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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui a Proposta de Estratégia que consubstanciará a Proposta de 
Ordenamento da Revisão do Plano Director Municipal (PDM) de Loulé. Os trabalhos para a 
revisão do PDM de Loulé tiveram o seu início com a elaboração dos Estudos de Caracterização e 
Diagnóstico (ECD) para a Revisão do Plano Director Municipal (PDM) de Loulé no âmbito dos 
quais, no Relatório da Fase 2, foi apresentada uma primeira proposta de Linhas de Orientação 
Estratégica (LOE) para a elaboração do PDM, baseadas no quadro estratégico global de 
intervenção e no diagnóstico sectorial e integrado da situação actual, identificando ainda os 
elementos estruturantes do concelho. 

A metodologia utilizada naquele documento encontra-se representada na figura seguinte, e é 
constituída por:  

•••• Quadro Estratégico Global de Intervenção - que assenta na análise das principais orientações 
estratégicas para o concelho de Loulé. Foram detalhadas as orientações do Plano Regional de 
Ordenamento do Território do Algarve bem como os Projectos de Acção da Estratégia de 
Sustentabilidade do Concelho de Loulé, para a qual foi descrito o contributo da revisão do PDM 
de Loulé, quer ao nível dos ECD quer ao nível da proposta de ordenamento do PDM. 

•••• Diagnóstico Sectorial - que consiste nas fichas de diagnóstico sectorial para as diversas 
temáticas abordadas nos ECD. Foram sistematizados os principais elementos de 
caracterização e a evolução no período de vigência do PDM, tendo-se procedido à identificação 
de pontos fortes, fracos, potencialidades e ameaças.  

•••• Diagnóstico Integrado – que consiste na sistematização do diagnóstico sectorial (organizada 
em sistema ambiental, sistema socio-cultural e sistema económico) e na identificação dos 
elementos estruturantes decorrentes do diagnóstico sectorial, considerando o enquadramento 
estratégico global.  

Com base nestes elementos foram, então, definidas as LOE para a elaboração do PDM, tendo 
ainda sido apresentada uma matriz de avaliação global onde se procedeu ao cruzamento dos 
elementos estruturantes com os vários sistemas bem como à aferição da sua relevância a nível 
territorial para a elaboração da proposta de ordenamento. 
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Figura 1.1 – Esquema Metodológico da Fase 2 dos Estu dos de Caracterização e Diagnóstico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retirado de: Estudos de Caracterização e Diagnóstico no Âmbito da Revisão do PDM de Loulé, Fase 2 – Diagnóstico Integrado da Situação 

Actual, Relatório, Abril de 2009. 

 

A proposta de LOE apresentada naquela Fase e os restantes elementos dos ECD constituem o 
ponto de partida para a definição da estratégia  para a Revisão do PDM, apresentada no 
presente documento. 

Este documento é constituído por uma proposta de Linhas Orientadoras do Plano , a submeter a 
apreciação pelo Executivo Camarário, e por uma proposta de cenários alternativos . 

A partir destes elementos, será possível proceder à definição do Modelo de Ordenamento, que 
consistirá numa espacialização da estratégia e representação dos elementos estruturantes do 
território, e ao desenvolvimento do Relatório de Definição de Âmbito referente à Avaliação 
Ambiental Estratégica da Revisão do PDM, elementos que integram também a Fase 1 – Estudo 
Prévio da Proposta de Ordenamento da Revisão do PDM de Loulé.  
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2. LINHAS ORIENTADORAS DO PLANO 

2.1. ENQUADRAMENTO  

Na Fase 2 dos ECD foi apresentada uma primeira proposta de LOE, que se apoiou num Quadro 
Estratégico Global de Intervenção, que considerou essencialmente os seguintes instrumentos de 
gestão territorial e planos estratégicos: 

•••• O Programa Nacional da Política do Ordenamento do Território - PNPOT;  

•••• O Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve - PROT Algarve; 

•••• A Estratégia de Sustentabilidade do Concelho de Loulé - ESCL; 

•••• O Programa Operacional Regional do Algarve - PORA 2007-2013, elaborado com base no 
documento Algarve – Estratégia de Desenvolvimento. 

Naquela fase, procedeu-se ao cruzamento das orientações decorrentes destes diferentes planos, 
em particular: 

•••• Os Objectivos Estratégicos de Desenvolvimento para o Algarve; 

•••• As Opções Estratégicas do PROT Algarve; 

•••• Os Eixos de Desenvolvimento para o Algarve definidos no PORA; 

•••• E os Objectivos de Sustentabilidade para o Concelho de Loulé, definidos na ESCL, 

que se encontram representadas no quadro seguinte, revelando a coerência das orientações 
estratégicas para a região e concelho de Loulé. 
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Figura 2.1 – Quadro Estratégico Global de Intervenç ão – Análise de Coerência das Orientações 

PNPOT PROT PORA ESCL 
Objectivos Estratégicos de 

Desenvolvimento para o Algarve 
e Opções Estratégicas territoriais 

Opções Estratégicas Eixos de 
Desenvolvimento para o 

Algarve 

Objectivos de Sustentabilidade para o Concelho de L oulé 

1º Qualificar e diversificar o cluster  
Turismo/Lazer. 

Criar as condições de qualificação do turismo e 
promover a diversificação da economia e a 
emergência de actividades da sociedade do 
conhecimento. 

Valorizar as relações com o Alentejo, 
nomeadamente explorando complementaridades e 
sinergias no domínio do desenvolvimento turístico. 

2º Robustecer e qualificar a economia e 
promover actividades intensivas em 
conhecimento. 

Gerir a produção imobiliária, combatendo dinâmicas 
insustentáveis e salvaguardando o papel do sector 
da construção civil orientando-o para actividades de 
renovação e reabilitação. 

Robustecer as estruturas regionais de ensino 
superior e de I&D e prever os espaços para 
acolhimento de actividades empresariais baseadas 
no conhecimento e na inovação. 

Estruturar o sistema urbano regional na perspectiva 
do equilíbrio territorial e da competitividade, assente 
na afirmação de aglomerações urbanas 
policêntricas e no reforço da cooperação inter-
urbana. 

Promover a inserção competitiva do Algarve no 
contexto europeu, reforçando os factores de 
atracção de funções terciárias de âmbito nacional ou 
supra-nacional. 

Promover o desenvolvimento sustentável da pesca 
de da aquicultura como actividade relevante na 
valorização do mar e na estabilidade económica e 
social da zona costeira. 

Proteger os espaços agrícolas, incluindo as culturas 
tradicionais, e as áreas beneficiadas por 
aproveitamentos hidroagrícolas e de 
emparcelamento rural. 

3º Promover um modelo territorial equilibrado e 
competitivo. 

Aprofundar a cooperação transfronteiriça para a 
valorização do Guadiana e a estruturação do 
sistema urbano da fronteira. 

Assumir o papel estratégico das aglomerações de 
castro Marim-Vila Real de Santo António articulada 
com Tavira e de Faro-Loulé-Olhão e Portimão-
Lagos-Lagoa, incluindo a zona de charneira de 
Albufeira, para a inserção internacional da região e 
promover as condições de desenvolvimento de 
equipamentos e funções de projecção internacional. 

Controlar os processos de edificação dispersa e 
requalificar os espaços afectados. 

Implementar um modelo de mobilidade sustentável, 
que reforce a dimensão policêntrica do sistema 
urbano regional. 

Proteger e valorizar o património cultural e estruturar 
uma rede regional de equipamentos tendo em vista 
o desenvolvimento de uma base relevante de 
actividades culturais. 

Qualificar o espaço público e preparar programas 
integrados de renovação ou recuperação de áreas 
urbanas e turísticas em risco de degradação. 

Reforçar a coesão territorial e a valorização 
integrada de todos os territórios, em particular 
promovendo um modelo de ocupação sustentável 
para a Serra com prioridade para uma rede de pólos 
de excelência atractivos de actividades e usos 
inovadores. 

4º Consolidar um sistema ambiental sustentável 
e durável. 

Aproveitar de forma sustentável os recursos hídricos 
da região e garantir a qualidade da água. 

Assegurar o planeamento e a gestão integrados do 
litoral, visando nomeadamente a protecção da orla 
costeira e das áreas vitais para a rede ecológica 
regional, integrando este sector na cadeia de 
fornecimento das actividades turísticas. 

Assegurar o planeamento e a gestão integrados do 
litoral, visando nomeadamente a protecção da orla 
costeira e das áreas vitais para a rede ecológica 
regional. 

Garantir níveis elevados de protecção dos valores 
ambientais e paisagísticos e preservar os factores 
naturais e territoriais da competitividade turística. 

1- Sustentabilidade Ambiental, 
que traduz preocupações de 
protecção e valorização de 
recursos naturais e da 
biodiversidade. 

2 - Reequilíbrio Territorial, na 
qual se reflectem objectivos de 
coesão territorial e de fomento 
do desenvolvimento das áreas 
mais desfavorecidas do interior 
da Região. 

3 - Estruturação Urbana, através 
da qual se orienta o sistema 
urbano na perspectiva de uma 
melhor articulação com os 
espaços rurais, do reforço da 
competitividade territorial e da 
projecção internacional da 
Região. 

4 - Qualificação e Diversificação 
do Turismo, com o objectivo 
fundamental de melhorar a 
competitividade e a 
sustentabilidade do cluster 
turismo/lazer, evoluindo para 
uma oferta de maior qualidade e 
para uma maior diversidade de 
produtos turísticos. 

5 - Salvaguarda e Valorização 
do Património Cultural Histórico-
Arqueológico, que traduz o 
reconhecimento do potencial de 
aproveitamento deste recurso 
territorial. 

6 - Estruturação das Redes de 
Equipamentos Colectivos, que 
constituem elementos 
estruturantes da reorganização 
territorial da Região. 

7 - Estruturação das Redes de 
Transportes e Logística, numa 
lógica de competitividade e 
equilíbrio territorial e de melhor 
inserção nos espaços nacional e 
europeu. 

Qualificar, inovar e robustecer 
a economia: 

I - Diversificar e qualificar o 
cluster turismo / lazer. 

II - Robustecer e modernizar a 
economia regional. 

III - Reestruturar os modelos 
organizativos do tecido 
empresarial. 

IV - Desenvolver um nicho de 
serviços intensivo em 
conhecimento. 

Valorizar os recursos 
humanos e criar mais 
competências: 

V - Desenvolver um nicho de 
serviços intensivo em 
conhecimento. 

VI – Melhorar as qualificações 
dos jovens e dos adultos, 
valorizando as competências 
básicas e tecnológicas. 

VII – Fomentar iniciativas de 
desenvolvimento sócio-
económico de apoio à 
integração de grupos 
vulneráveis. 

VIII – Modernizar e Qualificar 
a Administração Pública da 
região. 

Promover um modelo 
territorial equilibrado e 
competitivo: 

IX – Promover um modelo 
territorial articulado e 
potenciador dos seus diversos 
espaços. 

X – Melhorar as 
acessibilidades e a 
mobilidade. 

XI – Completar as redes 
regionais de equipamentos. 

XII – Qualificar o espaço 
público e a paisagem. 

Consolidar um sistema 
ambiental sustentável: 

XIII – Completar e garantir 
infra-estruturas ambientais de 
qualidade. 

XIV – Criar níveis elevados de 
protecção ambiental. 

XV – Promover a participação, 
as boas práticas e políticas de 
informação e de educação 
ambiental. 

XVI – Implementar uma 
política de prevenção de 
riscos. 

 

Desenvolvimento Humano: 

- Consolidar os valores Sócio-Económicos do concelho, combatendo a 
pobreza a exclusão social e a descriminação. 

- Promover a coesão social e a responsabilidade individual assegurando a 
capacitação das comunidades locais. 

- Assegurar o acesso universal e os cuidados de saúde e incentivar politicas 
de apoio à população jovem e à natalidade. 

- Assegurar o acesso equitativo à habitação, serviços públicos, 
oportunidades de emprego, formação, informação e actividades culturais. 

- Assegurar que os valores culturais são reconhecidos e preservados, 
promovendo o conhecimento tradicional. 

- Melhorar a segurança da comunidade. 

Acessos e Mobilidade:  

- Reduzir a necessidade de utilização de transporte motorizado e individual. 

- Promover alternativas de mobilidade atractivas e acessíveis a todos. 

- Reduzir o impacto provocado pelo sector dos transportes no ambiente e 
saúde humana. 

- Melhorar as condições da rede viária. 

- Garantir a acessibilidade a todas as populações e locais, incluindo a 
pessoas portadoras de deficiência. 

Dinâmicas Territoriais: 

- Assegurar a integração da componente ambiental nos Planos, Programas 
e Projectos com incidências territoriais. 

- Promover um correcto ordenamento das áreas urbanas, incentivando a 
utilização de técnicas de construção sustentável e um desenvolvimento 
misto em termos de infra-estruturas. 

- Promover a regeneração e reutilização de áreas degradadas e a 
requalificação dos espaços urbanos. 

- Incentivar conservação e reabilitação do património Arquitectónico. 

- Promover um ordenamento sustentável do uso do solo e do 
desenvolvimento rural, assegurando densidades apropriadas e realçando a 
qualidade e as particularidades da paisagem. 

- Viabilizar e incentivar a fixação da população no interior. 

Gestão Sustentável: 

- Promover o uso racional e uma correcta gestão dos recursos naturais, 
garantindo uma partilha justa e equitativa dos benefícios provenientes 
desses recursos, em particular da zona costeira. 

- Assegurar a reflorestação e a reabilitação das áreas ardidas e prevenir o 
risco de incêndio. 

- Prevenir a erosão costeira e minimizar os seus efeitos. 

- Reduzir os níveis de poluição dos meios receptores e promover politicas 
de gestão ambiental eficiente no município nos domínios da água e 
resíduos. 

- Assegurar a conservação da natureza e biodiversidade e o uso eficiente 
dos recursos hídricos. 

- Assegurar o uso eficiente dos recursos energéticos e promover a utilização 
de formas renováveis de energia. 

- Promover a produção e consumo sustentáveis. 

