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Editorial

Mobilidade e
sustentabilidade…
Nesta edição da newsletter Informoura destacamos as principais
atividades desenvolvidas pela Inframoura em 2016 e revelamos
algumas das ações que estão a decorrer, ou em perspetiva, em
2017.
Decorridos três anos do mandato da atual administração, posso
afirmar que 2016 foi um ano de consolidação da atividade desenvolvida pela Inframoura, numa perspetiva de contínua melhoria dos serviços prestados.
A estratégia de atuação da Inframoura assenta em quatro importantes pilares: a sustentabilidade ambiental e económica, a
mobilidade suave, a qualidade dos serviços e a competitividade
territorial. São as pessoas que trabalham nesta empresa que têm
fortalecido a estrutura desses pilares através do seu envolvimento e dedicação.
A utilização pela equipa de novos softwares informáticos de
apoio à gestão técnica, administrativa e operacional, permitiu
identificar problemas, monitorizar atuações e encontrar soluções mais rápidas para colmatar alguns constrangimentos detetados no território de Vilamoura e Vila Sol.
Neste período, novos desafios foram encontrados através de um
permanente diálogo com os principais stakeholders locais. As
importantes parcerias estabelecidas com os dois acionistas da
Inframoura – Câmara Municipal de Loulé e Vilamoura World –,
com as associações e autoridades locais e com a Junta de Freguesia de Quarteira terão continuidade tendo em vista o desenvolvimento de ações num território cada vez mais atrativo. Por
outro lado, os clientes da Inframoura com a sua participação no
dia a dia deste território e com o seu crescente grau de exigência
têm contribuído para alcançarmos níveis de qualidade cada vez
maiores. Os novos desafios com que a Inframoura se confrontou foram, e serão, resolvidos com rigor e competência sempre
numa ótica de equilíbrio financeiro e de proteção dos bens públicos geridos por esta empresa.
Conjuntamente com a Câmara Municipal de Loulé e com a Vilamoura World, estão a ser desenvolvidos diversos projetos que
darão a Vilamoura uma imagem consolidada de qualidade territorial, capaz de atrair cada vez mais residentes e turistas.
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Mobility and
sustainability…
In this issue of the Informoura newsletter we highlight the main activities carried out by Inframoura
in 2016 and reveal some of the actions currently underway, or in the pipeline, in 2017.
With three years of the current mandate now complete, I can confirm that 2016 was a year of consolidation of the activity carried out by Inframoura,
with the aim of ongoing improvements to service
provision.
Inframoura’s operational strategy is upheld by four
important pillars: environmental and economic
sustainability, soft mobility, service quality and territorial competitiveness. The people working in this
company have helped strengthen the structure of
these pillars through their involvement and dedication.
The team’s use of new technical, administrative and
operational management support software has
enabled the identification of problems, monitoring
performance and finding faster solutions to remedy
some of the obstacles detected in the areas of Vilamoura and Vila Sol.
During this period, new challenges have been discovered through the permanent dialogue with
leading local stakeholders. Important partnerships
forged with Inframoura’s shareholders – Loulé Municipal Council and Vilamoura World –, with associations and local authorities and with Quarteira Parish Council will continue, with a mind to developing
activities in an increasingly attractive territory.
On the other hand, Inframoura’s customers,
with their involvement in the day-to-day of this
territory and with their growing discernment, have
contributed to us achieving ever increasing levels of
quality. The new challenges with which Inframoura
has been faced have been, and will be, overcome
rigorously and competently, always with an eye
to financial stability and to protecting the public
assets managed by this company.
Together with Loulé Muncipal Council and with
Vilamoura World, a range of projects are being developed that will give Vilamoura a well-established
image of territorial quality, able to attract growing
numbers of residents and tourists.
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Requalificação
Urbana em Marcha
URBAN REGENERATION
UNDERWAY
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A Inframoura e a Câmara Municipal
de Loulé acordaram uma
parceria estratégica com vista ao
desenvolvimento de um conjunto
de projetos e intervenções de
requalificação urbana em Vilamoura.
A requalificação de espaços na zona
central de Vilamoura, tais como a rua
do Clube Náutico e rua da Botelha,
o Centro Tivoli e a rua do Sol, além
da alameda da praia de Vilamoura,
cujo projeto já se encontra em
desenvolvimento, estão entre as
principais intervenções consideradas.
Estas operações não traçam apenas o
caminho da reconversão espacial e da
atualização dos espaços urbanos, mas
respondem também às necessidades
atuais de todos quantos usufruem
e vivem na área de intervenção. São
um processo de transformação que
responde aos desafios da defesa da
qualidade de vida, da modernidade e
do desenvolvimento. Aposta-se num
espaço público de que todos possam
usufruir com independência, conforto,
segurança e autonomia. Um melhor
controlo sobre a ocupação do solo
incorre na melhoria do ambiente e na
promoção da qualidade de vida urbana,
pelo que os projetos prevêem um
conjunto integrado de acções principais:
Dotar o espaço de total mobilidade e
acessibilidade para Todos;

Ampliar
a Zona 30 (campanha de
redução de velocidade automóvel)
para toda a área de intervenção,
possibilitando a implementação de
acalmias de tráfego;

Alargar
territorialmente o conceito
cota zero (eliminação das barreiras à
mobilidade)
Ampliar a rede de ciclovias existentes;
Qualificar os espaços verdes existentes;

Implementar
um desenho urbano
unificador do espaço público, com
recurso a materiais endógenos;

Reabilitar
as infraestruturas técnicas
enterradas.

Inframoura and Loulé Municipal
Council have entered into a strategic
partnership aimed at developing a
series of urban regeneration projects
and interventions in Vilamoura. The
regeneration of spaces in the central
part of Vilamoura, such as Rua do
Clube Náutico and Rua da Botelha,
the Tivoli Centre and Rua do Sol, in
addition to the Alameda da Praia de
Vilamoura, the project for which is
currently being developed, are some
of the main interventions under
consideration.
These operations not only outline the
route for the special conversion and
updating of urban spaces, but also meet
the current needs of all those enjoying and
living in the area of operation. They are
a transformation process that meets the
challenges of defending quality of life, of
modernity and of development. Investing
in a public space that everyone can enjoy
with independence, comfort, safety and
autonomy.
Greater control on ground occupation
is subject to improving the environment
and promoting the quality of urban
living, whereby the projects envisage an
integrated series of primary activities:

■

■ 

■

■

■
■
■

■

Endowing the space with full mobility
and accessibility for everyone;

Extending
the 30 Zone (campaign
for reducing car speeds) to the entire
operational area, enabling the
implementation of traffic slowing
measures;

Expanding
the “Cota Zero” concept
across the territory (removal of any
barriers to mobility)

Expanding
the existing cycle path
network;

Improving
existing green spaces;

Implementing
a unifying urban design
of public spaces, using endogenous
materials;

Renovating
in-ground technical
infrastructure.

