




Contribuir para a história de Vilamoura…
Contributing to Vilamoura’s history…

Alameda da Praia da Marina renovada
Improvements to the Alameda da Praia da Marina

Quarteira e Vilamoura cada vez mais próximas
Quarteira and Vilamoura getting closer and closer

Requalificação da baixa de Vilamoura
Regeneration of Vilamoura’s centre

Zona Industrial com nova face
New look Industrial Area 

Reativação da Fonte Cupertino Miranda
Cupertino Miranda fountain turned back on

Modernização dos sistemas de abastecimento de água
Modernisation of water supply systems

Água, com consciência
Being water-conscious

Reutilizar gota a gota 
Reusing every drop

Avaliação da qualidade do ar
Assessing air quality

Plano de descarbonização
Decarbonisation plan

Certificação energética
Energy certification

Carregamento de veículos elétricos
Electric vehicle charging

Informação sobre disponibilidade de estacionamento
Information on parking availability

Nova app para Invisuais
New app for blind people

Reforço de segurança 
Added security

Entrevista
Interview

Breves
Briefs

01

02

03

04

05

06

13

07

14

08

15

09

16

10

17

11

18

12

I N D E XÍ N D I C E



01

 
Com 12 anos de existência, trabalho e dedica-
ção no desempenho do seu papel na gestão do 
Espaço Público, a Inframoura apresenta-se 
cada vez mais motivada para contribuir para 
um território com valor acrescentado. 
Consideramos que Vilamoura merece sem-
pre mais. Com a missão da Empresa sempre 
bem presente, sentimos que existe a neces-
sidade de acrescentar algo de novo ao que as 
pessoas conhecem acerca deste território. 
Estamos empenhados em participar naquilo 
que é a preservação e melhoria de Vilamoura, 
motivando os nossos colaboradores, que são 
a chave de sucesso da Inframoura, à inovação 
tecnológica, que nos disponibiliza ferramen-
tas de eficácia.
Durante este ano vários projetos de cará-
ter cultural, histórico e educativo foram re-
alizados, por considerarmos que são uma 

Contribuir para
a história

 de Vilamoura…
Contributing to Vilamoura’s

history…

Com a missão da Empresa sempre bem presente, sentimos 
que existe a necessidade de acrescentar algo de novo ao 
que as pessoas conhecem acerca deste território.

componente fundamental para um destino 
como Vilamoura. No âmbito cultural, foi ela-
borado um novo livro de Vilamoura; duran-
te o período de verão, a exposição Photo 
Ark de Joel Sartore, com o selo da National 
Geographic, esteve na Marina de Vilamoura. 
No âmbito educacional, foi desenvolvido 
um Plano de Comunicação da Água e, pe-
la primeira vez, a Inframoura participou na 
Semana Europeia da Prevenção de Resíduos 
(EWWR) como coordenadora na região do 
Algarve. No âmbito do património histórico, 
a Fonte Cupertino de Miranda foi reativada e 
renovada.
A eficiência energética merece igualmente 
um especial destaque devido a várias solu-
ções que têm vindo a ser implementadas ao 
longo do ano, entre as quais realçamos a ISO 
50001: 2018 Sistema de Gestão de Energia 
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Livro “Vilamoura: Outros 
Olhares, Novas Histórias”
“Vilamoura: Outros Olhares, 
Novas Histórias” book

que se encontra em fase de implementação. 
Assim, a Inframoura rege-se pelo Sistema de 
Gestão Integrado que contempla a política da 
qualidade, do ambiente e da energia.
Áreas como requalificação de infraestruturas, 
mobilidade, ambiente e limpeza urbana tam-
bém foram dinamizadas ao longo deste ano. 
O Parque de Estacionamento Melvin Jones 
foi concluído, os trabalhos de Requalificação 
da Alameda da Praia tiveram início no final 
de setembro, a requalificação da Rua dos 
Pinheirinhos teve início no final de outubro, foi 
desenvolvido um Plano de Descarbonização, 
foram adquiridos novos equipamentos que 

permitem melhorar a prestação do serviço de 
limpeza urbana, entre outros que irão encon-
trar nesta newsletter.
Em estreita cooperação com a Câmara 
Municipal de Loulé e Vilamoura World, como 
tem sido até agora, delineamos um futuro 
com mais concretizações nas diversas áreas 
da competência da Inframoura.
Pretendemos continuar a trabalhar com foco 
na satisfação dos nossos clientes e visitantes, 
na melhoria da imagem e das condições dos 
espaços urbanos de Vilamoura, com o objeti-
vo de lhes atribuir mais dignidade, equilíbrio e 
harmonia.

José Miguel – 
Presidente
do Conselho de 
Administração
da Inframoura
José Miguel – CEO 
of Inframoura
(por by Hélio 
Ramos)
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With the company’s mission ever 
front and centre, we feel that there 
is a need to add something new 
to what people know about this 
territory.

 
After 12 years of existence, hard work and 
dedication in performing its role managing the 
Public Space, Inframoura is more motivated 
than ever to contributing to a territory with 
added value. 
We believe that Vilamoura is always worthy of 
more. With the company’s mission ever front 
and centre, we feel that there is a need to add 
something new to what people know about 
this territory. We are committed to taking 
part in the preservation and improvement of 
Vilamoura, motivating our employees, who are 
key to Inframoura’s success, towards techno-
logical innovation, which provides us with tools 
for effectiveness.

Praça 
Cupertino 

Miranda
Praça 

Cupertino 
Miranda

Aplicação Inclusive Vilamoura (App)
Inclusive Vilamoura App
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Several cultural, historical and educational 
projects have been carried out throughout this 
year, as we consider them to be fundamental to 
the makeup of a destination such as Vilamoura. 
In terms of culture, a new book has been made 
about Vilamoura; throughout the summer sea-
son, the “Photo Ark” exhibition by Joel Sartore, 
backed by National Geographic, was on show 
in Vilamoura Marina. In the area of educa-
tion, a Water Communication Plan was devel-
oped and, for the first time, Inframoura took 
part in European Week for Waste Reduction 
(EWWR) as the regional coordinator for the 
Algarve. With regard to historical heritage, the 
Cupertino de Miranda Fountain was turned 
back on and renovated. 
Energy efficiency also deserves a special men-
tion given the many solutions that have been 
implemented throughout the year, a high-
light of which is the ISO 50001: 2018 Energy 
Management System, which is currently being 
implemented. Inframoura is thus governed by 
the Integrated Management System, which in-
cludes quality, environment and energy policy. 

Areas such as infrastructure improvements, 
mobility, environment and urban cleaning were 
also boosted throughout this year. The Melvin 
Jones Car Park was completed; renovation 
work to the Alameda da Praia began at the 
end of September; the renovation of Rua dos 
Pinheirinhos began at the end of October; a 
Decarbonisation Plan was developed; new 
equipment was acquired to improve urban 
cleaning service provision; among other initia-
tives that you will find in this newsletter. 
Continuing our ongoing close cooperation 
with Loulé Municipal Council and Vilamoura 
World, we are outlining a future with more 
achievements in Inframoura’s various areas of 
responsibility. 
Our aim is to continue working with the focus 
on customer and visitor satisfaction, while im-
proving the image and conditions of Vilamoura’s 
urban spaces, with the aim of giving them more 
dignity, balance and harmony.
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Alameda da 
Praia da Marina 

renovada
Improvements to the Alameda 

da Praia da Marina

A intervenção, que deverá terminar no próximo Verão, prossegue o 
desígnio de restituir a cidade ao peão com soluções centradas numa 
leitura urbana e contemporânea do espaço público

 
A requalificação da Alameda da Praia da 
Marina é mais um passo na requalificação 
urbana da baixa de Vilamoura, caminho que 
começou a ser traçado há quase uma década 
pela Inframoura, mantendo o enfoque na pro-
moção de modos de mobilidade suave. Com a 
reconversão deste espaço, pretende-se dar 
continuidade ao conjunto de intervenções, 
promovidas sob a égide da Câmara Municipal 
de Loulé e que têm  conferido um perfil e uma 
linguagem mais urbana ao centro nevrálgico 
de Vilamoura. A intervenção, que prevê a cria-
ção de uma zona de interface entre o “anel” 
dos hotéis e a Alameda, vai permitir o acesso 
direto ao percurso pedonal central desta via e 
à Praia da Marina. Esta conexão vai possibili-
tar o acesso ciclável até à praia, onde existem 
já pontos de estacionamento para bicicletas, 
estando também prevista a criação de uma 
nova estação de bicicletas partilhadas. Para 
Leonel Silva, trata-se de uma obra que vai 
ter um “forte impacto visual, transformando 
e dando amplitude a um espaço nobre” de 
Vilamoura, que se refletirá numa “leitura do 
território completamente diferente”. Com 

esta obra, a Inframoura dá seguimento à sua 
aposta na modernização dos espaços e pro-
moção da qualidade de vida, não só dos resi-
dentes de Vilamoura, mas também de quem 
aqui trabalha, ou, simplesmente, usufrui dos 
espaços públicos por lazer. O objetivo pri-
mordial da obra é, nesse sentido, devolver 
esta área ao peão, aumentando e valorizando 
o espaço a si destinado, já que as condições 
de mobilidade se encontravam desadequadas 
face ao aumento da pressão urbanística que 
se tem vindo a registar. A nível paisagístico e 
ambiental, está previsto o reforço das árvores 
e coberto vegetal existente na Alameda, que, 
no futuro, confluirá com o corredor verde de 
acesso à praia projetado para a praça Tivoli, 
cuja requalificação poderá arrancar já em 
2020. Segundo o administrador executivo da 
Inframoura, o conjunto de intervenções farão 
com que esta área se torne numa espécie de 
“novo palco visual” para Vilamoura, permitin-
do, em conjunto com a obra prevista para a 
praça Tivoli, “ter toda aquela faixa requalifica-
da e ordenada”. 
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The work, which is due to end next 
summer, is designed to restore 
the town to pedestrians, with 
solutions focused on an urban and 
contemporary interpretation of 
public spaces

 
Renovation work to the Alameda da Praia da 
Marina represents another step in the urban 
regeneration of Vilamoura, along a path that 
was first carved out by Inframoura almost a 
decade ago, keeping the focus on promoting 
modes of soft mobility. The intention behind 
the conversion of this space is to continue the 
series of interventions, promoted under the 
aegis of Loulé Municipality, which have given 
a more urban profile and language to the nerve 
centre of Vilamoura. The intervention, which 
envisages the creation of an interface area 
between the “ring” of hotels and the Alameda, 
will allow direct access to the central pedes-
trian path of this road and to Praia da Marina 
beach. This connection will allow cycle ac-
cess to the beach, where there are already 
bicycle parking areas, while the creation of 
a new shared bicycle station is also planned. 
According to Leonel Silva, this is a work that 
will have a “strong visual impact, transform-
ing and adding scale to a prime space” in 
Vilamoura, which will be reflected in an “en-
tirely different interpretation of the territory”. 
Inframoura continues, through this work, its 
investment in modernising spaces and pro-
moting quality of life, not only of residents 
of Vilamoura, but also of anyone who works 
here or simply takes advantage of the public 

spaces for leisure purposes. Accordingly, the 
primary goal of the work is to give this area 
back to pedestrians, enlarging and adding 
value to the space destined to it, given that 
mobility conditions were proving inadequate 
in light of the increase in urban pressure being 
felt. In terms of landscaping and environment, 
more trees and vegetation cover are planned 
along the Alameda, which, in the future, will 
converge with the green access corridor to the 
beach designed for the Tivoli square, the reno-
vation of which may start in 2020. According 
to Inframoura’s executive director, the series 
of interventions will help make this area a kind 
of “new visual stage” for Vilamoura, making it 
possible, together with the work planned for 
the Tivoli square, “to have that entire area re-
generated and ordered”. 