Diversificação das Actividades Económicas: 

- Assegurar o dinamismo da economia Municipal. 

- Promover políticas que estimulem e suportem o emprego local e o 
empreendedorismo. 

- Promover um turismo sustentável. 

- Promover o equilíbrio entre o desenvolvimento turístico do interior e litoral. 

- Encorajar mercados para produtos locais. 

Governância e Capacidade Institucional 

- Assegurar uma gestão pública baseada nos princípios da precaução, 
equidade, subsidiariedade e sustentabilidade. 

- Assegurar a capacitação da administração pública do Concelho, 
promovendo o incremento da autonomia local e a desburocratização de 
processos. 

- Promover a cooperação e o estabelecimento de parceiros entre os 
diversos agentes, assegurando a responsabilidade dos decisores e co-
responsabilização dos cidadãos. 

- Facilitar o acesso do público à informação, permitindo a participação 
efectiva de todos os sectores da sociedade no processo de tomada de 
decisão. 

PNPOT - Programa Nacional da Política do Ordenamento do Território. PROT Algarve - Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve. Estratégia de Sustentabilidade do Concelho de Loulé – ESCL. PORA - 

Programa Operacional Regional do Algarve. 
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Neste contexto, e atendendo que o PROT Algarve se assume como o instrumento de gestão 
territorial que deverá nortear o desenvolvimento das propostas de ordenamento do Plano Director 
Municipal, na presente fase dos trabalhos, em que se procede à definição das Linhas de 
Orientadoras do Plano, propõe-se a sua organização em torno das Opções Estratégicas do PROT 
Algarve (Figura 2.2), apoiando-se nos seguintes elementos: 

•••• A reavaliação das Linhas de Orientação Estratégica (LOE) apresentadas na Fase 2 dos ECD, e 
os restantes elementos e as propostas constantes dos ECD1. 

•••• Os trabalhos relativos ao processo de Avaliação Ambiental Estratégica. 

•••• Outros Planos e Programas com interferência no território de Loulé, designadamente: o PNPOT 
- Programa Nacional da Politica de Ordenamento do Território; o POPNRF – Plano de 
Ordenamento do Parque Natural da Ria Formosa; o PSRN2000 – Plano Sectorial da Rede 
Natura 2000; e o QREN – Quadro de Referência Estratégico Nacional. 

•••• A transposição das orientações estratégicas associadas a cada Opção Estratégica do PROT 
Algarve para a estratégia de Revisão do PDM de Loulé. 

•••• O processo de participação e envolvimento. 

••••  A análise dos estudos e avaliações presentes na “Estratégia de Sustentabilidade do Concelho 
de Loulé” (ESCL), mormente o Diagnóstico Selectivo e a Estratégia de Acção para a 
Sustentabilidade. 

                                                           
 
1
 Os Estudos de Caracterização e Diagnóstico são constituídos por duas fases. A 1ª referente à caracterização dos diferentes domínios de análise, 

apresentada em 11 volumes:  
- Volume I - Enquadramento 
- Volume II - Análise Biofísica 
- Volume III – Sócio-economia 
- Volume IV - Turismo 
- Volume V - Equipamentos de utilização colectiva 
- Volume VI - Redes 
- Volume VII - Análise Urbanística  
- Volume VIII - Património 
- Volume IX - Qualidade Ambiental 
- Volume X – Participação 
- Volume XI – Informação Geográfica 
A 2ª Fase traduz-se no Relatório de Diagnóstico Integrado da Situação Actual, onde, são apresentados: o Quadro Estratégico Global de Intervenção; o 
Diagnóstico Sectorial, com a apresentação das fichas de diagnóstico referentes às diversas temáticas abordadas na Fase 1; o Diagnóstico Integrado da 
Situação Actual, organizado em sub-sistemas ambiental, sócio-cultural e económico; e por fim, a proposta de Linhas de Orientação Estratégica. 
A definição das Linhas Orientadoras do Plano, agora apresentada, apoia-se claramente nos estudos anteriormente desenvolvidos, em particular nos 
elementos que compõem o Relatório da Fase 2 – Diagnóstico Integrado da Situação Actual. 
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Figura 2.2 – Esquema proposto para a definição das Linhas Orientadoras do Plano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Face ao seu carácter de enquadramento são apresentadas, de seguida, as sete grandes Opções 
Estratégicas do PROT Algarve: 

•••• “Sustentabilidade Ambiental,  que traduz preocupações de protecção e valorização de 
recursos naturais e da biodiversidade; 

•••• Reequilíbrio Territorial,  na qual se reflectem objectivos de coesão territorial e de fomento do 
desenvolvimento das áreas mais desfavorecidas do interior da Região; 

•••• Estruturação Urbana,  através da qual se orienta o sistema urbano na perspectiva de uma 
melhor articulação com os espaços rurais, do reforço da competitividade territorial e da 
projecção internacional da Região; 

••••  Qualificação e Diversificação do Turismo,  com o objectivo fundamental de melhorar a 
competitividade e a sustentabilidade do cluster turismo/lazer, evoluindo para uma oferta de 
maior qualidade e para uma maior diversidade de produtos turísticos; 

••••  Salvaguarda e Valorização do Património Cultural Hi stórico-Arqueológico,  que traduz o 
reconhecimento do potencial de aproveitamento deste recurso territorial; 

•••• Estruturação das Redes de Equipamentos Colectivos,  que constituem elementos 
estruturantes da reorganização territorial da Região; 

•••• Estruturação das Redes de Transportes e Logística,  numa lógica de competitividade e 
equilíbrio territorial e de melhor inserção nos espaços nacional e europeu.” 
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Figura 2.3 – Opções Estratégicas do PROT Algarve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas opções estratégicas correspondem a linhas de intervenção estruturantes da organização, 
ordenamento e de desenvolvimento territorial da Região, traduzindo-se num conjunto de 
orientações estratégicas (Figura 2.3), que se encontram sistematizadas no quadro seguinte e que 
enquadram também a definição das Linhas Orientadoras para a Revisão do PDM de Loulé. 
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Quadro 2.1 – Opções e orientações estratégicas do PR OT Algarve 

Opções  Orientações Estratégicas 
Sistema do litoral: 

–  “Salvaguardar as áreas costeiras mais sensíveis, prevenir situações de risco e conter a urbanização 
massiva da faixa costeira sul.” 

Sistema Ambiental 

–  “Garantir a estrutura e função dos sistemas naturais e seminaturais, promover a conservação da 
natureza e da biodiversidade, assegurando a articulação recíproca com as actividades sócio-
económicas, recuperar a qualidade do espaço público e da paisagem e garantir a disponibilidade de 
recursos para o desenvolvimento.”  

S
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m
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Recursos Hídricos 

–  “Protecção e valorização da rede hidrográfica e das zonas ribeirinhas; 

– Promoção da qualidade das massas de água, considerando a água como suporte dos processos 
biológicos e a base do desenvolvimento sócio-económico das populações; 

– Salvaguarda dos aquíferos essenciais à sustentabilidade dos ecossistemas terrestres e aquáticos 
associados; 

– Protecção dos aquíferos, que continuam a assumir uma importância fundamental no abastecimento 
público, constituindo-se como reserva estratégica a mobilizar em situações de escassez (papel que o 
aquífero Querença-Silves tem assumido na ausência da Albufeira de Odelouca), além da importância 
que têm como suporte de actividades económicas, de que se destaca a agricultura, mantendo o regadio 
particular a partir de águas subterrâneas, cuja dimensão é presentemente superior ao regadio público a 
partir de águas superficiais; 

– Garantia de origens de água fiáveis, em termos quantitativos e qualitativos, para a sustentabilidade das 
actividades económicas; 

– Garantia de elevados níveis de qualidade nos serviços de saneamento básico; 

– Mitigação dos riscos associados a situações hidrológicas extremas; 

– Implementação de uma política de uso eficiente da água; 

– Adopção de normas de ordenamento do território consentâneas com a protecção dos recursos hídricos.” 

R
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– “Controlo das pressões de urbanização sobre o litoral e promoção do potencial de desenvolvimento do 
interior da Região, reorientando a oferta turística e criando condições de desenvolvimento das 
actividades económicas associadas aos espaços rurais; 

– Combate à desertificação e ao abandono das áreas rurais, promovendo a fixação da população activa 
através quer do aumento das oportunidades de emprego locais, quer da melhoria das acessibilidades às 
áreas de maior concentração económica da Região, quer ainda de usos e práticas agrícolas e florestais 
que combatam os processos que conduzem à desertificação; 

– Promoção de melhorias significativas na qualidade de vida da população residente nos territórios do 
interior da Região, nomeadamente no que respeita às condições de habitação, à cobertura das infra-
estruturas e equipamentos colectivos e ao desenvolvimento das actividades comerciais e culturais; 

– Criação de medidas de discriminação positiva dos territórios do interior no âmbito dos instrumentos de 
gestão territorial; 

– Valorização do património natural, paisagístico e cultural específico das áreas do interior, dinamizando 
actividades económicas associadas devidamente integradas nos circuitos comerciais e turísticos da 
Região; 

– Consolidação do sistema urbano do interior, explorando sinergias e funções de articulação entre 
diversos espaços.” 

Nota: “Estas orientações estratégicas implicam a definição de um modelo de desenvolvimento 
especificamente concebido para as áreas do interior (…)”. 
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Opções  Orientações Estratégicas 
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– “Incremento da escala do sistema urbano regional, através do fomento de economias de aglomeração e 
de uma organização mais policêntrica, assegurando um elevado nível de competitividade, fortes 
relações de complementaridade inter-urbana e uma boa inserção nas redes urbanas nacional, ibérica e 
europeia; 

– Contenção do preenchimento urbano da faixa costeira, assegurando espaços livres de ligação entre a 
costa, o barrocal e a serra, não apenas nas áreas que possuem zonas húmidas, rias ou áreas com 
estatuto de protecção, mas também em áreas que constituem as estruturas ecológicas urbanas; 

– Estabelecimento de relações frutuosas com os espaços rurais, removendo as pressões excessivas de 
construção residencial que conflituam com a actividade turística e com a qualidade urbanística e 
arquitectónica; 

– Definição de novos modelos de edificabilidade adequados aos territórios do interior, apoiados na 
estruturação e crescimento dos aglomerados urbanos existentes, incluindo os aglomerados, núcleos e 
montes rurais; 

– Estabelecimento de um regime de proibição para a edificação dispersa fora dos perímetros urbanos e 
para a edificação em zonas inundáveis ou sensíveis, recuperando e requalificando as áreas existentes 
de edificação dispersa; a edificação isolada em solo rural deverá cingir-se à reconstrução e recuperação 
do património edificado e às necessidades das actividades produtivas em meio rural.” 
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Opções  Orientações Estratégicas 
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– “Acolhimento selectivo aos projectos de investimento em segmentos de maior valor acrescentado, 
introduzindo discriminações positivas para estimular o investimento em unidades de categoria superior 
no sentido da valorização da oferta; 

– Diversificação da oferta turística em termos de mercados e de produtos, mantendo o atractivo do sol, 
mar e praia e promovendo o surgimento de segmentos turísticos de maior sofisticação e um importante 
sector de «indústrias de ócio»; 

– Adopção de um conceito de produto turístico da Região constituído por vários elementos que se 
integram num sistema de actividades que se reforçam mutuamente por meio da criação de sinergias, 
sendo mais do que um mero portfolio de produtos, através do qual se afirma a competitividade do 
destino; 

– Redução da sazonalidade dos negócios turísticos, através da aposta em produtos principais e 
complementares cuja procura não se concentre apenas nos meses de Verão; 

– Promoção da imagem da Região nos planos cultural, patrimonial e histórico, de forma a criar a 
percepção de um espaço diversificado e valorizador dos produtos turísticos; 

– Desenvolvimento de actividades recreativas e de uma indústria criativa baseada no património cultural e 
histórico-arqueológico como um produto de consumo.” 

– “Desenvolvimento de produtos turísticos como os empreendimentos do tipo resort, que traduzem uma 
oferta mais qualificada e de maior valor acrescentado, o turismo de reuniões, incentivos e congressos, 
os estágios desportivos internacionais, o turismo náutico e de cruzeiros e os eventos desportivos e 
culturais internacionais. 

– Actuação concertada sobre os processos empresariais, designadamente ao nível do marketing, e-
Commerce e empreendedorismo regional.” 

– “Qualificação do litoral, valorização das frentes de mar e (re)qualificação das áreas edificadas em toda a 
faixa litoral; 

– Promoção da capacidade de desenvolvimento turístico dos territórios do interior (Costa Vicentina, Serra 
e Baixo Guadiana), para o que é fundamental compatibilizar os regimes territoriais aplicáveis e assumir 
compromissos equilibrados entre o turismo e os recursos territoriais, fomentando condições económicas 
para a fixação das populações; 

– Adaptação das figuras de empreendimentos de turismo em espaço rural a regimes mais flexíveis e 
consentâneos com as características regionais das propriedades e das construções tradicionais, 
promoção de empreendimentos em zonas rurais, considerando o património cultural histórico-
arqueológico como valor de identidade, e do turismo de aldeia; 

– Promoção da construção de empreendimentos turísticos fora dos perímetros urbanos segundo o modelo 
de Núcleo de Desenvolvimento Turístico.” 

– “Estabelecimento de compromissos dinâmicos entre o turismo e o ambiente e conservação da natureza, 
que dê eficácia a um relacionamento positivo, já que o turismo não só não deve agredir o ambiente e a 
natureza, como deve gerar recursos para a sua preservação e valorização, passando por uma 
contratualização entre promotores e a Administração e por medidas de compensação ambiental”. 

