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APÓS DOIS ANOS DE LUTA COM O DESCONHECIDO, 
POR FORÇA DE UMA PANDEMIA QUE SE INSTALOU NAS 

NOSSAS VIDAS SEM AVISO PRÉVIO, HOJE PODEMOS 
VOLTAR A RESPIRAR E A SENTIR A LIBERDADE QUE 

DURANTE ESTES TEMPOS NOS FOI PRIVADA.

EDITORIAL
EDITORIAL

Sempre
perto de si...
Always close at hand...

A newsletter Informoura apresenta-se como um 
meio de comunicação importantíssimo com os 
nossos clientes, pelo que esta 16ª edição ganha 
um simbolismo ainda maior. É um marco vito-
rioso naquilo que é o retomar a normalidade do 
nosso dia-a-dia.

Estivemos sempre aqui. Fiéis ao compromisso, 

competentes, que revelaram uma entrega in-
cansável nestes tempos de muitas adversidades. 
Por isso, é com grande alegria que hoje estamos 
novamente nas vossas casas para partilhar con-
vosco o presente e o futuro de Vilamoura. 

À semelhança do que tem vindo a ser feito ao 
longo da existência da Inframoura, vários proje-
tos de sustentabilidade ambiental integraram a 
agenda da empresa; nesse sentido a neutralidade 
carbónica e o Plano de Descarbonização, que está 
em curso, tem o objetivo de reduzir em 30% as 

imagem de Vilamoura também se assumem como 

ponto-chave na continuidade de ampliação da 
mancha verde que se estende ao longo do territó-
rio e de espaços totalmente inclusivos, acessíveis, 
mais apelativos e cicláveis.

recursos água, energia e matérias-primas é ou-
tro, senão o mais importante compromisso da 
Inframoura. Várias soluções tecnológicas têm 
vindo a ser implementadas, na gestão da rega e 
na recolha e valorização dos resíduos, com foco 
em reduzir a pegada ecológica.

Estamos perante um dos períodos mais transfor-
macionais da nossa história, sendo por isso impor-
tante projetar o futuro. Em estreita cooperação 
com os parceiros Câmara Municipal de Loulé e 
Vilamoura World, perspetivamos o relançamento 
da dinâmica de investimentos que temos vindo 
a fazer na área da mobilidade, sustentabilidade 

-
çamento das obras respeitantes aos projetos já 

Continuamos aqui para cuidar de Vilamoura.
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José Miguel – Presidente do Conselho de Administração da Inframoura
José Miguel – CEO of Inframoura

The Informoura newsletter is a very important 
means of communication with our customers, 
so this 16th issue takes on an even greater sym-
bolism. It is a victorious landmark in what is the 
resumption of normality in our daily lives.

We have always been here. Loyal to our commit-
ment, with a team of dedicated and competent 
professionals, who have shown tireless dedication 
in these times of many adversities. It is therefore 
with great joy that we are once again in your 
homes today to share with you the present and 
the future of Vilamoura.

As has been the case right throughout Inframou-
ra’s existence, the company’s agenda has featured 
several environmental sustainability projects; their 
goal, carbon neutrality and the Decarbonisation 
Plan, which is ongoing, committed to reducing 

Vilamoura’s image are also a key element in the 
ongoing expansion of the green area that extends 

throughout the territory and of fully inclusive, 
accessible, more appealing and cyclable spaces.

management of water, energy and raw material 
resources is another, if not the most important, 
commitment of Inframoura. Several technological 
solutions have been implemented, in irrigation 
management and in waste collection and enhance-
ment, focusing on reducing the ecological footprint.

We are facing one of the most transformational 
periods in our history, and it is therefore impor-
tant to plan the future. In close cooperation with 
our partners Loulé Municipal Council and Vila-
moura World, we plan to resume the dynamic of 
investments we have been making in the area of 
mobility, sustainability and technological innova-
tion. Finally, we expect to begin works relating 

and approved.

We are still here to take care of Vilamoura.

AFTER TWO YEARS OF 
STRUGGLING WITH THE 

UNKNOWN, DUE TO A 
PANDEMIC THAT TOOK HOLD 

OF OUR LIVES WITHOUT 
WARNING, TODAY WE CAN 
BREATHE AGAIN AND FEEL 

THE FREEDOM THAT WE 
WERE DEPRIVED OF DURING 

THESE TIMES.

ED
IT

OR
IA

L



EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO 
DE LOULÉ, A INFRAMOURA

TEM VINDO A MELHORAR AS 
CONDIÇÕES DA REDE VIÁRIA DE 

VILAMOURA COM UM CONJUNTO 
DE INTERVENÇÕES QUE 

PROMOVE UMA MOBILIDADE
MAIS SEGURA PARA TODOS

NOTÍCIAS
NEWS

Rede viária
de Vilamoura
mais segura

Safer road network
in Vilamoura 

Estrada de Quarteira – Vilamoura
Estrada de Quarteira – Vilamoura
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No seguimento da consolidação da identidade 
urbana de Vilamoura e da aposta na mobilida-
de suave, têm sido várias as artérias e espaços 
públicos no território gerido pela Inframoura a 

Alameda da Praia da Marina, que ganhou uma 
imagem mais moderna e foi redesenhada com 
enfoque no peão, também a Rua do Sol se apre-
senta agora com uma nova face.

Sendo um dos eixos de acesso ao coração de 
Vilamoura e estabelecendo a ligação do centro 
urbano a Quarteira, esta intervenção revelou-se 
fundamental para melhorar a segurança rodo-
viária nesta artéria.

Com esta obra, foi criado um novo canal ciclável e 
ampliada a rede de percursos pedonais acessíveis, 
numa lógica de defesa dos modos de mobilida-
de suave. Além de conferir maior segurança à 
circulação, a empreitada devolveu dignidade à 
Rua do Sol, cujo pavimento, iluminação pública 
e mobiliário urbano, apresentavam, até à obra, 
profundas carências.

Outra importante intervenção entretanto ter-
minada refere-se à ligação entre a Rua dos Pi-
nheirinhos, em Vilamoura, e a Quinta do Romão, 

via, foi restabelecida uma das mais importantes 
ligações a Quarteira, tanto pedonal como auto-
móvel, sempre com o foco na segurança. A obra 
incluiu ainda intervenções nas infraestruturas 
pluviais e de iluminação, tendo sido reformulados 
pavimentos e criados novos arranjos paisagís-
ticos. Esta intervenção urbanística é mais um 
dos passos na aproximação dos dois territórios, 
com uma notória melhoria na zona de transição 
entre ambos.

A Estrada de Quarteira, nomeadamente no troço 
compreendido entre a Avenida Mota Pinto e a 

de obras, com o objetivo de tornar a circulação 
nesta via mais segura, quer para os automobi-
listas, como para os peões e ciclistas. Além da 
repavimentação deste troço, que apresentava 
acentuadas deformações originadas por raízes 

de pinheiros, foram também executados traba-
                 .saivolcic e soiessap sod oãçnetunam ed sohl

A empreitada incluiu, ainda, intervenções relativas 
à recolha de águas pluviais da plataforma rodo-
viária, bem como a recolha e reencaminhamento 
das águas subterrâneas provenientes do siste-
ma de rega. Este conjunto de ações irá evitar o 
aparecimento de patologias e deformações no 
pavimento rodoviário.

Também no âmbito da promoção da segurança 
rodoviária, foram instaladas lombas redutoras de 
velocidade na Rua Melvin Jones, Rua Clube de 
Tiro, Avenida dos Descobrimentos e Caminho do 
Millenium, vias referenciadas pela prática recor-
rente de velocidades excessivas na circulação 
automóvel. Esta medida de acalmia de tráfe-
go, que deverá em breve ser replicada noutras 
zonas, contribui para a redução da velocidade 
automóvel, tornando mais segura a utilização da 
via e incentivando modos de mobilidade suave.

Na mesma linha de minimização do impacto do 
automóvel, a Inframoura está a instalar sinalética 
que informa o automobilista da aproximação a 
zonas de coexistência, ou seja, áreas partilha-
das por peões e veículos onde vigoram regras 
especiais de trânsito. Os primeiros sinais foram 
colocados na Urbanização Terraços do Pinhal, 
prevendo-se que venham a ser instalados noutras 
zonas residenciais, elevando a qualidade de vida 
de quem reside e visita Vilamoura. 

Também com o intuito de aumentar a qualidade 
da mobilidade no território, a Inframoura proce-
deu à construção de um passeio num movimen-
tado troço da Avenida Eng. João Meireles, junto 
ao qual existem lojas e vários serviços. Com esta 
intervenção pontual, que incluiu a colocação de 
uma passadeira sobrelevada de ligação entre 
o passeio e o corredor central, regista-se uma 
melhoria nas condições de acesso à zona, onde 
existe também uma farmácia.

a execução do saneamento de raízes e regulari-
zação de pavimentos em diversos arruamentos 
de Vilamoura e Vila Sol.
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IN PARTNERSHIP WITH LOULÉ MUNICIPAL 
COUNCIL, INFRAMOURA HAS BEEN 
IMPROVING THE CONDITIONS OF 
VILAMOURA’S ROAD NETWORK WITH 
A SERIES OF INTERVENTIONS THAT 
PROMOTE SAFER MOBILITY FOR ALL

Following the consolidation of Vilamoura’s urban 
identity and its investment in soft mobility, several 
roads and public spaces in the area managed by 

works. Besides Alameda da Praia da Marina, which 
has been endowed with a more modern image, 
and redesigned to be pedestrian-focused, Rua do 
Sol is now revealed with a new look.