3D do projeto da Alameda da Praia
3D of the Alameda da Praia project

(por by Mpt - Mobilidade e Planeamento do Território)

9N E W SN O T Í C I A S



03

Quarteira e 
Vilamoura cada vez 

mais próximas
Quarteira and Vilamoura 
getting closer and closer

A execução da segunda fase do Passeio das Dunas e a 
remodelação da ligação viária entre a Rua dos Pinheirinhos, em 
Vilamoura, e a Quinta do Romão, em Quarteira, vêm reforçar a 
coesão e a ligação territorial entre os dois núcleos

 
O município de Loulé tem em curso a execu-
ção da segunda fase do passeio costeiro que 
liga Vilamoura a Quarteira, que deverá estar 
concluída no segundo trimestre de 2020, as-
sim como outros investimentos para requa-
lificar a zona de transição entre ambas as 
localidades. O Passeio das Dunas está agora 
a ser alargado para poente, até à Marina de 
Vilamoura, o que corresponde à segunda fa-
se da obra inaugurada em 2016 e que permi-
tiu, onde antes existia um bairro degradado, 
criar uma área com mais de 17 hectares, à 
beira-mar, com espaços verdes e de lazer, 
que convidam à circulação de peões e ciclis-
tas. Para além de ter permitido requalificar 
um espaço público vago e sem identidade, 
este projeto da Câmara de Loulé assinala um 
novo capítulo na consolidação da união entre 
dois territórios que, apesar de geografica-
mente próximos, nem sempre beneficiaram 
de uma visão conjunta. Leonel Silva, lembra 

a “barreira psicológica” que durante muitos 
anos existiu entre Quarteira e Vilamoura, que 
o próprio território também acentuava, defen-
dendo estas intervenções como essenciais 
para ultrapassá-la. “Com este conjunto de 
obras, as vias de circulação entre Quarteira e 
Vilamoura ficam mais fluidas e isso permitirá 
que não haja nenhum condicionamento, nem 
nada que obste a que cada vez mais as duas 
localidades se aproximem”, considera. Para o 
administrador executivo da Inframoura, “se o 
território ajudar naquilo que é a componente 
de circulação, criando vias que facilitem a mo-
bilidade das pessoas, contribui decisivamente 
para que deixe de existir um bloqueio” entre os 
dois territórios.
O Passeio das Dunas constitui-se atualmente 
como um polo promotor de fluxos, tanto de 
residentes, como de turistas, entre as zonas 
urbanas e as praias de Vilamoura e Quarteira, 
com impacto na dinâmica económica e social 
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de ambas as localidades. Nesta segunda fase, 
a obra incide numa parte mais urbanizada do 
território, que carecia de ordenamento e de 
espaços de lazer. Trata-se de uma interven-
ção pautada por valores ambientais, o que 
se estendeu não só à escolha dos materiais, 
como à incorporação do uso de energias re-
nováveis na iluminação noturna. O pavimento 
dominante consiste num revestimento modu-
lar em peças de betão, o que significa que os 
módulos podem ser facilmente removidos, se 
necessário, sem impactos negativos na área 
balnear. Já as luminárias preveem a utilização 
de energia solar recolhida por painéis fotovol-
taicos, com ganhos para o ambiente e uma 
poupança ao nível do consumo de energia. O 
material vegetal que reveste as dunas - cria-
das artificialmente, numa evocação aos sis-
temas dunares típicos do litoral algarvio - foi 
plantado para permitir uma estabilização das 
mesmas a curto prazo. As dunas mais distan-
tes do mar são ainda complementadas com 
a plantação, nas zonas planas envolventes, 
de grupos de árvores de espécies autócto-
nes, com portes, texturas e colorações dife-
renciadas. No que respeita à mobilidade, foi 
criada uma zona de coexistência entre peões 
e veículos de baixa velocidade, que articula a 
circulação atual, mas dá primazia ao peão em 
detrimento do automóvel.

Na mesma lógica de aproximação dos territó-
rios e melhoramento da zona de transição en-
tre ambos, está em curso a requalificação das 
ligações viárias entre a Rua dos Pinheirinhos, 
em Vilamoura, e a Quinta do Romão, em 
Quarteira. A intervenção, que se distribui ao 
longo de 1 quilómetro, visa alterar o desenho 
urbano daquela área e proporcionar condi-
ções mais adequadas de circulação pedonal 
e ciclável. É contemplada a criação de uma 
ligação viária aos acessos já existentes, com 
novas bolsas de estacionamento e parquea-
mento para pessoas com mobilidade reduzi-
da. Nesta obra de requalificação estão a ser 
criados novos troços de ciclovia, tanto em 
percursos independentes como por entre as 
vias, dando continuidade à rede ciclável já 
implementada. A Rua dos Pinheirinhos man-
tém-se com dois sentidos de circulação, com 
percursos pedonais e cicláveis em ambos os 
lados da via. Para melhorar a segurança dos 
peões, estão a ser colocadas novas passa-
deiras, com rampas para vencer desníveis, de 
forma a assegurar a acessibilidade a pessoas 
de mobilidade reduzida. A empreitada inclui 
também a criação de espaços relvados, de 
uma nova praceta e a colocação de mobiliá-
rio urbano, sendo que nas zonas para onde se 
prevê estadias de maior duração estão a ser 
colocados bancos mais confortáveis.

Vista aérea de Vilamoura
Aerial view of Vilamoura
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The municipality of Loulé is currently imple-
menting the second phase of the coastal walk-
way connecting Vilamoura to Quarteira, which 
should be completed during the second quarter 
of 2020, as well as other investments to re-
generate the transition zone between the two 
towns. The ‘Passeio das Dunas’ is now being 
extended westwards, up to Vilamoura Marina, 
which corresponds to the second phase of the 
work begun in 2016, which has enabled, in what 
was previously a neglected neighbourhood, the 
creation of an area of more than 17 hectares, 
by the sea, featuring green and leisure spaces, 
attracting pedestrians and cyclists. In addition 
to having allowed the regeneration of a vacant, 
purposeless public space, this project by Loulé 
Municipal Council marks a new chapter in the 
strengthening of the union between two ter-
ritories, which, despite being geographically 
close, have not always benefited from a joint 
vision. Leonel Silva recalls the “psychological 
barrier” that existed for many years between 
Quarteira and Vilamoura, which the territory 
itself also accentuated, while defending these 

The implementation of the 
second phase of the ‘Passeio 
das Dunas’ (Dune Walkway) 
and the renovation of the road 
connection between Rua dos 
Pinheirinhos, in Vilamoura, and 
Quinta do Romão, in Quarteira, 
strengthen cohesion and the 
territorial connection between 
the two urban centres.

interventions as being essential to getting be-
yond this. “With this series of works, the trans-
port routes between Quarteira and Vilamoura 
become more fluid and this will remove any 
constraints, and there won’t be anything to 
prevent the two towns from getting closer and 
closer,” he considers. For the executive director 
of Inframoura, “if the territory helps with regard 
to traffic flow, creating roads that facilitate 
the mobility of people, it contributes decisively 
to removing any blockage” between the two 
territories.
The ‘Passeio das Dunas’ currently represents 
a hub promoting movement, both of residents 
and tourists, between the urban areas and the 
beaches of Vilamoura and Quarteira, which 
impacts the economic and social dynamics 
of both places. In this second phase, the work 
focuses on a more urbanised part of the terri-
tory, which was lacking in planning and leisure 
spaces. This is an intervention guided by envi-
ronmental values, which has included not only 
the choice of materials, but also the incorpo-
ration of renewable energies in night lighting 
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Vista aérea de Vilamoura
Aerial view of Vilamoura
(por by Comunica.me)

systems. The main ground surface consists of 
a modular covering in concrete pieces, which 
means that the modules can easily be removed, 
if necessary, without negative impacts on the 
seafront area. The lamps chosen use solar en-
ergy collected by photovoltaic panels, helping 
the environment and saving in terms of energy 
consumption. The plants covering the dunes – 
artificially created, to bring to mind the dune 
systems typical of the Algarve coastline – were 
planted to help stabilise the dunes in the short 
term. The dunes further away from the sea are 
also complemented by the planting, in the sur-
rounding flat areas, of groups of trees of na-
tive species, with varying sizes, textures and 
colours. When it comes to mobility, an area 
designed for both pedestrians and low-speed 
vehicles has been created, upon which traffic 
currently flows, but which gives priority to pe-
destrians over cars.
Sticking with the same mindset of bringing the 
territories closer and of improving the transition 
zone between them, the upgrading of the road 
connections between Rua dos Pinheirinhos, in 

Vilamoura, and Quinta do Romão, in Quarteira, 
is now underway. The intervention, which is 
distributed along more than one kilometre, 
aims to change the urban layout of that area 
and provide more appropriate conditions for 
pedestrian and cycle traffic. The creation of a 
road connection to the existing accesses is in-
cluded in the plan, with new parking areas and 
parking for people with reduced mobility. This 
rehabilitation project includes the creation of 
new sections of cycle paths, both in indepen-
dent routes and between roads, adding further 
to the cycle network already in place. Rua dos 
Pinheirinhos retains its two-way traffic flow, 
with pedestrian and cycle paths on both sides 
of the road. To improve pedestrian safety, new 
pedestrian crossings are being installed, with 
ramps to deal with unevenness, so as to ensure 
accessibility for people with reduced mobility. 
The work also includes the creation of spaces 
laid to lawn, a new square and the installation 
of street furniture, with more comfortable 
benches being placed in areas where it is ex-
pected people will spend more time. 
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Requalificação da 
baixa de Vilamoura