– Diversificar as origens dos fluxos turísticos e do perfil dos visitantes, a par com uma melhoria e extensão 
da oferta cultural, desportiva e outra, também a merecer algum planeamento inter-municipal. 
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Opções  Orientações Estratégicas 
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– “Protecção, salvaguarda, valorização e fruição do património cultural histórico-arqueológico e 
arquitectónico como factor de desenvolvimento, reconhecendo o seu valor como elemento de 
originalidade, diferenciação e afirmação de identidade e memória da Região; 

– Valorização e divulgação do turismo cultural e ambiental, e incorporação da componente cultural nos 
produtos turísticos actuais. A valorização, a divulgação e a animação dos elementos e espaços 
patrimoniais são essenciais e justificam a sua preservação, contribuindo de forma integrada para a 
qualificação da Região enquanto destino turístico, tanto mais que existe uma crescente apetência pelo 
turismo cultural como complemento de outras actividades; 

– Enquadramento valorativo do património urbano existente (Peça Gráfica 07), na medida em que o 
património construído em meio urbano é um dos elementos essenciais a considerar na requalificação 
urbana de áreas de forte identidade e coerência, na definição da expressão arquitectónica e na relação 
dos volumes edificados com os espaços públicos; o sucesso da requalificação urbana depende muito da 
capacidade de combinar harmoniosamente os diferentes espaços urbanos, especialmente nas áreas de 
renovação, mas também nas de expansão urbana, onde deve ser promovida a criação de novo 
património, quer resultante de intervenções qualificantes no espaço público, quer de projectos marcantes 
em termos de peças edificadas; 

– Preservação e recuperação de elementos patrimoniais da paisagem agrária e sua inserção nos 
programas de desenvolvimento rural; 

– Promoção do binómio património/educação e estímulo ao envolvimento e participação dos cidadãos na 
preservação dos bens patrimoniais, assumindo-se o património como elemento formativo e instrumento 
privilegiado de diálogo com o meio.” 
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– “O planeamento dos equipamentos colectivos de âmbito regional deve corresponder a um processo de 
estruturação do território do Algarve articulado com o desenvolvimento de uma rede urbana polinucleada 
e policêntrica, apoiada no reforço da dimensão funcional e de grande especialização dos centros 
urbanos.” 

Nota: Esta opção estratégica prevê um conjunto de equipamentos com incidência no concelho de Loulé, 
destacando-se: o Parque Temático da Mina do Sal; o Hospital Central do Algarve; o Centro de Congressos 
do Algarve, sendo os dois últimos identificados no conjunto de intervenções prioritárias definidos pelo PROT 
Algarve.  
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– “Promoção do ordenamento da logística entendida como sistema de infra-estruturas e actividades 
fundamentais para assegurar as necessárias condições de serviço às empresas de comércio, 
distribuição e transporte de mercadorias que operam na Região, através da criação de uma rede 
regional de áreas de logística e de localização empresarial; 

– Melhoria do sistema de transportes, numa perspectiva de complementaridade dos seus vários modos e 
interfaces, enquanto suporte físico e funcional das acessibilidades externa e interna da Região, 
proporcionando o adequado desempenho das funções associadas ao novo modelo territorial.” 

2.2. TRADUÇÃO PARA A PROPOSTA DE ORDENAMENTO DO PDM DE LOULÉ DAS OPÇÕES 

ESTRATÉGICAS DO PROT ALGARVE  

2.2.1. Sustentabilidade Ambiental 

A Sustentabilidade Ambiental enquadra as preocupações de protecção e valorização de recursos 
naturais e da biodiversidade bem como a consolidação de um modelo de desenvolvimento 
ambientalmente sustentado, que considera a conservação da natureza e da biodiversidade como 
factor de oportunidade no desenvolvimento das actividades económicas. 
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O concelho de Loulé caracteriza-se pela riqueza e diversidade da sua paisagem, determinada pela 
sucessão em faixas aproximadamente paralelas das três sub-regiões, biológica e 
geomorfologicamente distintas, Litoral, Barrocal e Serra.  

O Município de Loulé apresenta também uma forte representatividade de áreas com elevado 
interesse ecológico e conservacionista, verificando-se que cerca de metade do seu território se 
encontra classificado como Rede Natura 2000. 

Porém, as áreas classificadas do Litoral (onde se inclui a área abrangida pelo Parque Natural da 
Ria Formosa) exibem uma forte pressão humana, função da concentração urbanística, turística e 
de outras actividades económicas. A pressão sob os valores naturais do interior assume 
características diferentes das pressões no litoral, destacando-se como principais pressões: os 
fogos florestais, a disseminação de sucatas, e as áreas de exploração de inertes e deposição não 
controlada de Resíduos de Construção e Demolição. 

O litoral do concelho caracteriza-se, ainda, por elevadas velocidades de evolução da linha de 
costa e das arribas arenosas condicionadas por factores naturais adversos e respostas rápidas a 
obras de engenharia na costa, com impacte directo em áreas urbanas e infra-estruturas turísticas. 

Ao nível da qualidade ambiental, de um modo geral, pode ser identificada uma evolução recente 
francamente positiva, decorrente das maiores exigências estabelecidas pela legislação ambiental 
aplicável a cada sector e, igualmente, dos investimentos efectuados, designadamente, ao nível da 
reabilitação e modernização de infra-estruturas de tratamento de águas residuais domésticas e da 
gestão de resíduos sólidos urbanos.  

Face ao exposto, enquadram-se nesta opção estratégica as seguintes linhas orientadoras para a 
revisão do PDM de Loulé: 

•••• Proteger e valorizar os recursos naturais e a biodiversidade e delineamento de corredores 
ecológicos que assegurem a continuidade dos processos ecológicos entre as áreas nucleares 
(Parque Natural da Ria Formosa e sítios da Rede Natura 2000: Ria Formosa/Castro Marim, Rio 
Guadiana, Ribeira de Quarteira, Barrocal e Caldeirão) e entre os territórios do interior e do 
litoral.  

•••• Compatibilizar as actividades humanas com a conservação dos valores naturais das áreas de 
elevado valor conservacionista, tendo a conservação da natureza e da biodiversidade como um 
factor de desenvolvimento social e económico. 

•••• Conservar e valorizar a diversidade paisagística agro-florestal, designadamente através da 
promoção da ocupação das zonas de serra com montados de azinho e sobro e das zonas do 
barrocal com pomares de sequeiro tradicionais (alfarrobeira, amendoeira e figueira), 
promovendo a preservação, e assegurando a promoção de uso múltiplo e a conservação da 
paisagem agro-florestal, com criação de incentivo à exploração de pomares de sequeiro 
tradicionais. 

•••• Traduzir à escala municipal a Estrutura Regional de Protecção e Valorização Ambiental, que 
integre áreas verdes de protecção, enquadramento recreio e lazer, em articulação com os 
diferentes elementos de património natural e cultural apoiados por redes de percursos pedonais 
e cicláveis, de modo a constituir uma estrutura contínua que penetre nas áreas urbanas e 
urbanizáveis, contribuindo para a identidade dos espaços públicos através da 
complementaridade das funções existentes, ou instalação de novas funções. 
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•••• Defender e valorizar as áreas florestais na serra e pomares de sequeiro tradicionais no 
barrocal, cujo interesse ultrapassa em muito o valor económico das produções, constituindo um 
património que urge defender e valorizar, associado à promoção da limpeza das florestas, do 
reordenamento florestal e da abertura de aceiros, tendo em vista a minimização de riscos 
associados aos fogos florestais. 

•••• Integrar as disposições previstas no POOC Vilamoura-Vila Real de Santo António, 
nomeadamente faixas de risco e de protecção de litoral arenoso e arribas e respectivos 
condicionamentos à construção, que são adequadas à prevenção dos efeitos da erosão 
costeira, e em conformidade com o disposto no PROT Algarve. 

•••• Redelimitar a Reserva Agrícola Nacional (RAN) (face às discrepâncias identificadas nos ECD) 
e a Reserva Ecológica Nacional (REN) (face à legislação entretanto publicada), tendo em vista 
a salvaguarda da generalidade dos recursos fundamentais que se pretendem proteger. 

•••• Avaliar as zonas identificadas com maior risco sísmico, bem como as áreas inundáveis. Nestas 
últimas, garantir a sua limpeza e a não ocupação dos respectivos leitos e margens, devendo 
ser consideradas como factor a ter em conta cumulativamente com outros factores 
condicionantes do uso do solo. 

•••• Tratar a disseminação de sucatas, abandono de áreas de exploração de inertes e deposição 
não controlada de Resíduos de Construção e Demolição. 

•••• Promover o aproveitamento das potencialidades locais de produção de energias renováveis, 
mormente eólica e solar, indicando as zonas mais aptas e com maior potencial para seu 
aproveitamento, para fazer face ao grande crescimento da procura de electricidade e contribuir 
para a sustentabilidade energética do concelho, tornando também mais competitivas as 
empresas e a economia. 

2.2.2. Reequilíbrio Territorial e Estruturação Urbana 

Para a definição das linhas orientadoras da revisão do PDM de Loulé, por uma questão de 
operacionalização, optou-se pela junção das opções estratégicas do PROT Algarve associadas ao 
“Reequilíbrio Territorial” e “Estruturação Urbana”. Estas traduzem-se no fomento da coesão 
territorial, no desenvolvimento das áreas de interior mais desfavorecidas e na orientação do 
sistema urbano na perspectiva de uma melhor articulação com os espaços rurais. 

O concelho de Loulé é marcado por um acentuado crescimento demográfico, resultante de uma 
acrescida concentração populacional nas freguesias de Quarteira e São Clemente. Este é todavia, 
acompanhado por uma perda populacional nas restantes freguesias, traduzindo-se num forte 
desequilíbrio litoral-interior, e em particular no despovoamento da Serra. 

A atractividade turística do litoral do concelho justifica a ocorrência de fortes acréscimos na 
população estrangeira e contribui para o crescimento daquelas freguesias, enquanto nas 
freguesias do interior a evolução demográfica encontra-se condicionada pela saída dos jovens e 
progressivo envelhecimento da população. 
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As freguesias do interior exibem carências de espaço efectivamente livre para construção, face à 
delimitação de alguns espaços urbanizáveis em zonas inaptas à construção, especulação 
imobiliária e inexistência de bolsas de terrenos para venda. Por seu turno, nas freguesias do litoral 
regista-se uma forte dinâmica urbanística evidenciada pela elevada ocupação do espaço urbano, 
sendo elevado o grau de comprometimento/ocupação do solo urbano no concelho. Justifica-se, 
assim, a necessidade de reequacionar a delimitação do solo urbano e eventuais áreas de 
expansão no âmbito da revisão do PDM.  

Neste domínio pretende-se evidenciar as situações associadas à distribuição das actividades e 
funções pelo território, destacando a necessária estruturação da edificação actualmente dispersa e 
o desenvolvimento de uma rede urbana coesa e competitiva capaz de dinamizar o robustecimento 
da economia do município de acordo com o modelo territorial do PROT Algarve.  

Face ao exposto, enquadram-se nesta opção estratégica as seguintes linhas orientadoras para a 
revisão do PDM de Loulé  

•••• Reavaliar a delimitação dos perímetros urbanos, atendendo às características físicas e urbanas 
existentes e planeadas, bem como às necessidades justificadas pelos indicadores relativos ao 
grau de ocupação/comprometimento visando fomentar potenciais dinâmicas de crescimento 
dos aglomerados da Serra e do Barrocal e reorientar a procura de edificação dispersa. 

•••• Promover a estruturação da edificação actualmente dispersa criando perímetros urbanos em 
áreas onde a actual densidade de ocupação determine a sua necessidade de infra-
estruturação. 

•••• Identificar os eixos de desenvolvimento: (i) Loulé-Almancil-Quarteira; (ii) Loulé-Parque das 
Cidades-Aeroporto (Faro); (iii) Loulé em articulação com Serra-barrocal e litoral. 

•••• Reforçar o investimento na cidade de Loulé, que encontrando-se inserida na aglomeração 
urbana de Faro-Loulé-Olhão, deverá contribuir para gerar economias de aglomeração e para o 
desenvolvimento de um sistema policêntrico. Acresce o desenvolvimento de uma rede urbana 
coesa e competitiva capaz de dinamizar o robustecimento da economia do município de acordo 
com o modelo territorial do PROT Algarve através da afirmação da Aglomeração Urbana 
Principal, onde se inserem, além da cidade de Loulé, a cidade de Quarteira e a vila de 
Almancil, bem como a promoção e valorização dos centros tradicionais do município de Loulé 
inseridos no Eixo de Articulação Transversal Serrano, designadamente, Salir, Benafim e Alte.  

•••• Concretizar uma nova centralidade resultante da implementação dos equipamentos previstos 
para o Parque das Cidades. 

•••• Identificar novas áreas industriais/empresariais criando actividades produtoras de riqueza e de 
emprego, implementar a zona industrial de Boliqueime e a Área de Localização Empresarial de 
Almancil e reforçar a zona empresarial/ industrial de Loulé. 

•••• Proceder à elaboração de planos municipais de ordenamento do Território (PMOT) para as 
sedes de freguesia como instrumentos de desenvolvimento e qualificação: aglomerados mais 
competitivos para acolher/fixar novos investimentos, actividades e população, que contribuam 
para consolidar as funções que desempenham a nível concelhio e a nível regional, ou para 
desenvolver novas funções que permitam a sua sustentabilidade a médio e longo prazo, 
contribuindo para a criação de áreas piloto infra-estruturadas. 
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•••• Desenvolver um modelo de ordenamento dos espaços agrícolas que contribua para o apoio à 
manutenção da actividade agrícola em meios marcadamente rurais, designadamente de 
empresas/empresários agrícolas de pequena/média dimensão. 

••••  Contribuir para reforçar a organização, associação e iniciativa dos agricultores, nas vertentes 
socioeconómica e socioprofissional e dos demais agentes do desenvolvimento rural, 
considerando-os protagonistas e parceiros de primeira importância na definição e 
concretização da nova estratégia de desenvolvimento. 

•••• Reduzir a dependência do ciclo do imobiliário, através da revitalização e desenvolvimento de 
outras actividades económicas cujo potencial seja reconhecido no concelho de Loulé. 

•••• Enquadrar a importância da indústria extractiva como principal fonte de inertes para as obras 
desenvolvidas no concelho, bem como a importância da pesca associada ao Porto de Pesca de 
Quarteira. 

•••• Contrariar a densificação urbana da faixa costeira com a criação de espaços verdes de 
descompressão, equilíbrio ambiental e enquadramento paisagístico, bem como a excessiva 
dispersão urbana do barrocal. 