■ 

■

■

■
■

■
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Mobilidade
Urbana
O Plano de Mobilidade Urbana
Sustentável de Quarteira-Vilamoura
está a ser desenvolvido pela Câmara
Municipal de Loulé, a empresa
municipal Loulé Concelho Global,
a Junta de Freguesia de Quarteira
e a Inframoura. O documento é
um instrumento fundamental
para a implementação de soluções
sustentadas de mobilidade para
resolver dificuldades relacionadas
com o tráfego automóvel,
estacionamento e transportes
coletivos. De igual modo, dará
resposta à promoção dos modos
suaves de mobilidade urbana,
nomeadamente a circulação
pedonal e ciclável, viabilizando a
adoção de políticas de gestão da
mobilidade mais coesas e amigas
do ambiente.
Por outro lado, por parte da
Inframoura, a aposta nos modos
suaves de mobilidade passará pela
consolidação dos projetos existentes,
designadamente com o alargamento
do sistema de bicicletas de uso
partilhado, que em 2016 tinha 41
estações, disponibilizando um total
de 336 postes de parqueamento e de
260 bicicletas. Em 2017 está previsto
o seu alargamento a outros núcleos
residenciais de Vilamoura, aumentando
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a cobertura territorial do sistema.
Esta é uma das apostas mais bemsucedidas da Inframoura e por
isso mesmo este ano haverá mais
novidades no sistema de bicicletas de
uso partilhado: uma aplicação mobile
poderá ser apresentada em breve,
além de outras iniciativas pioneiras em
território nacional, tais como a instalação
de uma rede de monitorização do uso
da bicicleta, composta por dispositivos
locais de contagem e comunicação
ao cidadão – um verdadeiro contador
de bicicletas – aliados a um sistema
informático central.
Ainda no âmbito da mobilidade urbana
em Vilamoura, em parceria com a
Câmara Municipal de Loulé, está a ser
estudada a ampliação do parque de
estacionamento localizado junto à
rua Melvin Jones, que permitirá uma
oferta de cerca de 150 lugares de
estacionamento adicionais na periferia
próxima do centro de Vilamoura.
De salientar que a Inframoura, em
conjunto com a Câmara Municipal
de Loulé, a Junta de Freguesia
de Quarteira, a Vilamoura World,
Associação dos Empresários de
Quarteira e Vilamoura, Empresa
Municipal Loulé Concelho Global,
Associação Vilamoura Bureau e Guarda
Nacional Republicana, entre outros
stakeholders, está, à semelhança do ano
anterior, a desenvolver um trabalho de
preparação do Verão de 2017 visando
minimizar possíveis constrangimentos
causados pelo pico de procura turística,
nos meses de verão. Em 2016 o trabalho
desenvolvido por este grupo teve
reflexo muito positivo a nível do fluxo
automóvel e do estacionamento, bem
como a nível de mobilidade pedonal,
ciclável e viária. Exemplo disso foi o
sucesso do novo circuito de Vilamoura
de transporte colectivo (Linha branca)
da rede de Transportes Urbanos do
Município de Loulé, que, de 11 de julho
a 11 de setembro transportou 5566
passageiros.
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URBAN
MOBILITY
The Quarteira-Vilamoura Sustainable
Urban Mobility Plan is being
developed by Loulé Municipal
Council, municipal company
Loulé Concelho Global, Quarteira
Parish Council and Inframoura.
The document is a fundamental
instrument for the implementation
of lasting mobility solutions to
resolve difficulties related to traffic,
parking and public transport.
Similarly, it will tackle the promotion
of soft modes of urban mobility,
in particular pedestrian and cycle
traffic, thus allowing the adoption of
more cohesive and environmentally
friendly mobility management
policies.
On the other hand, the focus on soft
modes of mobility by Inframoura will
include the consolidation of existing
projects, and in particular the expansion
of the shared-use bicycle system, which
in 2016 had 41 stations, providing 336
parking spaces and 260 bicycles. In 2017
its expansion to other residential hubs
in Vilamoura is planned, increasing the
territorial coverage of the system.
This is one of Inframoura’s most
successful investments and for this very
reason, this year new functionalities
are to be implemented in the sharedused bicycle system: a mobile app will
be unveiled shortly, in addition to other
pioneering initiatives for Portugal,
such as the installation of a bicycle use
monitoring network, composed of local
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counting and citizen communication
devices– a veritable bike counter –
combined with a central IT system.
Also within the scope of urban mobility
in Vilamoura, in partnership with Loulé
Municipal Council, an extension to
the car park next to Rua Melvin Jones
is being studied, which will provide
an additional 150 spaces, or so, on
the periphery close to the centre of
Vilamoura.
It should be highlighted that Inframoura,
in conjunction with Loulé Municipal
Council, Quarteira Parish Council,
Vilamoura World, Quarteira and
Vilamoura Entrepreneurs Association,
Loulé Concelho Global Municipal
Company, Vilamoura Bureau Association
and the National Republican Guard,
among other interested parties, is,
as in the previous year, developing
preparation work for summer 2017 with
the aim of minimising possible problems
caused by peak tourism demand in
the summer months. In 2016 the work
developed by this group had a positive
effect in terms of vehicule movement and
parking, as well as in terms of pedestrian,
cycle and road mobility. An example
of this was the success of the new
Vilamoura public transport circuit (White
line) within the Loulé Municipality Urban
Transport network, which, from July 11
to September 11 transported 5566
passengers.

