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Potencializar,
Melhorar, Adaptar
Potentialise, Improve, Adapt

Potencializar Vilamoura, melhorar as suas infraestruturas,
adaptar os espaços urbanos às novas exigências impostas pela
mudança de hábitos do quotidiano e pela crescente preocupação
com as alterações climáticas, são as metas definidas pela atual
administração da Inframoura, em estreita cooperação com a
Vilamoura World e a Câmara Municipal de Loulé.

Aquando da minha tomada de posse, no passado dia 1 de março de 2018, assumi um compromisso público não apenas com a Inframoura
mas, acima de tudo, com os residentes e visitantes de Vilamoura, por ser este um destino
de excelência e de referência, seja para viver
ou para visitar.
Neste sentido e com os olhos postos no desenvolvimento sustentável, foram implementadas diversas soluções com vista a melhorar
as condições de vida das pessoas; a gerir de
forma mais eficaz e eficiente os recursos disponíveis; e a minimizar a emissão de gases
poluentes. Em Vilamoura é atualmente já possível carregar veículos elétricos; participar
na gestão do espaço público em tempo real,
através da App Inframoura Share; e ter acesso
a Wifi gratuito na Avenida João Meireles.
O incentivo à adoção de boas práticas não
faria sentido se a própria empresa não as
praticasse. Assim, foi implementada uma
central fotovoltaica na sede da Inframoura,

que produz a quase totalidade da energia aí
consumida, bem como têm sido desenvolvidas campanhas de sensibilização à redução
do uso de papel.
Ambicionamos assim, que no futuro, Vilamoura
disponibilize alternativas limpas; acessibilidade e mobilidade para todos; espaços urbanos
de excelência; bem como melhores condições
para modos suaves de mobilidade (pedonal e
ciclovia).
Neste âmbito e em articulação com a Câmara
Municipal de Loulé, são já vários os projetos
desenvolvidos, encontrando-se uns em fase
de concurso público; outros em fase de início
de trabalhos; outros ainda, em fase de conclusão; e alguns já concluídos.
Através desta sinergia entre Inframoura,
Vilamoura World e Câmara Municipal de Loulé
perspetiva-se que sejam plenamente cumpridos todos os compromissos assumidos.
Queremos agora convida-lo também a ajudar
a cuidar de Vilamoura.
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EDITORIAL

José Miguel – Presidente
do Conselho de Administração
da Inframoura
José Miguel – CEO of Inframoura

Potentialising Vilamoura, to improve its infrastructures, to
adapt the urban spaces to the new demands imposed by the
change of daily habits and by the growing concern towards
climate changes, are goals defined by Inframoura’s current
board of directors, in seamless cooperation with Vilamoura
World and Loulé Municipality.

Upon taking office last 1st March 2018, I made
this commitment with Inframoura and, above
all, with the residents and visitors to Vilamoura,
as it is a destination of excellence and a reference either to live in or to visit.
With this in mind, and with our eyes set on
sustainable development, several solutions
were implemented to improve people’s living
conditions; to manage resources in a more effective and efficient way; and to minimize gas
emission.
In Vilamoura, it is now possible to charge cars
powered by electricity; to take part in the management of public space in real time through
Inframoura Share App; to have access to free
Wi-Fi on João Meireles Avenue.
And regarding the encouragement of best practice, there would be no point if Inframoura were
not setting a good example itself. This way,
Inframoura headquarters have been equipped
with a photovoltaic power plant, which produces almost all the energy needed. At the same

time, awareness campaigns have been developed in order to reduce paper consumption.
It is, therefore, our ambition that in a near future Vilamoura will be able to make clean alternative, accessibility and mobility for all, urban
spaces of excellence, as well as better conditions for the soft modes of mobility (pedestrian
and bike trail) available.
In this context and in partnership with Loulé
Municipal Council, several projects have been
developed, some of them being in tender procedure; others about to start to be implemented; a few about to be concluded; and some
already concluded.
Through this synergy between Inframoura,
Vilamoura World and Loulé Municipality we
have no doubt that all commitments undertaken will be fully honoured.
We would like to invite you now to help us take
care of Vilamoura.
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Vilamoura, uma
“cidade sábia”
Vilamoura, a “wise” city

Orientar o desenvolvimento urbano para o bem-estar dos
cidadãos e integrar os seus interesses na gestão do território
são objetivos das cidades sábias, um novo conceito que está
a ser introduzido em Vilamoura.

Durante a última década, as cidades inteligentes têm sido a visão dominante do progresso urbano em todo o mundo, numa ligação
próxima à inovação tecnológica com vista à
criação de cidades seguras, limpas e eficientes. Mas sendo as cidades organismos vivos,
com dinâmicas sociais e não só, em permanente mudança, os desafios na definição de
políticas urbanas exigem aos decisores uma
adaptação rápida e coerente. Nesse sentido
e numa perspetiva de envolver mais os cidadãos na “construção” do meio urbano, o novo
protótipo de cidade ideal é aquela que, sendo
inteligente, se eleva a um patamar superior,
tornando-se numa cidade sábia. “A smart city
está muito ligada a inovações de caráter tecnológico, enquanto a wise city integra essa
vertente, mas numa perspetiva mais humana,
dando mais voz e participação às pessoas”,
esclarece Leonel Silva, vogal do Conselho de
Administração da Inframoura.
Desta forma, envolvendo preocupações sociais
e culturais e não mantendo o foco apenas em

questões meramente tecnológicas, constrói-se o caminho para uma cidade baseada em
novos modos de governação e cidadania urbana. “Nós estamos a tentar mudar um pouco
o paradigma, que é dar o salto para um nível
acima, em que não nos focamos só em ser inteligentes, mas em pôr a tecnologia ao serviço das pessoas, como forma de partilha de
recursos, mas também para que as pessoas
se sintam melhor no território”, refere. Assim,
as políticas urbanas devem ser consistentes
e enquadradas num modelo orientado para
os cidadãos, pois o mais importante é o seu
bem-estar.

During the past decade, smart cities have been
the dominant view in urban improvement all
over the world, in close connection with technological innovation, with a view to creating
safe, clean, and efficient cities. But as cities are
living organisms, not only with social dynamics,
but also in constant change, the challenges
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Centro de Vilamoura
Centre of Vilamoura

underlying the definition of urban policies demand a fast and coherent adaptation from the
decision makers.
As such, and from the perspective to involve
citizens more in the construction of the urban
areas, the new prototype of
ideal city is stated as the one
that, being smart, is able to
rise to a higher level, becoming a wise city. “A smart city
is very much linked to technological innovations, while
a wise city includes that aspect, but from a more human
perspective, giving people
voice and the opportunity to participate”, explains Leonel Silva, Member of the Board of
Directors of Inframoura.
This way, by involving both social and cultural
concerns and without maintaining the focus
strictly on technology issues, a new path is
built towards a city based on new ways of governance and urban citizenship. “We are trying

to change the paradigm a little bit, taking a
further leap to a level where we are not only
focused on being smart, but in placing technology at the service of people, not only as a way
of sharing resources, but also so that people

The objectives of wise cities are to guide
urban development towards the well-being of
citizens and to encapsulate their interests in
the territory’s management, a new concept
which is being introduced in Vilamoura.
will feel comfortable about the territory”, he
refers. Thus, urban policies must be consistent
and part of a citizen-oriented model, since the
most important of all is the people’s well-being.
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“Dar Cor para
Sensibilizar”
Adding Colour to Raise Awareness

Alunos do Colégio Internacional de Vilamoura deram largas à
imaginação e produziram desenhos inspirados nos principais
símbolos de Vilamoura para decorar viaturas de recolha de
resíduos e varredoras.

Em parceria com o Colégio Internacional de
Vilamoura (CIV), a Inframoura desenvolveu um
projeto de sensibilização ambiental tendo lançado aos seus alunos o desafio de produzirem trabalhos criativos a partir do seu olhar
sobre o território, destacando as questões
ambientais.
As ilustrações selecionadas foram reproduzidas e utilizadas para decorar veículos de
limpeza e de recolha de resíduos, que apresentam agora imagens icónicas de Vilamoura,
como campos de golfe, praias, contentores
“pacman”, bicicletas e áreas verdes floridas.
Os desenhos que não foram selecionados
têm sido utilizados em ações várias promovidas pela Inframoura, tais como campanhas
ambientais, campanhas digitais nas redes sociais e no website, em outdoors e serão exibidos numa exposição aberta ao público.
Esta campanha de sensibilização ambiental
visa apelar à preservação do ambiente nos
locais onde vivemos e onde passamos férias.