A conversão de artérias centrais da malha urbana, usadas quase 
exclusivamente como zonas de passagem, em espaços modernos 
e convidativos à permanência de pessoas encerra um ciclo de 
investimentos na requalificação da baixa de Vilamoura

 
Numa visão de continuidade do projeto global 
de intervenção na baixa de Vilamoura, inicia-
do em 2011, vai avançar em breve a requalifi-
cação de três artérias estruturantes do centro 
urbano, no sentido de harmonizar a sua liga-
ção ao “anel” de Vilamoura, onde se situam a 
maior parte dos hotéis e serviços. Trata-se de 
uma intervenção de fundo, que assenta em 
princípios de total mobilidade e acessibilidade 
para todos, mas que pretende também conso-
lidar a identidade urbana de Vilamoura. A in-
tervenção vai incidir nas ruas do Sol, do Clube 
Náutico e a da Botelha, vias que apresentam 
atualmente um desenho urbano desatualiza-
do e são quase exclusivamente usadas como 
zona de passagem para carros e peões. Com 
o projeto, a Câmara Municipal de Loulé e a 
Inframoura pretendem melhorar as condições 
de mobilidade pedonal e ciclável, convertendo 
aquelas áreas em espaços de excelência para 
as pessoas, devolvendo-as aos peões, numa 

Regeneration of Vilamoura’s centre

lógica de redefinição da área destinada à cir-
culação viária mínima necessária. No caso da 
Rua do Sol, tratando-se de um dos eixos de 
acesso ao coração de Vilamoura e, atualmen-
te, a única artéria de saída, é indispensável 
que sejam anulados, ao longo de todo o per-
curso, movimentos secundários que possam 
condicionar a utilização eficaz deste troço. 
Para facilitar a utilização destas artérias e dar 
segurança às pessoas que as utilizam, prevê-
-se dar continuidade à rede de percursos pe-
donais acessíveis, sendo igualmente criado 
um novo canal ciclável, que amplia a rede já 
existente. Na mesma linha de minimização 
do impacto do automóvel, vão ser implemen-
tadas medidas de acalmia do tráfego, com 
a ampliação de “Zona 30” para as áreas que 
beneficiam da intervenção. Segundo Leonel 
Silva, trata-se de “uma intervenção profunda 
pensada em torno do ex-libris de Vilamoura, 
que é a sua marina, e que vai contribuir para 
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que aquele espaço tenha uma imagem mais 
moderna e consentânea com os tempos atu-
ais”. O administrador da Inframoura acredi-
ta que este conjunto de obras municipais é 
“fundamental” para se poder proceder a “uma 
requalificação profunda” de algumas das prin-
cipais artérias que confluem para a zona cen-
tral de Vilamoura. Na Rua do Clube Náutico 
vai ser adotada uma solução de cota “zero”, 
permitindo converter toda a área numa gran-
de praça, enquanto que na Rua da Botelha a 
proposta passa por implementar um perfil 
desnivelado. Num contributo para uma socie-
dade mais inclusiva, a solução projetada inclui 
ainda a colocação, nos atravessamentos,  de 
pavimento podotátil, ou seja, aplicações em 
relevo no pavimento para auxiliar na orienta-
ção e segurança das pessoas cegas ou com 
baixa visão. Além da mobilidade, a fruição do 
espaço por parte dos residentes e visitantes 
é outro dos grandes objetivos deste projeto, 

pelo que os dois jardins adjacentes às ruas do 
Clube Náutico e da Botelha serão igualmente 
alvo de intervenção. Tal como na Rua do Sol, 
também nestas artérias está projetado um 
reforço do corredor verde urbano e a requa-
lificação do coberto de árvores e de vegeta-
ção. Além do embelezamento da paisagem e 
do contributo para amenizar a temperatura 
ambiente, esta operação tem também uma 
vertente ecológica que se traduz numa maior 
produção de oxigénio, contribuindo para re-
duzir a poluição urbana. O projeto prevê igual-
mente um reordenamento do estacionamento 
automóvel e a criação de áreas de estacio-
namento condicionadas ao público em ge-
ral, para apoiar os serviços e infraestruturas 
envolventes.

Rua do Sol
Rua do Sol
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With a view to continuing the global interven-
tion project to Vilamoura’s centre, begun in 
2011, improvements to three structuring thor-
oughfares of the urban centre will soon go 
ahead, with the aim of harmonising their con-
nection to the Vilamoura “ring”, where most of 
the hotels and services are located. This is a 
substantial intervention, which is founded up-
on principles of total mobility and accessibility 
for everyone, but which also aims to strengthen 
Vilamoura’s urban identity. The work planned 
will take place on the Rua do Sol, the Rua do 
Clube Náutico and the Rua da Botelha, roads 
that currently have outdated 
urban design and are almost 
exclusively used as transit 
areas for cars and pedestri-
ans. Loulé Municipal Council 
and Inframoura intend, with 
this project, to improve pe-
destrian and cycle mobility 
conditions, converting those 
areas into quality spaces for 
people, giving them back to 
pedestrians, and redefining 
the area to take the minimum road traffic nec-
essary. In the case of Rua do Sol, as this is one 
of the access routes to the heart of Vilamoura 
and currently the only exit road, it is essen-
tial that any secondary movements that may 
constrain the efficient use of this section are 
cancelled along the entire route. To facilitate 
the use of these roads and provide safety to 
the people using them, plans include continu-
ing the network of accessible footpaths, while 
also creating a new cycle channel, adding to 
the existing network. Continuing the theme 
of minimising impact of cars, traffic calming 
measures will be implemented, with the expan-
sion of the “30 Zone” to the areas covered by 
the project. According to Leonel Silva, this is “a 
serious intervention designed with Vilamoura’s 
chief attraction in mind, its marina, and which 
will help give that space a more modern image 
that is more consistent with today’s world”. 

The director of Inframoura believes that this 
series of municipal works is “fundamental” to 
being able to go ahead with “a radical regen-
eration” of some of the main roads that flow 
into the central area of Vilamoura. Along the 
Rua do Clube Náutico, a “zero” elevation solu-
tion will be adopted, allowing the whole area 
to be converted into a large square, while on 
the Rua da Botelha, the proposal involves the 
implementation of an uneven profile. To make 
a contribution to a more inclusive society, the 
planned solution also includes the installation, 
on pedestrian crossings, of tactile flooring, 

i.e., embossed applications on the paving to 
help the blind and visually impaired in terms 
of orientation and safety. In addition to mobil-
ity, residents and visitors being able to enjoy 
the space is another of the major goals of this 
project, whereby the two gardens adjacent 
to the Rua do Clube Náutico and the Rua da 
Botelha will also undergo renovation work. 
Similar to Rua do Sol, these roads will also see 
the urban green corridor enhanced and tree 
and vegetation cover improved. In addition to 
adding to the beauty of the landscape and con-
tributing to reducing the ambient temperature, 
this operation also has an ecological aspect, 
resulting in a greater production of oxygen, 
contributing to reducing urban pollution. The 
project also envisages a reorganisation of car 
parking and the creation of parking areas for 
the general public, to support the surrounding 
services and facilities. 

Converting central thoroughfares of the urban 
fabric, used almost exclusively as transit 
routes, into modern spaces inviting people to 
stick around, closes a series of investments in 
the regeneration of Vilamoura’s centre.

Vista aérea de Vilamoura
Aerial view of Vilamoura
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Zona Industrial 
com nova face

New look Industrial Area

Um projeto de reconversão da antiga Zona Industrial, 
agora Centro de Empresas e Serviços, promete mudar 
a face a um espaço que atualmente é pouco funcional, 
com impacto positivo na sua organização e imagem

 
O reordenamento da antiga zona industrial, 
com a criação de novos perfis de rua que 
privilegiem a integração dos peões, é uma 
das principais missões do projeto que dará 
uma nova imagem a um espaço que tem be-
neficiado apenas de intervenções pontuais. 
A solução encontrada passa por definir uma 
artéria principal de sentido único, de forma 
a diferenciar a circulação automóvel, esta-
belecendo um estacionamento ordenado, ao 
mesmo tempo que se criam um novo desenho 
de perfil das ruas com uma nova ciclovia com 
ligação ao exterior, passeios e zonas arboriza-
das. Criada na década de 1980, a antiga Zona 
Industrial nasceu numa perspetiva de evolu-
ção do plano de Vilamoura, no sentido de di-
versificar os postos de trabalho de um destino 

que, já na altura, era eminentemente turístico. 
Numa aposta estratégia de proximidade com 
a Estrada Nacional (EN) 125, a zona industrial 
foi instalada junto àquela via mas, desde a 
sua criação, praticamente não tem benefi-
ciado de obras. Leonel Silva, administrador 
da Inframoura, acredita que este projeto, que 
ainda está em fase de elaboração, “dará uma 
nova imagem a um espaço que está em con-
tínua degradação” e estima que a área “venha 
a ficar muito valorizada, como polo de atração 
e de desenvolvimento empresarial”. De acor-
do com aquele responsável, este é um sinal de 
que a Inframoura e a Câmara de Loulé não se 
preocupam “apenas com a zona nobre e turís-
tica da cidade” e não deixaram “de olhar tam-
bém para este espaço”. Os novos perfis de rua 
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a serem criados vão integrar lugares de esta-
cionamento para veículos ligeiros e pesados, 
sempre com base na articulação com os aces-
sos existentes no exterior. Além de privilegiar 
o peão na nova organização urbana, a inter-
venção, que abrangerá todo o espaço, inclui a 
modernização de todas as infraestruturas do 
loteamento, ao nível de água e eletricidade. O 
projeto prevê, igualmente, a criação de uma 
grelha informativa e interativa, no acesso ao 
loteamento, das empresas instaladas no inte-
rior. Com este projeto, a Inframoura acredita 
estar a criar condições para o desenvolvimen-
to de um ambiente empresarial mais atrativo 
a novas empresas que ali se queiram instalar.
Numa segunda fase, em paralelo à re-
conversão da antiga zona industrial, será 

Pormenor do projeto para o Centro de Empresas e Serviços de Vilamoura
Detail of the Vilamoura Business and Service Centre Project
(baseado no projecto do based on the project by Estudio ODS Arquitectos)

implementado um novo plano de ação em lo-
gística urbana para regular o movimento dos 
veículos de mercadorias em Vilamoura. A ideia 
é promover a transição de um processo de 
abastecimento desorganizado para um plane-
amento articulado, evitando que grandes veí-
culos circulem de forma desarticulada. Sendo 
que as atividades comerciais e serviços se si-
tuam nos centros urbanos, um abastecimento 
desordenado tem um impacto negativo para 
o ambiente, mas também nas condições de 
circulação. Este plano visa incorporar estas 
preocupações no planeamento da mobilidade, 
no sentido de tentar minimizar, por um lado, a 
emissão de poluentes e o ruído, e , por outro, 
combater a utilização indevida dos lugares re-
servados para cargas e descargas.