•••• Contribuir para a implementação do modelo de Núcleos de Desenvolvimento Económico 
(NDE), previstos no PROT Algarve. 

2.2.3. Qualificação e Diversificação do Turismo 

A Qualificação e Diversificação do Turismo assume como objectivo primordial a melhoria da 
competitividade e a sustentabilidade do cluster turismo e lazer, evoluindo para uma oferta de maior 
qualidade e para uma maior diversidade de produtos turísticos. 

No diagnóstico efectuado nos ECD sobressaiu uma forte dinâmica económica baseada num 
“boom” imobiliário ligado à promoção turística, que se evidencia também na actividade bancária e 
no crescimento das receitas municipais. 

Este desenvolvimento turístico assenta numa forte especialização no turismo de sol e praia e 
também do golfe, exibindo uma forte concentração da oferta turística no litoral. Destaca-se aqui a 
existência de uma oferta muito significativa de camas “paralelas” (não licenciadas) como uma das 
respostas à crescente procura turística a preços mais competitivos. Todavia, o concelho é também 
caracterizado pelo forte protagonismo do “Triângulo Dourado” (designação adoptada pelo sector 
imobiliário), formado pelo conjunto de Vilamoura, Quinta do Lago e Vale do Lobo em termos de 
turismo de qualidade (em crescimento no concelho de Loulé). 

Neste contexto, destaca-se a importância do Golfe, que estando associado à componente 
imobiliária, se apresenta como um dos motores de desenvolvimento e atracção da procura turística 
do concelho, com 12 Campos de Golfe, mais de 72.000 jogadores e 40.000 visitantes anuais. 

As freguesias da Serra e do Barrocal apresentam uma reduzida atractividade turística, em parte 
devido à fraca oferta de alojamento, exibindo um conjunto de potencialidades turísticas ainda por 
explorar, que poderão contribuir para a redução do fenómeno de despovoamento do interior. 
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Além de uma aposta no turismo de qualidade e unidades hoteleiras de excelência, é fundamental 
requalificar a oferta hoteleira existente no litoral, e diversificar a oferta instalando unidades no 
Barrocal e na Serra de forma a promover a dinamização económica e social destes territórios. 

O despovoamento do interior reflecte também o forte impacto do abandono da prática agrícola, 
tendência representada pela redução do número total de explorações agrícolas e da superfície 
agrícola utilizada no concelho. Destaca-se, porém, a existência de um conjunto de produtos 
agrícolas tradicionais e gastronómicos de qualidade e especificidade reconhecida (mel, alfarroba, 
amêndoa, figo,..), com potencial para certificação, cuja concretização poderá contribuir para o 
reforço do sector e da economia das freguesias do interior. 

Estando subjacente o conceito de qualificação e diversificação do Turismo, destaca-se a 
necessária aposta no Turismo de Qualidade, na qualificação do Turismo Residencial e Imobiliária 
do Lazer existente, bem como na diversificação das origens dos fluxos turísticos e do perfil dos 
visitantes. Tendo como ponto de partida o elevado potencial dos sistemas de vistas do concelho, 
considera-se determinante a aposta em percursos turísticos temáticos baseados nas riquezas 
paisagísticas e culturais, bem como no aproveitamento turístico de situações pontuais, como é o 
caso das Minas de Sal Gema (Campina de Cima) na cidade de Loulé. 

Face ao exposto, enquadram-se nesta opção estratégica as seguintes linhas orientadoras para a 
revisão do PDM de Loulé:  

••••  Prosseguir uma política ambiental exigente, como parte de uma estratégia de maior 
qualificação da oferta turística, sobretudo no que se refere à conservação do eco-sistema no 
interior e à protecção do litoral. 

•••• Apostar no Turismo de Qualidade, reforçando a qualificação da situação existente, 
designadamente do Turismo Residencial e Imobiliária do Lazer existente na faixa costeira, de 
modo a contribuir para a qualificação de todo o litoral, usufruindo das praias, localização, clima, 
infra-estruturas e equipamentos. 

•••• Analisar/estudar os limites dos Espaços de Ocupação Turística (EOT) e estudar e ponderar as 
orientações para os Núcleos de Desenvolvimento Turístico (NDT), de modo a valorizar, 
diversificar e qualificar a oferta hoteleira assim como um correcto ordenamento do território. 

•••• Apostar na diversificação do Turismo, considerando as excelentes condições e potencialidades 
para turismo de saúde; turismo termal; turismo sénior; turismo de negócios; short-breaks; 
turismo de natureza (ecoturismo); turismo náutico; turismo desportivo; turismo cultural; etc.. 

•••• Aprofundar a ligação entre o sector agrícola (enquanto fornecedor de produtos locais para a 
gastronomia e produção e transformação de produtos tradicionais de qualidade) e a actividade 
turística, que conjuntamente com a aposta em percursos turísticos temáticos baseados nas 
riquezas paisagísticas e culturais, o desenvolvimento de alojamento de Turismo em Espaço 
Rural e Turismo de Habitação e a criação de NDT de qualidade e estrategicamente 
enquadrados no concelho, possam dinamizar o turismo na Serra e Barrocal, e ser uma 
verdadeira alternativa ao turismo e equipamentos da faixa costeira. 

••••  Reforçar a divulgação do património natural e cultural e consciencializar a população local e os 
serviços da necessidade de maior cautela na preservação dos valores existentes e/ou a criar 
(Turismo Cultural), garantindo o futuro das gerações, garantindo a articulação com a 
reabilitação urbana com a actividade turística. 
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•••• Proceder ao aproveitamento turístico das Minas de Sal Gema (Campina de Cima) na cidade de 
Loulé como pólo turístico inovador, a incluir equipamento de saúde (SPA para tratamento de 
doenças respiratórias), componente cultural (escola de escultura) e parque temático com o 
respectivo apoio hoteleiro. 

•••• Requalificar e valorizar a Ria Formosa como um pólo de desenvolvimento económico e turístico 
sustentável, ligado à fruição da natureza, com todos os cuidados inerentes a um território de 
grande sensibilidade de modo a garantir a sua conservação futura. 

•••• Viabilizar a construção de novos campos de Golfe que aumente a oferta, tornando o concelho 
mais competitivo, e um destino internacional da modalidade, e garantir a oferta hoteleira 
adequada, em quantidade e qualidade na sua proximidade e de outros equipamentos turísticos 
de excelência, incentivando a sua diversificação principalmente de vocação e classificação 
turística. 

•••• Tirar partido da proximidade do mar e existência da Marina de Vilamoura, internacionalmente 
conhecida, para desenvolver a Náutica de Recreio e demais actividades marítimas, incluindo as 
desportivas assim como serviços e actividades complementares. 

•••• Consolidar e requalificar os empreendimentos da Quinta do Lago, Vale de Lobo e Vilamoura. 

•••• Promover a oferta de Parques de Campismo e de autocaravanismo em solo rural. 

2.2.4. Salvaguarda e Valorização do Património Cultural Hi stórico-Arqueológico 

A Salvaguarda e Valorização do Património Cultural Histórico-Arqueológico traduz o 
reconhecimento do potencial de aproveitamento deste recurso territorial. 

O património etnográfico louletano é abundante e diversificado e constitui uma mais-valia na 
articulação entre a ocupação humana e a paisagem natural, por outro lado a gastronomia 
tradicional do concelho é um dos ex-libris da cultura popular e corresponde a uma categoria de 
património particularmente atractiva do ponto de vista turístico. Desta forma, a simbiose entre o 
litoral, o barrocal e a serra e a especificidade gastronómica potencia a criação de percursos 
turísticos temáticos 

Acresce o facto de o património arqueológico se caracterizar por abundantes vestígios 
arqueológicos com uma grande diversidade de tipologias e cronologias. Destaca-se ainda o facto 
de os centros históricos dos núcleos urbanos constituírem sítios arqueológicos per si e as áreas 
com potencial arqueológico subaquático documentadas ao longo da extensa faixa litoral do 
concelho. 

Face ao exposto, enquadram-se nesta opção estratégica as seguintes linhas orientadoras para a 
revisão do PDM de Loulé:  

••••  Definir uma política concelhia de salvaguarda, conservação, restauro, recuperação, valorização 
e divulgação de monumentos, sítios arqueológicos, conjuntos urbanos, núcleos rurais 
tradicionais, equipamentos e áreas com interesse paisagístico-cultural. 
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••••  Integrar na Revisão do PDM os resultados da inventariação do património arqueológico, 
arquitectónico e etnográfico concelhio, procedendo à seriação da relevância das ocorrências 
documentadas, de forma a destacar os elementos particularmente notáveis.  

•••• Prever a realização de planos de pormenor de salvaguarda para conjuntos e sítios 
arqueológicos não classificados, aglomerados e conjuntos construídos com relevância 
arquitectónica e etnográfica, com delimitação clara dos ambientes urbano/rural. 

••••  Identificar, caracterizar e valorizar sítios/áreas patrimonial e paisagisticamente relevantes, 
ícones da integração harmoniosa da paisagem e do património (ex. Fonte Benemola, Ludo, 
Rocha da Pena, Quinta do Lago, Centros Históricos, Salinas) e promoção da salvaguarda das 
respectivas “marcas identificadoras (monumentos, conjuntos ou sítios)”. 

••••  Conceber estratégias eficazes de gestão do património arqueológico integrado no espaço rural, 
em conjuntos urbanos e em meio aquático. 

••••  Promover a requalificação, revitalização, valorização e dinamização dos conjuntos urbanos. 

••••  Valorizar a gastronomia regional contemplando a aposta na certificação de qualidade de 
produtos regionais e produção biológica (Alfarrobinha, unidades de produção de medronho, 
doces da Quinta do Freixo, etc.). 

••••  Definir criteriosamente o que é prioritário preservar e o que é possível preservar. Privilegiar o 
conceito de preservar, revelar os valores estéticos/históricos originais e valorizar a dupla função 
turística e educativa, de atracção de visitantes e o interesse social e acção cívica, num sentido 
supra individual, de benefício comunitário, de usufruto de um bem público, nomeadamente 
através integração do património nos circuitos e produtos turísticos, da oferta de roteiros 
temáticos e da descoberta de espaços culturais com potencial projecção internacional. 

••••  Incrementar a qualidade dos museus e demais equipamentos colectivos ligados ao património 
(aos sítios arqueológicos e monumentos, aos conjuntos urbanos antigos) passível de ser 
visitado, de forma a garantir a sustentabilidade das condições de conservação e do seu 
funcionamento em rede. 

••••  Contribuir para a integração do património concelhio na(s) rede(s) de monumentos, conjuntos 
urbanos e sítios arqueológicos da região algarvia. 

2.2.5. Estruturação das Redes de Equipamentos Colectivos 

As Redes de Equipamentos Colectivos constituem os elementos estruturantes do Modelo 
Territorial definido pelo PROT Algarve, que propõe a localização no concelho de Loulé de um 
conjunto de projectos de nível supra-municipal, promovendo a afirmação municipal ao nível da 
rede regional de equipamentos (e, consequentemente, ao nível da rede urbana regional).  

Por outro lado, o concelho enfrenta importantes desafios ao nível da resposta à procura de 
equipamentos colectivos, face à diversidade da procura territorial (desequilíbrio litoral-interior) e às 
novas exigências ao nível de taxas de cobertura e níveis de qualidade da oferta, considerando, 
além da população residente, também a população estrangeira e visitante. 

Neste sentido, e com vista a Estruturação das Redes de Equipamentos Colectivos, propõem-se as 
seguintes linhas orientadoras para a Revisão do PDM: 
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•••• Integrar os equipamentos de nível supra-municipal previstos pelo PROT Algarve para o Parque 
das Cidades – Hospital Central do Algarve, Centro de Congressos do Algarve e Pólo 
Tecnológico da Universidade do Algarve (que integrará o Parque das Novas Actividades da 
Aglomeração Faro-Loulé-Olhão), assim como o reforço da valência desportiva daquele. 

•••• Aposta na construção/reabilitação de equipamentos colectivos na área de influência da Cidade 
de Loulé por forma a contribuir para a afirmação da cidade a nível regional. 

•••• Promover uma cobertura mais equilibrada do território ao nível de equipamentos colectivos, 
através de uma concentração do investimento nos principais pólos urbanos (que responde à 
maior procura aí existente), acompanhada pelo reforço dos equipamentos no interior do 
concelho. 

•••• Integrar a programação de equipamentos colectivos (saúde, desportivos e culturais) dos 
objectivos de promoção e valorização turística, respondendo à procura existente em torno dos 
principais núcleos turísticos e da cidade de Loulé e contribuindo para a afirmação das 
freguesias do interior. 

•••• Integrar as propostas de equipamentos de segurança pública e da implementação do Plano de 
Emergência Municipal, considerando o seu importante papel no combate à insegurança e à 
gestão dos riscos naturais e tecnológicos.  

•••• Avaliar a importância do Porto de pesca de Quarteira. 

•••• Apoiar a concretização das propostas da carta educativa. 

2.2.6. Estruturação das Redes de Transportes e Logística 

As questões relacionadas com a estruturação das redes de transportes e logística assumem-se 
como aspectos fundamentais para a competitividade e sustentabilidade territorial do concelho, 
bem como para a satisfação das necessidades de mobilidade da população. 

No diagnóstico realizado verificou-se que, de um modo geral, a rede rodoviária actual confere ao 
concelho bons níveis de acessibilidade regional e intra-concelhias. 

No que se refere ao sistema de transportes públicos constata-se que este assegura diferentes 
níveis de acessibilidade. Em termos supra-regionais, as ligações são asseguradas pelos modos 
rodo e ferroviários, que garantem ligações com bom índice de cobertura espacial e adequada 
frequência horária face às principais linhas de desejo da população. 

Relativamente às ligações regionais, nomeadamente às ligações pendulares com os concelhos 
vizinhos (Faro, Olhão e Albufeira), o transporte individual tem vindo a assumir uma quota 
crescente. Contudo, os serviços de transporte colectivo existentes asseguram níveis adequados 
de acessibilidade ao concelho de Loulé. 

