às aptidões básicas do território e constitui um 

instrumento orientador de gestão do Parque Natural da Ria Formosa (n.º1 do artigo 1º do Dec-Reg. 

n.º 2/1991). 

 

Atendendo que o Plano de Ordenamento do Parque Natural da Ria Formosa, previa a sua revisão 

pelo menos, de cinco em cinco anos, a mesma foi decretada mediante a R.C.M. n.º 37/2001, de 3 de 

Abril.”43.  

 

Actualmente em curso, a revisão do plano encontra-se na fase de diagnóstico, tendo implicações na 

Revisão do PDM de Loulé, enquanto Plano Especial de Ordenamento do Território. 

 

- Sítios Classificados da Rocha da Pena e Fonte da Benémola 

O Sítio Classificado da Fonte Benémola e o Sítio Classificado da Rocha da Pena foram ambos criados 

pelo Dec.-Lei n.º 392/1991, de 10 de Outubro, com o objectivo de proteger e conservar os valores 

físicos, estéticos, paisagísticos e biológicos destas zonas.  

 

O Sítio Classificado da Rocha da Pena localiza-se nas Freguesias de Salir e Benafim e estende-se 

por uma área de 637ha. Por sua vez, o Sítio Classificado da Fonte Benémola situa-se nas Freguesias 

de Querença e Tôr e ocupa uma área de 392ha.  

 

No período em análise (1995/ 2005), são de se destacar algumas das acções/ intervenções realizadas 

in situ, nomeadamente a recuperação da travessia, a reconstrução de um açude e a beneficiação de 

                                                                        
43 In, ICN – Revisão do Plano de Ordenamento do Parque Natural da Ria Formosa, Estudos de Caracterização (2004). 
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uma das nascentes na Fonte da Benémola e, a remarcação de percursos pedestres e de BTT na 

Rocha da Pena. 
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DDDD05. Património Cultural 

O património cultural de qualquer território, constitui a identidade do local, entendido na presente análise, 

como a identidade do Concelho. Inclui todos os vestígios de actividade humana no ambiente físico: 

património edificado (arquitectónico) e de natureza arqueológica, enquanto registo da história de Loulé, bem 

como as pessoas e suas tradições. Constituem assim fontes insubstituíveis de informação sobre as vidas e 

as actividades das pessoas, assim como sobre o desenvolvimento histórico de trabalhos artesanais, 

artísticos e técnicos. Dado que os monumentos, os locais e os ambientes culturais são recursos não 

renováveis, a sua gestão tem de ser baseada numa perspectiva a longo prazo. 

 

1. Património Arquitectónico 

Cabe ao Instituto Português do Património Arquitectónico a missão de conservar, preservar, salvaguardar 

e valorizar o património arquitectónico português, incluindo-se neste universo o conjunto de bens imóveis 

de especial valor. Porém, também o município tem competências em razão da matéria.  

 

Neste contexto, o Quadro 48 identifica os Imóveis Classificados, de Interesse Municipal e em vias de 

Classificação para o Concelho constantes do PDM de Loulé, sendo de destacar que no período em 

análise (1995/ 2005), a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção (Alte), passou de Imóvel ou 

Monumento de Interesse Concelhio, a Imóvel de Interesse Público. Acresce referir que a Câmara 

Municipal encontra-se em vias de classificar o café Calcinha na cidade de Loulé.  