Inframoura developed a project in environmental awareness in partnership with Vilamoura
International School, by challenging their students to produce creative works about how
they viewed our territory, giving particular attention to environmental issues.
The selected drawings were reproduced and
used to decorate Road Sweepers and Waste
Collection Vehicles, now showing iconic images
of Vilamoura, such as golf courses, beaches,
“pacman” containers, bicycles, as well as green
and floral areas.
The drawings that were not selected have
been used in various actions promoted by
Inframoura, such as environmental campaigns,
digital campaigns on social networks and
on our website, on billboards and will also be
shown at an exhibition open to the public.
This environment awareness campaign aims
at appealing for the preservation of the environment in the places where we live and
spend holidays.
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Some students of Vilamoura International School gave
wings to their imagination and produced drawings inspired
on the main symbols of Vilamoura to decorate Waste
Collection Vehicles and Road Sweepers.

Viaturas de recolha de resíduos e varredoras decoradas
Decorated waste collection vehicles and road sweepers
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Eficiência
Energética
Energy Efficiency

Vilamoura é cada vez mais um território eco-friendly
com uma aposta clara nas energias renováveis e no
recurso a tecnologias inovadoras em matéria eficiência
energética.

A Inframoura tem em curso vários projetos
direcionados para uma maior eficiência e
autonomia energética, ações que se enquadram na Estratégia Municipal de Adaptação
às Alterações Climáticas de Loulé (EMAAC de
Loulé). Só neste verão, entrou em funcionamento um dispositivo alimentado por energia
solar e eólica que disponibiliza wi-fi gratuitamente, uma rede de carregamento de veículos
elétricos e uma central fotovoltaica na sede
da empresa que já produz 98% da energia consumida no edifício.
No corredor central da Av. João Meireles foi
implementado um sistema autossustentável
que combina as energias eólica e solar e é
multifunções: não só emite sinal wi-fi, como
monitoriza a qualidade do ar, a temperatura e o ruído. O sistema é composto por sete

estruturas (antenas) e disponibiliza um serviço de wi-fi gratuito numa extensão aproximada de 1 quilómetro, permitindo o acesso à rede
sem fios a 600 utilizadores em simultâneo.
Na ótica de mobilidade sustentável a
Inframoura é também pioneira, com a recente entrada em funcionamento da rede de
carregamento de veículos elétricos, constituída por seis postos, dos quais cinco são
de carregamento semi-rápido (uma hora de
carregamento para 80% de capacidade) e um
é de carregamento rápido (20 a 30 minutos
de carregamento para 80% de capacidade).
Desde a sua instalação, início de agosto, e o
final de setembro, foram registados 500 utilizadores diferentes que usaram os pontos da
rede para carregar os seus veículos elétricos.
A intenção é aumentar o número de postos

NOTÍCIAS

de carregamento, que deverão ser alargados
à Avenida Tivoli, Avenida da Marina, Alameda
da Praia, Vila Sol e Avenida João Meireles.
Quando a rede estiver completa, Vilamoura
será a localidade no Algarve com a maior capacidade instalada para o carregamento de
veículos elétricos.
Com o objetivo de produzir energia elétrica para alimentar o edifício, foi instalada na
Inframoura uma central fotovoltaica em regime de autoconsumo, colocada na estrutura
de sombreamento do parque de estacionamento, com uma potência na ordem dos 25
kilowatts. Com a instalação dos painéis solares, a empresa tornou-se praticamente
autossuficiente, produzindo 98% da energia
consumida. Neste âmbito, a Inframoura firmou um protocolo com a Agência Regional
de Energia e Ambiente do Algarve (AREAL),
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com a finalidade de adotar soluções que permitam gerir toda a energia das instalações da
empresa.
A preocupação da Inframoura com a eficiência energética verifica-se também na área
da iluminação pública, com a substituição de
350 luminárias por tecnologia LED no espaço público de Vilamoura, nomeadamente na
Estrada de Quarteira, Avenida Vilamoura XXI,
Rua do Brasil e Caminho dos Pinhais. O projeto, desenvolvido em parceria com a Câmara
Municipal de Loulé e a EDP irá resultar numa
poupança de energia superior a 70%.

Estrutura de wi-fi, instalada na
avenida Eng. João Meireles, Vilamoura
Wi-fi Structure, installed in Avenida Eng.
João Meireles, Vilamoura
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Inframoura has various ongoing projects directed to more energy efficiency and self-sufficiency, actions that fall under Loulé Municipal
Climate Change Adaptation
Strategy (Loulé MCCAS).
During the summer of 2018,
a wind- and solar-powered
device that provides free
Wi-Fi access; a network of
recharging points for electric vehicles; and a photovoltaic installation at the
company headquarters that
produces 98% of the electricity used in the building
became operational.
In the central corridor of Av. João Meireles, a
self-sustainable multipurpose system combining wind power with solar power has been

NEWS

Avenida Eng. João Meireles, Vilamoura
Avenida Eng. João Meireles, Vilamoura

Vilamoura is becoming a more
and more eco-friendly territory
with a clear commitment to
renewable energies and the
use of innovative technologies
regarding energy efficiency.
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implemented: not only does it send out the
Wi-Fi signal, but it also monitories the quality
of the air, the temperature and the noise. This
system comprises seven structures (antennas)
and provides free Wi-Fi access to an area of
approximately 1 km, allowing wireless access to
600 users at the same time.
Inframoura is also a pioneer in sustainable
mobility, with the recent entry into operation
of a network of recharging points for electric
vehicles comprising of six chargers, five being
semi-rapid (one hour of charging to achieve
80% of the capacity) and one rapid (20 to 30
minutes of charging to achieve 80% of the
capacity).
Ever since this was installed, from early last
August until late last September, a number of
500 different users that used the points of the
network to recharge their vehicles were recorded. The aim is to increase the number of
recharging points, expanding them to Avenida
Tivoli, Avenida da Marina, Alameda da Praia,
Vila Sol and Avenida João Meireles. Once the
network is completed, Vilamoura will be the
town in the Algarve with the largest network of
recharging points for electric vehicles installed.
In order to produce electrical power to power
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the building, a photovoltaic central with its own
self-supply has been installed in the Inframoura
premises, placed on the shading structure of
the parking area with power rounding 25 kilowatts. By installing solar panels, the company
became nearly self-sufficient, producing 98%
of the energy consumed. In this context, and
with the aim to adopt solutions which enable
the management of all the energy consumed on
its premises, Inframoura established a protocol
with the Algarve Regional Agency for Energy
and the Environment (AREAL).
Inframoura’s concern with energy efficiency is
also verified in the field of public lighting, by
replacing 350 lamps with LED technology in
Vilamoura public space, namely on Estrada de
Quarteira, Avenida Vilamoura XXI, Rua do Brasil
and Caminho dos Pinhais.
Developed in partnership with the Municipality
of Loulé and EDP, this project will result in energy savings of more than 10%.

Central Fotovoltaica na sede da Inframoura
Photovoltaic central at the company headquarters

Carregador de veículos elétricos na avenida
Eng. João Meireles
Recharging points for electric vehicles on Avenida
Eng. João Meireles
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Projetar
para o futuro
Making plans for the future

A criação de um parque de estacionamento subterrâneo na Praça
Tivoli, com capacidade para 400 viaturas, com um corredor verde
com ligação à praia é um dos projetos que promete mudar a face
de uma das zonas mais movimentadas de Vilamoura.

Com os olhos postos no futuro e em parceria
com a Câmara Municipal de Loulé, a Inframoura
está a preparar um conjunto de intervenções
que visam potenciar a qualidade e o usufruto
do ambiente urbano. Nesse sentido, estão previstas operações de requalificação em vários
locais de Vilamoura, assim como o aumento
da oferta de estacionamento e a melhoria das
condições de circulação para os peões.
De acordo com o presidente do Conselho de
Administração da Inframoura, Eng.º José
Miguel, as obras de construção do parque
subterrâneo e da requalificação da Praça
Tivoli, que inclui a criação de um corredor
verde até à praia de Vilamoura, estão previstas para 2020 com conclusão em 2021. O
objetivo é não só aumentar a capacidade de
estacionamento no centro de Vilamoura, sobretudo no verão, como requalificar toda a
praça. “Queremos devolver a praça às pessoas,

converter aquele espaço numa área pedonal,
retirando os carros e criando uma zona verde,
de lazer, para usufruto das pessoas”.
A estrutura verde contínua prevista no projeto confluirá depois com a Alameda da Praia
de Vilamoura, artéria que vai também beneficiar de obras de requalificação, cujo arranque está previsto para o início de 2019. Aqui, o
presidente do Conselho de Administração da
Inframoura assume querer executar a obra
com base “numa política diferente”, começando por substituir as infraestruturas enterradas, “algumas com mais de 40 anos e em
estado obsoleto”, o que abrange também uma
intervenção de fundo na rede de distribuição
de água, que ainda tem uma parte significativa em fibrocimento. “Vamos intervir primeiro
em todas as infraestruturas enterradas, passando depois para os arranjos paisagísticos,
dando continuidade àquilo que Vilamoura tem
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Conselho de Administração da Inframoura
Board of Directors

de melhor”, avança. A Inframoura pretende,
assim, prosseguir com a estratégia de requalificação da Baixa de Vilamoura iniciada
em 2011.
A requalificação da Rua do Sol é outra das
prioridades da Inframoura, prevendo-se que a
obra possa arrancar já no início de 2019, pois
que tratando-se de um dos eixos de acesso ao
coração de Vilamoura e, atualmente, a única
artéria de saída, é indispensável que sejam
anulados, ao longo de todo o percurso, movimentos secundários que possam condicionar
a utilização eficaz deste troço.
O objetivo da obra assenta numa lógica de
redefinição da área destinada à circulação
viária mínima necessária, de modo a facilitar
a utilização desta artéria e dar segurança às
pessoas que a utilizam, estando ainda prevista a criação de uma rede de percursos contínuos acessíveis.

