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A G E N D A



“A MISSÃO da Câmara Municipal de Loulé identifica-se prioritariamente com a prestação de serviços de modo a 
satisfazer as necessidades e expetativas das partes interessadas, construindo uma organização que demonstre 

confiança e se adapte às constantes mudanças que a sociedade impõe. Tal ambição deve ser prosseguida através 
de uma gestão equilibrada e sustentável dos recursos humanos, ambientais, financeiros e tecnológicos de que 

dispõe (…)”

M I S S Ã O

V I S Ã O
“O Município de Loulé prossegue um modelo organizacional 

sustentado na prestação de um serviço público eficiente e 
eficaz, económico e com qualidade a todas as partes 

interessadas, garantindo o aumento da produtividade como 
um todo e apostando na inovação, na expetativa de 

transformar o concelho numa comunidade sustentável”



Neste contexto, em todos os serviços e atividades realizadas, a Política do Sistema de Gestão 
Integrado assenta, entre outras, nas seguintes linhas de ação:

“No que se refere à sua POLÍTICA, a Câmara 
Municipal de Loulé considera o seu Sistema de 
Gestão Integrado o pilar da sua estratégia que 

consiste na contínua satisfação das 
necessidades das partes interessadas, seguindo 

os princípios da melhoria contínua e do 
desenvolvimento sustentável em todas as suas 

atividades”

“- Promover a qualidade e o desenvolvimento sustentável do Concelho de Loulé;
- Promover a educação ambiental no município, minimizando os impactes ambientais e assumindo 

o compromisso com a proteção do ambiente, incluindo a prevenção da poluição, bem como a 
adaptação às alterações climáticas”.

P O L Í T I C A



Como resposta aos novos desafios e com vista a definir e executar políticas que promovam 
a educação para todos e o desenvolvimento sustentável do Concelho em diferentes áreas 

(como as alterações climáticas, a gestão dos recursos naturais, a água, a energia, a 
sustentabilidade, a mobilidade ou a gestão integrada do espaço público), em dezembro de 

2017, o município realizou uma reestruturação orgânica dos serviços municipais:



Unidade Operacional de Educação 
Ambiental (UOEA)

Unidade Operacional de Adaptação às 
Alterações Climáticas (UOAAC)

Divisão de Sustentabilidade e Recursos 
Naturais (DSRN)

Divisão Cultura, Museus e Património (DCMP)

Divisão de Economia Local, Comércio e Turismo (DELCT)

Unidade Operacional de Promoção da 
Cidadania e Cidade Educadora (UOPCCE)

Departamento de Desenvolvimento Humano e Coesão 
(DDHC):

- Divisão de Educação e  Juventude (DEJ)
- Divisão de Coesão Social e Saúde (DCSS)

- Divisão de Desporto (DD) (…)

Divisão de Espaço Público, Acessibilidades 
e Mobilidade em Espaço Urbano 

(DEPAMEU)



A atuação do Município de Loulé na área da Educação Ambiental // Educação para a 
Sustentabilidade encontra-se alinhada com a Estratégia Nacional de Educação Ambiental, com 

ações orientadas para os seus pilares essenciais:

1. Descarbonizar a sociedade (abordadas as questões relacionadas com o Clima; Eficiência
Energética; Mobilidade Sustentável…)
2. Tornar a economia circular (o Consumo Sustentável, Problemática dos Resíduos…)
3. Valorizar o território (o Mar e o Litoral; a Água; a Natureza e Biodiversidade, a Paisagem…)

Enquadrada:

ESTRATÉGIA MUNICIPAL DE 
ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES 

CLIMÁTICAS DE LOULÉ
(EMAAC de Loulé) 

PROJETO EDUCATIVO 

LOCAL (PEL)



Decorre da integração do Município à Rede Territorial Portuguesa das Cidades 
Educadoras (2007). Trouxe maior coesão às ações de educação formal e não 

formal que o município desenvolve, articulando as ações e iniciativas das 
diferentes unidades orgânicas internas com as de outras entidades externas e 
agentes locais com responsabilidade social e educativa (anteriormente mais 

dispersas e atomizadas), de modo a aproximar, facilitar e a permitir a troca de 
experiências, a cooperação interdisciplinar e a construção de parcerias. Algo que 
ganhou maior enfoque, a partir de 2014, permitindo o desenvolvimento de uma 
cultura de maior participação e mobilização de parceiros diversificados no seio 

da comunidade, o que facilita e possibilita uma intervenção convergente no 
sentido de dar resposta a muitas questões locais de Desenvolvimento 