De referir a insignificante quota do transporte ferroviário nas deslocações com origem ou destino 
ao concelho de Loulé, mesmo no que concerne às deslocações com os concelhos de Albufeira e 
Faro, algumas das quais com apetência para se realizar neste modo de transporte, sendo para tal 
necessário conferir competitividade a este modo de transporte através da melhoria das condições 
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de intermodalidade (física, horária e tarifária), bem como modernização das condições de 
exploração com níveis de conforto e segurança adequados. 

Neste domínio importa salientar a importância do objectivo operativo do PROT Algarve de 
“promover o desenvolvimento de sistemas ferroviários ligeiros (…), em função dos resultados e 
decisões decorrentes dos estudos de viabilidade, nomeadamente no sotavento, entre Faro, Loulé 
e Olhão, incluindo as ligações entre o centro de Faro, o Pólo Universitário de Gambelas, o 
Aeroporto, o Parque Ribeirinho, o MARF e o Parque das Cidades, podendo este núcleo inicial ser 
expandido até Loulé/ Vilamoura”. 

No que concerne aos transportes públicos colectivos intra-concelhios, de referir que algumas 
freguesias do interior apresentam-se como áreas de fraca densidade de procura. O 
envelhecimento populacional, associado ao fraco dinamismo económico tem conduzido à redução 
da oferta de transporte público, tendo estes serviços deixado de assegurar ligações a algumas 
aldeias que deixaram de ter oferta regular; ou, noutras situações esta encontra-se dependente dos 
serviços de transporte escolar. Importa assim, encontrar soluções que permitam garantir serviços 
mínimos à população das áreas mais rurais, em especial das freguesias localizadas no barrocal. 

No âmbito da logística, destacam-se os objectivos operativos do PROT Algarve que apontam para 
a promoção do ordenamento da logística, enquanto sistema de infra-estruturas e actividades 
fundamentais para assegurar as necessárias condições de serviço às empresas de comércio, 
distribuição e transporte de mercadorias que operam na Região, através da criação de uma rede 
regional de áreas de logística e de localização empresarial. Para tal, o PROT Algarve aponta para 
a concretização do sistema regional de logística e áreas de localização empresarial apoiado num 
conjunto de centros de âmbito regional, designadamente: no Centro Empresarial e de Logística de 
Tunes (CELT), na Área de Negócios do Sotavento Algarvio (ANSA), no Mercado Abastecedor da 
Região de Faro (MARF) em articulação com a Plataforma Empresarial de S. Brás de Alportel 
(PESBA), na Área Empresarial do Barlavento (AEB), e na conclusão e consolidação da Rede de 
Parques Empresariais Municipais. 

Face ao exposto, enquadram-se nesta opção estratégica as seguintes linhas orientadoras para a 
revisão do PDM de Loulé:  

•••• Analisar a viabilidade de criação de serviços ferroviários ligeiros que contribuam para a 
melhoria dos serviços de transporte a nível regional, podendo estes desempenhar um papel 
importante para assegurar as novas procuras perspectivadas para áreas de serviço em 
expansão como a zona do Parque das Cidades, MARF. 

•••• Garantir a articulação da rede rodoviária municipal com as intervenções programadas ao nível 
da requalificação da rede rodoviária nacional e regional, como forma de contribuir para o 
aumento da fluidez e redução dos índices de sinistralidade. Neste domínio assume particular 
relevância à intervenção programada para a EN 125. 

•••• Equacionar soluções alternativas, para o transporte público para os aglomerados localizados 
em áreas de baixa densidade de procura, bem como para os períodos de fim-de-semana; 
equacionar a melhoria da cobertura espacial e temporal da rede de transportes. 

•••• Procurar articular soluções de transporte regular com os serviços de transporte escolar no 
sentido de procurar encontrar soluções mais eficientes do ponto de vista económico, garantindo 
maior qualidade de serviço a população. 
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•••• Promover a intermodalidade rodo-ferroviária, equacionar a implementação de um sistema 
ferroviário ligeiro em complemento com o sistema rodoviário; articular os transportes colectivos 
rodoviários com as estações/apeadeiros. 

•••• Promover a criação do corredor para um meio de transporte que assegure a ligação do Parque 
das Cidades à cidade de Loulé. 

•••• Melhorar os serviços de transporte urbano das cidades de Loulé e Quarteira em função de 
novos pólos de geração/atracção de viagens e das novas áreas de expansão destes núcleos 
urbanos. 

•••• Contemplar a rede de ciclovias previstas no PROT Algarve para o concelho de Loulé, bem 
como promover a sua articulação com os principais centros urbanos do concelho, 
particularmente nas áreas de maior interesse turístico, cultural e patrimonial e garantir a 
concretização da Ecovia – Litoral. 

•••• Criar áreas municipais destinadas à implantação de indústrias, armazéns, serviços, comércio e 
logística. De entre estas destacam-se os diversos centros e pólos inseridos no município de 
Loulé que integram o sistema urbano do Algarve e para os quais o PROT Algarve identifica 
potencialidades de desenvolvimentos de actividades industriais e de logística. São eles: a 
cidade de Loulé, Boliqueime e o Parque das Cidades, aos quais acrescem Almancil para a qual 
é proposto o desenvolvimento de actividades de comércio e serviços. 

•••• Articulação das áreas empresariais/ comerciais/ industriais e de logística com os principais 
eixos prioritários: Loulé-Almancil-Quarteira; Loulé-Parque das Cidades-Aeroporto (Faro); Loulé 
em articulação com Serra-Barrocal e Litoral e com a A22. 

•••• Promover a implementação de um aeródromo no Concelho, nos termos do previsto no PDM de 
Loulé. 

2.3. SÍNTESE DAS OPÇÕES E LINHAS ORIENTADORAS PARA A REVISÃO DO PDM DE LOULÉ 

No quadro seguinte apresentam-se de forma resumida as opções e linhas orientadoras para a 
revisão do PDM de Loulé. 
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Quadro 2.2 – Síntese das opções e linhas orientadora s para a revisão do PDM de Loulé 

Sustentabilidade Ambiental 
Proteger e valorizar os recursos naturais e da biodiversidade, considerando, simultaneamente o seu papel no 
desenvolvimento das actividades económicas. 

Traduzir à escala municipal a ERPVA, redelimitar a RAN e a REN e defender e valorizar as áreas florestais na 
serra e pomares de sequeiro tradicionais no barrocal. 

Integrar as disposições previstas no POOC, avaliar as restantes zonas de risco e aproveitar as potencialidades 
locais de produção de energias renováveis. 

Reequilíbrio Territorial e Estruturação Urbana 
Apostar no reforço dos eixos prioritários: (i) Loulé-Almancil-Quarteira; (ii) Loulé-Parque das Cidades-Aeroporto 
(Faro); (iii) Loulé em articulação com Serra-barrocal e litoral, valorizando a importância estratégica da cidade de 
Loulé na articulação entre a serra, o barrocal e o litoral. 

Reavaliar a delimitação dos perímetros urbanos, proceder à elaboração de PMOT para as sedes de freguesia, 
identificar novas áreas industriais/empresariais e contrariar a densificação urbana da faixa costeira. 

Promover a estruturação da edificação dispersa, desenvolver um modelo de ordenamento dos espaços 
agrícolas que contribua para a manutenção da actividade agrícola (integrando a promoção da participação dos 
agricultores na definição da estratégia), enquadrar a importância da indústria extractiva e da pesca, e contribuir 
para a implementação do modelo de NDE. 

Qualificação e Diversificação do Turismo 
Apostar na diversificação e qualificação do Turismo. 

Analisar/estudar os limites dos EOT e estudar e ponderar as orientações para os NDT. 

Prosseguir uma política ambiental exigente e aprofundar a ligação da actividade turística com o sector agrícola, 
o património natural e cultural e a reabilitação urbana.  

Salvaguarda e Valorização do Património Cultural Hi stórico-Arqueológico 
Definir uma política concelhia de salvaguarda, conservação, restauro, recuperação, valorização e divulgação 
identificando, caracterizando e valorizando sítios/áreas patrimonial e paisagisticamente relevantes, com recurso 
à realização de planos de pormenor de salvaguarda e à concepção de estratégicas de gestão do património 
arqueológico, e contribuindo para a integração do património concelhio na(s) rede(s) de monumentos, conjuntos 
urbanos e sítios arqueológicos da região algarvia. 

Estruturação das Redes de Equipamentos Colectivos 
Integrar os equipamentos de nível supra-municipal previstos pelo PROT e apostar na construção/reabilitação de 
equipamentos colectivos na área de influência da Cidade de Loulé, contribuindo para a sua afirmação a nível 
regional. 

Promover uma cobertura mais equilibrada do território ao nível de equipamentos colectivos, através de uma 
concentração do investimento nos principais pólos urbanos, integrando as propostas de equipamentos de 
segurança pública e apoiando a concretização do Plano de Emergência Municipal da Carta educativa. 

Estruturação das redes de transportes e logística 
Analisar a viabilidade de criação de serviços ferroviários ligeiros que contribuam para a melhoria dos serviços 
de transporte a nível regional, garantir a articulação da rede rodoviária municipal com as intervenções 
programadas ao nível da requalificação da rede rodoviária nacional e regional e equacionar soluções 
alternativas, para o transporte público para os aglomerados em áreas de baixa densidade de procura. 

Promover a intermodalidade rodo-ferroviária, melhorar os serviços de transporte urbano das cidades de Loulé e 
Quarteira e promover a criação do corredor para um meio de transporte que assegure a ligação do Parque das 
Cidades à cidade de Loulé.  

Contemplar a rede de ciclovias previstas no PROT para o concelho de Loulé e garantir a concretização da 
Ecovia – Litoral. 

Criar áreas municipais destinadas à implantação de indústrias, armazéns, serviços, comércio e logística, 
designadamente: Loulé, Boliqueime, Parque das Cidades e Almancil em articulação com os principais eixos 
prioritários. 
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3. PROPOSTA DE CENÁRIOS ALTERNATIVOS 

3.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

A análise de cenários permitirá validar a proposta de Linhas Orientadoras do Plano a considerar 
no âmbito do processo de Revisão do PDM de Loulé, da qual emanam vectores definidores das 
orientações traçadas que desembocam em propostas de organização do território. A Revisão do 
PDM contempla, naturalmente, uma análise prévia dos factores mais ou menos favoráveis que 
possam afectar a sua evolução futura, cuja conjugação conduz a trajectórias de desenvolvimento 
que, a priori, se inserem num arco de possibilidades.  

Desse arco de possibilidades terá de resultar uma síntese de situações – cenários – que 
reflectirão, por um lado, a prospectiva sobre o desenvolvimento do Município, e por outro, também 
as opções de política municipal e regional que corresponderão a cada um dos cenários 
construídos, destacando-se, neste contexto, a implementação do PROT Algarve. 

Da avaliação da vasta combinação de alternativas desenham-se, habitualmente e de modo 
sintético, três cenários: 

••••  Cenário de Estabilidade, baseado numa relativa continuidade da evolução recente, ponderada 
por factores de afectação futura, conhecidos, programáveis, com impactos no território 
mensuráveis e de concretização com probabilidade elevada e ainda, assente num quadro de 
opções de desenvolvimento, marcado também pela linearidade em relação ao passado 
próximo. 

••••  Cenário de Estagnação, resultante da consideração de factos e expectativas muito prudentes, 
mais ou menos em acumulação ou interacção ou, de um conjunto minimizado de intervenções, 
a que corresponderá, à partida um leque prudente de opções. 

••••  Cenário de Crescimento, resultante da consideração de factos e expectativas optimistas, mais 
ou menos em acumulação ou interacção, com reflexos nas opções de política, conducentes a 
um conjunto maximizado de intervenções. 

No caso presente, assume-se como Cenário de Estabilidade, o estabelecido pelo PROT Algarve2, 
recorrendo aos elementos caracterizadores da evolução futura do concelho de Loulé, ameaças e 
oportunidades para daí extrapolar os cenários de Estagnação e de Crescimento.  

No final do capítulo, os cenários são apresentados numa perspectiva quantitativa e numa 
perspectiva sectorial, evidenciando os reflexos no modelo de organização espacial.  

                                                           
 
2
 Tomando como características a morfologia do seu território, a dimensão da sua população, o seu dinamismo económico e mesmo a sua posição 

geográfica central, pode considerar-se o concelho de Loulé como estando numa posição muito próximo do padrão das características globais definidas 
para o Algarve, no PROT-Algarve. 
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3.2. CONSTRUÇÃO DOS CENÁRIOS 

O PROT Algarve considera uma projecção para as próximas duas décadas (2030) 
consubstanciada num cenário único, sem alternativa explícita. Esse cenário materializa-se nos 
seguintes parâmetros: 

•••• Elevados ganhos anuais de produtividade (3.6%) resultantes de um elevado esforço de 
qualificação da estrutura económica e dos recursos humanos em associação com crescimentos 
elevados do produto regional; 

•••• Diversificação e qualificação dos produtos turísticos, estreitamente associadas à valorização 
dos recursos ambientais e patrimoniais, exigindo a combinação do crescimento em quantidade 
com melhorias de qualidade e tendo como resultante, um crescimento anual de 4 % para o 
VAB do sector «alojamento e restauração»; 

•••• Desenvolvimento dos serviços com contribuição decisiva para a expansão e qualificação da 
actual base terciária, com impactos na dinamização da procura turística; e ainda uma aposta 
em serviços mercantis e não mercantis, com destaque para as áreas das energias renováveis e 
no ambiente; 

•••• Redução quantitativa da produção imobiliária e da construção civil ainda que com um 
crescimento anual de 1% derivado do crescimento das obras públicas, da recuperação e 
reabilitação; 

••••  Recuperação do papel da agricultura, pescas e indústria como vectores integrados na cadeia 
de fornecimentos à procura turística. Neste campo sublinham-se o crescimento na indústria 
alimentar, de construção e reparação naval (pesca e recreio), metalurgia de precisão 
biotecnologia e engenharia biomédica, edição de conteúdos e produção de soluções 
informáticas; 

•••• Garantia de que o desenvolvimento económico se processa num quadro de sustentabilidade 
dos recursos naturais e que a adequação da estrutura económica contemplará as ameaças das 
alterações climáticas. 