19N E W SN O T Í C I A S



 
The redevelopment of the old industrial area, 
with the creation of new road profiles that fa-
vour the integration of pedestrians, is one of 
the main missions of the project that will give 
a new image to a space that until now has only 
benefited from isolated interventions. The 
chosen solution involves defining a one-way 
primary road, so as to differentiate car traffic, 
establishing orderly parking, while creating a 
new road profile design, with a new cycle path 
with connection to outside the area, pavements 
and areas planted with trees. Created in the 
1980s, the old Industrial Area came about from 
a perspective of evolution of the Vilamoura 
plan, so as to promote job diversification in a 
destination that, already back then, was essen-
tially tourism-focused. Investing strategically 
in proximity to the National Road (EN) 125, the 
industrial area was developed next to this main 

road but, since its creation, has been subject to 
practically no works. Leonel Silva, Inframoura’s 
director, believes that this project, which is still 
under development, “will give a new image to a 
space that is in continued deterioration” and es-
timates that the area “will become highly valued, 
as an attractive hub for business development”. 
According to the board director responsible, this 
is a sign that Inframoura and Loulé Council are 
not just interested “in the prime, tourist areas 
of the town” and didn’t fail to “also consider this 
space”. The new road profiles to be created will 
integrate parking spaces for light and heavy ve-
hicles, with connections to existing accesses to 
outside the area in mind. In addition to favouring 
pedestrians in the new urban organisation, the 
intervention, which will cover the entire space, 
includes the modernisation of all subdivision in-
frastructures, in terms of water and electricity. 
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The project also includes the 
creation of an informative 
and interactive chart, at the 
entrance to the estate, of the 
companies found inside. With 
this project, Inframoura be-
lieves it is creating conditions 
for the development of a more 
attractive business environ-
ment for new companies that 
want to set up there.
In a second phase, parallel to the conversion of 
the old industrial area, a new action plan in ur-
ban logistics will be implemented to regulate the 
movement of goods vehicles within Vilamoura. 
The idea is to promote the transition from a dis-
organised supply process to cohesive planning, 
avoiding the haphazard movement of large ve-
hicles. Since commercial activities and services 

are located in urban centres, disorganised sup-
ply has a negative impact on the environment, 
but also on traffic conditions. This plan aims to 
incorporate these concerns into mobility plan-
ning, to try to minimise, on the one hand, pol-
lutant emissions and noise, and, on the other, to 
combat the improper use of places reserved for 
loading and unloading.

A project to convert the former Industrial 
Area, now the Business and Services Centre, 
promises to change the face of a space that 
is currently barely functional, with a positive 
impact on its organisation and image. 

Pormenor do projeto para o Centro de 
Empresas e Serviços de Vilamoura
Detail of the Vilamoura Business and 
Service Centre Project
(por by Estudio ODS Arquitectos)

Caldeira para árvore
Tree planting bed

Perfil de Rua Road profile

Espaço Verde Green area

Plataforma
Platform

Definição de acesso aos lotes
Plot access definition

Iluminação urbana
Urban lighting

Ciclovia
Cycle path

Estacionamento pesados
HGV parking

Zona de estar
Seating area

Espaço verde
Green area
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Reativação da Fonte 
Cupertino Miranda
Cupertino Miranda fountain turned back on

A emblemática fonte com a estátua do fundador de 
Vilamoura foi reativada após décadas sem funcionar, 
devolvendo dignidade a um dos principais símbolos 
deste território

 
Depois de ter estado desativada durante mais 
de duas décadas, a fonte ornamental da Praça 
Cupertino Miranda voltou a ter água e foi re-
abilitada, apresentando agora uma imagem 
moderna e renovada. Com esta intervenção, 
realizada pela Câmara de Loulé em parceria 
com a Inframoura, devolveu-se a funcionali-
dade a um elemento histórico de Vilamoura, 
que ganhou nova vida e maior destaque visual, 
com a colocação de iluminação noturna. Os 
residentes e visitantes de Vilamoura são brin-
dados com ciclos de água de 20 minutos, com 
diferentes projeções, o que, em conjunto com 
o elemento luz, reforçam este ex-libris como 
um ponto de referência no cenário urbano 
central de Vilamoura. Para o administrador 
da Inframoura, Leonel Silva, a reativação da 
fonte, desativada há mais de 25 anos, possui 
“um forte simbolismo”, uma vez que se trata de 
um elemento ligado à memória de Vilamoura 
e cuja função não é meramente decorati-
va. “As localidades precisam de identidade 
e de elementos que estruturem o espaço 
público e contem uma história. Ali, conta-se 
a história de um homem que foi visionário”, 

refere. O monumento erguido em homena-
gem a Cupertino de Miranda incluiu, na sua 
origem, o elemento água, emblemático num 
território que se expandiu em torno da Marina 
de Vilamoura. Esta fonte é uma das poucas 
referências à água que se manteve ao longo 
dos anos em Vilamoura, mas a sua desativa-
ção acabou por reduzir a imponência de um 
espaço outrora com vida, convertendo-o num 
mero ponto de passagem. Este projeto de rea-
bilitação demonstra, por isso, a determinação 
da autarquia e da Inframoura em promover 
uma identidade própria e um sentimento de 
pertença ao território, para além da missão de 
criação e manutenção de infraestruturas que 
está na sua génese. Na reativação da fonte, a 
Inframoura manteve a filosofia de poupança 
de recursos naturais que caracteriza a em-
presa, utilizando água proveniente de uma 
nascente, não destinada ao consumo huma-
no, reduzindo a zero o desperdício deste valio-
so recurso. A reinauguração da fonte ocorreu 
a 26 de março, data em que, mais de 50 anos 
antes, nasceu Vilamoura e pereceu a antiga 
Quinta do Morgado de Quarteira.

Fonte Cupertino Miranda
Cupertino Miranda Fountain
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After having been turned off for more than two 
decades, the ornamental fountain in the Praça 
Cupertino Miranda square has water once again 
after having been renovated, to now present a 
modern and revamped image. This interven-
tion, carried out by Loulé Council in partner-
ship with Inframoura, has brought life back to 
a historical attraction of Vilamoura, which now 
enjoys greater visual prominence, with the in-
stallation of night lighting. The residents and 
visitors of Vilamoura are now 
treated to water cycles last-
ing 20 minutes, with different 
spraying styles, which, to-
gether with the lighting, rein-
force this highlight as a point 
of reference in Vilamoura’s 
central urban setting. For 
the director of Inframoura, 
Leonel Silva, the re-activa-
tion of the fountain, turned off more than 25 
years ago, has “a powerful symbolism”, as it is 
a feature linked to the memory of Vilamoura, 
the function of which is more than merely 
decorative. “Places need identity and features 
that structure the public space and tell a story. 
There, the story of a man who was visionary is 
told,” he says. When unveiled, the monument 
erected in honour of Cupertino de Miranda in-
cluded the element of water, emblematic in 
a territory that has grown around Vilamoura 

Marina. This fountain is one of the few refer-
ences to water that has remained in Vilamoura 
over the years, but with the loss of water, the 
grandeur of a space that was once alive was 
diminished, turning it into merely somewhere 
where people pass through. This renovation 
project thus demonstrates the determination 
of the municipality and Inframoura to promote 
a particular identity and a sense of belonging 
to the territory, in addition to the mission of 

creating and maintaining infrastructures that 
is at their origin. In turning the fountain back 
on, Inframoura has maintained the philosophy 
of saving natural resources that character-
ises the company, using water sourced from a 
spring, not intended for human consumption, 
reducing the waste of this valuable resource 
to zero. The fountain was reopened on March 
26, the date on which, more than 50 years ear-
lier, Vilamoura came into being and the former 
Quinta do Morgado de Quarteira perished.

The emblematic fountain featuring the statue of 
the founder of Vilamoura has been turned back 
on after decades not working, restoring dignity 
to one of the main symbols of this territory.
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A Inframoura tem realizado várias intervenções para a 
modernização do sistema de abastecimento de água, 
investimento que vai agora ser reforçado ao abrigo de 
uma candidatura a fundos comunitários

 
A modernização das infraestruturas de abas-
tecimento de água com vista a obter um maior 
controlo e redução de perdas de água nos 
sistemas da Inframoura é o objetivo de uma 
candidatura recentemente aprovada no âmbi-
to do Programa Operacional Sustentabilidade 
e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR). 
Com este projeto, cuja execução se estenderá 
até 2021, a Inframoura será dada continuida-
de ao trabalho que já tem vindo a ser realiza-
do para diminuir danos nas infraestruturas, 
nomeadamente, através da reabilitação de 
condutas, alcançar uma maior eficiência hi-
dráulica e operacional do sistema e, ainda,  
reduzir os custos associados à manutenção 
corretiva e preventiva. O sistema de abasteci-
mento de água gerido pela empresa municipal 
é constituído por uma rede com cerca de 130 
quilómetros de extensão, sendo que cerca de 
70% do total da rede, aproximadamente 90 

Modernização
dos sistemas de 
abastecimento

de água
Modernisation of water 

supply systems

quilómetros, foi construída entre as décadas 
de 1960 e 1980. Para além do envelhecimen-
to natural da rede de distribuição e abas-
tecimento, no ano de 2018 foi registado um 
volume de água não faturada de 14,9% e um 
volume de perdas reais diárias de 270 litros 
por ramal, valores que a Inframoura pretende 
inverter com a implementação de ferramen-
tas de gestão do sistema. Já em curso está 
a implementação no território de Vilamoura 
e Vila Sol de 22 Zonas de Medição e Controlo 
(ZMC), processo que implica a modernização 
de todos os contadores de água, que passam 
a ter instalado um sistema de telemetria. O 
sistema, semelhante à telegestão, é vantajo-
so para o cliente, que pode controlar os seus 
consumos e contar com leituras fiáveis, evi-
tando estimativas, contribuindo também para 
a sustentabilidade deste recurso, ao permitir 
detetar consumos anormais ou eventuais 
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The modernisation of water supply infrastruc-
tures with a view to obtaining greater control 
and reduction of water losses in Inframoura’s 
systems is the goal of an application recently 
approved under the Operational Programme 
for Sustainability and Efficiency in the Use of 
Resources (POSEUR). With this project, the 
undertaking of which will 
go on until 2021, Inframoura 
continues the work that 
has already been carried 
out to reduce damage in in-
frastructures, particularly 
through the renovation of 
pipelines, to achieve greater 
hydraulic and operational 
efficiency of the system and 
also to reduce the costs associated with cor-
rective and preventive maintenance. The wa-
ter supply system managed by the municipal 
company is made up of a network measuring 
some 130 kilometres in length, with around 
70% of the total network, approximately 90 ki-
lometres, having been built between the 1960s 
and 1980s. In addition to the natural ageing of 

fugas de água. Os dados recolhidos nos conta-
dores através do sistema de telemetria serão 
depois transmitidos para uma sala de situa-
ção, a instalar no edifício sede da Inframoura, 
onde podem ser analisados em tempo real. 
Paralelamente, está a ser feita a substituição 
de válvulas e a reabilitação de condutas com 
recurso a uma tecnologia inovadora denomi-
nada “pipe-bursting”, através da qual é possí-
vel eliminar o fibrocimento que as compõe.