EEAR da Praia
Renovada
A empreitada de requalificação da estação elevatória de
águas residuais (EEAR) da alameda da Praia da Marina
arrancou em janeiro de 2017 com um prazo de execução de
120 dias, prevendo-se que a obra esteja concluída no mês
de maio. O equipamento existente na EEAR encontrava-se com graves deficiências que poderiam colocar em
causa a eficácia da instalação. A solução adotada para a
reabilitação da EEAR implicou a demolição integral do
piso térreo da atual estação elevatória e do edifício do
posto de transformação da EDP e a execução de uma
cobertura ajardinada por cima da laje deste equipamento.
A pensar no controlo seguro e à prova de falhas da estação
elevatória, a empreitada contemplou ainda a substituição
dos grupos de eletrobombas e do sistema de ventilação e
desodorização e a instalação de triturador, caudalímetro e
sistema de telegestão.

PUMP STATION
RENOVATED
The renovation project for the waste water pump station
on the Alameda da Praia da Marina kicked off in January
2017 with an execution time of 120 days, and completion
of the work planned for May. The existing equipment at the
pump station had serious shortcomings, which could have
jeopardised the efficiency of the installation. The solution
adopted to renovate the station meant the complete
demolition of the ground floor of the current pump station
and of the building of the transformer substation belonging
to EDP and the creation of a landscaped roof above.
With the safe and failsafe control of the pump station in
mind, the project also includes the replacement of the
electric pumps and of the ventilation and deodorisation
system, and installing a macerator, flow meter and remote
management system.
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Modelo Hidráulico
aplicado ao Abastecimento
de Água
Sabia que o abastecimento de
água de Vilamoura e Vila Sol vai ser
suportado num modelo matemático
da Inframoura que até ajudará a
prevenir perdas no sistema? É um
processo complexo e exigente, que
permitirá retirar do mesmo inúmeras
vantagens, incluindo o uso mais
eficiente da água – um bem muito
escasso – e a prestação de serviços
de excelência ao consumidor.
A modelação hidráulica e matemática
de sistemas de abastecimento de
água, como esta que a Inframoura
começou a implementar em outubro
de 2016 e se prolongará por 2017,
permite identificar os fatores internos
e externos que afetam a atividade da
rede de distribuição de águas, uma
infraestrutura enterrada e apenas
parcialmente inspecionável.
A criação destes modelos visa analisar
e representar o comportamento real
do sistema físico existente no território
da forma mais exata e correta, já que
a modelação matemática permite,
com reduzida margem de erro,
analisar e prever o comportamento
hidráulico, bem como dos parâmetros
de qualidade da água do sistema,
a partir das características dos seus
componentes, da sua forma de
operação e dos consumos existentes
na rede.
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O modelo possibilita, assim, a rápida
e eficaz realização de análises de
sensibilidade e a simulação dos cenários
mais variados. A reabilitação de
sistemas deficientes e a programação
das intervenções com minimização de
impacto no consumidor é outro dos
dinamismos resultantes da aplicação
do modelo à rede de abastecimento de
água de Vilamoura e Vila Sol. Através
da aplicação do mesmo também é
possível prever qual o comportamento
do sistema face a alterações futuras ou,
até, fornecer informações que possam
revelar-se importantes em termos do
combate ativo às perdas no sistema.
O uso e criação deste modelo é uma
ferramenta de grande relevância para
qualquer entidade gestora do setor
que pretenda atingir um estado de
excelência na prestação dos seus
serviços.

HYDRAULIC MODEL APPLIED
TO WATER SUPPLY
Did you know that water supply
for Vilamoura and Vila Sol will be
supported in a mathematical model
from Inframoura, which will also
help prevent losses in the system?
It is a complex and demanding
process, which will bring numerous
advantages, including the more
efficient use of water – a very scarce
commodity – and service provision
of excellence for the consumer.
The hydraulic and mathematical
modelling of water supply systems,
such as this one which Inframoura
began to implement in October 2016
and which will continue through 2017,
enables the identification of internal
and external factors that affect the
activity of the water distribution
network, an in-ground infrastructure,
which can only be partially inspected.
The aim behind the creation of these
models is to analyse and represent the
real behaviour of the physical system
existing in the territory in a more
precise and correct manner, seeing
as mathematical modelling enables,
with a reduced margin of error, the
analysis and prediction of hydraulic
performance, in addition to quality
parameters of the system’s water, from
the characteristics of its components,
from how it is operating and from
existing consumption in the network.

The model thus enables the quick
and effective realisation of sensitivity
analyses and the simulation of
the most varied scenarios. The
renovation of deficient systems and
the programming of interventions,
minimising the impact to the consumer,
is another of the possibilities resulting
from applying the model to the water
supply network of Vilamoura and Vila
Sol. Through its application it is also
possible to predict the behaviour of the
system in response to future changes
or, even, to supply information that
may prove to be important in terms of
actively combating losses within the
system.
The use and creation of this model is
a tool of a great importance for any
managing body within the sector,
which intends to achieve excellence in
its service provision.
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Menos
Contentores…
O Centro de Empresas e Serviços (CES) de Vilamoura
deixou de ter contentores na via pública. Para o efeito,
foi implementado um serviço de recolha porta a porta de
resíduos orgânicos, papel e embalagens. Com esta medida
a Inframoura pretendeu melhorar a limpeza de resíduos
no CES. Ao todo, o serviço está a ser executado em 63
estabelecimentos com recolhas de resíduos sólidos urbanos.
A iniciativa teve uma boa aceitação por parte das empresas
envolvidas.

FEWER BINS…
Vilamoura’s Centro de Empresas e Serviços (CES) [Business
and Service Centre] no longer has waste bins on the public
highway. To this end, a door to door service for collecting
organic waste, paper and packaging has been implemented.
With this measure, Inframoura intended to improve waste
cleaning at the CES. In total, the service is being carried out
at 63 establishments with urban solid waste collection. The
initiative has been well received by the companies involved.

RECOLHA NO CES
»	Lixo, papel, cartão e embalagens:
Terças e sextas feiras
»	Monos e madeiras: Quartas feiras
COLLECTING AT CES
» Garbage, paper, cardboard and 		
packaging: Tuesdays and Fridays
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» Wooden pallets and large items:
Wednesdays

…Melhores Contentores
Por falar em contentores, já reparou nos novos revestimentos dos
contentores semienterrados para resíduos sólidos urbanos? Agora estão
bem mais bonitos e, para aguçar a curiosidade de residente e visitantes,
mostram imagens sobre os sítios mais emblemáticos de Vilamoura.
Os primeiros locais abrangidos pela renovação dos contentores com imagens
foram a praça BPA, praça Tivoli, largo das Rosas, estrada de Quarteira, praça
Al-Ulyá, avenida da Rocha Baixinha (estaleiros da Marina de Vilamoura) e praia
de Vilamoura (junto ao Passeio das Dunas). Com este projeto da Inframoura,
as ilhas ecológicas ganharam um aspeto mais moderno, limpo e atrativo,
ao mesmo tempo que, em cada um dos contentores, é disponibilizada ao
utilizador informação sobre o tipo de resíduos que poderá colocar em cada
um deles. Já está em curso a continuidade deste projecto com o objetivo de
alargar a iniciativa a toda a área pública de Vilamoura e de Vila Sol. O conceito
da intervenção consiste em dar uma nova vida aos contentores e atualizar a
informação institucional e as regras de deposição, na expetativa de convidar a
uma utilização mais cuidadosa destes equipamentos.