No que mais especificamente se conhece relativamente a Loulé, há a considerar os elementos 
caracterizadores da evolução futura identificados de seguida:  

•••• Sendo o turismo a pedra angular da economia algarvia a sua evolução condiciona ou, pelo 
menos influencia as restantes actividades económicas, bem como a dimensão e composição 
socio-económica da população.  

���� Apesar da conjuntura internacional e nacional favorável, as dormidas na hotelaria têm, no 
Algarve, um crescimento moderado no período 1995/2005 focado em Albufeira, mantendo-
se em Loulé, em torno dos 1,8/1,9 milhões; 

���� No mesmo período e, no que se refere a Loulé, a crescente procura de britânicos é 
compensada pela quebra registada entre alemães e holandeses, havendo por outro lado, 
um aumento significativo de portugueses; 

���� A harmonia ambiental e da oferta turística exigem uma limitação do crescimento da última, 
com uma redução da sua massificação; 
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���� A diversificação dos destinos geográficos acessíveis aos turistas europeus é um factor de 
moderação do crescimento previsível da actividade no Algarve, exigindo maior atenção para 
a qualidade da oferta; 

���� Por outro lado, um encarecimento das viagens aéreas pode constituir factor favorável para o 
turismo algarvio, comparativamente a destinos mais distantes da Europa, embora isso 
também beneficie destinos como a Espanha e o norte de África; 

���� A continuada crise económica que se vive em Portugal, ao afectar os rendimentos e as 
perspectivas das camadas médias da população terá dois efeitos contraditórios; um, de 
redução da procura de serviços turísticos por parte de segmentos sociais mais atingidos e 
outro, de aumento, fruto do desvio para Portugal de pessoas com anterior preferência para 
destinos mais distanciados e dispendiosos, no estrangeiro. 

•••• Relacionado com o turismo encontra-se também a construção e a procura imobiliária, com 
impactos relevantes a montante; 

���� É previsível uma redução do crescimento da construção ligada à satisfação da procura 
turística, dada a insustentabilidade da continuidade da evolução recente, do ponto de vista 
ambiental, de ordenamento do território e mesmo de imagem da oferta turística; 

���� A procura de imobiliário especificamente residencial tenderá a corresponder mais 
directamente às necessidades inerentes à evolução da população residente do que em 
anos recentes; 

���� O número de residentes estrangeiros no Algarve (11,2% da população total em 2001 e 7.8% 
em Loulé) poderá sofrer algum decréscimo entre os oriundos de países europeus que não 
comunitários e mesmo de alguns dos países recentemente aderentes, bem como de 
africanos, atraídos pela forte expansão da construção e das obras públicas. 

•••• Tem-se conhecimento ainda que a harmonização dos preços dos bens de consumo entre 
Portugal e os outros países europeus e algumas particularidades no acesso a cuidados de 
saúde estarão a provocar algum retorno ou retracção na fixação de residência de seniores 
britânicos em Portugal. 

•••• O envelhecimento da população, a redução da imigração e os baixos níveis das taxas de 
natalidade e mortalidade são factores que se traduzirão em reduzidos valores para o excedente 
de vidas. 

•••• Mais especificamente, do ponto de vista sectorial, há a considerar os seguintes aspectos: 

���� Na agricultura, as tendências actuais não favorecem um melhor aproveitamento dos solos, a 
diversificação da produção com maior relevo para produtos de maior valia ou a fixação de 
emprego, nomeadamente de jovens. Porém, uma maior qualificação dos agricultores, a 
introdução de novas produções e promoção das tradicionais, a maior integração com a 
actividade turística associada a uma maior capacidade organizativa do sector, entre outros 
factores, todos podem conduzir a uma maior dinâmica que, no mínimo, fixe o contributo do 
sector no VAB; 
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����  A pesca não aumentará o emprego paralelamente ao crescimento das suas capturas e 
receitas, podendo estas últimas, contudo crescer de modo mais sensível se, uma maior 
ligação ao sector turístico, permitir maior ocupação das embarcações; 

����  Na indústria extractiva, cerca de 77% da produção corresponde à actividade de pedreiras, 
cuja produto se destina à construção civil, directamente ou, através da produção de cimento. 
Admite-se que a sua produção se ajuste à da procura da construção civil (obras novas e 
reparação/reabilitação ou obras públicas), o mesmo sucedendo com a extração de areias. 

���� Por seu turno, a produção de água engarrafada, depende do volume da população 
residente e da procura turística local, pode constituir um vector a ser desenvolvido; 

���� Quanto à indústria transformadora no seu conjunto é observável o que acontece em todas 
as regiões de forte dominância da actividade turística: é pouco atractiva para os capitais e 
para o trabalho, dados os mais elevados rendimentos percebidos na actividade turística. Há 
a distinguir as indústrias alimentares e de bebidas, com um enraizamento próprio junto da 
população residente, objecto de forte sazonalidade derivada da procura turística e que lhes 
afecta o ciclo produtivo. As dificuldades do sector alimentar algarvio são comuns a todo o 
território nacional porque espartilhado entre uma agressiva concorrência externa e o 
esmagamento das margens comerciais determinado pelas cadeias de distribuição. Neste 
contexto, é de admitir uma tendência de crescimento moderado resultante da existência de 
segmentos cuja oferta não é facilmente deslocalizável ou do aproveitamento de tradições 
locais como no caso do medronho e da doçaria. As actividades mais directamente ligadas à 
construção civil (metalurgia/madeira) integram-se, naturalmente, nos ciclos do 
imobiliário/turismo, podendo contudo assistir-se a alguma reconversão se a regeneração 
urbana assumir a dimensão desejável.  

���� O sector da construção, como o das actividades suas fornecedoras antecipam na sua 
produção os ciclos do imobiliário/turismo, sem que contudo, a médio/longo prazo deixem de 
se ajustar às fases daquele ciclo e aos seus ritmos de crescimento/decrescimento, com 
alguns desfasamentos temporais. Havendo uma relativa saturação ou pelo menos uma 
redução consolidada dos ritmos da construção, este sector terá uma forte contração no 
número de efectivos (empresas activas e trabalhadores) comparativamente a anos recentes. 

����  Nos serviços não mercantis, não se prevê um grande aumento relativo de 
representatividade no total do emprego. Isso deriva de uma melhoria nas qualificações, no 
aumento da produtividade dos postos de trabalho, em paralelo com maiores cuidados e 
recursos na gestão de afectos, relativos ao acompanhamento de crianças, jovens, idosos e 
doentes. 

���� Os serviços mercantis não sendo todos linearmente dependentes da procura turística, 
reflectem, contudo, de modo indelével a evolução e, sobretudo, da qualificação daquela. E, 
é de prever não só a sua diversificação, como também uma maior intensidade da sua 
utilização – serviços bancários, seguros, transportes, serviços de informática, segurança e 
limpeza e serviços às empresas, em toda a sua generalidade. 

Face ao exposto, considera-se para o concelho de Loulé a existência de um cenário de 
Estabilidade, com as adaptações a tendências profundas na actividade económica do concelho. 
Trata-se de um cenário de uma certa continuidade, sem rupturas. 
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Todavia, a inserção de Loulé num quadro global geral e a sua grande dependência de uma 
actividade económica – o turismo – profundamente marcada pela concorrência global dos seus 
produtos e das regiões, torna o concelho como objecto de ameaças e oportunidades. 

Entre as ameaças referem-se: 

•••• O carácter periférico de Portugal e do Algarve, no contexto europeu, embora Loulé não tenha a 
mesma característica no contexto regional; e, esse carácter nacional é afectado pela crise 
recessiva existente na Europa que interage com as dificuldades da formação económica 
portuguesa; 

•••• A falta de oportunidades de empregos condignos e bem pagos podem conduzir a uma saída 
dos jovens mais qualificados para o exterior, a um desincentivo pela aquisição de 
conhecimentos por parte de jovens menos empenhados e a criação de bolsas de exclusão 
social e até de marginalidade, com impactos óbvios na atractibilidade da imagem do concelho 
(e do Algarve) no exterior; 

•••• Qualquer perda de competitividade do sector turístico tornará excessiva a oferta e facilitará a 
promoção das capacidades do sector para vectores menos qualificados da procura turística, 
com a geração de menores rendimentos; 

•••• A globalização da actividade turística e a ausência, no Algarve ou em Loulé, de elementos de 
forte originalidade em termos de promoção turística tornam a região vulnerável a destinos 
turísticos já concorrentes ou emergentes; 

•••• As alterações climáticas em curso têm no Algarve vários factores de risco – desertificação, 
quantidade e qualidade da água, fenómenos de erosão no litoral e acentuação do abandono do 
interior – que, em conjunto podem constituir elementos de desestruturação do território no seu 
conjunto e de redução das suas capacidades de atracção humana. 

Qualquer combinação de factores de transformação, a prazo, da ocupação do território, da 
quantidade e qualificação da população, do perfil das actividades económicas relevantes, onde as 
ameaças se transformem em pontos fracos abre o leque dos cenários negativos ou regressivos 
para o desenvolvimento do concelho de Loulé. 

Inversamente, o mesmo quadro global pode ser utilizado como fonte de oportunidades a 
desenvolver, com empenho e criatividade, com a sua transformação em pontos fortes do concelho 
de Loulé, emanando daí um conjunto de cenários positivos ou de progresso. 

Entre essas oportunidades destacam-se: 

•••• Integração em redes qualificadas do vector turístico como os sectores dos eventos culturais, de 
negócios, de congressos, desportivos, náutica de recreio e cruzeiros marítimos; 

•••• Desenvolvimento de novas actividades de maior conteúdo tecnológico e conhecimento em 
relação com o turismo e o mar; 

•••• Desenvolvimento da reabilitação urbana e requalificação turística como formas de geração de 
emprego qualificado e promoção da imagem junto da procura turística; 
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•••• Aplicação de um modelo de ordenamento do território que valorize simultaneamente as áreas 
urbanas e as áreas rurais, com a valorização dos aspectos ambientais e da paisagem; 

Os cenários que se desenvolvem são, em suma, três: 

•••• Um cenário de Estabilidade 

•••• Um cenário de Estagnação 

•••• Um cenário de Crescimento 

e baseiam-se numa descrição sumária de situações globais e sectoriais, onde as diferenças são 
definidas de forma qualitativa, para um horizonte de 2030, o mesmo que é estatuído no PROT 
Algarve.  

3.3. PERSPECTIVA QUANTITATIVA DOS CENÁRIOS 

Entende-se contudo necessário introduzir uma perspectiva quantitativa produzindo expectativas de 
evolução demográfica associadas a cada um daqueles cenários, tendo em consideração que a 
dimensão de uma população e os seus incrementos constituem uma medida global de sucesso ou 
insucesso económico e social. A demografia não só espelha a dinâmica económica de uma região, 
como também representa um factor de grande fiabilidade para um desenvolvimento prospectivo. 

Para o efeito de um dimensionamento prospectivo da população do concelho de Loulé a médio e 
longo prazo, têm-se como pontos de partida: 

•••• A evolução demográfica verificada na última década, traduzida no quadro seguinte: 

Quadro 3.1 – Evolução demográfica desde 2001 

 2001 2005* 2006* 2007* 2008* 
Algarve 395.218 416.847 421.528 426.386 430.084 

Loulé 59.160 63.138 63.905 64.798 65.444 

* INE – Estimativas Anuais da População Residente. 

Fonte: INE – Recenseamento Geral da População e Habitação, 2001; Estimativas Anuais da População Residente. 

•••• E a projecção para a população algarvia, no contexto do PROT Algarve, para o horizonte de 
2030, que será de 494 320 pessoas – cômputo revelador de alguma prudência. 

Devido à sua posição geográfica e à sua dinâmica social e económica, a parcela de Loulé no total 
da população algarvia tem vindo a crescer lentamente, a despeito do abrandamento do 
crescimento populacional nos últimos anos. Toma-se como extrapolável para um futuro próximo 
que essa tendência se irá manter. 

Considera-se também que a distribuição da variação populacional para o período 2009/2030 é 
repartida de modo igualitário por todo aquele período.  

O cenário de Estabilidade  é construído sobre a projecção efectuada pelo PROT Algarve para 
toda a região, para 2030 e corresponde a um aumento médio anual de 0,59%, corrigido no caso 
de Loulé pelo factor de desenvolvimento específico do concelho no contexto regional.  
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Quadro 3.2 – Projecção demográfica para 2030 – Cenár io de Referência 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 2030 
65.973 66.503 67.034 67.566 68.100 68.634 69.170 71.866 74.590 77.343 

Fonte: Elaboração própria. 

No cenário de referência, o concelho de Loulé terá, em 2030, mais 11.899 do que em 2008, 
resultantes de um crescimento anual médio de 0.83% (nos últimos três anos 2005/2008 esse 
crescimento foi sempre maior ou igual a 1%). Sublinhe-se que é projectável um crescimento 
económico baseado no aumento das qualificações, na acumulação de conhecimento, no aumento 
da produtividade do trabalho e menos uma extensão vincada do emprego; e, isto, associado a 
taxas baixas de crescimento fisiológico e de chegada significativa de imigrantes ou novos 
residentes estrangeiros. 

Para o cenário de Estagnação  considera-se até 2030 um crescimento médio regional anual de 
0.5% corrigido para Loulé pelo factor de desenvolvimento específico do concelho no contexto 
regional. 

Quadro 3.3 – Projecção demográfica para 2030 – Cenár io Estagnação 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 2030 
65.904 66.364 66.826 67.288 67.752 68.216 68.682 71.023 73.389 75.778 

Fonte: Elaboração própria. 

Tendo em consideração o carácter prudente da projecção demográfica do cenário de referência 
que reproduz o comedimento evidenciado no PROT Algarve, o cenário estagnação para Loulé não 
se mostra muito afastado do de referência. Traduz-se num aumento de 10334 habitantes, em 
2030 relativamente à população de Loulé em 2008, incremento esse que corresponde a uma taxa 
de crescimento anual de 0,71%. 