As one of the access routes to the heart of Vila-
moura, establishing the connection between the 
urban centre and Quarteira, this intervention has 
proved to be fundamental in improving road safety 
on this thoroughfare.

With this work, a new cycle route has been created 
and the network of accessible pedestrian paths 
has been extended, with a view to advocating soft 

safer, the construction work has restored dignity to 
Rua do Sol, whose paving, public lighting and street 
furniture were seriously lacking until this work. 

Another important intervention now completed 
involves the connection between Rua dos Pinhei-
rinhos, in Vilamoura, and Quinta do Romão, in 

layout of that area.

With the improvements to this road, one of the 
most important pedestrian links in Quarteira has 
been re-established, with the focus on safety.      
The work also included interventions in the rain-
water and lighting infrastructures, while paving 
was reformulated and new landscaping created. 
This urban intervention is yet another step to-
wards bringing the two territories closer together, 
with a notable improvement in the transition area 
between them.

Estrada Quarteira, in particular in the section 
between Avenida Mota Pinto and Praça Cupertino 

at making this road safer for drivers, pedestrians 
and cyclists. Besides the repaving of this section, 
where pine tree roots have seriously contorted 
the surface, maintenance work was also carried 
out on the pavements and cycle paths.

The works contract also includes interventions 
related to the collection of rainwater from the 
roadbed, as well as the collection and redirection 
of groundwater from irrigation system. With this 
series of actions, Inframoura aims to avoid the 
appearance of defects and deformations in the 
road paving. 

Also, as part of promoting road safety, speed re-
duction bumps have been installed on Rua Melvin 
Jones, Rua Clube de Tiro, Avenida dos Desco-
brimentos and Caminho do Millennium, roads 
known for the recurrent practice of excessive 

to be replicated in other areas, contributes to the 
reduction of car speeds, making road use safer 
and encouraging soft mobility modes. 

In the same vein of minimising the impact of cars, 
Inframoura is installing signs that inform motorists 
of the approach to ‘coexistence zones’, i.e. areas 
shared by pedestrians and vehicles, where spe-

installed in the Terraços do Pinhal development, 
and it is expected that they will be installed in 
other residential areas, raising the quality of life 
of those who live and visit Vilamoura. 
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Estrada de 
Quarteira – 
Vilamoura
Estrada de 
Quarteira – 
Vilamoura

Equally with the aim of increasing the quality 
of mobility in the area, Inframoura has built a 
walkway on a busy stretch of Avenida Eng. João 
Meireles, next to which there are shops and various 
services. With this one-time intervention, which 
included the placement of a raised zebra crossing 
connecting the walkway and the central corridor, 
access conditions to the area have been improved.

Improvements to the road network also included 

roads in Vilamoura and Vila Sol.

Obras de pavimentação 
Surfacing works 
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A INFRAMOURA ESTÁ DECIDIDA EM REDUZIR A PEGADA 
ECOLÓGICA E A DEPENDÊNCIA DAS ENERGIAS FÓSSEIS 
ATRAVÉS DE MEDIDAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DAS 
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS, EM NOME DE UM PRESENTE

E FUTURO MAIS SUSTENTÁVEIS

Por um presente
e futuro mais verdes

For a greener today and tomorrow
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Frota Inframoura 
– viatura elétrica 
Inframoura fleet
– electric vehicle
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Inframoura leva muito a sério o seu compromisso 
com a transição energética, tendo materializado 
essa visão estratégica na sua atividade diária, no 
espaço público de Vilamoura e Vila Sol, assim 

numa aposta clara nas energias renováveis e no 
recurso a tecnologias inovadoras em matéria de 
poupança energética, a empresa tem em curso 
vários projetos enquadrados na Estratégia Mu-
nicipal de Adaptação às Alterações Climáticas 
do Município de Loulé (EMAAC).

Como resultado da sua aposta na melhoria con-
tínua do desempenho energético, a Inframou-

alcançar, na área da qualidade e ambiente, ao 
setor da gestão de energia. Os projetos que tem 
concretizado e os novos sistemas e metodologias 
adotados pela empresa valeram-lhe a obtenção 
da norma internacional ISO 50001, assim como 

só um lote restrito de empresas possui.

na sua estratégia de reduzir o consumo de com-
bustíveis fósseis. O abate de parte da antiga frota 
evita, atualmente, a emissão anual de cerca de 14 

atmosfera, gás que hoje em dia representa uma 
das principais fontes de poluição atmosférica.

Recentemente, foram substituídos vários veículos 
da frota operacional, que embora sejam com mo-
tores de combustão interna, permitiram o abate 

literalmente do século passado, otimizando desta 
forma os recursos operacionais da organização 

energética da frota.

A par disso, a Inframoura adotou sistemas inte-
ligentes de gestão da frota, otimizando as rotas, 
e promove a reutilização de baterias de veículos 

Ainda na área da mobilidade elétrica, foi criada 
no território de Vilamoura e Vila Sol uma rede 
pública de carregamento de veículos elétricos, 

prevendo-se que possa vir a integrar, no futuro 
próximo, um total de 30 postos. Quando a rede 
estiver completa, Vilamoura será a localidade no 
Algarve com a maior capacidade instalada para 
o carregamento de veículos elétricos. 

Esta é uma medida fulcral na redução da emissão 
para a atmosfera de gases com efeito de estufa, 
substâncias que contribuem para acelerar os 
efeitos das alterações climáticas. Também em 
consonância com uma mobilidade mais verde, o 
espaço público de Vilamoura convida à utiliza-
ção de modos suaves de transporte, com a sua 
rede de ciclovias, que tem vindo a ser amplia-
da e melhorada e cuja utilização é extensível a 
peões, contribuindo para a redução do tráfego 
automóvel e consequente poluição.

Na mesma linha de ação de combate às alte-
rações climáticas e com o objetivo de produzir 
energia elétrica para alimentar o edifício, foi ins-
talada na Inframoura uma central fotovoltaica em 
regime de autoconsumo. Este projeto permitiu à 

-

Neste momento, a Inframoura suprimiu totalmen-
te o consumo de gás nas suas instalações, recor-
rendo à energia solar para a produção de água 
quente em todas as suas instalações, incluindo 
nos balneários que servem de suporte à atividade 
operacional da empresa. Ainda para combater o 
desperdício de energia, foi instalado um sistema 
inovador de armazenamento do excedente de 
energia produzido pela central fotovoltaica da 
sede. Estes projetos convergem no sentido da 
neutralidade carbónica e integram um ambicioso 
plano de descarbonização que a Inframoura tem 
em curso com o objetivo de reduzir em 30% as 

-
minação pública, com a substituição das anti-
gas luminárias por lâmpadas de tecnologia LED, 
contribuindo decisivamente para a poupança 
de energia. Paralelamente, está a ser reduzido 
progressivamente o uso de papel, através da 
adesão à fatura eletrónica, estando igualmente 
em funcionamento o serviço de envio de men-
sagens por SMS ao cliente. 

NO
TÍ

CI
AS

 · 
NE

W
S



14

Ever since it began operations as a municipal 
-

mitment to energy transition very seriously, giving 
form to this strategic vision in its daily activity, 
in the public space of Vilamoura and Vila Sol, as 
well as in the internal philosophy of the company. 
Focused on a clear commitment to renewable 
energies and the use of innovative energy saving 
technologies, the company has several ongoing 
projects that fall under the Municipal Strategy of 
Adaptation to Climate Change of Loulé Munici-
pality (EMAAC).

As a result of its commitment to the continuous 
improvement of energy performance, Inframoura 

had already achieved, in the area of quality and 
environment, to include the energy management 
sector. The projects it has implemented and the 
new systems and methodologies adopted by the 

-
national standard, as well as the renewal of the 

number of companies have. 

-

reducing fossil fuel consumption. The scrap-

annual emission of about 14 tonnes of carbon 

nowadays represents one of the main sources 
of atmospheric pollution.

were replaced, which, despite being equipped with 
internal combustion engines, enabled several vehi-

the last century, to be scraped, thus optimising the 
operational resources of the organisation, as well 

Painéis fotovoltaicos instalados
nos Viveiros da Inframoura
Photovoltaic panels installed
at Inframoura Nurseries

NO
TÍ

CI
AS

 · 
NE

W
S



15

INFRAMOURA IS COMMITTED
TO REDUCING ITS CARBON FOOTPRINT 

AND DEPENDENCE ON FOSSIL FUELS 
THROUGH CLIMATE CHANGE MITIGATION 

MEASURES, FOR THE SAKE OF A MORE 
SUSTAINABLE PRESENT AND FUTURE

In addition, Inframoura has adopted intelligent 

promotes the reuse of electric vehicle batteries 
for stationary purposes. 

Sticking with the area of electric mobility, a public 
charging network for electric vehicles has been 
created across the Vilamoura and Vila Sol area. 
It is expected that the network will boast a total 

the network is complete, Vilamoura will be the 
location in the Algarve with the greatest capacity 
for charging electric vehicles. 