 

Quadro 48 - Identifica os Imóveis Classificados, de Interesse Municipal e em vias de Classificação para o 

Concelho de Loulé 

Imóveis Classificados Imóveis a Classificar ou em vias de Classificação 

Freguesias 
Monumentos 

Nacionais 
Imóveis de Interesse 

Público 

Imóveis ou 
monumentos de 

interesse 
nacional 

Imóveis de 
interesse 
público 

Imóveis ou monumentos de 
interesse concelhio 

Almancil  

- Igreja de São 
Lourenço de Almancil 

(Decreto n.º 35 443, de 
2 Jan. 1946)  

Ruínas da 
Quinta do 

Lago 
- Ermida de São João da Venda 

- Ponte do Ludo 

Alte  

- Igreja Matriz de Nossa 
Senhora da Assunção 

   

- Ermida de S. Luís 
- Ermida de St.ª Margarida 
- Centro Histórico de Alte 

Ameixial 44     
- Igreja Matriz de St.º António 

- Ermida de S. Sebastião 

Benafim     
- Igreja Matriz de Nossa Sra. Da 

Glória 

Boliqueime     
- Igreja Matriz de S. Sebastião 

- Ermida de São Faustino 

                                                                        
44 No que diz respeito ao património etnográfico, devem ser classificados, recuperados e rentabilizados os moinhos do Pisão e de 

vento da Figueirinha (ambos na freguesia do Ameixial).  
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Imóveis Classificados Imóveis a Classificar ou em vias de Classificação 

Freguesias 
Monumentos 

Nacionais 
Imóveis de Interesse 

Público 

Imóveis ou 
monumentos de 

interesse 
nacional 

Imóveis de 
interesse 
público 

Imóveis ou monumentos de 
interesse concelhio 

Quarteira  

- Ruínas Romanas do 
Cerro da Vila de 

Vilamoura (Decreto n.º 
129, de 29 de Set. de 

1977)   

- Igreja Matriz de N. Sr.ª da 
Conceição 

- Centro Histórico de Quarteira 

Querença     

 - Igreja Matriz de N. Sra. Da 
Assunção (Querença) 

- Cruzeiro de Querença 
- Ermida de N. Sr.ª do Pé da 

Cruz 
- Grutas da Salustreira Maior e 

Menor 
- Casa Senhorial no Largo da 

Matriz 

Salir   Castelo de Salir  

- Ermida de N. Sr.ª do Pé da 
Cruz 

- Igreja Matriz de S. Sebastião 

S. Clemente 

(45) 

- Castelo de Loulé 
(Decreto n.º 39 175, de 

17 Abr. 53). 
- Igreja da Graça 

(Decreto n.º 9842, de 
20 Jun. 1924) 

- Igreja Matriz de Loulé 
(Decreto n.º 9842, de 

20 Jun. 1924) 
- Porta e Cruzeiro da 
Misericórdia (Decreto 
n.º 9842, de 20 Jun. 

1924) 

- Capela de Nossa 
Senhora da Conceição 

de Loulé (Decreto n.º 39 
175, de 17 Abr. 1953) 1 
- Pelourinho de Loulé – 
fragmentos (Decreto n.º 

23 122, publicado no 
Diário do Governo, n.º 
231, de 11 Out. 1933) 

 
  

- Anta do 
Beringel 
- Anta do 
Peso de 
Alagar 

- Convento de 
Santo António 

de Loulé 

- Ermida de Santa Luzia 
- Solar da Fonte da Pipa 

- Calvários 
- Convento do Espírito Santo 
- Ermida de N. Sra. Do Pilar; 

- Ermida de Santa Ana; 
- Igreja das Portas do Céu; 
- Palácio dos Gama Lobo; 

- Edifício dos Paços do Concelho 
- Edifício do antigo Largo da 

Matriz 
- Mercado municipal; 

 - Bicas Velhas; 
- Cine -Teatro Louletano; 

- Coreto; 
- Solar da Quinta do Rosal 

S. Sebastião     

- Ermida da Senhora da Boa 
Hora 

- Ermida do Bom Sucesso 
- Ermida de N. Sra. Da Piedade 

- Edifício no topo da Rua de 
Secadura Cabral; 

- Edifício da antiga Escola 
Primária/ Rua de Secadura 

Cabral 
- Edifício no Largo de Afonso III, 

século XIX; 
- Casa no Largo de Afonso III, 

século XVII; 
- Igreja Matriz de S. Francisco; 