Um cenário de Crescimento  para 2030 no capítulo da evolução demográfica resulta da 
consideração de uma taxa anual média de crescimento regional de 1% a que se deve adicionar o 
efeito do aumento de peso de Loulé na população do Algarve. 

Quadro 3.4 – Projecção demográfica para 2030 – Cenár io Crescimento 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 2030 
66.281 67.120 67.961 68.804 69.649 70.495 71.344 75.616 79.937 84.305 

Fonte: Elaboração própria. 

Este cenário tem implícito um maior aproveitamento das oportunidades de afirmação de Loulé no 
contexto dos destinos turísticos de qualidade conjugado com uma nítida elevação do padrão de 
qualificação da sua população. A previsão da população para 2030 compreende um aumento 
demográfico de 18861 habitantes, a que corresponde uma média anual de 1,31%, proporção 
próxima da observada em 2005/2007. 

Procede-se em seguida, a um exercício prospectivo apenas para o cenário de estabilidade e que 
contempla uma avaliação do nível de emprego para 2030, com a sua distribuição por grandes 
agregados de sectores de actividade. 

Para o efeito:   
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•••• Admite-se que o peso da população empregada na população total, para 2008 e para a região 
algarvia (47.4%) se mantém estável em todo o período da formulação da prospectiva; 

•••• Assume-se que essa proporção é válida também para o concelho de Loulé, uma vez que em 
2001, esse indicador concelhio era quase idêntico ao calculado para o Algarve, na sua 
totalidade. 

Quadro 3.5 – Estrutura do emprego no Algarve* 

Algarve (PROT) Algarve (INE)  Algarve (PROT) 

2001 2008 2030 

  Nº % Nº % Nº % 

Agricultura e pesca 22.567 12,51 12.700 6,25 20.962 8,98 

Industria 10.643 5,90 13.642 6,72 16.014 6,86 

Electricidade, gás e água  974 0,54 1.249 0,61 1.097 0,47 

Construção 22.477 12,46 28.810 14,18 15.103 6,47 

Serviços mercantis  78.021 43,25 92.453 45,52 118.725 50,86 

Outros serviços  45.694 25,33 54.147 26,66 61.533 26,36 

Total 180.395 100 203.100 100 233.434 100 

* Estimativa para a discriminação do secundário e terciário em 2001 e 2008 

Fonte: INE – Anuário Estatístico. PROT – Algarve. 

Uma sumária avaliação crítica da distribuição do emprego por grandes sectores de actividade para 
o Algarve em 2030 e incluída no PROT Algarve oferece um razoável grau de plausibilidade, 
excepto no que se refere ao sector primário e à construção. 

De facto, qualquer valorização do produto agrícola e da pesca passa por uma maior incorporação 
de capital, novas produções e métodos, conducentes a um aumento da produtividade e não por 
um tão elevado crescimento do emprego ou, sequer por um aumento da parcela do emprego no 
sector agrícola no total. Por outro lado, o emprego na construção, pese embora a esperada 
redução na procura de novas construções, envolverá um alargamento das especializações, 
sobretudo com um maior peso da reconstrução e reabilitação; e isso não será combinável com 
uma tão acentuada redução do emprego no sector como o previsto no PROT Algarve.  

Para o concelho de Loulé, a distribuição do emprego em 2030, dentro de um cenário isento de 
sobressaltos anormais, expansivos ou recessivos, poderá enquadrar-se dentro dos parâmetros do 
quadro seguinte. 

Quadro 3.6 - Estrutura do emprego no concelho de Lou lé – Cenário de Estabilidade  

Loulé 

2001 2030 

  nº % nº % 

Agricultura e pesca 1.686 6,14 1.558 4,27 

Indústria 1.983 7,22 2.453 6,72 

Electricidade, gás e água  182 0,66 239 0,65 
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Construção 4.188 15,24 5.424 12,85 

Serviços mercantis  13.764 50,09 19.073 53,22 

Outros serviços  5.676 20,66 7.795 22,34 

Total 27.479 100 36.524 100 

Fonte: Elaboração própria. 

3.4. PERSPECTIVA SECTORIAL DOS CENÁRIOS 

Face à perspectiva quantitativa dos cenários e das ameaças e oportunidades apresentadas, é 
possível proceder à elaboração de cenários a nível sectorial, como os representados no quadro 
seguinte. 

Deve no entanto ser mencionado que os cenários apresentados constituem exercícios de 
prospecção não estando em nenhum espelhada a opção de desenvolvimento do município. 
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Quadro 3.7 – Proposta de Cenários Alternativos para  o concelho de Loulé – perspectiva sectorial 

Cenários  
Estagnação 

 
Estabilidade  

 
Crescimento 

 
População Reduzido acréscimo da população , inferior ao observado nos 

últimos anos, que tem sido de decrescimento do ritmo do aumento 
populacional (crescimento anual na ordem dos 0,7%). 

Abrandamento do crescimento populacional , com a consolidação de um 
crescimento anual em redor dos 0,8%, aquém do verificado nos últimos anos.  

Acréscimo da população  ao nível do observado no primeiro lustro 
do século, resultante do retorno a uma maior dinâmica económica, 
associada a uma maior atracção do concelho na captação de novos 
residentes e da diminuição da mortalidade pela aposta em cuidados 
de saúde; estabilidade da taxa de envelhecimento e aumento da 
longevidade (1.3%). 

Economia Crescimento baixo  (0,5% do PIB) resultante de um ajustamento 
conservador a conjuntura próxima e a dificuldades de inserção 
competitiva nas redes de destinos turísticos. 

Crescimento económico moderado  (2% do PIB) como sequela de uma 
maior aposta qualitativa quer do emprego, quer na inserção nas redes de 
destinos turísticos, sem grandes impactos adicionais em termos demográficos. 

O PROT Algarve prevê um crescimento económico elevado  (4.2% 
do PIB), sendo este baseado em elevadas taxas de aumento da 
produtividade (3.6% por ano) o que dificilmente se conseguirá sem 
um crescimento claro da população.e do emprego. 

Agricultura Diminuição da actividade agrícola : 

– Agravamento da pressão de conversão em áreas sociais dos 
solos com melhor aptidão agrícola;   

– Grande redução do número de explorações agrícolas e forte 
diminuição da SAU;  

– Forte despovoamento das zonas rurais – fuga para as zonas 
urbanas;  

– Falta de incentivos para a fixação de jovens em zonas rurais;  

– Falta de oportunidades de emprego nas zonas rurais – cerca de 
1400 pessoas empregadas no sector;  

– Desertificação dos solos agrícolas;  

– Forte diminuição da produção agrícola do concelho;  

– Aumento do risco de incêndio, devido ao abandono agrícola e 
aumento da área de matos;  

– Quebra na produção dos produtos tradicionais e consequente 
perda de identidade regional). 

Manutenção da actividade agrícola: 

– Redução do número de explorações agrícolas;  

– Diminuição da SAU;  

– Pressão de conversão em áreas sociais dos solos com melhor aptidão 
agrícola;  

– Envelhecimento da população agrícola; abandono das zonas rurais – fuga 
para as zonas urbanas;  

– Falta de incentivos para a fixação de jovens em zonas rurais;  

– Diminuição do emprego no sector – cerca de 1600 trabalhadores;  

– Desertificação dos solos agrícolas;  

– Diminuição da produção agrícola do concelho;  

– Aumento do risco de incêndio, devido ao abandono agrícola e aumento da 
área de matos;  

– Valorização dos produtos tradicionais e sua incorporação nos serviços de 
hotelaria e restauração. 

Crescimento da actividade agrícola: 

– Incentivo à produção (subsídios, apoio técnico, melhoria de 
acesso aos mercados, etc.) e desenvolvimento de políticas de 
promoção comercial dos produtos agrícolas tradicionais e 
gastronómicos de qualidade e de especificidade reconhecida 
(mel, alfarroba, amêndoa, figo, etc.);  

– Aumento da SAU;  

– Aumento da competitividade do sector, aposta em sectores 
geradores de maior valor acrescentado (horticultura, fruticultura e 
floricultura);  

– Aumento das oportunidades de emprego no sector – cerca de 
1700 pessoas a trabalhar no sector e Fixação de jovens 
agricultores;  

– Reestruturação das explorações agrícolas – especialização, 
aumento de área, aumento de produtividade, etc. associada ao 
aumento de instrução base dos produtores agrícolas e formação 
especializada;  

– Introdução de novas técnicas e tecnologias/inovação;  

– Alargamento do espectro das actividades: integração com o 
sector do turismo (agroturismo, ecoturismo, etc.) e sector 
gastronómico (produtos tradicionais);  

– Aumento do grau de organização dos produtores e aumento da 
valorização dos produtos tradicionais e fixação de unidades agro-
industriais;  

Pesca A pesca não será uma actividade com grande potencial de 
crescimento. 

A pesca não aumentará o emprego  paralelamente ao crescimento das suas 
capturas e receitas. 

A pesca será caracterizada pela sua maior inserção na cadeia global 
de valor, com a integração em novos negócios, na periferia e em 
complementaridade com a actividade turística. 

 

Indústria Extractiva Dadas as suas características a sua evolução está intimamente 
ligada ao sector da construção. 

Dadas as suas características a sua evolução está intimamente ligada ao 
sector da construção. 

 

Dadas as suas características a sua evolução está intimamente 
ligada ao sector da construção a que se somará a produção de água 
engarrafada. 

 

Indústria Transformadora Num contexto de baixo crescimento, quer do produto quer da 
população: 

– Os sectores mais dependentes da construção 
(madeira/metalurgia) apresentarão escasso dinamismo.  

– No caso das indústrias alimentares a estabilização do fluxo 
turístico e o ligeiro crescimento populacional manterão as 
condições da sua viabilidade, condicionada pela oferta de bens 
importados a baixo preço e da pressão sobre os preços das 

Para além da ligação ao ciclo da construção por parte dos sectores da 
madeira e da metalurgia, admite-se para as indústrias alimentares e de 
bebidas, um crescimento moderado resultante da existência de segmentos 
cuja oferta não é facilmente deslocalizável, assim como o aproveitamento de 
tradições locais como no caso do medronho e da doçaria e o os impactos 
benéficos do moderado crescimento da procura turística, em termos 
quantitativos e qualitativos. 

 

Admite-se que uma conjuntura mais favorável associada a uma 
maior qualidade da procura turística e das exigências da construção, 
mais centradas na reabilitação tenha impactos geradores de maior 
valor acrescentado nas indústrias integradas na fileira da 
construção/imobiliário. Essa maior qualificação da procura turística e 
o aumento do poder de compra e a maior sofisticação do consumo 
local promoverão maior crescimento nas indústrias alimentares e de 
bebidas. 
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Cenários  
Estagnação 

 
Estabilidade  

 
Crescimento 

 
grandes superfícies. 

Construção Neste cenário: 

– A construção reduz-se tendo em conta a quebra no sector 
imobiliário, sem que se proceda à sua reconversão como agente 
essencial na recuperação ou reabilitação. 

Redução do crescimento da construção  ligada à satisfação da procura 
turística, dada a insustentabilidade da continuidade da evolução recente mas 
considerando algum crescimento na recuperação ou reabilitação do edificado. 

 

Reconversão da construção civil  num contexto de adaptação a 
uma grande procura no âmbito da regeneração  e requalificação 
urbana se esta assumir a dimensão desejável. 

 

Serviços Tratando-se de um cenário de alguma continuidade da actual 
conjuntura associado a uma certa estabilização da procura turística, 
os serviços mercantis terão um baixo crescimento e os não mercantis 
serão afectados particularmente pela retracção do gasto público. 

– Alguma melhoria nas qualificações e aumento da produtividade dos postos 
de trabalho dos serviços não mercantis (com algum aumento da 
representatividade no total do emprego), resultante de maiores cuidados e 
recursos afectos à gestão, relativos ao acompanhamento de crianças, 
jovens, idosos e doentes. 

– Alguma diversificação e maior intensidade da utilização dos serviços 
mercantis – serviços bancários, seguros, transportes, serviços de 
informática, de segurança e limpeza e serviços às empresas, em toda a 
sua generalidade. 

– Um rendimento mais elevado poderá acentuar a afectação de 
recursos (financeiros e humanos) aos serviços de base, na 
educação e na geração de bem-estar à população e maior oferta 
de bens culturais. 

– No capítulo das actividades mercantis, a maior sofisticação 
social, do emprego e da actividade económica, induzida de uma 
oferta turística mais qualificada e diversificada promoverá efeitos 
semelhantes em toda a gama de serviços. 

Turismo Redução do nº de turistas e nº de hóspedes:   

– Redução da atractividade do turismo (falta de qualidade da oferta, 
preços elevados, crise económica, destinos concorrentes); 

– Falta de inovação, modernização e requalificação dos 
equipamentos turísticos existentes; 

– Falta de oferta de novos equipamentos de animação turística; 

– Redução do nº de dormidas (os turistas estão menos tempo); 

– Redução do nº de hóspedes; 

– Redução de nº de visitantes/turistas. 

Decréscimo de rendimento da actividade turística: 

– Redução do rendimento da hotelaria e restauração; 

– Diminuição dos preços das dormidas; 

– Diminuição dos ordenados-base;  

– Diminuição do nº de postos de trabalho;  

– redução da procura de emprego no sector do turismo. 