…BETTER BINS
And talking about bins, have you noticed the new coverings of the halfburied urban solid waste bins? They are now much more attractive and,
to arouse an interest in residents and visitors, they display images of the
most iconic sites in Vilamoura. The first locations included in this project,
renovating bins with images, included Praça BPA, Praça Tivoli, Largo das
Rosas, Estrada de Quarteira, Praça Al-Ulyá, Avenida da Rocha Baixinha
(Vilamoura Marina boatyard) and Vilamoura beach (next to the Passeio
das Dunas). With this project by Inframoura, the eco waste collection areas
have taken on a more modern, cleaner and more attractive appearance,
at the same time providing information on the kind of waste that can be
placed in the bins appearing on each of them. The continuation of this
project is already underway, with the aim of expanding the initiative to
the entire public area of Vilamoura and of Vila Sol. The concept behind
the intervention involves giving the bins a new lease of life and updating
institutional information and rules for disposal of waste, in the hope of
encouraging the more careful use of this equipment.
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Promover o Nosso
Território
A promoção de um território faz-se por diferentes vias e
estratégias incluindo, naturalmente, a forma que é utilizada
para a comunicar aos diferentes destinatários.
Daí considerarmos de crucial importância que a ‘Inframoura
EM’, na sua relação quotidiana com quem vive e visita este
território de excelência que é Vilamoura, disponibilize e
divulgue os planos e os projetos que a Câmara Municipal para
ele tem pensados e que constituem os seus propósitos de ação
no futuro próximo.
Sobre eles diremos que enquanto uns estão mais direcionados para
a concretização anunciada no início do nosso mandato autárquico,
com vista ao esbatimento dessa linha demarcadora entre Quarteira
e Vilamoura que a realidade impunha mas que não tinha qualquer
razão de ser; outros visam a requalificação de vias de grande
movimento que foram perdendo a sua qualidade e deixando
de cumprir as funções e as exigências de um local turístico que
tem de permanentemente ser melhorado e revigorado. Tal como
foi dito aquando da inauguração do Passeio das Dunas, seguese agora uma segunda fase que corresponde à reconfiguração
do espaço compreendido entre a zona nascente da Marina de
Vilamoura e a frente de Mar. Tal zona materializar-se-á na criação
de um espaço que passará a ser partilhado entre peões e veículos
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e com elementos arbóreos, respeitando uma matriz que alia as
preocupações ambientais às soluções energéticas do futuro.
Para além desta, projeta-se ainda uma outra intervenção
estruturante que visa o reforço da ligação Quarteira-Vilamoura,
que se entende como impactante para o descongestionamento da
Avenida Tivoli, através da ligação viária entre a Rua dos Pinheirinhos,
em Vilamoura, e a Quinta do Romão, em Quarteira, garantido
segurança à circulação para os peões e embelezando uma zona
que há muito carecia de arranjo paisagístico. Para além de todas as
vertentes, não podemos deixar de referir que tal projeto encerra
em si também uma abrangência territorial e social, permitindo um
acesso fácil a equipamentos desportivos e educativos que servem
a freguesia, eliminando aquela área com aspeto inóspito e inseguro
com que até agora fomos confrontados. São duas obras que
concretizam o planeamento e investimento financeiro que a Câmara
Municipal vem fazendo e que irá trazer um significativo benefício
acrescido não apenas para as populações como igualmente para
a dinâmica turística que queremos continuar a ver associada a
Vilamoura, que tem toda a vantagem em não viver fechada em si
mesma e em mostrar que tem capacidade de abertura para saber
viver em rede.
Quero concluir dizendo que este é o caminho que a Câmara
Municipal decidiu trilhar para valorizar este território turístico por
excelência o que, por si só, é razão de sobra para merecer o nosso
empenho constante e atento, contando com a empresa municipal
‘Inframoura EM’ e com os seus trabalhadores para a prestação de um
serviço público de grande qualidade.
Vítor Aleixo
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PROMOTING OUR TERRITORY
The promotion of a territory is achieved through a range of channels
and strategies including, naturally, the method to communicate to
the various targets. As such we consider it of crucial importance for
‘Inframoura EM’, in its everyday relationship with whoever lives in and
visits this exceptional territory known as Vilamoura, to make available
and to publicise the plans and projects that the Municipal Council has
planned for it and that represent the actions its intends in the near
future.
With these in mind, we would say that while some are more geared
towards the realisation announced at the start of our term in office, with
a view to reducing the line marking the boundaries between Quarteira
and Vilamoura, which reality has imposed but which didn’t have to be;
others are aimed at renovating highways of major traffic flow, losing
their quality and no longer fulfilling the functions and demands of a
centre for tourism, which has to be permanently improved and refreshed.
As was said at the opening of the Passeio das Dunas [Dunes Pathway],
a second phase is now to follow, involving the reconfiguration of the
space included between the eastern part of Vilamoura Marina and the
seafront. This area will come into being through the creation of a space
that will be shared between pedestrians and vehicles and with planting
of trees, respecting a design that combines environmental concerns with
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energy solutions of the future. In addition to this one, another structural
intervention is being planned, which aims to strengthen the QuarteiraVilamoura connection, which is meant to be effective in reducing
congestion on the Avenida Tivoli, through the road link between Rua
dos Pinheirinhos, in Vilamoura, and Quinta do Romão, in Quarteira,
ensuring safety for pedestrian flow and embellishing an area that was
in great need of landscaping. In addition to its many benefits, we cannot
overlook to mention that this project also entails a territorial and social
scope, enabling easy access to sports and educational facilities, which
serve the parish, removing an area which, until now, was of unsightly and
of unsafe appearance. They are two works that implement the planning
and financial investment that the Municipal Council has been making
and which will bring significant benefits not only to the population, but
also to boosting that tourism we want to continue see associated with
Vilamoura, which can only benefit from not living closed in on itself and
from showing that it has the openness to learn how to live in a network.
I would like to conclude by saying that this is the path that the Muncipal
Council has decided to add value to this tourist destination par excellence,
which, in itself, is more than enough reason to deserve our constant and
attentive commitment, relying on the municipal company ‘Inframoura
EM’ and on its staff to provide a public service of great quality.
Vítor Aleixo
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Bem-vindo
a Vilamoura
WELCOME TO
VILAMOURA
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2017 vai ser um ano de grandes
novidades para Vilamoura! Estamos
a trabalhar empenhadamente para
reafirmar Vilamoura como um destino
de excelência no mercado turístico e
imobiliário internacional.
Depois do lançamento da II Fase
de «L’Orangerie» que deverá estar
concluída no próximo Verão, já lançámos
um concurso de arquitetura para o
empreendimento «Uptown», a oeste
de Vilamoura. Serão cerca de 200 casas
residenciais - cuja comercialização
começa já este Verão e o lançamento
das primeiras obras está previsto para o
final do ano - 50 apartamentos turísticos,
um pequeno hotel boutique e 7000
m2 de lotes a retalho. Estamos também
já a trabalhar no empreendimento
«Fairways» em parceria com o investidor
que vai comprar o terreno. Para este
local, situado perto de “L’Orangerie”
está prevista construção de 85 unidades
destinadas ao mercado residencial.
Todos este projetos estão a criar uma
nova dinâmica de investimento e, por
isso, acreditamos que Vilamoura é outra
vez um destino de confiança para os
investidores nacionais e internacionais.
A nível de turismo, Vilamoura continua
a ser um dos destinos mais visitados
do Algarve. A nossa Marina, uma das
melhores da Europa, foi uma vez mais
galardoada com o título “International
Marina of Distinction: 2015-2017» pela
The Yacht Harbour Association (TYHA)
e continuamos a investir para melhorar
ainda mais os nossos serviços na Marina
e nas praias de Vilamoura e Rocha
Baixinha Nascente. Acreditamos que
Vilamoura vai continuar a destacar-se
pela sua qualidade e sustentabilidade
ambiental, além de oferecer um
excecional leque de opções de estilo
de vida e oportunidades de lazer.