- Edifício da antiga Central 
Eléctrica 

Tôr     
- Ermida de Santa Rita 
- Ponte romana da Tôr 

Fonte: Regulamento do PDM de Loulé 
 

                                                                        
45 Para a salvaguarda do conjunto onde se integram estes imóveis, foi criada a zona especial de protecção (ZEP), através da Portaria 

n.º 425/ 1985, D.R. I Série, n.º 137, de 20 Junho. 
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Ainda sobre esta temática, importa mencionar a crescente atracção pelo valor patrimonial do conjunto de 

Aldeias do interior e suas gentes, nomeadamente Alte, Querença e Salir, aldeias estas que foram objecto 

de planos de intervenção/ acção sob coordenação da CCDR-Algarve e/ ou intervenção/ execução por 

parte da autarquia.  

 

A título de exemplo e, para a aldeia de Salir, a CML em conjunto com a In Loco, ao abrigo do PPDR - 

Programa de Promoção e Potencial de Desenvolvimento Regional, levaram a cabo um conjunto de 

acções/ projectos tais como a construção do pólo museológico de Salir; a reabilitação da Igreja do Pé da 

Cruz bem como das Muralhas do Castelo; Iluminação Pública e beneficiação do Centro Histórico; 

reconversão da escola do Malhão em abrigo de Montanha, entre outros. 

 

No caso da aldeia de Querença, foi criado um gabinete de reabilitação urbana (Projecto de Reabilitação 

Urbana do Espaço Cultural de Querença”, bem como elaborado um Plano de Intervenção (candidatura 

apresentada ao Programa de Revitalização das Aldeias do Algarve, sob coordenação/ gestão da CCDR-

Algarve), de onde resultaram várias intervenções no território, tais como a criação do pólo museológico 

conhecido pelo “Museu da Água” e, a requalificação das fachadas e do largo da Igreja Matriz. 

 

Por fim e, para a aldeia de Alte, foi desenvolvido um Plano de Reabilitação Urbana, de onde resultaram 

várias operações urbanísticas, nomeadamente a construção do centro infantil; a construção da biblioteca/ 

pólo museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte; a construção do parque de estacionamento entre 

a Ribeira e a EN124; bem como a colocação de cabos subterrâneos e remoção de antenas e cabos 

externos. 

 

De referir ainda que, apesar destas iniciativas serem louváveis, as mesmas não se enquadraram 

previamente num PMOT, tendo estes últimos vindos a ajustar-se à realidade, como é o caso do PP de 

Salir ou o PP de Querença (em fase de Estudo Prévio). 

 

Refira-se ainda que a Câmara de Loulé tem em curso um processo de candidatura para a área crítica de 

reconversão/ recuperação do Centro Histórico da cidade de Loulé. 

 

2. Manifestações Culturais e Património Natural 

O património cultural de Loulé pode e deve constituir cada vez mais uma imagem de marca do Concelho, 

fortemente associada ao sector turístico e, fomentar o dinamismo empresarial ao nível local e regional. 

Exemplo disso, são um sem número de produtos regionais, de entre estes, os queijos, o pão, os licores e 

os doces do interior do Concelho, sobejamente conhecidos, apreciados e comercializados em vários 
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pontos do país (ex. pequeno comércio de qualidade, feiras de artesanato, Aeroporto Internacional de Faro 

etc.).  

 

Também a agricultura, a pesca e respectivas tradições associadas a estas actividades, o artesanato, a 

poesia (destaque para António Aleixo), a gastronomia e as festividades populares, quer de índole 

religioso, com destaque para a Mãe Soberana em Loulé e os Santos Populares de Quarteira e festejos de 

Boliqueime, quer de natureza pagã - os Carnavais de Loulé, Quarteira e Alte, passando por outros 

eventos, tais como a festa da espiga em Salir, a festa das chouriças em Querença e em Tôr, espelham e 

traduzem a diversificada e vincada cultura concelhia. Ainda nesta temática e, na sequência do Euro 2004, 

verifica-se que o Concelho reúne excelentes condições para a realização de eventos e, para acolher 

visitantes nos mais diferentes espaços, dispondo de instalações para receber um número variável de 

pessoas, como por ex. o Estádio do Algarve, o Estádio Municipal, o Pavilhão Municipal, as Piscinas 

Municipais, os anfiteatros ao ar livre e áreas ajardinadas ao livre (litoral), lagos e praças, áreas de uso 

polivalente (ex. Almancil, Boliqueime, Loulé, Querença e Alte). 