This is a key measure in reducing the emission 
of greenhouse gases into the atmosphere, sub-

of climate change. Equally in line with greener 
mobility, Vilamoura’s public spaces encourage 
the use of soft modes of transport, with its net-
work of cycle paths, which has been extended 
and improved and is also used by pedestrians, 

the pollution it causes.

With the same aim of combating climate change, 
while at the same time producing electricity to 

power the building, a self-consumption photo-
voltaic plant has been installed at Inframoura. 
This project has enabled the company to be-

moment, Inframoura has discontinued all use of 
gas in its facilities, using solar energy for the pro-
duction of hot water in all its facilities, including 
the changing rooms supporting the operational 
activity of the company. Equally to combat energy 
waste, an innovative system has been installed to 
store the surplus energy produced by the pho-

projects share the common goal of achieving 
carbon neutrality and are part of an ambitious 
decarbonisation plan currently implemented by 

-

also be seen in the area of public lighting, with 
the replacement of old lamps for LED technology 
lamps, contributing decisively to energy savings. 
At the same time, the use of paper is being pro-
gressively reduced, through the use of electronic 
invoicing, while sending messages by SMS to 
customers is also practiced.
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Nós temos 
o poder 
de mudar 
o mundo, 
começando 
pela nossa
própria 
casa.

We have

the power to 

change the world, 

starting in our

own home.





Ordem para
reutilizar

TRANSFORMAR RESÍDUOS EM FIM DE VIDA
EM PEÇAS ÚNICAS DE DESIGN COM UTILIDADE

PARA PÚBLICOS ESPECÍFICOS FOI O PONTO DE PARTIDA
PARA O PROJETO INFINITY, DESENVOLVIDO

EM PARCERIA COM O LOULÉ DESIGN LAB 
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Projeto Infinity –
Coletivo de Designers

do Loulé Design Lab
Project Infinity – 

Collective of Designers 
from Loulé Design Lab

Reclaimed and repurposed 
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Um jardim sensorial construído a partir de velhas 
gavetas, sacos organizadores fabricados com 
lonas de publicidade e até um instrumento musi-
cal feito de tubos metálicos de antigos sinais de 
trânsito. Estes são alguns dos objetos concebidos 
no âmbito do , um projeto de economia cir-
cular que pretende dar uma nova vida a resíduos 
que de outra forma não seriam aproveitados, com 
uma vertente solidária. As peças exclusivas têm 
a assinatura artística de designers e artesãos do 
Loulé Design Lab, responsáveis pelos protótipos, 
design e produção dos produtos, abrindo caminho 
a um movimento que reforça a necessidade da 
sensibilização ambiental de diversos públicos.

O  é um projeto inovador não só por resul-
tar na conceção de peças únicas que aliam a arte 
à utilidade, como por ser totalmente autossusten-
tável. Financiado pelo Fundo Ambiental – tendo 
alcançado o 9º lugar na lista dos melhores proje-

também das receitas obtidas pela Inframoura 

O passo seguinte foi juntar criativos do Loulé 
Design Lab para a criação de peças direcionadas 

Instituições Particulares de Solidariedade Social 
(IPSS) do concelho de Loulé: Lar Casa do Povo 
do Ameixial, Fundação António Aleixo e Asso-
ciação Humanitária de Doentes de Parkinson e 
Alzheimer. No decorrer do processo criativo, os 
artesãos preocuparam-se em conceber obje-
tos com o mínimo de substâncias tóxicas e que 
pudessem ter o máximo de vida útil possível, 
ampliando o seu tempo de utilização.

Além dos designers e artesãos do hub criativo 
da Câmara de Loulé, participaram também no 
projeto trabalhadores da Inframoura que lidam 
diariamente com a recolha de resíduos. Inspirados 
nas suas tarefas e necessidades diárias, os criati-
vos criaram alguns objetos para auxiliar o seu dia 
a dia de trabalho, tal como os sacos organizadores 
para transporte de pequenas ferramentas de 
trabalho. Os sacos, com organização interior e 
bolsos exteriores laterais, foram criados a partir 
de velhas lonas publicitárias, permitindo aos fun-
cionários dos viveiros da Inframoura transportar 
água, luvas, o vestuário de segurança e pequenas 
ferramentas, como as tesouras de podar.

Ao abrigo do projeto foi também criado um 
instrumento musical para crianças, feito a partir 
de tubos metálicos de sinais de trânsito e um 
jardim sensorial construído com velhas gavetas 
assentes em pés de cadeiras que foram recu-
peradas. A intenção deste pequeno jardim é 
promover estímulos táteis, visuais e olfativos, 
proporcionando a utentes com mobilidade re-
duzida a experiência de cuidar de um jardim.

Além destes, foram também criados vários jogos 
de mesa, moinhos para ervas aromáticas, casas 
de pássaros, compostores e pequenas mesas 
laterais fabricadas para dar maior conforto aos 
idosos do Lar Casa do Povo do Ameixial. Munidas 
de quatro rodas, as mesas auxiliares – fabricadas  
a partir de estruturas metálicas de stands de 
publicidade - podem não só servir para colocar 
copos, chávenas ou pratos e fazer refeições leves, 
como ser usadas para jogos. 

Com este projeto de economia circular, resíduos 
recolhidos diariamente pela Inframoura e cujo 
destino seria o lixo ganharam outro destino, sendo 
reintroduzidos na vida comunitária, na economia, 
e principalmente, ao serviço de instituições de 
solidariedade social. Pelas suas características 
inovadoras, o projeto gerou a atenção de várias 
entidades, prevendo-se que assuma agora uma 
nova dinâmica de ações que a equipa envolvi-
da designou por “Movimento   mu áreS .”
movimento de promoção da economia circular 
em que se pretende atingir novos públicos e 
parceiros, gerando novas oportunidades de ação 
e ampliando, igualmente, as possibilidades de tra-
balho para a comunidade de artistas e designers. 

Nesta nova fase, procurar-se-á alcançar um maior 
impacto na comunidade, através de uma cam-
panha de rua já em curso e que ganhará maior 
escala com a colocação de outdoors que exibirão 
alguns dos projetos realizados, remetendo para 
futuras exposições. O projeto pode ainda evoluir 
para a criação de um selo , uma marca 
de credibilidade para as empresas e entidades 
que aproveitem os resíduos da Inframoura para 
novos usos.
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A sensory garden built from old drawers, organiser 
bags made from advertising canvas and even 
a musical instrument made from metal posts 

objects designed within the framework of ‘In-

aspect that aims to breathe new life into waste 
that otherwise would not be used. The exclusive 
pieces have been created by Loulé Design Lab 
designers and artisans, who are responsible for 
the prototypes, design and production of the 
products, paving the way for a movement that 
enhances the need for environmental awareness 
among various audiences.

-
cause it results in the creation of unique pieces 
that combine art and utility, but also because it 
is entirely self-sustainable. Financed by the ‘En-
vironmental Fund’ – having achieved 9th place 
in the list of the best circular economy projects 

Inframoura has obtained in the recovery of waste 

together creative minds from Loulé Design Lab 

of users of three Private Charity Institutions in 
the municipality of Loulé: Lar Casa do Povo do 
Ameixial, Fundação António Aleixo and Asso-
ciação Humanitária de Doentes de Parkinson 
e Alzheimer. During the creative process, the 

-
jects with the minimum of toxic substances and 
which could have the maximum lifespan possible, 
extending how long they can be used for.

In addition to the designers and craftsmen from 
Loulé council’s creative hub, Inframoura workers, 
who deal with waste collection on a daily basis, 
also participated in the project. Inspired by their 
daily tasks and needs, the designers and arti-
sans created some objects to help them in their 
day-to-day work, such as the organiser bags for 
transporting small work tools. The bags, with inner 
organisation and outer side pockets, were created 
from old advertising canvas, allowing Inframoura’s 
nursery workers to carry water, gloves, safety 
clothing and small tools, such as pruning shears.

A musical instrument for children was also created 
as part of the project, made out of metal posts 

with old drawers, set on reclaimed chair legs. 
The intention of this small garden is to promote 
tactile, visual and olfactory stimuli, providing users 
with reduced mobility the experience of taking 
care of a garden.

Besides these, several tabletop games, herb 
grinders, bird houses, composters and small side 
tables were also created to give more comfort 
to the elderly people of the Lar Casa do Povo 
do Ameixial. Equipped with four wheels, the side 
tables – made from metal structures from adver-
tising stands – can be used not only for placing 
glasses, cups or plates, or making light meals, but 
can also for playing tabletop games.

With this circular economy project, waste col-
lected daily by Inframoura, which would other-
wise end up being thrown away, has been given 
another purpose, that of being reintroduced into 
community life, the economy, and more impor-
tantly, at the service of charity institutions. Due to 
its innovative nature, the project has generated 
the attention of several organisations, and it is 
expected that it will now lead to a new momen-
tum of actions that the team involved has named 

promoting the circular economy with the inten-
tion of reaching new audiences and partners, 
generating new opportunities for action, while 
also expanding work possibilities for the com-
munity of artists and designers.