Sustentável

Atualmente a REDE MUNICIPAL LOULÉ CIDADE EDUCADORA 
envolve 30 entidades externas à autarquia e 11 UO internas





A CM Loulé aprovou a sua Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas 
no dia 08 de junho de 2016 

Relaciona-se e integra Redes de Intervenção à escala local, regional, nacional e internacional



Tendo em conta a abrangência e importância da EMAAC no futuro a 
médio e longo prazo no município de Loulé, este instrumento 

orienta a atuação do município no âmbito da Educação Ambiental // 
Educação para o Desenvolvimento Sustentável



Em conformidade com a 
Estratégia Nacional de 

Adaptação às Alterações 
Climáticas e com a Estratégia 

Nacional de Educação Ambiental 
e

consciente de que a educação 
ambiental assume um papel 
fundamental na formação de 

uma cidadania mais consciente e 
capaz de responder e atuar 
perante as problemáticas 

ambientais, económicas e sociais 
associadas à nova dinâmica 
climática, a EMAAC possui:



3 Opções de adaptação direcionadas especificamente para a educação, sensibilização e 
informação ambiental sobre AC:

OA#10

Elaborar e implementar
um programa de educação
ambiental subordinado às
Alterações Climáticas (AC)
no Centro Ambiental

OA#11

Criar o Observatório
do Ambiente

OA#12

Elaborar e implementar um
programa de Educação,
Sensibilização e Informação
Pública sobre Alterações
Climáticas (AC), extensível
aos vários setores

Incorpora também nas restantes opções de adaptação uma forte componente de educação 
e sensibilização ambiental para os diferentes aspetos associados à problemática 



Exemplos de ações/projetos desenvolvidos pelo município que concorrem e respondem aos:



Formação CAPTAME: Promoção da mobilidade suave em Meio Escolar: 47 professores

Entrega nas Escolas e aos funcionários da autarquia de 100 Bicicletas de Uso Partilhado “Loulé Adapta”+ Oficina

Promoção da Mobilidade Suave



. + de 2.000 participantes .

Promoção da Mobilidade Suave



. + de 1.500 participantes . . 91 participantes .

III

Promoção da Mobilidade Suave

https://www.youtube.com/watch?v=Ty54_s1sHbQ


Transportes Urbanos gratuitos 
no Concelho de Loulé para 

crianças até aos 12 anos

Promoção da Mobilidade Suave



21.09.2018
Espetáculo Interativo "Eu Mitigo! E tu, já Mitigaste hoje?
Surge no âmbito do Plano Intermunicipal de Adaptação às
Alterações Climáticas da AMAL, com o objetivo de sensibilizar as
comunidades locais para a temática das Alterações Climáticas



Distribuição de cantis Loulé Adapta (maio 2018)
O Município Loulé conjuntamente com o ACeS do 
Algarve I Central, organizou mais uma edição do 

Centro de Saúde das Brincadeiras, com 
desenvolvimento de programa diverso de 

atividades
. 900 crianças do ensino pré-escolar da rede pública 

e solidária do concelho de Loulé .



Conferência Estudantil sobre Adaptação Local às 
Alterações Climáticas - 11/06/2018 . 200 participantes .

Organizada em parceria com alunos de uma Eco-Escola
(Escola Secundária de Loulé)



Banda Desenhada “Reportagem Especial – Adaptação às alterações climáticas em Portugal”

No arranque do ano letivo 2018/2019, complementarmente à entrega de manuais escolares e fichas 
de atividades aos alunos da rede pública (do 1º ao 9º ano), o município de Loulé entregou 

gratuitamente a BD aos 2.300 alunos do 5º, 6º e 7º ano



PEÇA de Teatro CLIMAT 100

Em 2017 e 2018: 800 alunos do 4 º ano do 1º Ciclo



Em 2019/2020, lançamento e entrega do livro CLIMAAT 100 aos alunos do 1º Ciclo

Complementarmente 
será entregue um 

caderno de atividades 
lúdico-pedagógicas 
para exploração da 

temática destinado a 
professores e 
animadores



Parceria entre autarquia e a associação DariAcordar que 
tem como objetivo tornar as crianças «agentes ativos na 

construção coletiva de estilos de consumo mais responsáveis, 
para um futuro mais sustentável»

Oferta da coleção de 4 livros 
“Zero Desperdício” aos 

alunos do 1º ano das escolas 
do concelho de Loulé

. mais de 3.000 crianças .