 

Relativamente ao Património Natural, destacam-se as paisagens naturais, que incluem as áreas e sítios 

classificados do Concelho (Parque Natural da Ria Formosa, Rocha da Pena e Fonte da Benémola), ou a 

simples paisagem do interior que, é importante não esquecer, visto que representa um património que 

também deve ser preservado para as gerações vindouras, embora nem sempre haja fontes de 

financiamento que permitam salvaguarda-las, preservando assim os produtos representativos do 

Concelho. 

 

Imagem 5 - Amendoeira 
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DDDD06. Áreas Ardidas 

O PDM de Loulé ratificado por R.C.M. n.º 81/1995, de 24 de Agosto e alterado pela R.C.M. n.º 66/2004, de 

26 de Maio registava já, na Planta de Condicionantes, a existência de áreas ardidas. 

 

Contudo este fenómeno atingiu proporções inimagináveis nos últimos anos, sendo que a região do Algarve e 

o Concelho de Loulé, não têm sido poupados aos incêndios que ciclicamente assolam o país, verificando-se, 

de acordo com o Gráfico 51, a evolução do fenómeno que constitui hoje um risco natural a considerar. No 

Concelho de Loulé, verifica-se que só no ano de 2004 (em 12 de Julho e entre 26 a 30 de Julho) consumiu-

se uma área aproximada de 14.500ha, acarretando graves prejuízos de carácter ambiental, económico e 

social, até porque atingiu uma área da serra já fortemente castigada pelo despovoamento, tendo o incêndio 

destruído uma parte importante dos recursos e comprometido por muitos anos, as fontes de rendimento, já 

de si escassas, das populações residentes. Acresce que face à dimensão do fenómeno deverão ser 

repensadas as proibições estabelecidas pelo Dec.-Lei n.º 54/1991, de 8 de Agosto e pelo Dec.-Lei n.º 

34/1999, de 5 de Fevereiro, sob pena de penalizar duplamente as populações atingidas pelos incêndios. 

 

Gráfico 51 - Área Ardida na Região Algarve (ha) 

  Fonte: CCDR-Algarve 
 

A recuperação dos terrenos abrangidos por incêndios (áreas florestais), atendem à vasta legislação vigente e 

aos instrumentos de gestão territorial que concretizam as opções de nível nacional, regional e local de 

desenvolvimento sócio-económico e de conservação dos recursos naturais, sendo que, uma das medidas 

avançadas pelo Governo foi a Reforma Estrutural do Sector Florestal (RESF) e, respectivos normativos que 
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daí resultaram. As linhas orientadoras da RESF publicadas através da R.C.M. n.º 178/2003, de 17 Novembro 

são: 

- Criação de um novo modelo orgânico para o sector das florestas; 

- Reordenamento e gestão Florestal; 

- Financiamento e fiscalidade; 

- Reestruturação do sistema de defesa florestal contra incêndios; 

- Reflorestação das áreas ardidas. 