Nos planos da Inframoura está ainda a realização de uma obra de dimensão significativa na
Rua do Clube Náutico, para a qual se prevê um
conjunto de intervenções de requalificação.
Com o propósito de mitigar o tráfego de acesso ao centro da cidade, está a ser construído,
a norte da Rua do Sol, um novo parque de estacionamento gratuito situado na Rua Melvin
Jones. O parque será constituído por 150 lugares de estacionamento e contribuirá para
atenuar a circulação automóvel na zona mais
central de Vilamoura. A intenção é melhorar
as atuais condições de oferta de estacionamento na periferia próxima ao centro, proporcionando uma alternativa aos automobilistas.
O projeto incluirá ainda trabalhos associados
à iluminação pública, traçado rodoviário, terraplanagens, drenagem, pavimentação e sinalização horizontal e vertical.
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The construction of an underground car park for 400
vehicles on Praça Tivoli together with a green corridor to
the beach is one of the projects that promise to change the
image of one of the busiest areas of Vilamoura.

With the future in mind, and in partnership with
Loulé Municipality, Inframoura is preparing a
set of interventions aiming at potentialising
the quality and enjoyment of the urban environment. In this regard, requalification operations
in several locations of Vilamoura have been
planned, as well as the increase of parking
places and the improvement of circulation conditions for pedestrians.
According to Inframoura’s CEO, Eng. José
Miguel, the construction works of the underground parking place and the requalification
of Praça Tivoli, which includes the creation
of a green corridor leading to the beach of
Vilamoura, will start in 2020 and are expected
to finish in 2021. The objective is not only to
increase the parking capacity in the centre of
Vilamoura, mainly during summer time, but also

to requalify the entire square. “We wish to return this square to the people; to convert that
space into a pedestrian area, by removing cars
and creating a green leisure space to be used
by people”.
A continuous green structure, foreseen in the
project, will then converge with Alameda da
Praia de Vilamoura, another street that will
also benefit from requalification works, which
are expected to start in early 2019. At this point,
the CEO from Inframoura declares wanting
to carry out the construction works based on
“a different policy”, by starting to replace the
buried infrastructures, “some of which with
over 40 years of age and therefore absolutely
obsolete”, covering also a major drive on the
water supply network, whose significant part
still uses asbestos. “We will first intervene at
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Rua do Sol, Vilamoura
Rua do Sol, Vilamoura

buried infrastructures level, and only later will
we move on to landscaping, giving continuity to
the best of what Vilamoura has”, he declares.
It is Inframoura’s purpose to proceed with the
requalification strategy, started in 2011, to the
centre of Vilamoura.
The requalification of Rua do Sol is another of
Inframoura’s priorities with its works foreseen
to start in early 2019. It is one of the main accesses to the heart of Vilamoura and currently
its sole exit. Therefore, it is crucial to eliminate
all the secondary movements that could constrain the effective use of this road section
along the whole itinerary.
The aim of these works is based on logic of redefinition of the area aimed at reducing road
traffic to the minimum, to facilitate the use of
this street and to make people feel safe when

using it. Furthermore, the creation of a network
of continuous routes and of full access is also
being planned.
Inframoura also intends to execute a set of rehabilitation works of significant dimension on
Rua do Clube Náutico.
With the purpose of restricting the traffic to
the centre of Vilamoura, a new free-of-charge
parking place is being built north of Rua do Sol,
on Rua Melvin Jones, with 150 parking spaces.
This will help to reduce traffic in the centermost
area, improving its current conditions for parking, thus providing an alternative to drivers.
The project will also include the works related
to street lighting, road design, earthworks,
drainage, paving, and horizontal and vertical
signaling.
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Entrevista
Interview

“(...) acredito que Vilamoura melhorará muito a já
boa imagem que hoje tem e que é, aliás, reconhecida
publicamente quer nacional, quer internacionalmente.”

Como é do conhecimento público, a Câmara
Municipal de Loulé irá fazer vários investimentos na zona de Vilamoura. Quais gostaria
de destacar?
Efetivamente Vilamoura irá receber nos próximos tempos um volume significativo de investimento Municipal, no sentido de requalificar
o espaço público seguindo os padrões mais
elevados de segurança, conforto e paisagismo
urbano. São cerca de cinco empreitadas cujo
montante ultrapassará os 6 milhões de euros.
No términus dessas intervenções, acredito que
Vilamoura melhorará muito a já boa imagem que
hoje tem e que é, aliás, reconhecida publicamente quer nacional, quer internacionalmente.
Essas intervenções têm um denominador comum que é, precisamente, alargar as áreas de
circulação reservadas aos peões em condições de conforto e segurança.
Adicionalmente, haverá um reforço muito
significativo dos espaços verdes que foram
projetados tendo presente a política municipal em curso de adaptação e mitigação às alterações climáticas. Efetivamente, com muito
mais árvores e plantas autóctones, regadas
inteligentemente com a ajuda de tecnologia de
última geração, aumentaremos muito a nossa

capacidade de sequestro de CO2 e daremos
uma boa ajuda para o refrescamento da temperatura ambiente que, como é sabido, está a
aumentar.
Para o futuro sabemos que só teremos que
continuar por este caminho. É um padrão novo
e uma nova maneira de abordar o espaço público que começa a materializar-se um pouco
por todo o lado. Em Vilamoura, neste domínio o
nosso desejo e objetivo é sermos uma referência e um bom exemplo para o país.Não se deve
fazer por menos.
Pensar no futuro? Para já vamos focar-nos nas
obras que já começaram ou que vão arrancar
nos próximos meses e que, valha a verdade,
são muitas. Refiro algumas: Alameda da Praia,
Rua do Sol, a 2.ª fase do Passeio das Dunas, a
Rua dos Pinheirinhos e o Parque Melvin Jones,
com capacidade para 150 lugares.
Loulé é dos primeiros municípios no país
a adotar uma Estratégia de Adaptação às
Alterações Climáticas. Que ações foram já
desenvolvidas neste sentido?
Bem, essa pergunta, por si só, justificaria toda
uma entrevista. Vou ficar-me pelo que considero mais relevante.
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Vitor Aleixo – Presidente da Câmara Municipal de Loulé
(Fotografia cedida pela Câmara Municipal de Loulé)
Vitor Aleixo – The mayor of Loulé
(Photography by Municipal Council of Loulé)

Loulé tem a enorme responsabilidade de, após
a aprovação de uma Estratégia Municipal de
Adaptação às Alterações Climáticas (EMAAC),
implementar, no concreto, as 29 medidas/
opções de adaptação identificadas nessa
estratégia.
A estratégia foi aprovada em junho de 2016 e,
em muito pouco tempo e pelo trabalho já desenvolvido, somos hoje, com toda a justiça,
considerados um município da linha da frente
na incorporação de políticas de sustentabilidade ambiental no trabalho diário da autarquia de Loulé.
Das 29 medidas para a adaptação que constam da EMAAC, 14 estão já em fase plena de
implementação. Dou exemplos. Entre as já concluídas, ou muito próximo disso, temos: Plano
de Contingência para os Períodos de Seca;
incorporámos já critérios de adaptação às alterações climáticas no Regulamento Municipal
de Urbanização e Edificação (REMUE); estamos
em pleno a promover a Mobilidade Sustentável
nas nossas cidades e vilas; está feito um estudo
sobre a Subida do Nível Médio das Águas do Mar
para os 13 quilómetros do litoral do Concelho de
Loulé; em elaboração está também um Plano
de Ação Municipal para a Energia Sustentável e
o Clima; Quarteira terá, muito em breve e graças