In this new phase, achieving a greater impact in 
the community will be sought, through an out-
door campaign already underway and which will 
grow in scale with the placement of billboards 
that will display some of the projects carried out, 
referring to future exhibitions. The project may 

stamp of credibility for companies and organisa-
tions that take advantage of Inframoura’s waste 
for new uses.
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Mesa jardim sensorial criada pelos criativos Loulé Design Lab,
com aproveitamento de gavetas velhas recolhidas pela Inframoura.
Esta peça foi cedida ao Lar de Idosos do Ameixial. 
Sensory garden table created by Loulé Design Lab designers,
using old drawers collected by Inframoura. This piece was
donated to the Old People’s Home of Ameixial. 

TRANSFORMING END-OF-LIFE WASTE 
INTO UNIQUE DESIGN PIECES THAT ARE 

OF USE TO SPECIFIC AUDIENCES WAS 
THE STARTING POINT FOR THE ‘INFINITY’ 

PROJECT, DEVELOPED IN PARTNERSHIP 
WITH LOULÉ DESIGN LAB 

Estante criada pelos criativos Loulé 
Design Lab, com aproveitamento 
de gavetas velhas recolhidas pela 

Inframoura. Esta peça foi cedida
ao Lar de Idosos do Ameixial.

Bookcase created by Loulé
Design Lab designers, using old 

drawers collected by Inframoura.
This piece was donated to the 

Ameixial Old People’s Home.

Bolsas multiúsos criadas pelos 
criativos Loulé Design Lab,
com aproveitamento de lonas
já inutilizadas, provenientes de
eventos realizados em Vilamoura.
As bolsas foram oferecidas à
equipa dos Viveiros da Inframoura, 
para uso no dia a dia de trabalho. 
Multi-purpose bags created by the 
Loulé Design Lab designers using 
advertising canvas from events 
previously held in Vilamoura. The bags 
were given to the Inframoura Nursery 
team for their day-to-day work.
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Centro Tivoli, a
futura ‘sala de estar’

de Vilamoura
Centro Tivoli, the future

“living room” of Vilamoura

O espaço no miolo dos hotéis do centro urbano, 
até hoje apenas usado como estacionamento, vai 
ser reconvertido num parque verde, um projeto 
que promete revolucionar o centro nevrálgico 
de Vilamoura. 

Com uma área total de intervenção à superfície 

recuperar áreas que, apesar de situadas na zona 
nobre de Vilamoura, não tinham qualquer utiliza-
ção para além do estacionamento, colocando-as 
à disposição dos cidadãos, explica Paula Teles, 
CEO da empresa que desenvolveu o projeto. 
“Nós apercebemo-nos que temos um espaço 
que é o  no coração de Vilamoura - o 
interior dos quarteirões dos hotéis -, onde temos 
uma grande ocupação de estacionamentos ao 
ar livre e não existe qualquer sistema de conti-
nuidade ou percursos confortáveis e ciclovias”. 

Com esta intervenção, o objetivo é dar continui-
dade à mancha verde que se estende ao longo 
do corredor central de Vilamoura, fazendo-a 
convergir num parque urbano que será a “sala 
de estar” de Vilamoura, uma espécie de centro 
modal para onde se converge e também de onde 
se parte em várias direções.

“Do ponto de vista da arquitetura, este Centro 
Tivoli será uma nova âncora, um sítio lindíssimo, 
multifuncional, moderno, totalmente inclusivo e 
onde as pessoas vão gostar muito de estar. Vai 
ser a grande sala de estar de Vilamoura”, ante-
cipa a CEO da MPT – Mobilidade e Planeamento 
do Território. Para já, foram iniciados os estudos 
geotécnicos que darão suporte ao projeto de 

engenharia, uma vez que o projeto de arquitetura 
já está concluído. 

Numa primeira fase, para mitigar a perda de cen-
tenas de lugares de parqueamento à superfície, o 
estacionamento passará a ser feito num parque 
que será construído no subsolo da praça cen-

                          .seragul 193 ed latot mu e sosip siod moc ,lart
No entanto, apesar de nascer como área de 
estacionamento, este parque subterrâneo está 
projetado também para assumir outras funções 
no futuro. “Não vamos aumentar a carga de es-
tacionamento, vamos apenas pegar naquele 
que é absolutamente essencial e colocá-lo no 
subsolo, libertando a superfície. Acredito que 
no prazo de 10 anos já muito pouco esteja no 
subsolo e que esse lugar onde vamos investir 
no estacionamento possa ter outra função, no-
meadamente, ser um grande parque de logística 
de apoio ao comércio da baixa de Vilamoura”, 
revela aquela responsável. 

Assim, numa fase seguinte, num quadro de polí-
ticas de mobilidade urbana “mais drásticas” no 
que toca aos veículos privados, este espaço pode 
ser “gradualmente trasladado para uma ocupação 
nova”, servindo como local de cargas e descargas 
ao qual os comerciantes podem aceder “através 
de pequeníssimos carros de transporte de mer-
cadorias, minicarros amigos do ambiente, que 
possam, durante o dia, ir irrigando o comércio 
de Vilamoura, evitando a circulação de camiões”. 

A especialista em planeamento urbano ante-
cipa mesmo que, no futuro, o anel dos hotéis 
de Vilamoura seja uma área praticamente sem 
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circulação de trânsito em determinados meses 
do ano, com a exceção da circulação de mo-
radores ou para cargas e descargas. O Centro 
Tivoli assume um papel central na já concluída 
intervenção na Alameda da Praia, agora ligada 
ao anel dos hotéis e com acesso direto à rede 
de percursos e à Praia da Marina. 

Com esta conexão, passou a ser possível o acesso 
ciclável até à praia, onde existem já pontos de 
estacionamento para bicicletas. A Alameda da 
Praia ganhou não só uma nova imagem, como 
se tornou num local inclusivo que convida a mo-
mentos de paragem, podendo ser usada em se-

motora ou cegas. Esta intervenção prossegue o 
desígnio de privilegiar o peão com soluções cen-
tradas numa leitura contemporânea do espaço 
público, mantendo o enfoque na promoção de 
modos de mobilidade suave. 

Com a reconversão da Alameda da Praia e a 
criação do futuro Centro Tivoli, Vilamoura, sob 
a égide da Câmara Municipal de Loulé, assume-
-se como um local de excelência para férias em 
família, para residência permanente ou sazonal. 

na promoção da qualidade de vida, não só dos 
residentes, mas também de quem trabalha em 
Vilamoura, ou, simplesmente, procura o território 
por lazer. Num futuro próximo, praticamente toda 
esta área será devolvida ao peão, aumentando 
e valorizando o espaço a si destinado, face ao 
aumento da pressão urbanística que se tem vindo 
a registar no núcleo urbano de Vilamoura.

A CÂMARA DE LOULÉ E A INFRAMOURA QUEREM 
REVOLUCIONAR O CORAÇÃO DE VILAMOURA COM 
A CRIAÇÃO DE UM PARQUE VERDE QUE APROXIME 

GERAÇÕES, TORNANDO-O NUMA GRANDE “SALA DE 
ESTAR” ABRAÇADA PELA MALHA URBANA

Alameda da Praia da Marina
Alameda da Praia da Marina
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The space in amidst the hotels within the urban 
centre, until now only used for parking, is to be 
converted into a green park, a project that prom-
ises to revolutionise the nerve centre of Vilamoura.

that, despite being located in the prime area of 
Vilamoura, had no use other than parking, making 
them available to citizens, explains Paula Teles, 
CEO of the company that developed the project. 

mignon in the heart of Vilamoura – right within 
the hotel area –, occupied mostly by open-air 
car parks and where there is no continuity or 

With this intervention, the aim is to continue the 
green area that stretches along Vilamoura’s central 
corridor, leading to it converging in an urban park 

where you arrive and depart in various directions.

“From an architectural point of view, this Tivoli 
Centre will be a new anchor, a beautiful, multi-
functional, modern, totally inclusive place where 
people will really enjoy being. It’s going to be the 

of MPT - Mobilidade e Planeamento do Território. 
For the time being, work has begun on the geo-
technical studies that will support the engineering 
project, as the architecture project has already 
been completed.

surface parking spaces, parking will be provided 
in a car park that will be built underground in 

as a parking area, this underground car park is 

LOULÉ MUNICIPAL COUNCIL AND INFRAMOURA
WANT TO REVOLUTIONISE THE HEART OF VILAMOURA 
WITH THE CREATION OF A GREEN PARK THAT WILL 
BRING GENERATIONS CLOSER TOGETHER, TURNING
IT INTO A LARGE “LIVING ROOM” EMBRACED BY
THE URBAN ENVIRONMENT

Maquete da MPT Mobilidade
e Planeamento do Território

– Praça Tivoli
Mobility and Territory Planning

model – Praça Tivoli
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Maquete da MPT Mobilidade
e Planeamento do Território

– Praça Tivoli
Mobility and Territory Planning

model – Praça Tivoli

Maquete da MPT Mobilidade
e Planeamento do Território
– Praça Tivoli
Mobility and Territory Planning
model – Praça Tivoli

also designed to take on other functions in the 
future. “We’re not going to increase the parking 
capacity, we’re just going to take what is absolutely 
essential and put it underground, freeing up the 

will already be underground and that this place 
where we’re going to invest in parking may have 
another function, namely, to be a large logistics 

she reveals.