2017 will be a year packed with great
news for Vilamoura! We are deeply
committed towards reaffirming
Vilamoura’s status as a standout
destination in the tourism and
international tourism markets.
Following the launch of the Phase 2
of “L’Orangerie”, which has a planned
completion date set for next summer, we
have already made a call for tenders for
the architectural design of the «Uptown»
development, in Vilamoura’s western
area. There will be around 200 residential
properties – the sale of which will already
begin this summer, while initial work
on the project is planned for the end
of the year - 50 tourist apartments, a
small boutique hotel and 7000 sqm of
retail space. We are also working on the
«Fairways» development in partnership
with an investor who is buying the land.
The construction of 85 units destined for
the residential market is planned for this
site, located close to “L’Orangerie”.
All these projects are fostering a new
climate of investment and as such we
believe that Vilamoura is proving once
again to be the safe-bet destination for
national and international investors.
In terms of tourism, Vilamoura remains
one of the Algarve’s most visited
destinations. Our Marina, one of
Europe’s finest, has once again been
awarded the title “International Marina
of Distinction: 2015-2017” by The Yacht
Harbour Association (TYHA) and we are
continuing to invest in further improving
the services offered in the Marina and at
Vilamoura and Rocha Baixinha Nascente
beaches.
We believe that Vilamoura will
continue to stand out for its quality
and environmental sustainability, in
addition to offering an exceptional
range of lifestyle options and leisure
opportunities.

Vilamoura World
Vilamoura World
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Novas Tecnologias
no Sistema de
Abastecimento de Água
A Inframoura tem, desde 2015, em marcha um plano
a sete anos de modernização dos contadores de água,
representando um investimento total estimado em cerca
de 750 mil euros.
O plano pressupõe a substituição de todos os contadores que
não estejam em conformidade com o disposto na Portaria
n.º 21/2007, de 5 de janeiro. Se o contador é o elemento chave
na relação comercial entre o consumidor e a entidade gestora
do serviço de abastecimento de água, ao permitir medir a
água fornecida, de modo a que o respetivo consumo possa ser
faturado, esta medida aumenta extraordinariamente a eficácia
de medição de consumos. É que a enorme precisão dos novos
contadores (com telemetria) permite uma faturação mais justa.
Neste âmbito já foram substituídos mais de 3100 contadores.
Por outro lado, a Inframoura já dispõe de equipamento de
inspeção vídeo que permite detetar furtos de água na rede
de abastecimento. Trata-se de uma câmara adquirida para
fiscalizar ligações indevidas ao sistema de abastecimento de
água nas áreas de Vilamoura e Vila Sol. As infrações detetadas
constituem contraordenação puníveis por lei e a empresa
agirá em conformidade em relação aos prevaricadores.
As coimas vão de 1 500 a 3 740 euros para pessoas singulares e
de 7 500 a 44 890 euros para pessoas coletivas, de acordo com
o regulamento dos serviços de abastecimento público de água
e de saneamento de águas residuais urbanas da Inframoura
(aviso n.º 3756/2012, de 9 de março). Com a implementação
destas medidas, a Inframoura pretende melhorar e otimizar o
sistema.
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NEW TECHNOLOGIES IN THE
WATER SUPPLY SYSTEM
Since 2015, Inframoura has instituted a seven-year water
meter modernisation plan, which represents a total investment
estimated at around 750,000 Euros.
The plan entails the replacement of every meter that does not
conform to the provisions laid out in Order no. 21/2007, from
January 05. If meters are a key element in the commercial
relationship between consumers and the managing body of the
water supply service, by enabling the metering of the water supplies,
so as to ensure that the respective consumption can be billed, this
measure extraordinarily increases consumption metering efficiency.
This is down to the extreme accuracy of the new meters (using
telemetry), which enables fairer billing. More than 3100 meters have
already been replaced within the scope of this plan.
On the other hand, Inframoura now possesses video inspection
equipment that enables the detection of water theft from the supply
network. The equipment is a camera, purchased to police wrongful
connections to the water supply system in the areas of Vilamoura
and Vila Sol. The violations detected represent offences punishable
by law and the company will act accordingly with regard to the
perpetrators. Fines range between 1500 and 3740 Euros for private
individuals and between 7500 and 44,890 Euros for legal entities,
in accordance with Inframoura’s regulations of public water supply
and waste water sanitation service provision (notice no. 3756/2012,
of March 09). With the implementation of these measures,
Inframoura’s aim is to improve and optimise the system.
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Espaços
Verdes
A Inframoura é responsável
pela manutenção dos arranjos
paisagísticos em toda a área pública
de Vilamoura e Vila Sol. Aspirando
tornar as zonas verdes esteticamente
ainda mais atraentes para residentes
e turistas e mais funcionais ao nível
da manutenção, são eleitas espécies
resistentes que permitem, de uma
forma escalonada, ter uma floração
quase permanente durante todo o
ano, sendo introduzidos mais inertes e
promovida a reciclagem de materiais.
Algumas das principais intervenções
recentemente realizadas em Vilamoura
e Vila Sol:
Ruas da Itália, de França e da
Grécia. Nestas ruas houve uma
intervenção nos antigos pontos de
recolha de resíduos, substituídos por
contentores subterrâneos, combinada
com a requalificação paisagística
do espaço envolvente, que apostou
na utilização de materiais inertes
(britas) e na reutilização de materiais
(madeira).