a um financiamento do Fundo Ambiental, o primeiro laboratório Vivo para a Descarbonização,
o chamado Quarteira-Lab; para além de inúmeras iniciativas para a Educação Ambiental.
Loulé é o Município que preside à Rede
Nacional de Municípios para a Adaptação às
Alterações Climáticas e o único que integra
uma Parceria Internacional da Agenda Urbana
para a União Europeia.
Em resumo, o trabalho está já em velocidade
de cruzeiro e muitas alterações irão ocorrer
nos próximos tempos em todo o território concelhio. A Estratégia tem um Conselho Local
de Acompanhamento que vai monitorizando
todo o processo e, desta forma, é a sociedade civil que está presente e que se envolve. O
envolvimento e participação de escolas, associações e muitos outros atores da vida local
é absolutamente crucial dada a urgência que
todos temos para fazer acontecer as ações
capazes de mobilizar toda a comunidade para
aquele que é, presentemente, o maior desafio
da Humanidade. E todos sabemos muito bem
que é ao nível local é possível operar a transição para um novo estilo de vida, sustentável e
esperançoso.
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Para quando se prevê o arranque da segunda
fase do Passeio das Dunas e no que consiste
essa etapa da obra?
Para muito breve vamos continuar o Passeio
das Dunas para poente, até à Marina de
Vilamoura. A filosofia da intervenção será a
mesma e o impacto da obra vai ser, acredito,
muito positivo e do agrado das pessoas.
Quais as previsões para o início da terceira
fase e que obras vai abranger essa parte da
empreitada?
Sobre a terceira fase, aquela que se estenderá
para Quarteira vamos começar com o Mercado
Municipal, e tudo está também a andar muito
rapidamente. A segunda empreitada da 3.ª
fase será a ligação até Quarteira, onde haverá
uma extraordinária intervenção no Largo das
Cortes Reais. Aqui, o projeto está quase concluído e dentro de alguns meses estaremos
em condições de o mostrar à população de
Quarteira e Vilamoura.
Gostaria de ver todo o projeto do Passeio das
Dunas concluído até ao final do mandato?
Não tenho a certeza de que isso possa acontecer. A única coisa que posso dizer é que estamos muito empenhados em recuperar o tempo
perdido, porque, embora se falasse há muito
tempo na ligação e requalificação da área entre Quarteira e Vilamoura, a verdade é que dos 4
projetos necessários, apenas um existia. Como
se sabe, esse projeto deu origem à única parte
do Passeio das Dunas que está concluída para
satisfação de todos nós.
Nós, os políticos, compreendemos bem a ansiedade das pessoas mas é preciso fazer ver que o
“fazer cidades“, o lugar e o espaço onde vivemos,
trabalhamos e morreremos um dia, remete para
um tempo que não é nem pode ser o tempo breve e devorador do dia-a-dia de cada um de nós.
No que respeita à expansão da rede ciclável,
quais são os planos para o concelho e, em
particular, para Vilamoura? Está para breve a
ligação entre Quarteira e Vilamoura?
Também aqui o trabalho está a ser feito e em
breve aparecerão mais intervenções em Loulé,
Almancil e Quarteira, depois das feitas em Vale
de Lobo e Almancil.
Espero que esta entrevista possa ser útil para
moradores e proprietários de Vilamoura que,
naturalmente, têm mais que a natural curiosidade, o direito a saber como se está a perspetivar o futuro próximo da sua terra.
Obrigado pela oportunidade.
Vítor Aleixo
Presidente da Câmara Municipal de Loulé
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Common to public knowledge, Loulé Municipality
is going to make significant investments in
Vilamoura. Which would you like to highlight?
In fact, in the near future Vilamoura will receive a significant volume of Municipal investment, aimed at the requalification of the public
space, which is to be carried out to the highest possible standard of safety, comfort and
urban landscaping. We are talking about five
construction works with a value exceeding six
million Euros.
When everything is completed, I believe that
Vilamoura will enhance significantly the already
good image it has and which it is acknowledged
for both at a national and international level.
All these interventions have, as common features, the enlargement of walking-only areas
and the improvement of the conditions to protect pedestrians’ comfort and safety.
In addition, there will be a very significant
enhancement to green spaces that were designed in line with the ongoing municipal climate change mitigation policy. Actually, by
planting more indigenous trees and plants,
with intelligent watering assisted by new stateof-the-art technology, we will increase our capacity to sequester CO2 and will help to cool air
temperature, which is known to be increasing.
In the future, all we know is that we have to continue on this path. It’s a new pattern and a new
way of addressing the public space that is beginning to materialize practically everywhere.
In Vilamoura, in this area, our wish and goal is
to be a reference and a good example for our
country. We cannot compromise.
Thinking about the future? For the moment,
we will focus on the works that have already
started or that are about to start in the coming months and which, it has to be said, are
several. I would just like to mention a couple
of them: Alameda da Praia, Rua do Sol, the
second phase of Passeio das Dunas, Rua dos
Pinheirinhos and Melvin Jones Parking Place,
with 150 parking places.
Loulé is one of the first municipalities at national level to adopt a Climate Change Adaptation
Strategy. What actions have already been developed in this area?
Well, that question itself would justify a whole
interview. Therefore, I would like to focus on
what I feel to be the most relevant.
Upon the approval of a Municipal Climate
Change Adaptation Strategy (MCCAS), Loulé
has a great responsibility to really implement
the 29 measures/options of adaptation identified in that same strategy.
The strategy was approved in June 2016 and,
in a very short time, taking into account the
work already done, we are now quite rightly
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“(...) I believe that Vilamoura will enhance significantly the
already good image it has and which it is acknowledged for
both at a national and international level.”

considered a municipality at the forefront of
the integration of environmental sustainability policies in the daily work of Loulé’s local
authority.
Of the 29 measures of adaptation contained
in the MCCAS, 14 are already in the process of
implementation. I’ll give you some examples.
Among the ones already concluded, or very
close to, it there are: Contingency Plan in
Times of Drought; we have also incorporated
climate change adaptation criteria in the
Municipal Framework for Urban Edifications
(REMUE); we are fully promoting Sustainable
Mobility in our cities and towns; a study on the
Relative Sea Level Rise was carried out to the
13 km of sea shore in the municipality of Loulé;
is a Municipal Sustainable Energy and Climate
Action Plan is also being drafted; Quarteira will
very soon have the first Living Laboratory for
Decarbonisation, the so called Quarteira-Lab,
thanks to financing from an Environmental
Fund; not to mention the many initiatives for
Environmental Education.
Loulé is the Municipality that presides over
the National Network of Municipalities for the
Climate Change Adaptation, and it is the only
one to be part of an International Partnership
of the Urban Agenda for the European Union.
In short, the work has reached cruising speed
and several changes will take place in the near
future throughout the entire Council territory.
The Strategy has a Local progress board responsible for monitoring the whole process.
This means that it is the civil society that is
present and gets involved. The involvement and
participation of schools, associations and many other agents in local life is absolutely crucial
given the urgent need for all of us to take action
to mobilise the whole community to tackle the
the greatest challenge facing humankind. And
we are well aware that it is at a local level that
transition to a new promising and sustainable
life style is possible to be made.
When is the second phase of Passeio das
Dunas expected to start and in what does this
phase of work consist?
We shall shortly continue the extension of
Passeio das Dunas to the west until Vilamoura
Marina. The philosophy of intervention will be
the same and the construction works will have
a positive impact and will be very much appreciated by the people.

What are the forecasts for the start of the
third stage and what works will that part of
the undertaking cover?
Regarding the third phase, which will extend
to Quarteira, we will start with the Municipal
Market, and everything is also working very
quickly. The second undertaking of the third
phase is the connection until Quarteira, where
there will be a remarkable intervention on
Largo das Cortes Reais. Here the Project is
almost concluded and in a few months’ time
we will be able to reveal it to the Quarteira and
Vilamoura population.
Would you like Passeio das Dunas project concluded until the end of the mandate?
I am not sure this can happen. What I can say is
that we are very focused on making up for lost
time, as although the connection and requalification of the area between Quarteira and Vilamoura
was for a long time mentioned, the truth is that
from the 4 projects necessary, only one existed.
As is well known, this project gave origin to the
only part of Passeio das Dunas that has been
completed to great satisfaction of us all.
We politicians understand perfectly well the
anxieties of the people, but it is necessary to
make people see that “building cities“, the place
and space where we live, work and will eventually die, harks back to a time which is not, and
cannot be, that of our brief and time-consuming everyday lives.
With regards to expansion of the cycling network, what are the plans for the Municipality
and particularly for Vilamoura? Will the connection between Quarteira and Vilamoura
take place soon?
Also here the work is being done, but soon new
interventions will take place in Loulé, Almancil
and Quarteira, after completing the ones in Vale
de Lobo and Almancil.
I hope that this interview may be useful to
Vilamoura residents and property owners who,
more than having a mere natural curiosity, are
entitled to know how the foreseeable future for
their town is envisaged.
Thank you for the opportunity.
Vítor Aleixo
Mayor of Loulé
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Mobilidade
Urbana
Urban Mobility