the distribution and supply network, figures for 
2018 revealed a volume of water not invoiced 
of 14.9% and a volume of real daily losses of 
270 litres per branch, values that Inframoura 
intends to reverse with the implementation 
of system management tools. The implemen-
tation of 22 Measurement and Control Zones 
(ZMC) is already underway in Vilamoura and 
Vila Sol, in a process that involves the moderni-
sation of every water meter, each one of which 
now has a telemetry system installed. The sys-
tem, similar to remote management, is advan-
tageous for customers, who can control their 
water usage and count on reliable readings, 
doing away with estimates, while also contrib-
uting to the sustainability of this resource, by 
enabling the detection of abnormal consump-
tion or possible water leaks. The data collected 
in the meters through the telemetry system will 

then be transmitted to a situation room, to 
be installed in Inframoura’s head office build-
ing, where they can be analysed in real time. 
Parallel to this, valves are being replaced and 
pipes renovated using an innovative technol-
ogy called “pipe-bursting”, through which it is 
possible to remove the asbestos cement that 
they are made of.

Inframoura has carried out several works with 
an eye to modernising the water supply system, 
in an investment that will now be bolstered with 
the application for EU funds.

Vista aérea de Vilamoura
Aerial view of Vilamoura
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Água, com 
consciência

Being water-conscious

Demonstrar as vantagens em consumir água da torneira e alertar 
para os erros que contribuem para o desperdício de água são os 
objetivos de uma campanha de sensibilização desenvolvida pela 
Inframoura

 
A Inframoura lançou este Verão uma campa-
nha de sensibilização que visa promover o 
consumo da água de Vilamoura, apoiada num 
conjunto de ações que pretendem demonstrar 
não só a sua qualidade, como as vantagens 
em beber água da torneira. O objetivo é des-
mistificar o receio de consumir água da rede 
pública e informar a população sobre os seus 
benefícios ambientais e para a saúde, entre 
os quais se contam a redução do consumo 
de plástico e da ingestão de microplásticos 
presentes na água engarrafada. A campanha 
arrancou com a realização de provas cegas de 
consumo de água, em que as pessoas eram 
desafiadas a revelar a sua preferência, sem 
saberem se se tratava de água da torneira ou 
engarrafada. A criação de um rótulo para a 
água da Inframoura, com uma imagem ape-
lativa, é outro dos objetivos desta campanha. 
A ideia é divulgar as características e a com-
posição da água de Vilamoura para que os 
consumidores a comparem facilmente com 
outras águas no mercado. Entre as iniciativas 
previstas, está também o lançamento do fil-
me promocional “Com a água não se brinca”, 
em Março de 2020, cujos protagonistas são 
crianças da comunidade escolar de Vilamoura 
que vão revelar erros comuns associados ao 

desperdício de água. A comunidade escolar 
estará envolvida também noutras ações, no-
meadamente, num desafio que a Inframoura 
lançou aos alunos para a criação de bandas 
desenhadas com a temática da poupança e do 
uso eficiente da água. No final, as 12 melhores 
bandas desenhadas farão parte da próxima 
newsletter da Inframoura e serão também exi-
bidas nas faturas da água enviadas aos clien-
tes: uma banda desenhada por mês, ao longo 
de um ano. No segundo período deste ano le-
tivo será também lançada uma plataforma de 
jogos que integra um jogo de tabuleiro alusivo 
à temática da água e do ambiente. Para afe-
rir as preferências e os hábitos de consumo 
de água em Vilamoura, foram realizadas este 
Verão sondagens nas redes sociais e nos ta-
blets da Inframoura, inquéritos que se vão re-
petir nos verões de 2020 e 2021. A campanha 
tem como público-alvo não só os residentes, 
como os turistas, a comunidade escolar e os 
responsáveis pela restauração e unidades ho-
teleiras, entre outros. A iniciativa, da respon-
sabilidade da Inframoura, desenvolve-se em 
colaboração com o Colégio Internacional de 
Vilamoura e o Agrupamento de Escolas Dra. 
Laura Ayres, assim como com a associação 
ambientalista Almargem.
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Demonstrating the advantages of 
drinking tap water and warning 
people about mistakes that 
contribute to water wastage are 
the goals of an awareness-raising 
campaign developed by Inframoura.

 
This summer Inframoura launched an aware-
ness-raising campaign that aims to promote 
the consumption of water in Vilamoura, sup-
ported by a series of actions that aim to 
demonstrate not only its quality, but also the 
advantages of drinking tap water. The goal is 
to demystify any fears people may have about 
drinking water from the public network and in-
form them about its environmental and health 
benefits, which include reducing the use of 
plastic and the ingestion of microplastics pres-
ent in bottled water. The campaign kicked off 
with blind water tastings, in which people were 
challenged to say which water they preferred, 
without knowing if they were drinking tap wa-
ter or bottled water. The creation of a label for 
Inframoura water, with an appealing image, is 
another of the goals of this campaign. The idea 
is to spread the word about the characteristics 
and composition of Vilamoura’s water so that 
consumers can easily compare it with other 
waters on the market. Planned initiatives also 
include the launch of the promotional film “You 
don’t mess around with water”, in March 2020, 
which features children from the school com-
munity of Vilamoura, who will reveal common 
mistakes associated with water wastage. The 
school community will also be involved in other 

actions, and in particular in a challenge that 
Inframoura set pupils to create comic strips 
about saving water and how to use it efficient-
ly. When the challenge is completed, the 12 best 
comic strips will appear in Inframoura’s next 
newsletter and will also appear on water bills 
sent to customers: one comic strip per month, 
over the course of a year. During the second pe-
riod of this school year, a games platform will 
also be launched, which includes a board game 
on the theme of water and the environment. 
To assess water consumption preferences 
and habits in Vilamoura, surveys were carried 
out over this summer on social networks and 
Inframoura’s tablets, which will be repeated in 
the summers of 2020 and 2021. The campaign 
targets not only residents, but also tourists, 
the school community and those responsible 
for restaurants and hotels, among others. 
The initiative, which is the responsibility of 
Inframoura, is being developed in collaboration 
with Vilamoura International College and the 
Dr. Laura Ayres School Group, as well as with 
environmental association Almargem.
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Reutilizar
gota a gota 

Reusing every drop

Coincidindo com as comemorações do Dia Mundial 
da Água, foram instaladas duas fontes no centro de 
Vilamoura para promover o consumo de água da rede 
e a redução do uso de garrafas de plásticos

 
A Inframoura instalou em pontos estratégicos 
duas fontes públicas próprias para encher 
garrafas de água, uma iniciativa que visa, em 
simultâneo, promover o consumo de água da 
torneira e combater o uso excessivo de plás-
tico. Entre março e outubro, os dois siste-
mas já distribuíram um total de 25.000 litros 
de água, o equivalente a 75.758 garrafas de 
plástico de 0,33 litros. As fontes, localizadas 
na Avenida Tivoli e na rotunda Cupertino de 
Miranda, entraram em funcionamento no dia 
22 de março, dia em que a Inframoura saiu à 
rua para uma ação de sensibilização que deu 
a conhecer a nova forma de aceder gratuita-
mente a água de excelente qualidade. Durante 
a iniciativa, foram ainda oferecidas garrafas 

reutilizáveis, uma forma de incentivar aos re-
abastecimento de água. A Inframoura possui 
um plano semanal de controlo da qualidade 
da água da rede pública, que consiste na re-
colha sistemática de amostras que são depois 
submetidas a análises num laboratório acre-
ditado. Esta ação de sensibilização, a par de 
uma campanha mais abrangente lançada no 
verão e que pretende envolver toda a comuni-
dade, tem a missão de criar confiança na água 
da rede pública junto dos consumidores. Em 
conjunto, estas iniciativas, entre vários ou-
tros projetos de cariz ambiental, visam trazer 
soluções a uma das maiores preocupações da 
Inframoura: contribuir para reduzir a pegada 
ecológica.
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Inframoura has installed in strategic points 
two public water fountains for filling water 
bottles, in an initiative that aims to promote 
the consumption of tap water and at the same 
time combat the excessive use of plastic. 
Between March and October, the two systems 
have already distributed a total of 25,000 
litres of water, equivalent to 75,758 plastic 
330-ml bottles. The water fountains, located 
on the Avenida Tivoli and at the Cupertino de 
Miranda roundabout, were initially connected 
on March 22, the day on which Inframoura 
took to the streets to raise awareness of the 
new way of getting water 
of excellent quality free of 
charge. Reusable bottles 
were also given away during 
the initiative as a way to en-
courage the refilling of wa-
ter. Inframoura has a weekly 
quality control plan for water 

Coinciding with the celebrations of World Water 
Day, two fountains have been installed in the 
centre of Vilamoura to promote drinking of 
mains water and reduce the use of plastic bottles

from the public network, which involves the 
systematic collection of samples that are 
then submitted to analysis in an accredited 
laboratory. This awareness-raising action, 
together with a more comprehensive cam-
paign launched in the summer, which aims 
to involve the whole community, has the mis-
sion of forging trust in the public water supply 
among consumers. Together, these initia-
tives, among several other projects of an envi-
ronmental nature, aim to provide solutions for 
one of Inframoura’s main concerns: contribut-
ing to reducing its ecological footprint.