Thus, in a next phase, within the framework of 

private vehicles are concerned, this space can 

serving as a place for loading and unloading, which 
business owners can access “by means of very 
small cars for transporting goods, environmen-
tally-friendly mini-cars that, during the day, can 

The urban planning specialist also predicts that 
in the future the Vilamoura hotel ring road will be 

months of the year, with the exception of residents 
or for loading and unloading. The Tivoli Centre 
plays a central role in the work already completed 
on Alameda da Praia, now connected to the hotel 
ring road and with direct access to the network 
of paths and the Praia da Marina beach.

With this connection, you can now cycle to the 
beach, which is already equipped with parking 
areas for bicycles. Alameda da Praia has not 
only gained a new image, but has also become 
an inclusive venue conducive to stopping for a 
moment, and can be used safely even by people 
with motor disabilities or blind people. This pe-
destrian-friendly intervention boasts solutions 

space, maintaining the focus on the promotion 
of soft mobility modes.

With the redevelopment of Alameda da Praia and 
the creation of the future Tivoli Centre, Vilamoura, 
under the auspices of Loulé Municipal Council, has 
become a place of excellence for family holidays, 
permanent or seasonal residence. The redevel-
opment of public spaces is crucial to promoting 
quality of life, not only for residents, but also for 
those who work in Vilamoura, or simply anyone 
using it for leisure pursuits. In the near future, 
practically this entire area will be given back to 
pedestrians, increasing and adding value to the 
space allocated to them, given the increase in 
urban pressure that has been experienced in the 
urban centre of Vilamoura.
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Vilamoura e
Vila Sol com

nova face
Makeover for Vilamoura

and Vila Sol

A Inframoura iniciou em dezembro uma operação 
de modernização da sua imagem com a colocação 
de novas peças de mobiliário urbano e a subs-
tituição dos antigos “mupis”, num conceito que 
alia o design funcional à inovação e qualidade.

Numa primeira fase procedeu-se à retirada dos 

novos abrigos. Além de um visual mais apelativo 
e integrado na paisagem urbana, estes espaços 
passam a ter um maior conforto e segurança 
para os utilizadores dos transportes públicos.

A operação de mudança surge no seguimento 
de um novo concurso público de instalação de 
mobiliário urbano e exploração de publicidade 
em Vilamoura e Vila Sol, assentes num conceito 
mais inovador. No âmbito do contrato de con-
cessão atribuído a um novo grupo serão ainda 
removidos os atuais “mupis” e instalados novos 
equipamentos, mais versáteis, com maior quali-
dade e adaptados à era digital.

A concessão, que vigorará por um período de 15 
anos, abrange, ainda, a instalação e exploração 

dos sanitários públicos de manutenção auto-
mática e os postes de sinalização toponímica 
e direcional.

Com esta operação no espaço público urbano, 
Vilamoura consolida a sua posição como terri-
tório privilegiado para viver, visitar, trabalhar ou 
fazer negócios.

JÁ ESTÁ EM CURSO A OPERAÇÃO PARA RENOVAR
A FACE DE VILAMOURA E VILA SOL ATRAVÉS

DA SUBSTITUIÇÃO DO ATUAL MOBILIÁRIO URBANO 
E SUPORTES DE PUBLICIDADE POR EQUIPAMENTOS 

MAIS MODERNOS
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In December, Inframoura started an operation to 
modernise its image with the placement of new 
pieces of street furniture and the replacement of 

functional design with innovation and quality.

appealing look and more integrated in the urban 
landscape, these spaces now enjoy greater com-
fort and safety for the users of public transport.

The switchover operation comes in the wake of 
a new public tender for the installation of street 
furniture and use of advertising in Vilamoura and 
Vila Sol, based on a more innovative concept.
Under the concession contract awarded to a new 

-
moved and new equipment will be installed that is 
more versatile, with greater quality and adapted 
to the digital era.

The concession, which will run for a 15-year pe-
riod, also covers the installation and operation 
of automatic public toilets and place name and 
directional signage.

With this operation in the urban public space, Vila-
moura is consolidating its position as a privileged 
territory in which to live, work and do business, 
or to visit.

Mupi digital – Avenida Tivoli
Digital ‘MUPI’ – Avenida Tivoli
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THE OPERATION TO GIVE VILAMOURA 
AND VILA SOL A NEW LOOK IS ALREADY 

UNDERWAY THROUGH THE REPLACEMENT 
OF THE CURRENT STREET FURNITURE 

AND ADVERTISING STANDS FOR
MORE MODERN EQUIPMENT

Modelo ilustrativo do abrigo 
de autocarros – Avenida Eng. 
João Meireles
Bus shelter illustrative model – 
Avenida Eng. João Meireles
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Gestão inteligente
da rega e recolha

de resíduos
Smart management of irrigation

and waste collection

Na qualidade de responsável pela gestão das 
infraestruturas e espaços públicos de Vilamou-
ra e Vila Sol, a Inframoura está comprometida 
em contribuir para uma gestão inteligente dos 
recursos, nomeadamente água, energia e maté-
rias-primas, não só no domínio da utilização da 
água, como na recolha de resíduos.

Nesse sentido, a empresa tem colocado a tecno-
logia ao serviço do bem público, desenvolvendo 
um conjunto de soluções com vista ao uso mais 

impacto ambiental.

No que respeita à poupança e utilização ade-
quada da água, a Inframoura tem conseguido 
alcançar mínimos históricos de perdas na rede, 
bem como fortes descidas no volume de água 
gasto na rega dos espaços públicos.

Estes bons indicadores são fruto da implemen-
tação de um sistema de telegestão de rega que 
cobre nesta fase inicial mais de um terço da área 
de espaços verdes, com quase 400 controladores 

O sistema implementado permite reduzir o con-
sumo de água em pelo menos 35%, contribuindo, 
simultaneamente, para a poupança de energia.      
É com base nos dados recolhidos pelas unidades 
de controlo, monitorizadas permanentemente, que 
é feita a gestão remota dos programas de rega 
de cada zona dos espaços verdes de Vilamoura.
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A INFRAMOURA TEM VINDO
A IMPLEMENTAR SOLUÇÕES
TECNOLÓGICAS NA GESTÃO DA 
REGA DOS ESPAÇOS PÚBLICOS 
E DA RECOLHA DE RESÍDUOS, 
SEMPRE COM O FOCO NA 
EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE 
DOS RECURSOS 
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Com este sistema é possível gerir e parametrizar 
os programas de rega na palma da mão, tendo 
em vista a otimização da utilização da água ao 
estritamente necessário. Paralelamente, o siste-
ma possui a capacidade de detetar situações 
anómalas, tais como avarias nos equipamentos, 
entupimentos ou roturas.

No sistema está também integrada uma estação 
meteorológica que disponibiliza informações 
importantes na tomada de decisão sobre a ne-
cessidade ou não de ativar a rega dos espaços 
verdes. O sistema possui um algoritmo que, de 
forma automática, adapta os volumes de água a 
regar, podendo inclusivamente suspender a rega, 

Para além do registo do consumo de água e da 
abertura e fecho dos canais de rega, as cerca 
de 400 unidades de controlo permitem o envio 
dos dados para uma plataforma central. Para tal, 
fazem uso de uma infraestrutura de comunicações 
(LORA) instalada no âmbito da implementação 
do conceito de Smart City em Vilamoura, servindo 
outros propósitos dentro da Inframoura, como, 
por exemplo, a gestão resíduos.

No caso dos resíduos, a gestão é feita com o 
sistema , uma avançada solução de 
gestão para a recolha de resíduos com base na 
telemetria. Ao agregar toda a informação prove-
niente de diversas fontes e através de indicadores 
recolhidos em tempo real, o sistema permite criar 
uma estratégia de execução, reduzindo a pegada 
ecológica na recolha de resíduos. Os veículos 
que operam na recolha são instrumentalizados 
com sistemas inteligentes que criam um canal de 
comunicação bidirecional, recolhendo informação 
do terreno e recebendo orientações para uma 
execução precisa. 

Por seu turno, os contentores estão equipados 
com sensores volumétricos, agregando dados 
que são importantes para a criação de circuitos 

-
tos de contentores com um nível de enchimento 
satisfatório, reduzindo os custos de operação. 
Assim, o software permite não só gerir as recolhas 
e lavagens com base analítica, como o parque 
de contentores e a frota de recolha.

Paralelamente e perante um cenário de agrava-
mento da seca meteorológica, que afeta todo o 
país mas com especial incidência no Algarve, a 
Inframoura tem em curso outros processos com 
vista à diminuição do consumo de água para rega.

Uma das soluções recentemente adotadas é a 
aplicação de poliacrilato de potássio (SAP) com 
tecnologia DryJect em relvados, ao abrigo de um 
projeto-piloto que teve o intuito de avaliar o sis-

Esta tecnologia combina o sistema de arejamento 
dos solos com a injeção de poliacrilatos de po-
tássio (SAP), promovendo a retenção de água 
ao nível das raízes, que é depois disponibilizada 
de acordo com as necessidades das plantas, re-
duzindo os consumos.