A Inframoura está a instituir um sistema integrado de
gestão de tráfego, estratégia que já demonstrou que é
possível reduzir substancialmente a pressão automóvel no
centro, sobretudo no verão

O Sistema de Gestão de Tráfego, que integra
equipamentos semafóricos, sensores, câmaras e painéis informativos para comunicação
com o cidadão são algumas das soluções
adotadas para melhorar as condições de circulação, acessibilidade e estacionamento em
Vilamoura. Com a sua entrada em funcionamento, passou a ser possível disponibilizar
informação ao público em tempo real sobre o
tempo de viagem até ao centro de Vilamoura.
O objetivo da semaforização inteligente é a
diminuição da cadência de chegada dos automóveis ao centro de Vilamoura, evitando a
formação de filas, bem como a redução das
velocidades praticadas. Em paralelo, com
a instalação de uma câmara de reconhecimento das matrículas é possível calcular, em
tempo real, a duração aproximada da viagem
até ao centro de Vilamoura. O sistema hierarquiza o regime de circulação em três níveis
(verde, amarelo e vermelho), em função dos
constrangimentos, elementos que são depois
transmitidos aos condutores através dos painéis informativos. Com um cálculo do tempo
estimado da periferia até ao centro, os automobilistas podem fazer uma melhor gestão

da sua viagem ou, até, optar, pelos percursos
alternativos sugeridos nos painéis. O sistema
garante a proteção dos dados das viaturas e
não faz gravação de imagem, apenas a leitura
da matrícula, enviando a informação encriptada para o servidor, onde é calculado o tempo
de viagem pela passagem da mesma viatura
em dois pontos predefinidos.
Para promover maior segurança e ordenamento do trânsito, a Inframoura instalou também semáforos na intersecção do Caminho
da Torre de Água com a Rua dos E.U.A, onde
se tem vindo a registar recentemente a ocorrência de sinistros, face à perigosidade associada à falta de visibilidade dos condutores na
aproximação ao cruzamento. Esta intervenção visou também atenuar o efeito de utilização de caminhos alternativos ao eixo central,
com a migração do tráfego para vias secundárias decorrente das medidas de regulação
adotadas, com a massificação de tráfego em
zonas residenciais.
Outra solução adotada pela Inframoura para
mitigar a pressão automóvel durante os períodos de maior movimento, testada durante
o verão, passou por condicionar o acesso ao
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Avenida Eng. João Meireles, Vilamoura
Avenida Eng. João Meireles, Vilamoura

chamado Anel dos Hotéis. Através do acionamento de um pilarete retrátil na ligação ao
centro, entre as 19:00 e as 02:00, foi possível controlar os acessos às Avenidas Tivoli e
Marina, disciplinando o trânsito nesta área
central. O mecanismo de controlo de acesso
não se aplica a veículos prioritários, autoridades, transportes públicos e residentes com
dístico de estacionamento.
Este conjunto de medidas e projetos, permitiram já alcançar uma diminuição assinalável
dos constrangimentos no tráfego no acesso
ao centro. “o efeito conjunto destas medidas
já permitiu obter melhorias significativas este
verão. Este ano notou-se a diferença, verificando-se o aumento da fluidez no acesso ao
centro, na altura em que há mais movimento, em cerca de 50 viaturas por hora, o que
representa cerca de 250 viaturas a mais por
noite, reduzindo tempos de espera e filas de
trânsito”, ilustra o presidente do Conselho de
Administração da Inframoura, José Miguel.
No período entre 15 de julho e 15 de agosto de
2018 registou-se o acesso de 463.000 viaturas
ao centro de Vilamoura, números que apenas
se equiparam aos verificados ao ano de 2014.

No mesmo período de 2017 o número registado de acessos ao centro foi consideravelmente maior do que neste ano: 485.000 viaturas.
Para desviar de Vilamoura os automobilistas
que têm outro destino, mas que acabam por
ter de atravessar Vilamoura por falta de alternativas de ligação, a Inframoura está a ponderar recuperar o projeto da Via Meridional
e lançar a obra ainda durante este mandato.
De acordo com o presidente do Conselho de
Administração da empresa, José Miguel, o
corredor técnico para a construção desta
via já existe no Plano Diretor Municipal (PDM)
de Loulé desde 1996, mas o projeto acabou
por nunca avançar. “Trata-se de uma circular que visa retirar de dentro de Vilamoura o
tráfego de automobilistas que não querem ir
para Vilamoura. Pessoas que querem ir, por
exemplo, de Albufeira a Quarteira, sem ter de
atravessar Vilamoura”, refere. Segundo o responsável, esta é uma situação que se verifica
durante o ano inteiro, e não apenas no verão,
incluindo também a circulação de veículos
pesados.
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Inframoura has been implementing
smart traffic management
systems, a strategy that has
already shown it is possible to
substantially reduce traffic in the
centre of Vilamoura, especially in
summer.

Semáforo inteligente
Smart Traffic Light

The installation of smart traffic lights and
electronic information boards that provide
guidance on the estimated time of arrival to
the center of Vilamoura are some of the solutions adopted to improve traffic conditions,
accessibility and parking in the town.
With the startup of a new smart traffic light
on Estrada de Quarteira and of the electronic
boards that provide information to the general
public in real time, a remarkable decline in traffic constraints was achieved. “This system has
already led to significant improvements this
past summer. This year, a significant difference was observed as the number of cars in
the town centre, at the busiest time of the year,
dropped in 4,5% when compared to 2017”, mentions CEO of Inframoura, Eng. José Miguel. In
the period between July 15 and August 15 2018,
the access of 463.356 vehicles to the centre
of Vilamoura was registered, a number only
comparable to the one registered in 2014. In
the very same period in 2017, the number of access to the centre registered was considerably
superior to the one in 2018: 485.000 vehicles.
The aim of smart traffic signaling is to reduce

the rhythm of the access of cars to the centre
of Vilamoura, avoiding not only traffic jams,
but also reducing speed. Alongside this, with
the installation of a car plate reading camera,
it is possible to calculate in real time the approximate travelling time. The system categorises the traffic in three levels – green, yellow
and red –, according to the constraints. These
elements are then sent to drivers through the
electronic boards.
With the calculation of the estimated travel
time from the suburbs to the centre in their
possession, drivers will be able to better manage their journeys or even choose the alternative routes suggested on the electronic boards.
The system ensures the protection of data for
each vehicle and it doesn’t record any images;
it just reads the car plate and sends encrypted
information to the server, where the time of
travelling is calculated based on the moments
the same vehicle drove through two predefined
points.
Another measure that was tested last summer, and adopted by Inframoura to reduce
traffic during peak periods, was to control
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access to the so called ‘Hotels Ring’. By operating/activating the retractable pillars located
in connection to the town centre between 7
p.m. and 2 a.m., it was possible to control access to Avenida Tivoli and Avenida da Marina,
and so regulate the flow of traffic to this area.
It is important to mention that this mechanism
of access control does not apply to emergency
vehicles, authorities, public transportation or
residents bearing a parking label.
In order to provide additional safety and to facilitate traffic, Inframoura has also installed
traffic lights at the intersection of Caminho da
Torre de Água with Rua dos E.U.A, where some
accidents have recently happened as a result
of poor visibility when approaching the junction. This intervention also aimed to reduce
the use of alternative routes leading to the
main road route, with the migration of traffic
onto secondary roads generated by regulatory
measures adopted, and with the increase of
traffic in residential areas.
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In order to divert drivers whose destination
is not Vilamoura, but need to cross it due to
lack of connection alternatives, Inframoura
is considering recovering the Via Meridional
Project and launching the works in partnership
with Loulé Municipality, still during the current
term. According to the CEO of the company,
Eng José Miguel, the technical corridor for the
construction of this route has already been
forecast in the Loulé Municipal Master Plan
(PDM) since 1996, but the project ended up not
being implemented. “It is a ring road aimed at
shifting the traffic away from Vilamoura centre, especially heavy goods traffic, which is a
situation that occurs all year round”.

Painel digital informativo
Information display panel
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Plano de Ação
para a Rede Ciclável
de Vilamoura
Action Plan for a Cycling
Route in Vilamoura

Num futuro próximo, a rede de corredores de mobilidade
de Vilamoura será ampliada oferecendo melhores
condições de circulação para ciclistas e peões, assim
como mais capacidade de estacionamento para bicicletas.