 

Uma grande parte destas medidas e acções foram já traduzidas em legislação e estão neste momento em 

fase de execução. Neste contexto, os principais instrumentos de gestão territorial que balizam as orientações 

estratégicas e as orientações regionais de reflorestação são: 

- PNPOT - Programa da Política de Ordenamento do Território, que estabelece as linhas estratégicas 

de desenvolvimento para o território de Portugal Continental (em elaboração); 

- PROT - Plano Regional de Ordenamento do Território, que desenvolve as estratégias territoriais 

regionais (PROT-Algarve. em processo de Revisão); 

- PROF - Planos Regionais de Ordenamento Florestal, que estabelecem a organização dos espaços 

florestais e regulam a sua utilização; 

- PEOT - Planos Especiais de Ordenamento do Território, que incluem os planos de ordenamento de 

albufeiras de águas públicas, de áreas protegidas e da orla costeira; 

- Plano Sectorial Relativo à implementação da Rede Natura 2000; 

- PDM - Planos Directores Municipais, que estabelecem o regime do uso do solo e os parâmetros de 

aproveitamento do solo e de garantia da qualidade ambiental; 

- São ainda considerados outros planos e estratégias com repercussão nos espaços florestais.46 

 

Neste contexto importa referir que relativamente ao PROF Algarve, a equipa de trabalho (Núcleo Florestal do 

Algarve47, a funcionar na Direcção Regional de Agricultura do Algarve) encontra-se a integrar as 

contribuições do ICN e da CCDR-Algarve, prevendo-se em Setembro uma reunião final com a Comissão de 

Acompanhamento do PROF e, em Outubro a promoção da discussão pública, com vista a concluir e aprovar 

o plano em Dezembro de 2005. 

 

                                                                        
46 Extraído de “Orientações estratégicas para a recuperação das áreas ardidas em 2003” – Out. 2004. 
47 Sendo a Direcção Geral dos Recursos Florestais – DGRF, instituída como a Autoridade Florestal Nacional. 
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Outra medida adoptada pelo Governo, a decorrer em paralelo e, em consonância com o referido PROF, é o 

Plano de Defesa da Floresta48, de carácter obrigatório e cuja coordenação e gestão cabe ao Presidente da 

Câmara Municipal. À data, o mencionado Plano de Defesa da Floresta do Concelho de Loulé, encontra-se a 

ser desenvolvido pela Câmara Municipal de Loulé e com o devido acompanhamento da Comissão Municipal 

de Defesa da Floresta contra incêndios, criada para o efeito. 

 

 

 

                                                                        
48 Dec.-Lei n.º 156/2004, de 30 de Jun. – estabelece as medidas preventivas e acções a desenvolver no âmbito do Sistema Nacional 

de Prevenção e Protecção da Floresta contra incêndios. 



 

 

 

REVISÃO DO PDM DE LOULÉ 
 

DPGU| DPOT 
   

151|154

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.E.E.E. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O PDM de Loulé ratificado por R.C.M. n.º 81/1995, de 24 de Agosto e, alterado por R.C.M. n.º 66/2004, de 26 

de Maio, constitui, desde a sua entrada em vigor, o instrumento fundamental de gestão do território concelhio 

que, teve o mérito de clarificar as regras de uso, ocupação e transformação do solo, definindo o quadro 

orientador para a gestão urbanística e para as acções de planeamento a desenvolver. 

 

Contudo, decorridos dez anos sobre a entrada em vigor do PDM, reconhece-se que o plano apresenta 

insuficiências decorrentes nomeadamente, da evolução das perspectivas de desenvolvimento económico e 

social que lhe estão subjacentes, da entrada em vigor de legislação que em muitos casos afecta os 

normativos e as opções constantes do PDM e, da desactualização e falta de pormenor da cartografia sobre a 

qual foi elaborado o plano.  

 

Da avaliação preliminar efectuada no presente Relatório é possível concluir que 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, conforme decorre dos indicadores de caracterização abordados no 

presente documento. Porém 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.  

 

As referidas alterações interferiram directamente na concretização de alguns dos objectivos definidos e na 

evolução das perspectivas de desenvolvimento económico e social, dificultando e/ ou inviabilizando mesmo 

algumas das opções definidas no PDM. A esse propósito refira-se, como exemplo: 

- No campo das medidas/acções propostas no PDM de Loulé, é preciso sublinhar as dificuldades que 

existem para implementação de alguns dos grandes equipamentos referidos no artº 34º do 

Regulamento do PDM, embora se reconheça também que a dinâmica sócio-económica e política 

impôs a concretização de outros equipamentos inicialmente não previstos. 