Fontanário de água pública
Public water fountain
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Avaliação da 
qualidade do ar 

Assessing air quality

A informação recolhida por vários sensores possibilita a 
monitorização da qualidade do ar e a sua relação com o tráfego 
automóvel, com vantagens para os cidadãos e para os decisores

 
A Inframoura instalou recentemente um con-
junto de sensores para a monitorização da 
qualidade do ar na Avenida da Marina, dispo-
sitivos que permitem avaliar em contínuo os 
diversos parâmetros que influenciam o Índice 
da Qualidade do Ar (IQar). Com o cruzamento 
dos dados recolhidos automaticamente pe-
los sensores com os dados dos contadores 
de tráfego, instalados anteriormente, vai ser 
possível aprofundar o conhecimento sobre 
a qualidade do ar e estabelecer uma relação 
com o tráfego automóvel. Com esta ferramen-
ta,  a empresa passa a ter ao seu dispor dados 
concretos que suportam eventuais tomadas 
de decisão no que respeita ao planeamento da 
circulação automóvel em Vilamoura, de forma 

a reduzir a poluição do ar. Adicionalmente, a 
Inframoura disponibilizará muito em breve ao 
público os dados da qualidade do ar através do 
seu site. Desta forma, a população pode tam-
bém adequar os seus comportamentos em 
função do índice observado, protegendo a sua 
saúde, sobretudo, aqueles que integram gru-
pos populacionais mais vulneráveis. O Índice 
da Qualidade do Ar é calculado e disponibi-
lizado diariamente pela Agência Portuguesa 
do Ambiente (APA) para a região do Algarve, 
através de estações de monitorização da qua-
lidade do ar localizadas em Faro, Albufeira e 
Portimão. Os resultados são classificados de 
acordo com uma escala de cores, que vai de 
muito bom a mau.
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Inframoura has recently installed a series of 
sensors to monitor air quality on the Avenida 
da Marina. These devices allow a continuous 
assessment of the various parameters that 
influence the Air Quality Index (AQI). By cross-
referencing the data collected automatically 
by the sensors with the data from previously-
installed traffic counters, it will be possible to 
gain a deeper understanding of air quality and 
establish a relationship with car traffic. This 
tool now provides the company with concrete 
data that support possible 
decision making regard-
ing the planning of vehicle 
movement within Vilamoura, 
so as to reduce air pollu-
tion. In addition, Inframoura 
will soon publish air quality 
data through its website. In 

this way, the population can also adapt their 
behaviour according to the index observed, 
protecting their health, especially those who 
belong to more vulnerable population groups. 
The Air Quality Index is calculated and pub-
lished daily by the Portuguese Environmental 
Agency (APA) for the Algarve region, through 
air quality monitoring stations located in Faro, 
Albufeira and Portimão. The results are classi-
fied according to a colour scale, varying from 
very good to bad.

Avenida Eng. João Meireles (corredor verde)
Avenida Eng. João Meireles (green corridor)

The information collected by various sensors 
makes it possible to monitor air quality and 
its relationship to car traffic, to the benefit 
of citizens and decision-makers.
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Plano de 
descarbonização

Decarbonisation plan

Com o objetivo de reduzir em 30% as emissões de dióxido 
de carbono (CO2) da empresa até 2028, a Inframoura está a 
implementar um ambicioso plano de descarbonização

 
No sentido de adotar soluções para promo-
ver a neutralidade carbónica, a Inframoura 
firmou um protocolo com a Agência Regional 
de Energia e Ambiente do Algarve (AREAL), 
que tem colaborado estreitamente com a 
empresa no processo de transição energé-
tica fixado para uma década. Gradualmente, 
a empresa municipal tem vindo a tomar uma 
série de medidas concretas com vista à re-
dução de emissões de gases com efeito de 
estufa na sua atividade diária. Em 2018, deu 
os primeiros passos na implementação do 
Plano de Ação para a Descarbonização, com 
a instalação, na estrutura de sombreamen-
to do parque de estacionamento do edifício 
sede, de uma central fotovoltaica em regime 
de autoconsumo. Com esta medida, foi pos-
sível assegurar uma autonomia energética na 
ordem dos 95%, mas a Inframoura não ficou 
por aqui e alargou o aproveitamento da ener-
gia solar a estruturas exteriores à sede. Em 
2019, a iniciativa de introdução de energias 
renováveis foi alargada aos sistemas de ar-
mazenamento e distribuição de água, com a 
instalação de duas novas centrais fotovoltai-
cas. Também os estaleiros da empresa foram 
abrangidos com a instalação de uma central 

fotovoltaica, estendendo o aproveitamento da 
energia solar à produção de água quente. Mais 
recentemente, para combater o desperdício 
de energia, a Inframoura  instalou um sistema 
inovador de armazenamento do excedente de 
energia produzido pela central fotovoltaica da 
sede. A energia excedentária é armazenada 
em baterias de iões de lítio, usadas anterior-
mente em veículos elétricos e que assim po-
dem ser reutilizadas, numa segunda vida útil. 
Este projeto pioneiro a nível nacional permiti-
rá uma autonomia de 100% da rede elétrica de 
distribuição convencional, prevendo-se que 
só seja necessário recorrer à rede pública em 
caso de contingência. Este conjunto de medi-
das promove a redução de cerca de 10% das 
emissões produzidas pela atividade da em-
presa, revelando um forte comprometimento 
da empresa municipal com os objetivos de 
desenvolvimento sustentável. Este conjunto 
de procedimentos desenvolve-se em linha 
com a Estratégia Municipal de Adaptação às 
Alterações Climáticas do município de Loulé 
(EMAAC de Loulé) e o recente Plano Nacional 
Energia Clima (PNEC 2030), bem como com as 
diretrizes europeias nesta matéria.
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With the aim of adopting solutions to promote 
carbon neutrality, Inframoura has signed a pro-
tocol with the Regional Energy and Environment 
Agency of the Algarve (AREAL), which has 
worked closely with the company in its energy 
transition process set for a decade. The munici-
pal company has gradually been implementing 
a series of concrete measures to reduce green-
house gas emissions in its daily activity. In 2018, 
it took the first steps in the implementation of its 
Decarbonisation Action Plan, 
with the installation of a self-
consumption photovoltaic 
plant on the shading structure 
of the car park of its head of-
fice building. With this mea-
sure, Inframoura has been 
able to ensure its energy au-
tonomy at around 95%, but it 
didn’t stop there and has since 
included the use of solar energy to structures 
beyond its head office. In 2019, the initiative to 
introduce renewable energies was extended to 
water storage and distribution systems, with 
the installation of two new photovoltaic plants. 
The company’s building yards have also been 
included with the installation of a photovoltaic 
plant, expanding the use of solar energy to pro-
ducing hot water. More recently, to combat en-
ergy waste, Inframoura installed an innovative 

system to store the surplus energy produced by 
the head office’s photovoltaic power plant. The 
surplus energy is stored in lithium-ion batteries, 
which were previously used in electric vehicles 
and which can then be reused for a second ser-
vice life. This pioneering project, in terms of 
Portugal, will enable 100% autonomy from the 
conventional electricity grid, and it is expected 
that it will only have to resort to the national grid 
as a fail-safe. This series of measures promotes 

the reduction of about 10% of the emissions 
produced by the company’s activity, revealing 
a strong commitment by the municipal com-
pany to sustainable development goals. This 
series of procedures is developed in line with the 
Municipal Climate Change Adaptation Strategy 
of Loulé municipality (EMAAC de Loulé) and the 
recent National Energy and Climate Plan (PNEC 
2030), as well as with European guidelines on 
this matter.

With the goal of reducing the company’s 
carbon dioxide (CO2) emissions by 30% 
by 2028, Inframoura is implementing an 
ambitious decarbonisation plan.

Vista aérea de Vilamoura
Aerial view of Vilamoura
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Certificação 
energética

Energy certification

A melhoria contínua do desempenho energético e a 
redução do consumo de energia fazem parte da visão 
da Inframoura para o futuro.

 
Em 2008, um ano depois de arrancar em pleno 
a sua atividade, a Inframoura deu início à fase 
de implementação do Sistema de Gestão da 
Qualidade e Ambiente, certificação que viria a 
obter em 2011. Volvida quase uma década e fa-
ce ao conjunto de medidas que a empresa está 
a adotar no que respeita à política energéti-
ca, a Inframoura decidiu agora avançar com 
a implementação da norma ISO 50001:2018 
- Sistema de Gestão de Energia. A primeira 
fase da implementação desta norma ocorreu 
em novembro, com a realização da primeira 
fase de auditoria, mas a atribuição da certifi-
cação dependerá ainda de uma segunda fase, 
prevista para breve. Este sistema irá permitir 
à empresa seguir uma abordagem sistema-
tizada para alcançar a melhoria contínua do 
desempenho energético, com a redução do 
consumo de energia e melhorias na eficiência 
e produtividade dos processos, promovendo, 
também, a racionalização dos custos com a 

energia. Neste sentido, o Sistema de Gestão 
de Energia constitui-se como um conjunto de 
procedimentos que uma organização estabe-
lece para alcançar determinados objetivos e 
metas para a energia. Este sistema passará a 
estar integrado no sistema de gestão já imple-
mentado na empresa, contando com a ação 
da equipa de gestão de energia, constituída 
quer por elementos internos, quer externos à 
organização.

Avenida Eng. João Meireles (corredor verde)
Avenida Eng. João Meireles (green corridor)

Estação Public Bikes – Avenida Eng. João Meireles
Public Bike Station – Avenida Eng. João Meireles
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Continued improvement in 
energy performance and the 
reduction of energy consumption 
are part of Inframoura’s vision 
for the future.

 
In 2008, one year after starting its activ-
ity in full, Inframoura began the implementa-
tion phase of its Quality and Environmental 
Management System, a certification that it 
went on to obtain in 2011. Almost a decade 
down the line and in light of the series of mea-
sures that the company is adopting with regard 
to energy policy, Inframoura has now decided 
to go ahead with the implementation of the ISO 
50001:2018 - Energy Management System stan-
dard. The first phase in the implementation 
of this standard took place in November, with 
the first phase of the audit undertaken, but the 
granting of the certification will also depend on 
a second phase, planned for the near future. 
This system will enable the company to adhere 
to a systematic approach in achieving contin-
ued improvement in energy performance, with 
the reduction of energy consumption and im-
provements to the efficiency and productivity 
of processes, while also promoting the reduc-
tion of energy costs. In this regard, the Energy 
Management System takes the form of a series 
of procedures that an organisation establishes 
to achieve certain objectives and goals for ener-
gy. This system will be integrated into the man-
agement system already implemented in the 
company, while relying on the action of the en-
ergy management team, made up of members 
both from inside and outside the organisation.
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Carregamento de 
veículos elétricos

Electric vehicle charging

No espaço de um ano, o uso dos seis postos de carregamento 
destinados a viaturas elétricas em Vilamoura já permitiu evitar 
a emissão local de mais de 43 toneladas de dióxido de carbono

 
Na ótica da mobilidade sustentável, a Inframoura 
tem desenvolvido diversos projetos, entre os 
quais, a implementação de uma rede de car-
regamento de veículos elétricos, constituída 
por seis postos,  distribuídos pela área de 
Vilamoura e Vila Sol. Em funcionamento des-
de agosto do ano passado, a utilização destes 
postos já permitiu evitar a emissão local de 
43,4 toneladas de dióxido de carbono (CO2), 
atualmente, uma das principais fontes de po-
luição atmosférica. A Inframoura estima que 
o CO2 neutralizado em resultado das 11.743 
operações de carregamento efetuadas duran-
te o mesmo período seja equivalente à plan-
tação de 261 árvores. No total, os clientes da 
Inframoura puderam percorrer uma distância 
de cerca de 823 mil quilómetros nas suas via-
turas elétricas, com um consumo de eletrici-
dade de 123.418 kilowatts (kWh). Cada cliente 
passou, em média, aproximadamente uma ho-
ra a carregar o seu veículo elétrico, tempo que 
pôde dispensar para usufruir de Vilamoura. 