A executar até 2025, o Plano reúne um conjunto de medidas que dão continuidade à estratégia da Inframoura em privilegiar a mobilidade
pedonal, o uso de bicicletas e de transportes
públicos nas deslocações em meio urbano.
Entre as ações a concretizar contam-se o
alargamento da rede de corredores de mobilidade, através da criação de novas ciclovias;
atravessamentos e zonas de coexistência;
bem como a conversão de pistas que agora são
partilhadas por peões e ciclistas em passeios,
exclusivamente pedonais. Paralelamente, está
previsto o aumento da capacidade de estacionamento para bicicletas e também do número
de estações do sistema partilhado, que deverá

cobrir todo o território. Num futuro próximo, o
universo de utilizadores vai também ser ampliado com a possibilidade de acesso de não
residentes à rede partilhada de bicicletas.
Atualmente, a rede ciclável ascende a uma extensão aproximada de 25 quilómetros, o que
representa um rácio superior a 20% face à rede viária de Vilamoura.
A rede de uso partilhado dispõe de 260 bicicletas, distribuídas por 43 estações, com mais
de 300 lugares de estacionamento. No verão
de 2018, no período de maior utilização - entre
15 de julho e 15 de agosto – foram registadas
mais de 21.000 viagens no Sistema Vilamoura
Public Bikes. Os dados recolhidos naquele
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período demonstram, contudo, que o número
de peões que utiliza os corredores de mobilidade continua a ser largamente superior ao
número de ciclistas.
A monitorização do número de bicicletas, automóveis e, mais recentemente, de peões, é
feita através de um sistema de contagem que
permite visualizar o número de viaturas, peões
e ciclistas que acedem ao centro de Vilamoura.
No período de 15 de julho a 15 de agosto, foram
contabilizados, na Avenida da Marina, 466.363
veículos, 327.301 peões e 16.298 bicicletas.
A Inframoura tem também dado continuidade
ao processo de supressão de barreiras arquitetónicas, rebaixando passadeiras, uniformizando
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os passeios à cota zero e criando sinalização de
percursos para invisuais.
O meio urbano de Vilamoura e áreas envolventes revelam-se o território ideal para a
promoção de formas de mobilidade suave,
nomeadamente desde a criação, em 2012, da
rede de ciclovias e do sistema de bicicletas
de uso partilhado.

Avenida eng. João Meireles, Vilamoura
Avenida Eng. João Meireles, Vilamoura
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Avenida eng. João Meireles, Vilamoura
Avenida Eng. João Meireles, Vilamoura

In a near future, the network of mobility corridors in
Vilamoura will be expanded offering better conditions for
circulation to bikers and pedestrians, as well as having more
bicycle parking places.

To be implemented by 2025, the Action Plan
for a Cycling Route in Vilamoura contains a
number of measures which gives continuity to
Inframoura’s strategy of prioritizing pedestrian
mobility, as well as the use of bicycles and of
public transportation in urban areas. Among
the actions to be put into practice, the following are included: extension to the network of
mobility corridors, through the creation of new
bicycle paths; road crossings and coexistence
areas; and also the conversion of routes now
shared by pedestrians and bikers into walking
routes exclusively for pedestrians.
Alongside this, an increase to the bicycle parking places, as well as the number stations of
the shared system is foreseen, which should
cover the entire territory. Similarly, in a near
future, the user population will be expanded,
giving non-residents the possibility to access
the network of shared bicycles.
Currently, the cycling tracks in Vilamoura
amount to an extension of about 25 km, which
represents a ratio greater than 20% when compared with the road network. The shared use
network provides 260 bicycles, distributed over
43 stations, with more than 300 parking places.

Over 21.000 rides in Vilamoura Public Bikes
System have been registered between 15 July
and 15 August 2018, the period of greater use
during summer time. However, the data entered within that period show that the number
of pedestrians who used the mobility corridors
remains far higher than the number of bikers.
The monitoring of the number of bicycles, cars
and, more recently, of pedestrians is made
through a counting system that enables a forecast for the number of vehicles, pedestrians
and bikers entering the centre of Vilamoura.
In the period between 15 July and 15 August,
466.363 vehicles, 327.301 pedestrians and
16.298 bicycles were recorded on Avenida da
Marina.
Inframoura has also continued the removal
process of architectural barriers, lowering pedestrian crossings, standardizing pavements
to zero quota and signaling circuits for the visually impaired.
Vilamoura’s urban and surrounding areas are
the ideal territory for the promotion of smooth
mobility models, especially since 2012, when
these bicycle paths and the system of shared
bicycles were created.
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App
Inframoura
Share
App Inframoura Share

Reportar um problema no espaço público, receber
informações úteis ou saber que eventos estão a decorrer
em Vilamoura é agora mais simples para os residentes e
visitantes através da aplicação Inframoura Share.

No âmbito da estratégia de inovação e proximidade aos residentes e visitantes de Vilamoura,
a Inframoura lançou recentemente uma aplicação interativa para dispositivos móveis que
permite participar na gestão do espaço público.
Para reportarem ocorrências com que se deparem em Vilamoura em tempo real, desde
piso deteriorado na rede viária, a sinais de trânsito danificados ou demoras na recolha do lixo,
basta aos residentes e visitantes descarregarem a aplicação para o seu dispositivo móvel.
A grande vantagem está em que torna todo o
processo mais rápido. Para comunicar a situação, o utilizador deve identificar a localização,
o tipo, tirar uma fotografia e deixar uma breve
descrição da mesma. A informação transmitida pode ser enquadrada em cinco categorias:
Águas, Equipamentos, Limpeza, Sinalização,
Arruamentos, Jardins e Resíduos.

Desenvolvido por:

A pessoa que reportar o problema tem igualmente a possibilidade de acompanhar todo o
processo de resolução do mesmo em tempo
real. Este novo sistema de gestão partilhada
do espaço público traduz-se numa redução
significativa do tempo médio de resposta
da Inframoura aos problemas transmitidos
pelos residentes e visitantes. Desta forma,
otimizam-se recursos materiais e custos,
tornando-se mais fácil antecipar situações
futuras, com base na análise do histórico das
situações reportadas.
Além do reporte de ocorrências, a aplicação
disponibiliza o calendário de todos os eventos
e avisos. A aplicação é gratuita e está disponível para ser descarregada no Google Play e
na App Store em quatro idiomas: Português,
Castelhano, Inglês e Francês.

Disponível
gratuitamente:
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Disponível
em 4 idiomas
PT / EN / ES / FR

Vilamoura
nas suas mãos!
Descubra a App que lhe permite
participar problemas, bem como ficar
a par de eventos e informações úteis.

Inframoura Share

Participação de problemas
Aviso de informação
Consulta de eventos

Within its strategy for innovation and close
proximity with Vilamoura residents and visitors, Inframoura recently launched an interactive application for mobile devices which
allows people to participate in public space
management.
To report occurrences in
real time with which they will
come across in Vilamoura,
from deteriorated roads, to
damaged road signs or a delay in in garbage-collection,
residents and visitors only
have to download the application to their mobile
devices. The big advantage is that it speeds
up the entire process. To report a situation,
the user only has to identify the location, the
type of occurrence, take a photo and make a
brief description. The information transmitted can be placed in one of five categories:
Water, Facilities/Devices(?), Cleaning, Signage,
Roadways, Gardens and Waste.
Those who report the problems have also got
the possibility to follow up all the process of

its resolution in real time. This new system
of shared management for the public space
results in a significant reduction of average
response time from Inframoura when dealing
with the problems reported by residents and

To report a problem in public space, to receive
useful information or to get information about
the events that are taking place in Vilamoura is
now made easier to residents and visitors via the
established IT application ‘Inframoura Share’.
visitors. This way, material resources and costs
are optimised, making it easier to anticipate future situations, by analyzing the history of the
situations reported.
Apart from the occurrences reported, the application also provides a calendar of all events
and warnings. The application is free of charge
and is available to download in Google Play
and App Store in four languages: Portuguese,
Spanish, English and French.
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Gestão inteligente
no abastecimento
de água
Intelligent water supply
management

A Inframoura está a implementar um sistema de gestão
inteligente da água, extensível a todo o território de
Vilamoura e Vila Sol já no próximo ano, com o qual pretende
promover um uso mais eficiente deste recurso cada vez
mais escasso.