■ 
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Rotunda dos Ciprestes.
A requalificação teve por objetivo
preservar o simbolismo do lugar
(primeira rotunda de Vilamoura), com
a manutenção dos antigos ciprestes e,
ao mesmo tempo, renovar e atualizar
o aspeto da rotunda. Com a renovação
do sistema de rega, redução da
área relvada, introdução de zonas
de inertes e aposta em plantas com
grande resistência à seca, diminuiu-se
o consumo de água.

■ 

Pinhal Velho – fase II. À semelhança
da intervenção já realizada na entrada
do Pinhal Velho I, foi realizada no
início do ano 2017 a requalificação
paisagística da entrada do Pinhal
Velho II, mantendo o mesmo conceito
da reabilitação anterior, com a
plantação de espécies resistentes de
boa floração e algumas áreas com
inertes.

■ 

Prevêem-se, ainda, intervenções, nas
seguintes artérias: Monte da Vinha, rua
do Leme, rotunda do caminho do Corvo,
volta das Fragatas, rua das Estrelas,
largo Neptuno e zona envolvente do
edifício-sede da Vilamoura World, rua do
Uruguai e rotunda na av. Vilamoura XXI
(junto à antiga academia de golfe).

Pinhal Velho – phase 2. As in the case
of the intervention already undertaken
at the entrance to Pinhal Velho I, at
the start of 2017 the entrance to Pinhal
Velho II was re-landscaped, sticking to
the same renovation concept as before,
planting hardy species that flower
well and some areas featuring inert
materials.

■ 

GREEN SPACES
Inframoura is responsible for
the upkeep of landscaped areas
throughout the public areas of
Vilamoura and Vila Sol. Aiming to
make green spaces even more attractive
for residents and tourists, and more
functional in terms of maintenance,
hardy species are chosen, which
enable, in a step-by-step approach, the
existence of plants flowering almost right
throughout the year, with more ‘hard’
landscaping features introduced and
recycling of materials. Some of the main
works recently undertaken in Vilamoura
and Vila Sol:
Rua da Itália, Rua de França and
Rua da Grécia. On these streets work
was carried out on the old waste
collection points, replacing them with
underground bins, combined with
landscaping improvements made to the
surrounding space, which focused on
the use of inert materials (gravel) and
on the reuse of materials (timber).

■ 

Rotunda dos Ciprestes
(roundabout). The aim of this
renovation project was to preserve the
symbolism of the place (Vilamoura’s
first roundabout), by keeping the old
cypress trees and, at the same time,
renovating and updating the look
of the roundabout. By renewing the
irrigation system, reducing the grassed
area, introducing areas featuring inert
materials and focusing on droughtresistant plants, water consumption
levels have been reduced.

■ 

Other work is planned on the following
thoroughfares: Monte da Vinha, Rua
do Leme, the Caminho do Corvo
roundabout, Volta das Fragatas, Rua
das Estrelas, Largo Neptuno and the
area surrounding the Vilamoura World
head office, Rua do Uruguai and the
roundabout on the Avenida Vilamoura
XXI (next to the old golf academy).
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Eco Lifestyle
Vilamoura
Alguma vez pensou no impacto que
o estilo de vida adotado por cada um
de nós tem sobre o planeta Terra?
Na Inframoura aspiramos alcançar a
utilização responsável dos recursos
naturais, uma abordagem contrária
ao consumismo exagerado e à grande
produção de resíduos que marcam a
degradação ambiental das sociedades
humanas atuais. Alguns passos que já
demos para atenuar a pegada ecológica
de Vilamoura:
Renovação da iluminação pública.
A Inframoura, conjuntamente com
a Câmara Municipal de Loulé, tem
vindo a substituir as antigas lâmpadas
incandescentes por iluminação LED,
mais amiga do ambiente pelo baixo
consumo e prolongado tempo de
vida. Ao todo, desde 2015, já foram
adquiridas 355 luminárias LED que
vão permitir uma economia a 10 anos
estimada em 422 mil euros e uma
poupança energética global próxima
dos 75%.

■ 
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■

 rota automóvel mais eficiente.
F
A Inframoura tem vindo a investir na
renovação da frota automóvel, em
especial nos veículos e máquinas
mais antigas, ao serviço das equipas
operacionais. Além de melhorar a
qualidade do serviço prestado e
dos ganhos ao nível da segurança,
conforto e operacionalidade, essa
estratégia levará a um decréscimo
sustentado do consumo de
combustíveis e menores emissões de
CO2 (a média global de consumo de
combustíveis dos últimos dois anos
decresceu cerca de 8,4% face à média
dos anos anteriores).
Campanha ambiental. Sabia
que a Organização das Nações
Unidas declarou 2017 como o Ano
Internacional do Turismo Sustentável
para o Desenvolvimento? Este ano
a Inframoura vai lançar uma nova
campanha para reforçar o civismo e
incentivar as boas práticas e o bemestar de comerciantes, residentes e
visitantes, recorrendo a um conjunto
de regras simples de cumprir.