O ensaio envolveu uma área total de 10.000 me-
tros quadrados, da qual apenas metade foi tratada 
com os referidos polímeros para ser possível 
estabelecer uma comparação com a restante 
área. As áreas relvadas onde foram aplicados os 
SAP estão programadas com 50% dos tempos 
de rega que correspondem às áreas onde não 

-
nologia, é possível reduzir para cerca de metade 
a dotação de água para a mesma superfície de 
espaço relvado, mantendo a mesma qualidade.

A Inframoura tem igualmente em curso o de-
senvolvimento de outros projetos com vista à 
utilização de água não potável para usos urba-
nos, como sejam, a rega de espaços públicos, 
lavagem de ruas e a desobstrução de coletores 
de águas residuais.

Sistema de automação e telegestão 
aplicada à rega de espaços verdes
Automation and Remote Management 
System applied to green space irrigation
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INFRAMOURA HAS BEEN IMPLEMENTING 
TECHNOLOGICAL SOLUTIONS FOR 
MANAGING PUBLIC SPACE IRRIGATION
AND WASTE COLLECTION, WITH
THE FOCUS ON EFFICIENCY AND 
SUSTAINABILITY OF RESOURCES 

Charged with managing the infrastructure and 
public spaces of Vilamoura and Vila Sol, Inframou-
ra is committed to contributing to an intelligent 
management of resources, in particular water, 

of water use, but also in the collection of waste.

In this regard, the company has put technology 
at the service of the public good, developing a 
series of solutions with a view to a more rational 

environmental impact.

As far as saving and the proper use of water is 
concerned, Inframoura has managed to achieve 
historic minimums in network water losses, as 

well as sharp drops in the volume of water used 
in watering public spaces. 

These good indicators are the result of the im-
plementation of a remote management irrigation 
system that covers, in this initial phase, more than 

The implemented system allows water consump-
-

taneously contributing to energy savings. Using 
data collected by the control units, which are per-
manently monitored, the irrigation programmes 
for each area of Vilamoura’s green spaces are 
managed remotely.

Espaços verdes 
– Vilamoura
Green spaces
- Vilamoura
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With this system, it is possible to manage and con-

hand, with a view to optimising water use to what 
is strictly necessary. At the same time, the system 
is able to detect anomalous situations, such as 
equipment breakdowns, blockages or breakages.

The system also includes a weather station that 
provides important information for deciding wheth-

system has an algorithm that automatically adapts 
the volumes of water to be irrigated, and can even 

In addition to keeping a record of water consump-
tion and opening and closing irrigation channels, 

sent to a central platform. To do this, they make 
use of a communications infrastructure (LORA) 
installed as part of the implementation of the 
‘Smart City’ concept in Vilamoura, serving other 
purposes within Inframoura, such as waste man-
agement, for example.

In the case of waste, management is achieved 

telemetry-based management solution for waste 
collection. By aggregating all the information from 
various sources and through indicators collected 
in real time, the system allows the creation of an 
execution strategy, reducing the ecological foot-
print in waste collection. The collection vehicles 
are equipped with smart systems that create a 
two-way communication channel, collecting in-

for precise execution. 

In turn, the waste containers are equipped with 
volumetric sensors, aggregating data that is impor-

is to generate circuits for waste containers with 

costs. The software thus makes it possible not 
only to manage collections and washing on an 
analytical basis, but also the supply of containers 

In parallel, and faced with a scenario of wors-

but especially the Algarve, Inframoura has other 
ongoing processes with a view to reducing water 
consumption for irrigation. 

One of the solutions recently adopted is the ap-
plication of potassium polyacrylate (SAP) with 
‘DryJect’ technology on lawns, under a pilot pro-
ject with the aim of evaluating the system in the 

This technology combines the soil aeration system 
with the injection of potassium polyacrylate (SAP), 
promoting water retention at root level, which is 
then made available according to the needs of 
the plants, reducing consumption.

metres, of which only half was treated with these 
polymers so that a comparison with the remain-
ing area could be made. The lawn areas where 

the irrigation times of areas where SAP was not 
applied. This means that, with this technology, it 
is possible to halve the amount of water used for 
the same surface of lawn space, while maintaining 
the same quality.

Inframoura is also developing other projects with a 
view to the use of non-potable water for urban uses, 
such as the irrigation of public spaces, street clean-
ing and the unblocking of wastewater collectors.
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A INFRAMOURA ESTÁ A ENTREGAR 
COMPOSTORES DOMÉSTICOS A CLIENTES 
AO ABRIGO DE UM PROJETO-PILOTO
QUE VISA PROMOVER A VALORIZAÇÃO 
DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS
PRODUZIDOS DIARIAMENTE EM CASA

Pode o lixo
gerar riqueza?
Can waste generate wealth?

Os biorresíduos fazem parte do nosso dia-a-dia e 

do lixo comum. Então porque não valorizá-los e 
dar-lhes uma nova vida, através da compostagem, 
transformando-os em fertilizante natural?

Este foi o ponto de partida da Inframoura para 
a implementação de um projeto de composta-
gem doméstica, uma técnica de reciclagem de 
resíduos orgânicos que aproveita o sistema de 
decomposição e degradação natural da matéria. 
Estes resíduos - sejam cascas de fruta ou legumes, 
borras de café, saquinhos de chá, casca de ovo, 
folhas secas ou aparas de relva fresca -, são ricos 
em nutrientes e o seu reaproveitamento gera um 
fertilizante natural poderoso: o composto. 

Numa primeira fase, a Inframoura decidiu utilizar 
a técnica da compostagem nas suas instalações, 

conceito à comunidade. Nesse sentido, sendo as 
moradias com jardins e os condomínios fechados 

os tipos de habitações mais comuns em Vilamoura, 
porque não arrancar com um projeto-piloto de 
compostagem doméstica, com alguns dos seus 
clientes? Os compostores, que já começaram a 
ser entregues, foram desenvolvidos e construí-
dos por designers no âmbito do projeto , 

base a recuperação de materiais recuperados de 
paletes, lonas e embalagens de plástico.

A valorização de biorresíduos é dos mais impor-
tantes passos em matéria de gestão de resíduos e 
um caminho para reduzir o volume de lixo depos-
to em aterro, o que produz inevitavelmente gás 
metano. A compostagem reduz a dependência de 
aterros e incineradoras, melhorando a qualidade 
do solo e evitando o recurso a fertilizantes mine-
rais e outras matérias-primas importadas para a 
agricultura. A recolha seletiva de biorresíduos é, 
também, parte do caminho para a ansiada neu-

o cidadão e, por conseguinte, o ambiente.
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INFRAMOURA IS DELIVERING HOME 
COMPOSTERS TO CUSTOMERS UNDER 

A PILOT PROJECT THAT AIMS TO 
PROMOTE THE ENHANCEMENT OF 

ORGANIC WASTE PRODUCED
EVERY DAY AT HOME

Bio-waste is part of our daily life and makes up, 

rubbish bin. So why not value it and give it a new 
life, through composting, transforming it into 
natural fertilizer?

This was Inframoura’s starting point for imple-
menting a home composting project, a technique 
for recycling organic waste that makes the most 
of the system of decomposition and natural deg-
radation of matter. This waste – whether fruit or 

eggshells, dried leaves or fresh grass clippings 
–, are rich in nutrients and their reuse generates 
a powerful natural fertilizer: compost.

In an initial phase, Inframoura decided to use the 
composting technique at its premises, but thought 

the community. So, as villas with gardens and 
gated communities are the most common types of 
housing in Vilamoura, why not start a home com-
posting pilot project with some of its customers? 
The composters, which have already begun to be 
delivered, were developed and built by designers 

Environmental Fund, based on the reclaiming of 
materials recovered from pallets, canvas sheeting 
and plastic packaging.

Bio-waste enhancement is one of the most im-
portant steps in waste management and a way 

inevitably produces methane gas. Composting 

improving soil quality and avoiding the use of 
mineral fertilisers and other imported raw ma-
terials for agriculture.

The selective collection of bio-waste is also part of 
the path towards the longed-for carbon neutrality 

citizens and, therefore, the environment.

Colégio Internacional de Vilamoura (CIV). 
Compostor produzido no âmbito do

projeto Infinity, com o reaproveitamento
de paletes de madeira inutilizadas.

Vilamoura International College (VIC). Compost
bin produced as part of the Infinity project,

with the reuse of unused wooden palletsColégio Internacional de Vilamoura (CIV). Implementação 
da compostagem doméstica, com compostor produzido no 
âmbito do projeto Infinity e cedido pela Inframoura ao CIV.
Vilamoura International College (VIC). Implementation of
home composting, with a compost bin produced as part
of the Infinity project and given by Inframoura to the VIC. P
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Tome banhos mais curtos. Escolha caminhar ou 

andar de bicicleta. Repare e reutilize. Lave as 

roupas em temperaturas mais baixas. Evite itens 

de uso único. Desconecte dispositivos que não 

estão em uso. Coma menos carne e laticínios. 

Desligue as luzes e os aparelhos quando não 

precisar deles. Reduza o desperdício de água. 

Escolha produtos frescos, sazonais e cultivados 

localmente. Evite desperdiçar comida. Proteja 

sua casa com energia renovável. 

Fale sobre as mudanças que fez e 

espalhe boas ideias. Take shorter 

showers. Choose to walk or cycle. 