 

- Em termos estratégicos, algumas das medidas propostas no PDM de Loulé, embora decorram de 

orientações definidas pelo PROT-Algarve e demais legislação aplicável e tenham sido objecto de 

consenso em sede de elaboração e aprovação do PDM, revelam dificuldades de concretização, por 

factores exógenos ou endógenos à autarquia, sobre os quais é preciso reflectir. 
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São exemplo dessa situação, o planeamento das UOPG (no litoral) e das AAT (no barrocal e 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. 

 

É também de referir a crescente dificuldade que a CML, à semelhança de outras autarquias, enfrenta 

na actividade de planeamento dos aglomerados urbanos existentes e de outras zonas urbanas e 

urbanizáveis, face ao complexo e moroso processo de elaboração e aprovação dos Planos de 

Urbanização e de Pormenor e à inexistência de informação de base actualizada (por exemplo 

cartografia e cadastro), factos que se traduzem em termos práticos, na perpetuação do modelo de 

gestão urbanística assente numa gestão casuística, com as dificuldades inerentes a soluções desta 

natureza. 

 

- O próprio fenómeno da edificação dispersa acaba por ser potenciado pelas dificuldades de 

planeamento dos aglomerados urbanos existentes, face ao preço proibitivo dos terrenos, decorrente 

dos processos especulativos e, face à qualidade e tipo de oferta do edificado, aspectos que 

contribuem para o aumento da apetência por espaços alternativos, menos onerosos e menos 

localizados fora dos aglomerados urbanos. 

 

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, facto que deverá ser ponderado, considerando entre outros aspectos, as 

questões relacionadas com o envelhecimento e despovoamento do interior do Concelho, com os 

riscos associados aos incêndios e à segurança dos cidadãos, mas também, com os custos ambientais 

e de manutenção e/ ou construção de infra-estruturas de saneamento que permitam assegurar a 

qualidade de vida das populações. 

 

- 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 pelas implicações 

negativas de que se revestem. 
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- Refira-se a este propósito que, os indicadores demográficos e sociais das Freguesias do interior do 

Concelho, apontam para o aumento da taxa de mortalidade e diminuição da taxa de natalidade e para 

a incapacidade de fixação de população, no mesmo período em que o Concelho de Loulé regista um 

aumento populacional, embora devido ao saldo migratório e não ao saldo natural, concentrado nas 

freguesias do litoral que apresentam maior atractividade, face à melhor qualidade de vida que os 

indicadores estudados reflectem. 

 

Estes e outros aspectos deverão ser acautelados na Revisão do PDM, atento aos novos desafios 

estratégicos que se colocam, em termos económicos, (impostos pelo fenómeno da globalização e da 

concorrência no espaço comunitário), em termos energéticos, (face à necessidade crescente de aposta nas 

energias renováveis que requerem espaço no território) e, em termos ambientais (incluindo nestes também 

os riscos associados às catástrofes naturais que ocorrem com maior frequência), sem esquecer as vertentes 

social e cultural, enquanto indicadores importantes da melhoria da qualidade de vida da população do 

Concelho, património inalienável de qualquer território.  

 

Assim, os novos objectivos a definir para a Revisão do PDM, devem resultar das opções estratégicas de 

desenvolvimento do Concelho, numa óptica de sustentabilidade, respondendo às necessidades do presente, 

sem comprometer a capacidade das gerações futuras de responderem às suas próprias necessidades. Estas 

opções estratégicas devem atender aos diversos planos, programas e projectos com incidência na área de 

intervenção do PDM e, devem permitir sustentar as propostas de alteração à classificação e qualificação do 

solo que resultem necessárias para a concretização dos objectivos a alcançar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