■ 

More efficient vehicle fleet.
Inframoura has been investing in
renewing its fleet of vehicles, in
particular older vehicles and machines,
being used by operational teams. In
addition to improving the quality of
service provision and benefits in terms
of safety, comfort and operability,
this strategy will lead to a sustained
decrease in fuel use and lower CO2
emissions (the overall fuel consumption
average of the last two years has
decreased by about 8.4% when
compared with the average of previous
years).

■ 

ECO LIFESTYLE
VILAMOURA
Have you ever thought about the impact
the lifestyle we adopt has on the planet
Earth? At Inframoura our goal is to ensure
responsible use of natural resources, in
an approach that counters exaggerated
consumerism and the huge production
of waste marking the environmental
degradation of human societies today.
Some steps we have already taken to
reduce Vilamoura’s ecological footprint:
■

 enovation of public lighting.
R
Inframoura, in conjunction with Loulé
Municipal Council, has been replacing
old incandescent bulbs with LED
lighting, which is more environmentally
friendly, energy efficient and has a
longer life span. In total, since 2015, 355
LED lamps have been purchased, which
will ensure an estimated 10-year saving
of 422,000 Euros and overall energy
savings of about 75%.

■

Environmental campaign. Did
you know that the United Nations
Organisation declared 2017 the
International Year of Sustainable
Tourism for Development? This year
Inframoura is going to launch a new
campaign to boost civic-mindedness
and to encourage good practices and
well-being in residents and visitors,
using a series of easy to uphold rules.

Cidades e Vilas
de Excelência
O Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade, atribuiu
a Vilamoura, pela primeira vez a nível nacional,
a Bandeira – Cidades e Vilas de Excelência - nível II, como
reconhecimento público do trabalho que a Inframoura tem
vindo a desenvolver ao nível da qualificação do espaço
público em termos de acessibilidade para todos e de
mobilidade amigável.
No que diz respeito ao eixo acessibilidade para todos,
destaca-se o projeto de requalificação da baixa de Vilamoura.
Entre outros propósitos, a estratégia de intervenção visou a
redução da área destinada à circulação automóvel e
o aumento da área destinada aos modos suaves, tudo para
a devolver a cidade ao peão. A concretização do projeto
levou a que Vilamoura se tornasse num território urbano
renovado e sustentável, acessível a todos. Esta estratégia está
a ser alargada a outras áreas junto ao centro de Vilamoura,
seguindo os mesmos princípios orientadores. Relativamente
ao eixo da mobilidade amigável e ciclável, destaca-se
o sistema de bicicletas de uso partilhado. Vilamoura dispõe
de 41 estações, 336 espaços de estacionamento,
260 bicicletas e 5000 cartões de utilizador, com custos para
os usuários relativamente baixos. Entre os anos de 2012-2016,
foram feitas 343 mil viagens através deste modo suave,
o que se traduz em 603 mil quilómetros percorridos.
Entre 2013 e 2016, este sistema permitiu evitar a emissão de
20.2 toneladas de CO2 para a atmosfera. Prevê-se, em 2017,
o alargamento do sistema para 43 estações com 348 espaços
de estacionamento.
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CITIES AND TOWNS OF
EXCELLENCE
The Institute of Cities and Towns with Mobility has given
Vilamoura, for the first time nationwide, the “Cities and Towns
of Excellence – Flag – level 2”, as public recognition of the work
that Inframoura has been developing with regard to improving
the public space in terms of accessibility for everyone and of
friendly mobility.
When it comes to accessibility for everyone, the renovation
project for Vilamoura’s central ‘baixa’ area stands out. Among
other purposes, the aim of the intervention strategy was to reduce
the area destined to car traffic and to increase the area destined
for soft modes, so as to give the town back to the pedestrian.
The realisation of the project led to Vilamoura becoming a
renovated and sustainable urban territory that is accessible
to everyone. This strategy is being expanded to other areas
neighbouring Vilamoura’s centre, following the same guiding
principles. With regard to friendly and cycle mobility, the shareduse bike system is a highlight. Vilamoura has 41 stations,
336 parking spaces, 260 bikes and 5000 user cards, with relatively
low costs for users. Between 2012 and 2016, 343,000 journeys
were made using this soft mode, which translates to 603,000
kilometres covered. Between 2013 and 2016, this system avoided
20.2 tonnes of CO2 being emitted into the atmosphere. In 2017,
plans include expanding the system to 43 stations with
348 parking spaces.

BRE VES

bRIEFs

SUMIDOUROS // DRAINAGE GULLIES
As condições de escoamento das águas pluviais foram
reforçadas em nove locais de Vilamoura e Vila Sol.
As intervenções visaram salvaguardar a boa recolha e
drenagem das águas pluviais e corrigir constrangimentos
da rede, com o objetivo de mitigar eventuais efeitos de
fenómenos de precipitação intensa e de aumentar a
segurança de zonas mais vulneráveis.
As áreas de intervenção foram a rua dos Aguadeiros,
caminho das Amendoeiras, volta da Vinha, avenida
Eng. João Meireles, rua do Clube Náutico, caminho da
Lebre, rua do Cabo e rua da Âncora, rua 2 e impasse 4C
(estas duas últimas no Vila Sol).
Rainwater runoff conditions have been improved in nine
locations within Vilamoura and Vila Sol. The aim of the
intervention was to ensure the good collection and drainage
of rainwater and to correct bottlenecks within the network,
with the goal of alleviating eventual effects of intense rainfall
phenomena and to increase safety in more vulnerable areas.
The areas covered included Rua dos Aguadeiros, Caminho
das Amendoeiras, Volta da Vinha, Avenida Eng. João
Meireles, Rua do Clube Náutico, Caminho da Lebre, Rua do
Cabo and Rua da Âncora, Rua 2 and Impasse 4C (the latter
two are in Vila Sol).
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______

GESTÃO INTEGRADA DO
TERRITÓRIO // INTEGRATED
MANAGEMENT OF THE
TERRITORY
A Inframoura reuniu numa única plataforma
informática toda a operação e manutenção
de Vilamoura e Vila Sol, representando um
salto qualitativo na gestão operacional do
território. Para isso foi adotada uma solução
de software dedicada à gestão e manutenção
de processos e infraestruturas que permite
gerir todas as tarefas, todos os equipamentos
e infraestruturas, assim como todas as
equipas e colaboradores a partir de uma
única plataforma em tempo real.
Inframoura has gathered on a single IT platform
the entire operation and maintenance of
Vilamoura and Vila Sol, representing a great
improvement in the operational management
of the territory. To this end a software solution
has been adopted that is dedicated to
managing and maintaining processes and
infrastructure that enable the management of
every task, every facility and infrastructure, in
addition to all of the team and employees from
a single platform in real time.
______