Ao todo, foram contabilizadas 12.674 horas de 
carregamento de veículos elétricos nos pos-
tos da rede destinada ao carregamento das 
baterias de veículos elétricos ou híbridos. Dos 
seis postos já instalados, cinco são de car-
regamento semi-rápido (uma hora de carre-
gamento para 80% de capacidade) e um é de 
carregamento rápido (20 a 30 minutos de car-
regamento para 80% de capacidade). No futu-
ro, a intenção é aumentar o número de postos 
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 ca-
pacidade instalada para o carregamento de 
veículos elétricos. Este é mais um passo dado 
pela empresa na promoção de um ambiente 
mais sustentável, seguindo as orientações 
da Estratégia Municipal de Adaptação às 
Alterações Climáticas (EMAAC) delineada pela 
Câmara Municipal de Loulé.
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With a view to sustainable mobility, Inframoura 
has developed several projects, including the 
implementation of an electric vehicle charging 
network, made up of six stations, distributed 
throughout the Vilamoura and Vila Sol area. 
In operation since August last year, the use of 
these stations has already enabled the preven-
tion of local emissions valued at 43.4 tonnes 
of carbon dioxide (CO2), currently one of the 
main sources of air pollution. Inframoura esti-

mates that the CO2 neutralised as a result of 
the 11,743 loading operations carried out dur-
ing the same period is equivalent to planting 
261 trees. In total, Inframoura’s customers were 
able to travel a distance of around 823,000 ki-
lometres in their electric vehicles, consuming 

123,418 kilowatts (kWh) of electricity. Each cus-
tomer spent, on average, approximately one 
hour charging their electric vehicle, time they 
could spare, to enjoy Vilamoura. Altogether, 
12,674 hours of electric vehicle charging were 
registered at the network’s stations for charg-
ing batteries of electric or hybrid vehicles. Of 
the six stations already installed, five are semi-
fast charging stations (one hour charging for 
80% capacity) and one is fast charging (20 to 

30 minutes charging for 80% 
capacity). In the future, the 
intention is to increase the 
number of charging stations, 
which will be extended to the 
Avenida Tivoli, Avenida da 
Marina, Alameda da Praia, 
Vila Sol and Avenida João 
Meireles. When the network 
is complete, Vilamoura will 
have greater capacity for 
charging electric vehicles 

than any other destination in the Algarve. This 
is another step taken by the company in pro-
moting a more sustainable environment, fol-
lowing the guidelines of the Municipal Climate 
Change Adaptation Strategy (EMAAC) outlined 
by Loulé Municipal Council.

In the space of a year, the use of the six 
charging stations for electric vehicles in 
Vilamoura has already made it possible to 
prevent the local emission of more than 43 
tonnes of carbon dioxide

Avenida Eng. João Meireles
Avenida Eng. João Meireles

37N E W SN O T Í C I A S



14

Informação sobre 
disponibilidade de 
estacionamento

Information on parking availability

A disponibilidade dos lugares de estacionamento nos parques 
públicos de Vilamoura vai passar a ser apresentada nos painéis 
com informação em tempo real sobre o tráfego automóvel

 
A Inframoura tem vindo a apostar na monitori-
zação e gestão rodoviária, com incremento de 
informação ao público, através de painéis que 
comunicam o tempo estimado de viagem ao 
centro e a indicação, sempre que possível, de 
alternativas viáveis de circulação e estacio-
namento. Este sistema de gestão e controlo 
do tráfego, composto também por semáforos 
inteligentes, já demonstrou que é possível 
reduzir substancialmente a pressão automó-
vel no centro, sobretudo no verão. A estas 
soluções já implementadas para melhorar as 
condições de circulação, acessibilidade e es-
tacionamento em Vilamoura, junta-se agora a 
instalação de dispositivos de monitorização 
de parques de estacionamento, através de 

espiras de deteção e da análise e deteção em 
formato vídeo. Numa perspetiva de integra-
ção, a informação gerada será centralizada no 
sistema integrado de gestão de tráfego que, 
por sua vez, comunicará a disponibilidade dos 
vários parques com os painéis de informação 
já instalados, bem como com um conjunto de 
novos suportes dedicados à informação sobre 
a disponibilidade de estacionamento na peri-
feria próxima ao centro. O projeto visa ainda, 
numa fase posterior, a integração da informa-
ção sobre a disponibilidade de estacionamen-
to nas áreas de estacionamento tarifado, cuja 
exploração é realizada pela empresa munici-
pal Loulé Concelho Global, E.M.
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Inframoura has been investing in road moni-
toring and management, providing increased 
information to the public, through panels that 
communicate the estimated time of travel to 
the centre and the indication, whenever possi-
ble, of viable transit and park-
ing alternatives. This traffic 
management and control 
system, also featuring smart 
traffic lights, has already 
proved that car pressure 
can be substantially reduced 
in the centre, especially in 
summer. In addition to these 
solutions already implemented to improve traf-
fic movement, accessibility and parking condi-
tions in Vilamoura, car park monitoring devices 
are now being installed, in the form of detection 
loops and video format analysis and detection. 
The information generated will be centralised 

in the integrated traffic management system, 
which, in turn, will communicate the availability 
of spaces in the various car parks to the infor-
mation panels already installed, as well as to a 
series of new devices dedicated to information 

on the availability of parking in the outskirts 
near the centre. The project also aims, at a lat-
er stage, to integrate information on the avail-
ability of spaces in paid parking areas, which 
are operated by the municipal company Loulé 
Concelho Global, E.M.

Parque de Estacionamento Melvin Jones
Melvin Jones Car Park

The availability of parking spaces in Vilamoura’s 
public car parks is going to be presented on 
panels with real-time information on car traffic.
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Inclusive
Vilamoura

Desenvolvido por:
Disponível
gratuitamente:

A city guide for all
Inclusive Vilamoura é uma aplicação 
singular no auxílio a pessoas com 
de�ciência visual e com di�culdades de 
mobilidade, apoiando na sua deslocação 
e relacionamento com os espaços.
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Nova app
para Invisuais

New app for blind people

A Inframoura e a Marina de Vilamoura uniram-se na 
criação de uma aplicação para dispositivos móveis que 
ajuda os invisuais ou pessoas com visão reduzida, um 
projeto pioneiro que os ajuda a explorar os principais 
pontos de Vilamoura

 
Lançada em novembro no âmbito de uma 
parceria entre a Inframoura e a Marina de 
Vilamoura, a aplicação “Inclusive Vilamoura – 
a city guide for all” possibilita às pessoas com 
deficiência visual e dificuldades de mobilida-
de deslocarem-se no espaço público de forma 
intuitiva e orientada. Depois de instalada, a 
aplicação recolhe informação dos pontos de 
interesse que vão surgindo ao longo do per-
curso, transmitindo essa informação por via 
áudio aos utilizadores. Esta tecnologia inova-
dora, que é a primeira do género a ser imple-
mentada no Algarve, é uma ferramenta muito 
útil na deslocação e relacionamento destas 
pessoas com o espaço envolvente, derruban-
do barreiras e tornando Vilamoura um destino 
mais acessível. Nesta fase inicial, apenas al-
gumas artérias estão contempladas na apli-
cação mas a intenção é que, a curto prazo, se 
incluam no projeto outros pontos relevantes 

no território, como hotéis, campos de golfe e 
restaurantes. Segundo Leonel Silva, adminis-
trador da Inframoura, “com a previsível adesão 
dos privados a esta plataforma, que depois 
funcionará em várias línguas, este será mais 
um elemento diferenciador da filosofia de mo-
bilidade acessível em que Vilamoura tem sido 
pioneira”. O projeto partiu do mapeamento de 
alguns espaços públicos, marina e praias atra-
vés de GPS (Global Positioning System), com-
plementada com a tecnologia beacon, que 
consiste na colocação, em locais predefini-
dos, de pequenos dispositivos de localização 
que depois estabelecem uma ligação via blue-
tooth com os aparelhos móveis. Numa primei-
ra fase, estes pequenos dispositivos estão 
colocados nas instalações dos escritórios da 
marina, apoios de praia, sede da Inframoura e 
da Guarda Nacional Republicana. 

40 N E W SN O T Í C I A S



Inclusive
Vilamoura

Desenvolvido por:
Disponível
gratuitamente:

A city guide for all
Inclusive Vilamoura é uma aplicação 
singular no auxílio a pessoas com 
de�ciência visual e com di�culdades de 
mobilidade, apoiando na sua deslocação 
e relacionamento com os espaços.

 
Launched in November as part of a partnership 
between Inframoura and Vilamoura Marina, the 
“Inclusive Vilamoura - a city guide for all” appli-
cation enables people with visual impairment 
and reduced mobility to move around the public 
space in an intuitive and guided manner. Once 
installed, the application collects information 
on points of interest that arise along the way, 
passing on this information by audio to users. 
This innovative technology, which is the first of 
its kind to be implemented in the Algarve, is a 
very useful tool for getting around, facilitating 
the relationship these people can have with 
the surrounding space, while breaking down 
barriers and making Vilamoura a more acces-
sible destination. At this early stage, only a few 
routes have been included in 
the application, but the in-
tention, in the short term, is 
that other points of interest 
within the territory will also 
be included in the project, 
such as hotels, golf courses 
and restaurants. According 
to Leonel Silva, Inframoura 

director, “with the foreseeable subscription of 
private individuals to this platform, which will 
later work in several languages, this will prove 
another differentiating factor of the philosophy 
of accessible mobility in which Vilamoura has 
been a pioneer.” The project began with the 
mapping of some public spaces, marina and 
beaches using GPS (Global Positioning System), 
complemented with beacon technology, which 
consists of the placement, in predefined loca-
tions, of small tracking devices that then es-
tablish a connection via Bluetooth with mobile 
devices. At an early stage, these small devices 
are placed in the premises of the marina offic-
es, beach installations, Inframoura’s head of-
fice and the National Republican Guard station.