Manutenção ou ligeiro acréscimo do nº de turistas e  nº de hóspedes 
assim como do rendimento da actividade turística:  

– Subida do nº de hóspedes mas diminuição do nº de  dormidas, resultando 
em pequenos acréscimos médios globais; 

– Alteração da proveniência de turistas, proporcionalmente, mais 
portugueses e ou espanhóis, pela crise económica europeia e mundial; 

– Repercussões no turismo do Algarve da situação de crise económica 
inglesa por depender muito desse mercado;  

– Moderação do crescimento previsível da actividade turística no Algarve 
(redução das taxas de crescimento) pela concorrência e aparecimento de 
outros destinos geográficos e economicamente acessíveis; 

– Redução dos lucros da actividade turística (hotelaria e restauração) com 
efeitos menos lucrativos ou negativos noutras áreas e actividades 
complementares; 

– O encarecimento das viagens aéreas gerais pode ser um factor vantajoso 
para o turismo algarvio, comparativamente a destinos mais distantes da 
Europa, embora também beneficie destinos como a Espanha e o Norte de 
África; 

– A continuada crise económica que se vive em Portugal ao afectar os 
rendimentos e perspectivas das camadas médias da população tem dois 
efeitos contraditórios: redução da procura de serviços turísticos por parte 
dos segmentos sociais mais atingidos; aumento da procura turística pelas 
pessoas com anterior preferência para destinos no estrangeiro; 

– A actual tendência de crescimento ligeiro da actividade turística (aumento 
da oferta, oferta diversificada, aposta noutros tipos de turismo: sénior, de 
natureza, desportivo, eco-turismo, cultural, de saúde, etc.); 

– O contínuo crescimento da oferta turística implica a sua limitação de forma 
a garantir a harmonia ambiental do concelho e da região, com efeitos de 
redução da massificação do turismo e apostando na sua requalificação;  

– Face à legislação em vigor, a oferta turística no litoral pode ainda crescer a 
curto prazo (empreendimentos turísticos e planos municipais de 
ordenamento do território previstos) tendendo a manter-se no médio e 
longo prazo (é permitida, no entanto, a sua requalificação), prevendo-se 
um desenvolvimento do Barrocal e do interior das várias modalidades 
turísticas. 

Aumento significativo do nº de turistas e nº de hós pedes: 

– Aumento do nº de hóspedes (nova oferta de camas; oferta mais 
qualificada; oferta mais diversificada; oferta de camas noutros 
locais, por ex: Barrocal e Serra associado a um turismo 
especializado, de natureza, aventura, cultural); 

Aumento do nº de hóspedes e nº de turistas motivado por 

– Novos equipamentos como o golfe, outros equipamentos 
desportivos e equipamentos de animação;  

– Mais eventos e/ou espectáculos, provas, torneios e competições: 
golfe, ténis, hipismo (Vilamoura faz parte do circuito de provas 
internacionais), atletismo, automobilismo, regatas e outros 
desportos náuticos; 

– Esforço de publicidade e marketing para atrair estrangeiros e 
nacionais, de novos destinos e segmentos económicos, 
promoções e pacotes turísticos, diversificação da oferta; 

–  Aposta noutros segmentos do turismo como: sénior, de natureza, 
de negócios, desportivo; cultural; náutico; de saúde, termal); 

– Aumento da procura turística por parte de outras nacionalidades 
de turistas. 

Acréscimo de rendimento da actividade turística: 

– Acréscimo de rendimento dos empreendimentos turísticos de 
todas as tipologias (maior qualidade e diversidade); 

– Acréscimo de rendimento na restauração pela maior procura e 
associação da pesca artesanal e agricultura à gastronomia;  

– Aproveitamento do valor potencial das actividades náuticas 
(desportos, náutica de recreio, pesca desportiva) e a Marina de 
Vilamoura (a maior do Algarve) com taxas de ocupação elevadas, 
cerca de 80%; 

– Dinamização da actividade agrícola como complemento da 
actividade turística (produtos tradicionais e biológicos e turismo 
em Espaço Rural); 

– Criação de postos de trabalhos e maiores rendimentos; 

– Atracção de nova população,  novas actividades (serviços em 
geral, serviços complementares e especializados e maior 
qualificação do emprego) e novos investimentos; 

– Crescimento da formação especializada. 
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Cenários  
Estagnação 

 
Estabilidade  

 
Crescimento 

 
Transportes e Mobilidade – Num cenário de reduzido acréscimo populacional deverá acentuar 

a tendência para o envelhecimento populacional em especial nas 
freguesias mais rurais. Prevê-se assim um agravamento da 
tendência para o aumento de freguesias que se constituem como 
áreas de baixa procura de transportes. Face ao exposto é 
previsível o acentuar da tendência actual para redução da oferta e 
necessidade de implementar soluções que assegurem padrões 
mínimos de mobilidade à população residentes nestas freguesias. 

– Num cenário de retracção económica não se prevêem 
investimentos ao nível da modernização e concretização de infra-
estruturas de transportes, pelo que é provável que se 
mantenham das condições actuais ao nível da infra-
estruturas de apoio aos transportes e de operação d os 
serviços ferroviários , não se prevendo alterações ao nível das 
condições de exploração, pelo que a quota do transporte 
ferroviário continuará a ser insignificante.  

Manutenção da tendência actual em termos sócio-demográficos justifica a 
necessidade (já existente) de estudar soluções alternativas de transporte para 
os aglomerados localizados em áreas de baixa densidade de procura, bem 
como para os períodos de fim-de-semana (transportes a pedido, táxis 
colectivos, etc), em articulação com os serviços de transporte escolar. 

Num cenário macro-económico mais favorável admite-se que possam existir 
condições para se realizar alguns investimentos ao nível das infra-estruturas e 
condições de operação dos serviços de transportes, nomeadamente:  

– ao nível da modernização da infra-estrutura ferroviária que permita o 
reforço da oferta e melhoria da qualidade dos servi ços através da 
modernização do material circulante ; 

– implementação de um sistema ferroviário ligeiro que complemente o 
sistema rodoviário e contribua para a afirmação e consolidação do eixo 
Loulé – Faro, incluindo novos pólos de procura como o aeroporto, Parque 
das Cidades, Mercado Abastecedor da Região de Faro e a Universidade 
do Algarve. 

Num cenário de crescimento demográfico e crescimento económico 
deverão surgir novas necessidades de transportes que viabilizem 
novos serviços de transportes. 

Face às perspectivas de desenvolvimento do turismo no espaço 
rural, comprováveis alterações na dinâmica demográfica das 
freguesias mais rurais deverá registar-se novas procuras que 
poderão vir a viabilizar novos serviços de transportes regulares em 
áreas em que actualmente não são servidas. 

Equipamentos Colectivos – Redução do investimento em equipamentos  devido ao cenário 
económico, incluindo o adiamento dos investimento previstos pelo 
PROT Algarve. Por outro lado, o acentuado envelhecimento 
demográfico e o decréscimo populacional das freguesias do 
interior poderá determinar o encerrramento de escolas do 1º ciclo 
do ensino básico e extensões de saúde. 

– Em contrapartida, o envelhecimento da população determina 
novas necessidades de equipamentos sociais de apoio à 
população idosa, que tenderão a concentrar-se nas freguesias 
populosas. 

– Concretização dos investimentos em equipamentos est ruturantes no 
concelho, propostos pelo PROT Algarve  – Hospital Central do Algarve, 
reforço da valência desportiva do Parque das Cidades, Pólo Tecnológico 
da Universidade do Algarve e Centro de Congressos do Algarve.  

– Verificar-se-à, simultaneamente a implementação da Carta Educativa, que 
determina a reorganização da rede escolar em Territórios Educativos e 
promove uma concentração do investimento nas cidades de Loulé e 
Quarteira, em simultâneo à manutenção do 1º ciclo do ensino básico em 
todas as freguesias e promoção da educação pré-escolar. 

– Verificar-se-à um forte investimento na dotação de 
equipamentos , potenciado pelo desenvolvimento da actividade 
turística, através da concretização de um conjunto de 
equipamentos turísticos e de outros de interesse para a 
actividade. Destaca-se a importância da oferta de serviços de 
saúde para o crescimento do turismo residencial.  

– Perspectiva-se ainda a afirmação do concelho na área da ciência, 
tecnologia e inovação, face aos equipamentos estruturantes 
naquela área propostos pelo PROT Algarve.   

Ecologia Perda da Biodiversidade do Concelho 

– Diminuição da área ocupada por habitats naturais; 

– Degradação do estado de conservação dos habitats naturais; 

– Substituição de comunidades ecologicamente mais evoluídas por 
outras menos diversificadas, com maior simplicidade estrutural e 
compostas por espécies generalistas;  

– Diminuição dos efectivos populacionais das espécies da fauna e 
da flora com maior interesse para a conservação; 

– Expansão da área de distribuição de espécies exóticas; 

– Expansão urbano-turística em áreas naturais;  

– Expansão de actividades humanas nos espaços naturais, sem o 
cumprimento de um planeamento e ordenamento adequados; 

– Aumento dos incêndios florestais de grandes dimensões. 

 

 

Manutenção da Biodiversidade do Concelho 

– Prevalência da actual pressão antropogénica sob a biodiversidade 
(recursos naturais, habitats e espécies da fauna e da flora), mantendo-se, 
de modo geral, a tendência de degradação das áreas do litoral e melhoria 
das zonas serranas do interior; 

– Dentro das Áreas Classificadas  verifica-se uma tendência para a 
melhoria lenta e progressiva do estado de conservação dos habitats, para 
a manutenção da área ocupada por habitats naturais e dos efectivos 
populacionais das espécies da fauna e flora. Todavia, esta tendência não é 
extensível a todos os valores presentes e relevantes para a conservação;  

– Fora das Áreas Classificadas  verifica-se uma propensão para a 
diminuição e/ou degradação progressiva dos habitats naturais e das 
populações das espécies da fauna e da flora. 

 

 

 

Enriquecimento da Biodiversidade do Concelho 

– Diminuição da pressão antropogénica sob a diversidade, em 
particular na zona litoral e no barrocal; 

– Melhoria da conectividade entre áreas naturais, havendo uma 
promoção dos movimentos dispersivos das espécies; 

– Recuperação / gestão dos biótopos naturais actualmente 
degradados, dentro e fora de áreas classificadas; 

– Aumento da área ocupada por comunidades de etapas mais 
avançadas da sucessão ecológica, nomeadamente de 
comunidades clímax;  

– Aumento dos efectivos populacionais das espécies da fauna e da 
flora com maior relevância para a conservação; 

– Aumento do interesse económico da biodiversidade do Concelho 
e consequente expansão das actividades económicas associadas 
à biodiversidade (como por exemplo turismo de natureza, 
actividades ao ar livre, produtos/recursos naturais – mel, 
medronho, cortiça), em simultâneo com o efectivo planeamento e 
ordenamento das actividades, e da promoção da biodiversidade.   

Património – Agravamento da tendência de desadequação de meios para a 
valorização e manutenção do património arqueológico, 
arquitectónico e etnográfico; 

– Aumento da pressão urbanística sem quadro estratégico para a 
conciliar com a salvaguarda do património histórico-arqueológico; 

– Agravamento de limitações de meios e verbas para investir na 
salvaguarda e valorização do património; 

– Desinteresse de entidades promotoras de turismo cultural e de 
circuitos turísticos culturais articuladas e enquadradas com os 
promotores turísticos regionail; 

Dados positivos inerentes a um cenário de estabilid ade: 

– Manutenção de um elevado número de diversidade de pólos de interesse 
patrimonial; 

– Existência de museus e de sítios com estrutura para receber visitantes; 

– Crescente tendência dos mercados emissores de turistas para uma 
apetência para o turismo cultural; 

– Investimento na investigação e divulgação do património gastronómico 
concelhio.  

Dados negativos inerentes a um cenário de estabilid ade: 

– Crescimento do investimento e adequação de meios e verbas 
para a valorização e manutenção do património arqueológico, 
arquitectónico e etnográfico; 

– Desagravamento da pressão urbanística e consolidação de um 
quadro estratégico para a conciliar com a salvaguarda do 
património histórico-arqueológico; 

– Aumento do número e qualidade das entidades promotoras de 
turismo cultural e enquadradas com os promotores turísticos 
regionais; 

– Aumento da procura do turismo cultural fundamentando a criação 
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Cenários  
Estagnação 

 
Estabilidade  

 
Crescimento 

 
– Decréscimo da tendência dos mercados emissores de turistas 

para uma apetência para o turismo cultural; 

– Declínio da valorização do património arqueológico terrestre e 
subaquático e redução do número de sítios com condições para 
serem visitados; 

– Desagregação e desestruturação do povoamento rural tradicional 
e dos espaços de trabalho e vivência inerentes, provocando a 
degradação do património etnográfico; 

– Decréscimo no investimento na investigação e divulgação do 
património gastronómico concelhio, com perda para a memória, 
mas também perda de uma potencial fonte de financiamento 
proveniente do consumo turístico;  

– Desinvestimento na concretização/desenvolvimento das fontes de 
informação e inventários com deficit para a gestão do património 
concelhio. 

– Persistência de alguma tendência de desadequação de meios para a 
valorização e manutenção do património arqueológico, arquitectónico e 
etnográfico; 

– Manutenção da pressão urbanística, com limitações no quadro estratégico 
para a conciliar com a salvaguarda do património histórico-arqueológico; 

– Existência de limitações de meios e verbas para investir na salvaguarda e 
valorização do património; 

– Escassez de entidades promotoras de turismo cultural e de circuitos 
turísticos culturais articuladas e enquadradas com os promotores turísticos 
regionais; 

– Património arqueológico terrestre e subaquático com valorização ainda 
limitada e escassez de sítios com plenas condições para serem visitados; 

– Limitado investimento na valorização e divulgação do património rural e 
etnográfico; 

– Fontes de informação e inventários ainda em forma incipiente e 
inadequado à gestão do património concelhio. 

de espaços adequados para a recepção de visitantes, de 
percursos temáticos estruturados e que potencia fontes de 
financiamento, para a recuperação, salvaguarda, valorização e 
divulgação do património; 

– Património arqueológico terrestre e subaquático com valorização 
e aumento de sítios com plenas condições para serem visitados, 
acrescentando mais valias para a educação e para o turismo; 

– Crescimento no investimento da recuperação do povoamento 
rural e património inerente, tornando a salvaguarda e valorização 
auto-suficiente; 

– Crescimento do investimento na investigação e divulgação do 
património gastronómico concelhio, com retorno no domínio do 
turismo e do auto-financiamento;  

– Crescente investimento nas fontes de informação e inventários, 
consolidando-as e ligando-as às redes regionais e nacionais, com 
crescente adequação à gestão do património concelhio. 



 
 
 
 
 
 

 42 | 2.1_E17146_PDM_EP_PEstrategia_b.doc 
  

   

 

 

 