Projeto Quarteira Arte Lab

Projeto de educação ambiental, dirigido a alunos do 5º, 6º, 7º, 8º de uma escola de Quarteira, pretende-
se sensibilizar a comunidade escolar, através da exploração e expressão artística, para problemática
das alterações climáticas, da produção excessiva de resíduos e para a problemática do plástico nos
oceanos e posteriormente produzir uma escultura/estrutura artística, construída com resíduos
produzidos pelos alunos, a instalar na Rotunda do Polvo (Avenida Carlos Mota Pinto, Quarteira)

Lab



Promoção de campanhas de sensibilização no âmbito da Campanha da 
Bandeira Azul da Europa     

. Média de 5.000 participantes/ano .



Visitas orientadas e percursos interpretativos sobre a importância da biodiversidade e
geodiversidade nas áreas protegidas e naturais do concelho . 895 participantes em 2018 .



REMOÇÃO DE ESPÉCIES INVASORAS (chorão-das-praias, figueira-do-inferno, cana-da-índia, …)

. 170 participantes em 2018 .

maio 2018

outubro 2018

novembro 2018

Ações de Voluntariado Ambiental 

(muitas envolvem parcerias com entidades locais, regionais, nacionais e estrangeiras, como: a ONGA Associação 
Almargem, APA, ICNF, ABAE, Zoomarine, Centros de Ciência Viva, escolas, universidades, outros municípios… )



Ações de Voluntariado Ambiental

LIMPEZA E MONITORIZAÇÃO DE RESÍDUOS NO INTERIOR E 
LITORAL DO CONCELHO

. 220 participantes em 2018 .

Cadoiço - outubro 2018

Rocha da Pena - março 2018

Fonte Filipe, Querença -novembro 2018

Trafal/Vale do Lobo - fevereiro 2018



VOLUNTARIADO JOVEM – VIGILÂNCIA FLORESTAL
Período de Verão 

. mais de 600 participantes . 

MONITORIZAÇÃO DE MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS 
Ao longo do ano

. 150 participantes em 2018 . 

Ações de Voluntariado 
Ambiental



Em 2018 foram plantadas 21000 árvores em 4 concelhos,
1000 voluntários. Em Loulé: 5500 árvores . 650 voluntários .

Em 2017, em Loulé plantação de 5000
árvores . 300 voluntários .

1.º lugar ROTA PELA FLORESTA pela ABAE, como
reconhecimento da realização desta mega ação de
sensibilização e plantação, que contou com a presença dos
alunos de Eco-Escolas, que se deslocaram de bicicleta e/ou
de transporte coletivo

OPERAÇÃO MONTANHA VERDE e ROTA PELA FLORESTA

Ações de Voluntariado Ambiental





Campanhas periódicas, programas e plataformas 
digitais de sensibilização e (in)formação

http://aquicuidamosdaagua.pt/


Visita de todos os alunos do município à Exposição “LOULÉ: Territórios, Memórias, Identidades”
Museu Nacional de Arqueologia em Lisboa . mais 250 mil visitantes .