Repair and reuse. Wash clothes at 

lower temperatures. Avoid single-use 

items. Unplug devices that are not in 

lights and appliances when you don’t 

need them. Reduce water waste.P
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Choose fresh, seasonal and grown locally produce. Avoid wasting 

Power your home with renewable energy. Talk about the changes 

you make to spread good ideas.
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Todos os anos, no território de Vilamoura e Vila 
Sol, procedem-se a ações de desinfestação para 
controlar as pragas, sendo efetuados seis trata-
mentos contra baratas, ratos e combate a moscas 
e mosquitos e três aos pinheiros contra a praga 
da lagarta do pinheiro.

Paralelamente, a Inframoura instalou armadilhas 
para mosquitos em diversos pontos de Vilamoura, 
integrando uma rede que vigia a dinâmica da 
dispersão da população de mosquitos invasores  
(Aedes albopictus) e estimar o risco de infeção 
e do aparecimento de surtos de doença.  

As armadilhas instaladas na área de intervenção 
servem para captura de mosquitos adultos e está 
a ser monitorizada por técnicos dos serviços de 
Saúde Pública do Algarve em parceria com a 
Inframoura e com o seu prestador de serviços 
da área do controlo de pragas. Todos os exem-
plares de adultos capturados são testados e 
até agora com resultado negativo em termos 
de risco de infeção.  

A abordagem para reduzir a densidade destes 
mosquitos, diminuindo o incómodo da picada e 
o risco de infeção, passa pela aplicação de me-

Assim, é necessário envolvimento de todos, 
nomeadamente, através da pesquisa ativa e 

-
pécie invasora ou a aplicação de métodos de 
controlo biológico.

O Aedes albopictus tem preferência por locais 
com pequenas quantidades de água, como a 

automóveis ou em recipientes naturais. A espécie 
não gosta de sapais ou água salobra e procura 
sobretudo zonas onde se acumule água da chuva 
ou rega, pelo que deve ser reforçada a atenção a 
estes locais. A colocação de redes nas janelas das 
habitações ou o uso de repelente são outras das 
formas de a população se proteger. Este mosqui-
to invasor, desde que infetado, pode transmitir 
doenças como a dengue, febre-amarela ou zika. 

A Inframoura irá integrar, ainda, um outro proje-
to promovido pela Administração Regional de 
Saúde (ARS) do Algarve que visa a integração 
da técnica do inseto estéril no controlo do mos-

o projeto pretende melhorar a capacidade e as 
competências necessárias para a aplicação desta 
tecnologia inovadora no combate aos mosquitos. 

A INFRAMOURA DISPÕE DE UM SERVIÇO DE CONTROLO 
DE PRAGAS NOS ESPAÇOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS, 

VIAS E REDE DE ESGOTOS E ESTÁ A MONITORIZAR
A POPULAÇÃO DE MOSQUITOS INVASORES

NO
TÍ

CI
AS

 · 
NE

W
S

Controlo de
pragas e mosquitos 

invasores
Pest control and invasive mosquitoes



39

Every year, across the Vilamoura and Vila Sol area, 
disinfestation actions are carried out to control 
pests, with six treatments against cockroaches, rats 

to pine trees against the processionary caterpillar.

At the same time, Inframoura has installed mos-
quito traps at various points in Vilamoura, as part 
of a network that monitors the dispersal dynamics 
of the invasive mosquito population (Aedes al-
bopictus) and estimates the risk of infection and 
the appearance of disease outbreaks.  

The traps installed in the intervention area are 
used to capture adult mosquitoes and are being 
monitored by technicians from the Algarve Public 
Health Authority in partnership with Inframoura 
and its pest control service provider.

All adult specimens captured are tested and so 
far, results have proved negative in terms of risk 
of infection.  

The approach to reduce the density of these 
mosquitoes, reducing the discomfort of the bite 
and the risk of infection, involves the application 

such, everyone’s involvement is vital, in particular 
through the active search and removal of specif-
ic breeding sites of this invasive species or the 
implementation of biological control methods.

Aedes albopictus has a preference for places with 
-

pot saucers, car tyres or natural containers. The 
species does not like marshland or brackish water, 
preferring areas where rainwater or irrigation 
water accumulates. Installing mosquito nets over 
windows or the use of repellent are other ways 
for the population to protect itself. This invasive 
mosquito, once infected, can transmit diseases, 
such as dengue fever, yellow fever or zika virus. 

Inframoura will also incorporate another pro-
ject promoted by the Algarve Regional Health 
Authority (ARS), which aims to integrate the 

control, as part of Integrated Vector Manage-
ment (IVM). At the same time, the project aims 
to improve the capacity and skills needed for the 
implementation of this innovative technology for 
combatting mosquitoes. 

Armadilha para mosquitos
Mosquito trap

INFRAMOURA HAS A PEST CONTROL 
SERVICE IN PUBLIC SPACES AND 

FACILITIES, ROADS AND SEWAGE NETWORK 
AND IS MONITORING THE POPULATION OF 

INVASIVE MOSQUITOES
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Inframoura
amplia lote de 

Inframoura expands its
portfolio of certifications 
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Como resultado da sua aposta na melhoria con-
tínua do desempenho energético, a Inframou-

alcançar, na área da qualidade e ambiente, ao 
setor da gestão de energia. Os projetos que tem 
concretizado e os novos sistemas e metodologias 
adotados pela empresa valeram-lhe a obtenção 
da norma internacional ISO 50001, assim como 

só um lote restrito de empresas possui. Desde 

Qualidade e Ambiente no espaço público, através 
das normas ISO 9001 e ISO 14001. 

sistema de gestão de energia de acordo com 
a ISO 50001, norma internacional que ajuda a 
reduzir o consumo, minimizar a pegada de car-
bono e diminuir os custos ao promover um uso 
sustentável da energia. Para a obtenção desta cer-

Société Générale de 
Surveillance), contribuíram os inúmeros projetos 
que a Inframoura tem vindo a desenvolver na área 
da gestão de energia, incorporando boas práticas 

empresa. A ISO 50001 obriga ao cumprimento 
de uma série de requisitos, nomeadamente, o da 
monitorização constante de todos os consumos 
e atividades da gestão operacional diária e ainda 
um conjunto de obrigações ao nível da organi-
zação, na conceção dos sistemas, nas aquisições 
e no planeamento das tarefas. 

Regional de Energia e Ambiente do Algarve 
(AREAL), permitindo operacionalizar, de for-
ma sistemática, o plano de descarbonização 
da Inframoura que tem como objetivo reduzir, 

efeito de estufa. 

foi analisado em detalhe o modo como a empresa 

águas de abastecimento, águas residuais e limpe-
za urbana, entre outros. Com base nesta análise a 

e controlando a consequente redução de custos 
associados à parcela de energia na empresa. 

empresa proceda a uma melhoria contínua do 
seu desempenho energético, diminuindo custos 
operacionais e a emissão de gases com efeito 
de estufa, em linha com a Estratégia Municipal 
de Adaptação às Alterações Climáticas do mu-
nicípio de Loulé.

A INFRAMOURA É A ÚNICA EMPRESA 
DO SETOR DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 

CERTIFICADA PARA O CONJUNTO TOTAL 
DAS SUAS ATIVIDADES E O SEU LOTE 

DE CERTIFICAÇÕES ABRANGE AGORA, 
TAMBÉM, A GESTÃO DE ENERGIA

Praça Cupertino 
de Miranda
Praça Cupertino 
de Miranda 
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INFRAMOURA IS THE ONLY COMPANY
IN THE MUNICIPAL SERVICES SECTOR
TO HAVE THE WHOLE SET OF ITS 
ACTIVITIES CERTIFIED AND NOW ITS 
PORTFOLIO OF CERTIFICATIONS ALSO 
COVERS ENERGY MANAGEMENT
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As a result of its commitment to the continuous 
improvement of energy performance, Inframoura 

achieved, in the area of quality and environment, 
to now include the energy management sector. 
The projects it has implemented and the new 
systems and methodologies adopted by the com-

standard, and enabled it to renew its ‘MOVE+ 

-

-
ergy management system in accordance with ISO 

energy consumption, minimise the carbon foot-
print and lower costs by promoting sustainable 
energy use. The many projects Inframoura has 
been developing in the area of energy manage-
ment, incorporating good practices in its daily 
activity and in the internal philosophy of the com-
pany, have contributed to the company obtain-

compliance with a series of requirements, in par-
ticular the constant monitoring of all consumption 
and activities of daily operational management 
and also a series of obligations with regards to 
organisation, in the design of systems, in acqui-
sitions and in the planning of tasks.

Regional Agency for Energy and Environment 
(AREAL), enabling Inframoura’s decarbonisation 
plan to be systematically put into operation, the 

analysis was made into how the company con-
-

supply, wastewater and urban cleaning process, 
among others. Based on this analysis, Inframoura 

the consequent reduction of costs associated with 
the share of energy in the company. 

and allows the company to carry out a contin-
uous improvement of its energy performance, 
reducing operational costs and the emission 
of greenhouse gases, in line with the Municipal 
Strategy of Adaptation to Climate Change of the 
Municipality of Loulé.
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Reciclagem de máscaras
Mask recycling

Nunca se usaram e descartaram tantas másca-
ras como nos últimos anos devido à pandemia 
de covid-19, provocando elevados impactos no 
ambiente e uma preocupação à escala planetária. 
Na perspetiva de minimizar o impacto destes 
resíduos, a Inframoura uniu-se à To Be Green num 
programa de economia circular que incentiva à 
reciclagem do acessório mais usado no mundo 
nos últimos dois anos.