A operação, com início no ano de 2018 e que deverá estar concluída em 2019, vai aplicar-se, numa fase inicial, ao controlo e monitorização da
água da rede de abastecimento público com recurso a sistemas de telegestão e de telemetria.
A supervisão será feita com base na instalação de 21 Zonas de Medição e Controlo (ZMC)
já em curso, processo que implica a modernização dos contadores de água, que passam a
ter instalado um sistema de telemetria (rádio
fixo), que permite a gestão centralizada das
leituras dos equipamentos a distância.
O sistema apresenta vantagens não só para
o consumidor, que poderá controlar os seus

consumos e contar com leituras fiáveis, evitando estimativas, como irá igualmente contribuir para a sustentabilidade deste recurso
ao permitir detetar consumos anómalos ou
eventuais fugas, resultando numa elevada
poupança de água.
As primeiras três zonas a beneficiar da instalação dos sistemas de telegestão e telemetria
total são Vila Sol, Monte Laguna e Quintinhas,
num total de 1.850 pontos de consumo, o que
representa cerca de 11% dos consumidores na
área de intervenção da Inframoura.
Os dados obtidos através do sistema de telemetria e telegestão serão depois centralizados
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numa plataforma de gestão patrimonial de infraestruturas integrada na Sala de Situação, a
instalar no Edifício Sede da Inframoura, onde
serão analisados em tempo real. A informação
gerada por este sistema inteligente permite a
tomada célere de decisões, monitorização e
controlo dos seus parâmetros, contribuindo
desta forma, para uma gestão mais eficaz e
eficiente da água.
Em paralelo, estão a ser desenvolvidos modelos hidráulicos informáticos da rede de
abastecimento de água para análise e previsão do comportamento hidráulico da rede que
integrarão a referida plataforma de gestão,
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permitindo aumentar o conhecimento das
redes e dos seus regimes de funcionamento,
atuando de forma preventiva na manutenção
do sistema de abastecimento e redução do
risco de quebras de serviço.
Numa fase posterior, a operação vai estender-se igualmente ao controlo e monitorização
das águas residuais domésticas, que está
atualmente em fase de projeto.

Reservatório de abastecimento de água, Vilamoura
Water storage tank, Vilamoura
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Started in 2018 and expected to be completed
at the end of 2019, this operation will focus at
an early stage on the control and monitoring of
the water from the public supply by using remote management and telemetry systems.
Supervision will be made on
the basis of already on-going
installations of 21 Measuring
and Control Zones (ZMC). This
process requires the installed
water meters to be replaced
by more modern ones with a
telemetry system (fixed radio)
installed to permit a centralised management of remote
meter readings.
The system presents several advantages: on
the one hand for the consumer, who will be
able to control their water consumption and
rely on reliable readings, avoiding the need for

Inframoura is implementing an intelligent water
supply management system, extended to the
territory of Vilamoura and Vila Sol, with which it
is intended to promote a more effective use of
this scarcer and scarcer resource.
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Reservatório de abastecimento de água, Vilamoura
Water storage tank, Vilamoura

consumption estimates; on the other hand, it
will contribute to the sustainability of this resource enabling to detect irregular consumption or leakage, resulting in a a significant
saving in water.
Vila Sol, Monte Laguna and Quintinhas will be
the first three areas to benefit from the installation of remote management and telemetry
systems, totaling 1.850 consuming units, which
represent about 11% of the consumers of the
area covered by Inframoura.
The data obtained, through the remote management and telemetry systems, will be centralised on a platform of assets management
of infrastructures integrated in the Situation
Room, where they will be analysed in real
time. This Situation Room is to be installed at
Inframoura’s main building. The information
generated by this intelligent system allows rapid decision making, as well as the monitoring

and control of its parameters. This will contribute to a more effective and efficient management of water.
Alongside this, hydraulic computer models of
the water supply network are being developed,
aiming at analysing and forecasting the hydraulic behaviour of the network. These models will
incorporate the already referred platform of
assets management, so allowing to branch out
the knowledge about the networks and their
operating regimes, acting preventively in the
maintenance of the existing supply systems and
reducing the risks of service breakdown.
At a later stage, the operation will also cover the
control and monitoring of domestic waste water, which is currently under development.
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Rega automática
de espaços verdes
Automatic irrigation
of green areas

A automatização da rega de espaços verdes em Vilamoura
através de um sistema de programação e controlo remoto
que comanda os dispositivos de rega permitiu já alcançar
uma poupança de água em cerca de 40%.

O novo sistema, está associado a uma estação
meteorológica que permite programar a ativação ou desativação dos mecanismos de rega
em consonância com as condições climáticas
e está já a ser utilizado em três áreas verdes
recentemente reabilitadas de Vilamoura.
Com este processo de rega automática de jardins e espaços verdes, a Inframoura pretende
potenciar a gestão eficiente dos recursos,
através de uma poupança efetiva e comprovada de água. A rega é automaticamente desativada em caso de chuva ou ventos intensos,
estando também fixado um limite de consumo
máximo diário, com corte automático em caso de excesso.
Para além da poupança deste recurso natural, o sistema permite reduzir os recursos
humanos envolvidos nas tarefas de abertura
e fecho da água e sua consequente monitorização. Esta solução apresenta-se também
como uma mais-valia para os residentes de

Vilamoura, na ótica da gestão eficaz e eficiente
das suas próprias regas, dado que através da
consulta dos dados meteorológicos disponibilizados, poderão planear com maior precisão
os horários da rega dos seus próprios jardins.
No futuro, a empresa tem em vista a generalização gradual deste sistema inteligente
a todos os espaços verdes nos limites do
seu território, prevendo-se na zona baixa de
Vilamoura ter o sistema implementado até ao
final de 2019.

The new system is associated with a weather station that allows people to schedule activation or
deactivation of watering mechanisms in line with
the weather conditions and it is already being
used in three recently rehabilitated green areas
in Vilamoura.
With this process of automatic irrigation of gardens and green areas, Inframoura intends to

NOTÍCIAS

NEWS

37

Jardim com rega automática, Vilamoura
Garden with automatic irrigation, Vilamoura

potentialise an efficient management of the resources,
through effective and recognized water savings. The
watering will be automatically
deactivated in the event of
rain or strong wind, setting
a limit to the maximum daily
consumption, with automatic
cut-off in case of surplus.
Apart from this natural resource saving, the system allows a reduction of human resources required to turn water on and off and its monitoring.
This solution is also an added value for the residents of Vilamoura, in view of an effective and efficient management of the irrigation of their own
gardens, since through the consultation of the
weather information available they will be able to
schedule it with higher precision.

The implementation of automatic irrigation
in green areas in Vilamoura, through a
programming system and a remote control
that commands the watering devices, has
already enabled water savings of around 40%.
In the future, Inframoura’s objective is to gradually generalize this smart system to all green
spaces in the limits of its territory. In the centre
of Vilamoura this system is expected to be implemented until the end of 2019.
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Inovação ao
serviço do cliente
Innovation in
customer service

Reduzir progressivamente o uso de papel e simplificar os canais de
comunicação, são desafios que a Inframoura se propõe cumprir tendo
como focos a sustentabilidade ambiental e a proximidade com o cliente.

Até 31 de dezembro de 2018, está a decorrer a
campanha solidária Be Digital, que tem como
objetivo incentivar os clientes da Inframoura a
aderir à fatura eletrónica e ao débito em conta, apresentando igualmente uma vertente de
responsabilidade social. Com esta adesão,
cada cliente estará a contribuir com um donativo de €2 para a Fundação António Aleixo,
instituição de utilidade pública que oferece
um conjunto de respostas sociais no concelho
de Loulé. Para aderir, basta aceder através de
www.inframoura.pt/pt/fatura-eletronica.
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To progressively reduce the use of paper and
to simplify the communication channels are
challenges that Inframoura wants to undertake,
focusing on environmental sustainability and
customer proximity.

Em pleno funcionamento encontra-se também o serviço de envio de SMS ao cliente,
através do qual a Inframoura comunica alertas de pagamentos, avisos de corte de água
ou datas de vencimento de faturas.
A Inframoura tem ainda disponível o livro de
reclamações em formato digital, que permite
aos seus clientes apresentarem reclamações
ou submeter pedidos de informação, via eletrónica. O sistema de reclamações assente
numa plataforma digital não substitui o tradicional livro de reclamações, que continua disponível nas instalações da empresa.