Mais de 7 mil anos de história do Concelho, revela costumes, hábitos alimentares e a vida quotidiana das várias civilizações que por aqui 
passaram

2018: Galardoada pela Associação 
Portuguesa de Museologia, com os Prémios 

APOM-2018 nas categorias de “Melhor 
Parceria” e de “Melhor Catálogo” e Menção 
Honrosa na área da “Educação e Mediação 

Cultural”

Loulé recebeu o galardão de Município do 
Ano na região algarvia, que reconhece e 

premeia as boas práticas em projetos 
implementados pelos municípios com 
impactos assinaláveis no território, na 

economia e na sociedade, que promovam o 
crescimento, a inclusão e/ou a 

sustentabilidade 



Lançamento da banda desenhada “Os Segredos de LOULÉ”

Viagem de redescoberta da história 
de Loulé, através de factos 

geológicos e históricos ocorridos no 
território, envolvendo-nos nas 

problemáticas ambientais vividas na 
atualidade

«Fomos a um futuro imaginado para 
voltar, como nas palavras de Lídia Jorge, 

às terras de Loulé e redescobrir “um lugar 
pacífico, um lugar mãe, um lugar de 

receber todo aquele que vier por bem”»



Desafio do Ministério da Educação para assinalar o Dia da Criança 
(junho 2018), Loulé “abraçou” com a realização de atividades lúdico-

pedagógicas, com intuito de sensibilizar para as questões do 
ambiente, em particular para a proteção da floresta 

. 3000 crianças .

Iniciativa ABRAÇO VERDE



LOULÉ CRIATIVO: promoção de formação e inovação das artes e ofícios
tradicionais

Valorização da identidade do território e da partilha ativa da cultura enquanto 
recursos para a criação de emprego e desenvolvimento sustentável da economia 

local

• ECOA - Espaço de Criatividade, Ofícios e Artes: Residências Criativas;
Formação e Oficinas

• Loulé Design Lab - apoio à criação de iniciativas de base empresarial
nas artes tradicionais e design

• Turismo Criativo - Experiências e Rede Local, em 2018: mais 50
atividades com cerca de 400 participantes



Em 2019/2020: Projeto piloto numa escola do concelho relacionado com a Eficiência Energética
instalação, experimentação e exploração pedagógica de uma central fotovoltaica

(decorrente das propostas do grupo de trabalho “Energia” do Conselho Local de Acompanhamento da EMAAC de Loulé)

O projeto-piloto assume-se como um “Laboratório para a Sustentabilidade”:
• componente tecnológica (que permitirá reduzir os consumos energéticos de origem fóssil e aproveitar uma fonte de energia renovável)
• componente de sensibilização e de educação para as temáticas da energia e das alterações climáticas
• gestão dos ganhos deste tipo de equipamentos, que serão posteriormente convertidos num Fundo para o desenvolvimento de mais ações e/ou

implementação de outras soluções com vista à sustentabilidade da escola e da sua comunidade



Equipamentos de Educação Ambiental

CENTRO AMBIENTAL DE LOULÉCENTRO AZUL DE QUARTEIRA CENTRO AMBIENTAL DA PENA
CENTRO INTERPRETATIVO 

PÓLO MUSEOLÓGICO DA ÁGUA



Plano de Atividades 2018/2019 apresenta
a oferta 24 diferentes atividades 

temáticas e saídas de campo 
e 5 Projetos Educativos Anuais, 

Alinhados com a Estratégia Nacional de 
Educação Ambiental, onde os temas se 

encontram orientados para os seguintes 
pilares essenciais:

1. Descarbonizar a sociedade (abordadas as questões relacionadas com o Clima; Eficiência Energética;
Mobilidade Sustentável…)

2. Tornar a economia circular (o Consumo Sustentável, Problemática dos Resíduos…)

3. Valorizar o território (o Mar e o Litoral; a Água; Natureza e Biodiversidade, a Paisagem…)

CENTRO AMBIENTAL















Fruto de parceria estratégica entre o Município de Loulé e a Associação Almargem desde 1992. Atualmente com 2 pólos:

Equipamentos criados a pensar nas necessidades locais em termos de
sensibilização e educação ambiental, desenvolvimento integrado e
promoção, conservação e valorização do património cultural e ambiental
do concelho e da região, sendo que, a grande diversidade de temáticas e
tipologia das ações por si desenvolvidas anualmente, chegam a:

• Mais de 2500 participantes
• Mais de 120 atividades
• Do Pré-escolar ao Ensino Superior, incluindo ações inclusivas para

seniores e grupos muito especiais com doença mental (como os
nossos amigos das associações Existir e UNIR)

•o de Loulé, CAL: localizado no Parque Municipal da cidade inserido em contexto urbano,
mais próximo da maioria das escolas do concelho