As máscaras usadas, cirúrgicas ou sociais, po-
dem ser depositadas em contentores próprios 
disponíveis, por enquanto, na Inframoura, em 
algumas escolas de Quarteira e ainda no centro 
autárquico de Quarteira.

Depois de processadas, as máscaras recicladas 
pela To Be Green dão origem a um polímero 
com várias aplicações, desde a impressão 3D, a 
produção de plásticos reciclados e até materiais 

-
senvolveu, no Natal, uma campanha de produção 
de peças decorativas alusivas à quadra a partir 
de máscaras usadas.

Never have so many masks been worn and dis-
carded as in recent years due to the COVID-19 
pandemic, having a great impact on the envi-
ronment and an issue of planetary scale. With 
a view to minimising the impact of this waste, 
Inframoura has joined forces with To Be Green in 
a circular economy programme that encourages 
the recycling of the most widely used accessory 
in the world over the last two years.

Used masks, whether surgical or social, can be 
disposed of in containers for this purpose, cur-

schools in Quarteira and also at the Quarteira 
municipal centre.

Once processed, the masks recycled by To Be 
Green give rise to a polymer with various appli-

the partnership, at Christmastime Inframoura de-
veloped a campaign to produce decorative items 
alluding to the festive season from used masks.

Contentor de deposição de 
máscaras inutilizadas (Colégio 

Internacional de Vilamoura)
Container for disposing of 
unused masks (Vilamoura 

International College)
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Vilamoura recebeu ENEG 2021
Vilamoura hosts ENEG 2021

Vilamoura recebeu o  Encontro Nacional de Enti-

primeira vez, como membro da comissão orga-

dos mais elevados números de participantes 
de sempre, tendo sido registados no evento, 
em conjunto com os expositores, um total de 

O encontro decorreu em novembro, durante 
três dias, no Tivoli Marina Vilamoura – Centro 
de Congressos do Algarve, que foi palco para 
apresentações, um grande debate e mesas re-
dondas, com a participação de 44 especialistas. 

Organizado bienalmente pela APDA - Associa-
ção Portuguesa de Distribuição e Drenagem de 

stands, distribuídos por mais 
de 50 empresas, tendo sido promovidos diversos 
encontros empresariais. No jantar de gala de 
abertura do evento foram atribuídos os Prémios 
APDA – Tubos de Ouro, bem como o Pipe Con-
test – Campeonato Nacional de Montagem de 
Ramais em Carga. 

Vilamoura hosted the National Meeting of Water 
and Sanitation Management Entities (ENEG) 

which Inframoura has participated, as a member 
of the organising committee. Under the theme 

-

edition of ENEG had one of the highest numbers 
of participants ever, with the event registering, 

-
credited participants.

The meeting was held over three days in No-
vember at the Tivoli Marina Vilamoura – Algarve 
Congress Centre, which hosted presentations, a 
major debate and round table discussions, with 
the participation of 44 specialists.

Organised every two years by APDA – the Por-
tuguese Water Distribution and Drainage Asso-

meetings were held. At the opening gala dinner of 
the event, the APDA Awards – ‘Golden Pipes’ were 
given out, as well as the Pipe Contest – National 
Pipeline Assembly Championship. 

Pipe Contest – Equipa da
Unidade de Águas da Inframoura
Pipe Contest - Inframoura
Water Unit Team
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Reconciling work with personal and family commitments

–  Sistema de gestão da conciliação entre a vida 
-

ciliação promove um maior equilíbrio entre a vida 

homens e mulheres, o bem-estar, a produtividade 

para tal uma mudança cultural e organizacional 
na gestão das organizações. 

-
líbrio entre as necessidades dos colaboradores e 
os objetivos da organização. Com este projeto, a 
Inframoura pretende um aumento da produtivi-

e retenção de talento ao garantir colaboradores 
mais satisfeitos e comprometidos e a melhoria da 
imagem da organização. Trata-se de uma mudan-
ça cultural que exige o compromisso de toda a 
comunidade corporativa e sua envolvente.

family and personal life reconciliation system. This 
reconciliation pact promotes a better balance 
between work, personal and family life, equality 
between men and women, well-being, productivity 
and demographic sustainability, advocating for 
this purpose a cultural and organisational change 
in the management of organisations.

The great challenge in the process is to achieve 
a balance between the needs of the employees 
and the goals of the organisation. With this pro-
ject, Inframoura aims to increase productivity by 

family and personal life, the acquisition and re-
tention of talent by ensuring happier and more 
committed employees and the improvement of 
the organisation’s image. This is a cultural change 
that requires the commitment of the entire cor-
porate community and its surroundings.
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Sistema de gestão da conciliação entre 
a vida profissional, familiar e pessoal 

da Inframoura. Clínica Particular de 
Vilamoura – grupo HPA Saúde

Inframoura’s System for Reconciling 
work, family and personal life. Vilamoura 

Private Clinic - HPA Saúde Group
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frota (classe energética B) pela Agência para a 
Energia, reiterando assim o seu compromisso no 
caminho para uma mobilidade mais sustentável. 
A empresa integra atualmente uma shortlist de 

A Inframoura aposta convictamente na ado-
ção do ciclo de melhoria contínua induzido pelo 

Descarbonização, o qual pretende reduzir em 

desempenho energético de frotas automóveis, 
criado pela ADENE para promover a mobilida-

-
des de poupança de combustível (redução de 
custos) e de minimização de impacte ambiental 
através de uma gestão otimizada da frota. 

A  frota de ligeiros, com 49 viaturas, atingiu a 

mais medidas a Inframoura poderá atingir a 

passo foi dado na redução da pegada ecológica 
da empresa.

(energy class B) renewed by the Agency for 

path towards a more sustainable mobility. The 
company is currently one of very few companies 

-

of the continuous improvement cycle prompted 
by MOVE+ as an integral part of its Decarboni-

-

-
ties for fuel savings (cost reduction) and for 
minimising the environmental impact through 

-
tation of more measures Inframoura may reach 

has been taken towards reducing the ecological 
footprint of the company.
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Renewal of MOVE+ Fleet Certification

Frota Inframoura 
Inframoura Fleet
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Bicicleta – Vilamoura Public Bikes
Bike - Vilamoura Public Bikes

[por by Comunica.me]

pública de bicicletas
Reactivation of the public bike network

O sistema de bicicletas de uso partilhado de Vi-
lamoura vai ser reativado durante o verão, depois 
de ter estado temporariamente suspenso como 
medida de contenção da pandemia de covid-19.

Durante esse período, a Inframoura salvaguardou 
a manutenção do sistema, que contará agora, 
numa primeira fase, com um total de 150 bicicle-
tas para deslocações no território de Vilamoura.                    
O mapa da rede pública terá também uma nova 

-
gas estações. O horário de atendimento para 
questões relacionadas com o sistema é entre as 

de bicicletas de uso partilhado de Vilamoura foi 

então, reconhecido como um modelo de boas 
práticas no âmbito da mobilidade sustentável.

The shared-use bike system in Vilamoura will be 
reactivated during the summer, after having been 
temporarily suspended as a measure to contain 
the COVID-19 pandemic.

During this period, Inframoura safeguarded the 
maintenance of the system, which will now count, 

-
neys throughout the Vilamoura territory. The public 

with eight of the old stations removed. Opening 
hours for questions related to the system are 

-

since been recognised as a model of good practice 
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Vilamoura com caixas-ninho 
Vilamoura’s new nest boxes 

A Inframoura integrou recentemente o projeto 
Alojamento Local para Aves, dinamizado pela 
Associação Vita Nativa, que visa a promoção 
da reprodução de espécies de aves típicas dos 
meios urbanos do Algarve. 

Algarve, das quais 60 no território de Vilamoura. 

os chapins, as poupas, estorninhos-pretos e os 
mochos-galegos. Decorrida a primeira época 
de reprodução, o balanço da ocupação das 600 
caixas-ninho instaladas no Algarve foi bastante 
positivo, tendo sido encontradas, pelo menos, 

nascidas prova que este é um bom caminho 
para levar às áreas urbanas do Algarve cada 
vez mais biodiversidade.

Inframoura has recently joined the ‘Local Accom-
modation for Birds’ project, run by Associação 
Vita Nativa, which aims to promote the repro-
duction of bird species typical to the Algarve’s 
urban environments. 

area include: tits, hoopoes, starlings and little 

installed in the Algarve was very positive, with 

number of hatchlings proves that this is a good 
way of bringing more and more biodiversity to 
the urban areas of the Algarve.

BR
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 · 
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Caixas-ninho de madeira 
Wooden nest boxes
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FIQUE A PAR DE TODAS AS
NOTÍCIAS E INFORMAÇÕES

www.inframoura.pt

SUBSCRIBE TO OUR DIGITAL NEWSLETTER!

CATCH UP WITH ALL THE NEWS AND INFO

SUBSCREVA A NOSSA

NEWSLETTER DIGITAL!
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