ESTRADA DE ALBUFEIRA
A estrada de Albufeira foi alvo de intervenção
nos pavimentos rodoviários. A obra iniciouse em dezembro de 2016, com um prazo
de execução de 60 dias, os quais foram
cumpridos. A intervenção visou o reforço
estrutural da base dos troços degradados,
reposição das condições funcionais da
camada de desgaste e criação do sistema de
recolha de drenagem das águas pluviais.
Esta requalificação veio melhorar
visivelmente um dos eixos mais importantes
de Vilamoura, contribuído assim para a
melhoria global das condições rodoviárias
deste território.
The ‘Estrada de Albufeira’ road has undergone
work to its surface. The work was begun in
December, 2016, with an implementation
period of 60 days, which ended within schedule.
The intervention aimed to reinforce the
structural base of stretches of road in a
degraded condition, resurfacing the road bed
to a functional condition and the creation of a
rainwater drainage collection system.
This rehabilitation has visibly improved one of
Vilamoura’s most important highways, thus
contributing to the overall improvement of road
conditions in this territory.

BRE VES

bRIEFs

______

CAIXAS DE VISITA // MANHOLES
A Inframoura reabilitou 15 caixas de visita de
águas residuais domésticas, situadas entre
a praça Cupertino de Miranda e a rua das
Amoreiras, que ficaram como novas.
As caixas encontravam-se em elevado estado
de degradação devido aos gases formados
pelo efluente transportado e onde podiam
ocorrer problemas graves de infiltrações.
As caixas de visita são elementos da rede de
drenagem de águas residuais domésticas
que permitem o acesso a diversos pontos da
rede a fim de efetuar intervenções. É nestas
caixas onde mais frequentemente ocorrem
problemas de infiltrações. Por isso, são
fundamentais para a proteção do ambiente
contra a poluição, tendo em conta que
transportam no seu interior água residual não
tratada.
Inframoura has refurbished 15 domestic
waste water manholes, located between the
Praça Cupertino de Miranda and the Rua das
Amoreiras, leaving them as new. The manholes
were in a highly run-down state, due to the
gases formed by the transported effluent and
in which serious leakage problems could have
happened. Manholes are part of the domestic
waste water drainage network, enabling access
to various points of the network for the purpose
of undertaking work. These manholes are where
leakage problems most often occur.
As such, they are fundamental for protecting
the environment against pollution, bearing
in mind that they transport untreated waste
water.
______
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Campanha de
Sensibilização
AWARENESS-RAISING
CAMPAIGN
A Inframoura está a planear uma nova campanha de
sensibilização para reforçar o civismo e incentivar as
boas práticas e o bem-estar de residentes e visitantes.
A campanha vai desenvolver-se ao longo de todo o
ano através de várias iniciativas que vão impactar tanto
residentes quanto visitantes, bem como o comércio e
serviços. A todos estes públicos, a Inframoura lança um
apelo constante para manterem Vilamoura e Vila Sol
sempre limpas, bastando para isso seguirem um conjunto
de regras simples de cumprir e que tornam mais eficaz
a atuação dos diversos serviços de recolha de resíduos e
de limpeza e higiene urbana.
Inframoura is planning a new awareness-raising campaign
to boost civic-mindedness and to encourage good practices
and well-being in residents and visitors. The campaign
will be developed throughout the year through a series of
initiatives that will have an impact on both residents and
visitors, in addition to businesses and services. Inframoura
will be making a constant appeal to keep Vilamoura and
Vila Sol clean, by following a series of easy to uphold rules,
which help improve and ensure the efficiency of the various
waste collection and urban hygiene and cleaning services.

EVENTOS

EVENTS

Ano após ano, Vilamoura é o palco eleito para grandes
eventos: do golfe ao hipismo, da vela ao atletismo. Em 2017
não será diferente e o resort receberá algumas das provas mais
marcantes do circuito desportivo internacional, entre outros
eventos que não vai querer perder.
Year after year, Vilamoura is the venue chosen to stage major
sporting events: from golf or horse riding, to sailing or athletics.
2017 is no exception and the resort will welcome some of the most
exciting events in the international sporting calendar, in addition
to other events you won’t want to miss.

FEVEREIRO / FEBRUARY
- 43º TORNEIO
INTERNACIONAL DE VELA
DO CARNAVAL / CIMAV
- C IRCUITO ALGARVE SURF
ALGARVE SURF CIRCUIT
- V ILAMOURA ATLANTIC
TOUR (HIPISMO/

EQUESTRIANISM)

ABRIL / APRIL
- ALGARVE RUGBY FESTIVAL
-M
 ERCADO DA VILA
LOCAL MARKET
- VILAMOURA ATLANTIC
TOUR (HIPISMO/

EQUESTRIANISM)

MARÇO / MARCH

MAIO / MAY

- QUALIFICAÇÃO PARA O
CAMPEONATO DO MUNDO
TÉNIS EM CADEIRA DE
RODAS
TENNIS WHEEL CHAIR
WORLD CHAMPIONSHIP
QUALIFIER

-E
 CO MEIA MARATONA
ECO HALF MARATHON

- V ILAMOURA ATLANTIC
TOUR (HIPISMO/

EQUESTRIANISM)
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SETEMBRO / SEPTEMBER
-P
 ORTUGAL MASTERS

(GOLFE/GOLF)

- CHAMPIONS TOUR

(HIPISMO/EQUESTRIANISM)

OUTUBRO / OCTOBER
- CHAMPIONS TOUR

(HIPISMO/EQUESTRIANISM)

NOVEMBRO / NOVEMBER
JULHO / JULY
- CLASSIC CARS
- S UMMER TOUR

(HIPISMO/EQUESTRIANISM)

AGOSTO / AUGUST
- PADEL NATIONS CUP
- VILAMOURA CYCLE CHIC
- M ERCADO DA VILA
LOCAL MARKET

-A
 LGARVE TRI RUN
TRIATHLON

0

204

408m

Escala 1:20 400
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