•o da Pena, CAP: privilegia o contacto com o mundo rural e natural, com a pequena
povoação de hábitos rurais e a proximidade à Paisagem Protegida Local da Rocha da Pena



As ações do CENTRO AMBIENTAL são previamente programadas e 
poderão ser de 3 tipos: 

formação do público em 
geral, crianças e de jovens 

• Atividade temática (atelier ou oficina)
• Saída de campo
• Projeto educativo anual (PEA)

- Incluem componente teórica e componente prática

- Atividades do Centro Ambiental certificadas Sistema de Gestão Integrado
(Qualidade e Ambiente), sendo alvo de avaliação interna e externa, com
aplicação de diferentes instrumentos de avaliação consoante a faixa etária
e/ou ano de escolaridade

- Anualmente são definidos objetivos, indicadores e respetivas metas cada
vez mais ambiciosas, com vista à sua monitorização e melhoria contínua do
seu desempenho ambiental



O CA não funciona em sistema fechado, pelo contrário, prima pela cooperação local, regional e nacional e 
estabelece parcerias com outras entidades regularmente com vista à partilha de conhecimentos e 

enriquecimento de algumas das suas ações:

Em 2018/2019:  oferta de 24 diferentes atividades temáticas e saídas de campo + 5 
Projetos educativos anuais, relacionados com: as alterações climáticas e poluição, o mar e 

resíduos marinhos, consumo sustentável, a polinização, a natureza e biodiversidade (no 
geral, marinha, nas áreas protegidas e nas zonas húmidas), a água, a horta biológica, a 

bioacústica, as Paisagens Protegidas Locais do Concelho e a floresta autóctone



CENTRO AMBIENTAL: Atividades temáticas (ateliers e oficinas) e Saídas de campo



CENTRO AMBIENTAL: Projetos Educativos Anuais



CENTRO AMBIENTAL: Projetos Educativos Anuais



O CENTRO AMBIENTAL “mostra-se ao mundo” também através das redes sociais, com atualizações e publicações 
diárias das atividades realizadas e partilha de informação e conhecimento na sua página de facebook :   

Facilmente consegue contactar ou comunicar diretamente connosco (UOEA):

https://www.facebook.com/cambientaloule/

289 400 890 / dato@cm-loule.pt

1.315

https://www.facebook.com/cambientaloule/


Exemplo do reconhecimento obtido como resultado da implementação das políticas municipais para o 
Desenvolvimento Sustentável

Inspirado nos princípios subjacentes à Agenda 21, o galardão “Município ECOXXI” é um projeto da Associação Bandeira Azul
da Europa (ABAE) que tem como principal objetivo distinguir e premiar as boas práticas desenvolvidas ao nível dos
municípios portugueses, valorizando um conjunto de aspetos considerados fundamentais na construção do desenvolvimento
sustentável, mas também reconhecer o seu esforço na implementação de medidas pró-ambientais, com especial ênfase na
Educação Ambiental. O desempenho ambiental do município é, assim, avaliado com base na análise de 21 indicadores de
desenvolvimento sustentável, através de uma Comissão Nacional do Programa, composta por mais de 40 elementos
representantes de entidades nacionais, regionais e locais de todo o país.

"Os indicadores da Agenda 21 são essenciais à vida cidadã e à vida autárquica como 
fulcros da democracia moderna. A bandeira verde atribuída pelo ECOXXI, mais do que um 

troféu, é o manifesto de quem não desiste do futuro."

− Luísa Schmidt

O município de LOULÉ destaca-se. Participa desde a sua criação (2005), tendo vindo a 
melhorar o seu desempenho, posicionando-se consecutivamente entre os 3 lugares cimeiros 
e já por 6 vezes no topo da classificação nacional (2009, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016), vendo, 

deste modo, reconhecido publicamente o seu empenho e compromisso assumidos na 
implementação das políticas de desenvolvimento sustentável que tanto ACREDITA



O SUCESSO passará SEMPRE e será SEMPRE o resultado da

nossa UNIÃO e envolvimento efetivo de TODOS ….

lina.madeira@cm-loule.pt | ana.f.goncalves@cm-loule.pt |  carina.rato@cm-loule.pt