The campaign ‘Be Digital’, in progress until
December 31st 2018, whose aim is to encourage Inframoura customers to join electronic invoicing, as well as pre-authorised direct debit,

also has a social responsibility dimension. By
adhering to this system, each customer will
be contributing with a donation of €2 to the
António Aleixo Foundation, a public utility institution that provides a variety of social services in the borough of Loulé (to activate this
service, customers just have to click on the link
www.inframoura.pt/pt/fatura-eletronica).
The SMS Delivery Service, through which
Inframoura reports to its customers the
monthly payments, water cut-off notifications,
or invoices due dates is also fully operational.
Inframoura also has a complaints book available in digital format, enabling its customers to
submit complaints or information requests online. The complaints system is based on a new
digital platform but is not a substitute for the
traditional complaints book that remains available on Inframoura premises.
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Eventos
Events
FEVEREIRO / MARÇO / SETEMRBO / OUTUBRO
FEBRUARY / MARCH / SEPTEMBER / OCTOBER

Vilamoura
Atlantic Tour

Vilamoura Atlantic Tour
Prova internacional que
marca o calendário do
desporto equestre.
International competition
that marks the equestrian
sport calendar.
MARÇO / ABRIL MARCH / APRIL

Qualificação
Europeia para o
Campeonato do
Mundo de Ténis em
Cadeira de Rodas

European Qualification
Tournament for the
Wheelchair Tennis World Cup
Seleção dos atletas que
marcam presença na fase
final do Campeonato.
Tournament to qualify
athletes to be present at the
competition finals.
PÁSCOA E VERÃO EASTER AND SUMMER

Mercado da Vila

JULHO JULY

Classic Cars
Classic Cars

Rali de regularidade histórico,
inserido no calendário da
Federação Portuguesa de
Automobilismo e Karting e na
Federação Internacional de
Veículos Antigos.
Regularity historic rallying,
inserted in the Portuguese
Federation of Automobile and
Karting and the International
Federation of Vintage Vehicles
calendar.
AGOSTO AUGUST

Padel Nations Cup
Padel Nations Cup

Evento de padel de grande
prestígio.
High-prestige Padel Event.
SETEMBRO SEPTEMBER

Portugal Masters
Portugal Masters

O maior torneio de golfe
disputado em Portugal.
The largest golf tournament
held in Portugal.

Mercado da Vila
Mostra de artesanato
regional e de autor com
produtos típicos da região
Mostra de artesanato regional
e de autor com produtos
típicos da região
JUNHO JUNE

Boat Show
Boat Show

Campeonato Regional de
Infantis e Iniciados no CIMAV.
Young and Junior Regional
Championship held at CIMAV.

NOVEMBRO NOVEMBER

Algarve Tri Run
Algarve Tri Run
Triatlo Longo e Meia
Maratona do Algarve.
Algarve Long Distance
Triathlon and Half Marathon.
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Breves
Briefs

1
Limpeza urbana sem
recurso a consumo
de água tratada

Urban cleaning without the use of
treated water

A poupança de água é umas das maiores
preocupações da Inframoura a nível
ambiental, razão pela qual a limpeza urbana
passou a ser feita com recurso a água não
tratada, evitando assim o desperdício da
água usada para o abastecimento público.
Nesse sentido, para além da rega que já há
alguns anos é feita com água resultante de
aproveitamentos pluviais, foi agora criado
um local de abastecimento que permite
fornecer água reaproveitada para a limpeza
urbana, pelo que toda a limpeza de espaços
públicos e lavagem dos pontos de deposição
de resíduos está a ser feita sem que tenha
de se recorrer ao consumo da água de
abastecimento público.

Limpeza de contentores
Cleaning up garbage containers

Saving water is one of Inframoura’s main
concerns at an environmental level. That’s
the reason why urban cleaning started to be
done without the use of treated water, thus
avoiding the waste of water aimed for public
supply. This way, apart from irrigation which
has been carried out with rainwater for several
years now, a supply place to provide reused
water has been created. By doing this, both
the cleaning of public spaces and of waste
disposal facilities is being made without the
need to use drinking water.
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Depósito
de resíduos fora
dos contentores

Disposing waste outside the
containers
De acordo com o estabelecido Regulamento
de Serviço de Gestão de Resíduos do
Município de Loulé (art.º 20º, n.º3, alínea
e)) não é permitida a colocação de
resíduos volumosos e outros no exterior
dos contentores destinados para o efeito,
incorrendo os infratores numa coima que
pode ascender aos €22.000.
Como forma de dissuadir os residentes
a adotar este tipo de comportamentos
negativos quer para a salubridade do espaço
público, quer para a imagem de Vilamoura, a
Inframoura disponibiliza o número de telefone
800 207 861, através do qual, é possível
agendar com rapidez e comodidade a recolha
de objetos usados, contribuindo para manter
os padrões de excelência ao nível da higiene e
limpeza urbana que caracterizam Vilamoura.
In accordance with article no 20 (3), point e)
of the Regulation of Service Management of
Municipal Solid Waste in Loulé, the disposal
of bulky waste is not allowed outside the
designated containers, incurring the offenders
in a fine which can amount to up to €22.000.
In order to dissuade residents from adopting
such conduct with a negative impact either
for the salubrity of public space, or for the
image of Vilamoura, Inframoura offers a
telephone number (800 207 861), through
which it is possible to schedule the collection
of used objects quickly and comfortably, so
contributing to maintaining the excellent high
standards in the field of urban hygiene and
cleaning that define Vilamoura.

3
Inframoura participa
no PARK(ing) Day
Inframoura takes part
in PARK(ing) Day

A Inframoura associou-se à edição de 2018
do PARK(ing) Day – “Ocupa do teu lugar
na cidade” –, uma iniciativa da Câmara de
Loulé que visa alertar as pessoas para
os problemas de mobilidade e de falta de
espaços de lazer no meio urbano. O evento
foi inspirado num projeto criado em 2005,
em São Francisco, nos Estados Unidos, no
qual cidadãos e artistas convertem lugares
de estacionamento em pequenos parques
públicos temporários e, desde então, passou
a realizar-se anualmente e evoluiu para
outras formas de ocupação temporária do
espaço público.
Num lugar de estacionamento convertido
em zona de estar, a Inframoura divulgou os
seus mais recentes últimos projetos na área
da mobilidade, sustentabilidade e eficiência
energética.
Inframoura joined the 2018 edition of PARK(ing)
Day – “Take your place in the city” –, an
initiative of Loulé Municipality, which aims to
call people’s attention to the problems with
mobility and shortage of recreational facilities
in the urban setting. The event was inspired
by a project created in 2005, in San Francisco,
USA, where citizens and artists collaborate
to temporarily transform parking spaces into
temporary public “PARK(ing)” places. It has
since been held once a year and has evolved
into people creating new forms of temporary
occupying public space in urban areas.
In a parking space converted into a living
area, Inframoura has divulged its most recent
projects in the areas of mobility, sustainability,
and energy efficienc.
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4
Campanha para
limpeza de mato

Clean the woods Campaign
Em 2018, o Governo lançou uma campanha
nacional para a limpeza de mato como forma
de alertar para o cumprimento das regras de
gestão do combustível florestal, sob pena de
fortes penalizações. O objetivo é o de conter
a progressão dos incêndios e aumentar a
segurança das pessoas e bens, no sentido de
evitar tragédias como as que aconteceram
em junho e outubro de 2017. A Inframoura,
E.M., não ficou alheia a esta preocupação
nacional, tendo procedido não apenas à
limpeza dos terrenos públicos como, com a
colaboração da Guarda Nacional Republicana,
requereu a notificação dos proprietários
para a limpeza dos seus terrenos, levantando
autos de contraordenação aos infratores, nos
termos do Regulamento de Serviço de Gestão
de Resíduos do Município de Loulé.
In 2018 the Portuguese Government launched
a national campaign to clean the woods as a
way of raising people’s awareness to comply
with the rules of management of combustible
forest matter, or otherwise be liable for heavy
financial penalties. The aim is to control the
spread of fires and to increase the safety of
persons and property, with a view to prevent
repeating what happened in June and October
2017. Inframoura, E.M. has not been blind to
these national concerns, having carried out
not only public land clearing, but it has also,
in cooperation with the Portuguese National
Guard, requested that land owners be notified
to the clearing of their lands, issuing Notices
of Violation to the violators, in compliance
with the Regulation of Service Management of
Municipal Solid Waste of Loulé Municipality.

5
Vilamoura retratada
em livro

Vilamoura represented in a Book
A história e as estórias das gentes que
habitam e sonharam Vilamoura vão ser
contadas num novo livro editado pela
Inframoura. Desde o sonho tornado realidade
do fundador de Vilamoura, Arthur Cupertino
de Miranda, há 55 anos, até hoje, muitos
foram aqueles que ajudaram a construir este
território. Entre sentimentos, projetos que
nascem e crescem, hábitos e tradições que
se mantêm ou se deixam ficar para trás,
ninguém melhor do que os seus “locais” para
contar a história de Vilamoura. Um território
em crescimento há pouco mais de meio
século, mas já com uma posição dianteira no
panorama turístico e residencial português.
The history and stories of the people who
envisioned, and have been living in Vilamoura,
will be written in a book to be published by
Inframoura. From the dream of its Founder,
Arthur Cupertino de Miranda, which came true
55 years ago, to the present day, there are
many who helped to build this territory. Among
feelings; projects that come into existence
and grow; customs and traditions that are kept
or that lag behind; no one can better tell the
history of Vilamoura like its residents can.
Despite being a developing territory for little
more than half a century now, Vilamoura is
already at the cutting edge of the tourist and
residential scene in Portugal.
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