Inframoura and Vilamoura Marina have joined 
forces to create an application for mobile 
devices that helps blind people and the visually 
impaired: a pioneering project that helps them 
explore the main parts of Vilamoura.
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Reforço
de segurança

Added security

 
O policiamento de proximidade numa área 
turística como a de Vilamoura é uma priorida-
de, com a prevenção e a antecipação de pro-
blemas a ganharem destaque num conjunto 
de novas soluções de segurança, adaptadas 
às exigências de uma sociedade em evolu-
ção. A nova geração de Contratos Locais de 
Segurança, instrumento de cooperação en-
tre administração e forças de segurança, são 
um exemplo da procura por um planeamento 
adequado e ajustado ao ambiente social e 
características locais de prática de ilícitos. 
Nesse sentido, com o objetivo de reforçar o 
sentimento de segurança e dissuadir com-
portamentos ilícitos, a Inframoura iniciou um 
processo de estudo e avaliação técnica para 
a implementação de um sistema de videovi-
gilância no centro de Vilamoura. Este projeto 

visa transformar um policiamento reativo num 
policiamento pró-ativo, que permita desen-
volver uma atitude de antecipação dos proble-
mas, aumentando, deste modo, a qualidade 
da ação policial. Por outro lado, com a adoção 
deste sistema, é possível melhorar a renta-
bilização da gestão dos recursos humanos, 
aumentando a presença e visibilidade poli-
cial, o que contribui para gerar um sentimen-
to tranquilizador e, ao mesmo tempo, inibir a 
prática de ilícitos criminais, com o enfoque na 
proteção dos cidadãos. A potenciação desta 
sinergia entre videovigilância e polícia permi-
te obter uma segurança adaptada ao contexto 
social de Vilamoura, num modelo contempo-
râneo de policiamento de proximidade, foca-
do na prevenção da criminalidade.

(...) a Inframoura iniciou um processo de estudo 
e avaliação técnica para a implementação de um 
sistema de videovigilância no centro de Vilamoura.
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Community policing in a tourist area such as 
Vilamoura is a priority, with the prevention and 
anticipation of problems gaining prominence 
in a series of new security solutions, adapted 
to the demands of an evolving society. The 
new generation of Local Security Contracts, 
an instrument of cooperation between the 
management and security forces, are an ex-
ample of the quest for adequate planning 
adjusted to the social envi-
ronment and local charac-
teristics of illicit practices. 
To this end, with the aim of 
strengthening the feeling of 
security and deterring illicit 
behaviour, Inframoura has 
initiated a study and techni-
cal evaluation process for the 
implementation of a video 
surveillance system in the centre of Vilamoura. 
This project aims to transform reactive polic-
ing into proactive policing, and thus allows 
the development of an attitude of anticipating 
problems, and increases the quality of police 

action. On the other hand, with the adoption of 
this system, improvements can be made to the 
profitability of human resources management, 
increasing police presence and visibility, which 
contributes to generating a feeling of reas-
surance and, at the same time, inhibiting the 
practice of criminal activities, with a focus on 
the protection of citizens. The enhancement 
of this synergy between video-surveillance and 

the police makes it possible to obtain security 
adapted to the social context of Vilamoura, in 
a contemporary model of community policing, 
focused on crime prevention.

(...) Inframoura has initiated a study 
and technical evaluation process for the 
implementation of a video surveillance 
system in the centre of Vilamoura.

Vista aérea da Praça Cupertino Miranda
Aerial view of Praça Cupertino Miranda
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Entrevista
Interview

 
1. A reabilitação urbana tem sido uma das 
apostas em Vilamoura. Que intervenções 
destacaria?

Destacaria a 2ª fase do Passeio das Dunas que 
promove a requalificação do espaço público 
entre dois dos principais polos aglutinadores 
do turismo algarvio: Quarteira e Vilamoura. O 
objetivo desta obra é promover a melhoria da 
qualidade urbanística, bem como dignificar to-
da esta zona, promovendo um espaço público 
requalificado, que seja um polo promotor de 
fluxos entre as diversas zonas urbanas e as 
praias.
Falaria igualmente da obra de ligação viária en-
tre a Rua dos Pinheirinhos e a Quinta do Romão, 
incluindo o acesso à praia, que consiste na re-
formulação viária, estacionamento, passeios e 
faixas cicláveis ao longo das vias já existentes.
Por fim, de referir igualmente a obra de requa-
lificação da Alameda da Praia da Marina, que 
visa a acessibilidade e mobilidade para todos, 
o desenvolvimento urbano sustentável e inte-
grado e, claro, o desenvolvimento turístico.
Todas estas obras já arrancaram e irão, com 
certeza, ter um impacto muito positivo na vida 
de quem vive ou visita Vilamoura.

2. Vilamoura e Quarteira vão ficar mais pró-
ximas quando estiver concluída a segunda 
fase do Passeio das Dunas. Do seu ponto 
de vista, que valor acrescido este projeto 
trará para aquele que é um dos principais 
polos urbanos e turísticos da região?

Trata-se de um projeto estruturante e que é 
considerado um exemplo em termos de reabi-
litação urbana. É mais um passo para a requa-
lificação urbanística da Zona Costeira Poente 
de ligação de Quarteira a Vilamoura. A ideia 
é dar continuidade ao Passeio, desde a zona 
do Hotel Crowne Plaza à Marina de Vilamoura, 
ou seja, desde o primeiro apoio de praia até à 
ribeira de Quarteira. No fundo, o que se pre-
tende é a devolução do espaço público qua-
lificado com valores ambientais, conviviais, 
de fruição da natureza, sem massas de cons-
trução, de descompressão de construção 
urbana. É uma requalificação que é sinónimo 
também de renaturalização. Embora este tro-
ço entre já numa fase urbanizada dentro de 
Vilamoura, bastante antiquada, carenciada 
de ordenamento e embelezamento, a filoso-
fia não deixa de ser essa, fruir a vida, fruir a 
natureza em espaços abertos, onde é possível 

A inframoura tem realizado um trabalho exemplar 
(...), nomeadamente com a implementação da 
estratégia para a redução de perdas de água
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Vitor Aleixo – Presidente da Câmara Municipal de Loulé
Vitor Aleixo – The mayor of Loulé

(por by Hélio Ramos)

conversar, passear com a família, sentir uma 
proximidade com o mar.
Tal como aconteceu na primeira fase, a requa-
lificação ambiental da zona passa pela recu-
peração da estrutura dunar, pela utilização de 
materiais duráveis, preferencialmente locais, 
e pela utilização de energias alternativas para 
o sistema de iluminação.
Cria-se assim um espaço requalificado, pro-
motor das circulações pedonais e cicláveis, 
com mobiliário urbano valorizado, com pos-
sibilidade de integração de valências tempo-
rárias (espaços de jogo, exposições, eventos 
musicais, etc.) ou mais permanentes como o 
futuro Mercado, previsto na terceira fase, o 
estacionamento ou o novo acesso ao areal.

3. Quais as principais realizações no último 
ano em Vilamoura no que concerne à política 
municipal para as alterações climáticas?

A inframoura tem realizado um trabalho exem-
plar neste campo, nomeadamente com a im-
plementação da estratégia para a redução de 
perdas de água (Água não faturada). Espera-
se que o valor total para o ano de 2019 se si-
tua abaixo dos 11% (média nacional sendo de 

30%). No campo da sustentabilidade realizou-
-se, em parceria com a Associação Almargem, 
uma campanha de consumo da água da tor-
neira, que incluiu ações de sensibilização 
junto da comunidade escolar; procedeu-se 
igualmente à instalação de bebedouros públi-
cos na Avenida Tivoli e na rotunda Cupertino 
de Miranda, que permitiram reduzir o consu-
mo de cerca de 75.758 garrafas de plástico de 
0,33 litros (segundo dados apurados, entre 
março e outubro). 
A realização da exposição da photo Ark, da 
National Geographic, que teve cerca de 18.000 
visitas, também pretendeu alertar para o de-
saparecimento das espécies devido aos pro-
blemas do clima. 
No setor energético, instalaram-se painéis fo-
tovoltaicos nos sistemas de armazenamento 
e distribuição de água.
A própria Inframoura renovou a sua frota de 
automóveis, com viaturas elétricas.
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4. No que toca à mobilidade, num projeto 
conjunto da Inframoura e Marina, foi lançada 
recentemente a app “Inclusive Vilamoura – A 
city guide for All”. De que forma este poderá 
ser mais um passo para explorar um novo ni-
cho de turistas?

Esta aplicação visa dotar o espaço público de 
Vilamoura de uma ferramenta singular que 
auxilia pessoas cegas e com dificuldades de 
mobilidade.
Este projeto incluiu o mapeamento de alguns 
espaços públicos, Marina e praias, através de 
tecnologia GPS complementada com a tecno-
logia beatcon nas instalações dos escritórios 
da Marina, apoios de praia, sede da Inframoura 
e da Guarda Nacional Republicana.
Assim, paralelamente à requalificação do es-
paço público com uma visão humanizada e 
inclusiva, este projeto pioneiro constitui mais 
uma iniciativa de valor acrescentado para a 
qualidade da experiência na vivência do espa-
ço público e serviços de Vilamoura.
Pretende-se muito em breve incluir na apli-
cação outras valências relevantes para o ter-
ritório tais como hotéis, campos de golfes e 
restaurantes, por exemplo.
Esta aplicação móvel mereceu nota positiva 
da parte da Secretária de Estado da Inclusão 
das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia 
Antunes. Consideramos assim que a par da 
criação da Estação Náutica de Vilamoura, que 
tem como um dos principais objetivos a me-
lhoria das acessibilidades para os utentes de 
mobilidade condicionada, a implementação 
de medidas que valeram a atribuição do galar-
dão de praias acessíveis às zonas balneares 
de Vilamoura, Quarteira, Forte Novo, Loulé 
Velho, Vale do Lobo e Garrão Poente, este no-
vo projeto irá contribuir para o bem-estar de 
muitos munícipes e poderá reforçar o papel 
deste polo turístico junto de um nicho de mer-
cado específico: turistas que procuram um 
destino acessível em termos de mobilidade no 
espaço público.

5. Que impacto terá o projeto ABC Loulé Active 
Life Health & Research em Vilamoura para on-
de está prevista a construção de um dos dois 
edifícios que fazem parte deste projeto?

O polo de Vilamoura estará focado nos cui-
dados de saúde e no turismo. Por isso, será 
criado o Centro Active Life, «de promoção da 
vida ativa». Tratar-se-á de um Centro em que 
as pessoas poderão fazer a sua reabilitação 
osteoarticular, ajudando-as a movimentar-se, 
mas também aproveitando os espaços livres e 
o bom tempo que temos no Algarve.
Esta será uma oferta pública, com outra parti-
cularidade: a ligação com a hotelaria.

Desta forma, promoveremos o turismo de 
saúde e a própria economia regional, crian-
do algo diferenciador, que fará com que este 
destino seja cada vez mais atrativo. Daí tam-
bém a escolha de Vilamoura. Neste edifício vai 
igualmente funcionar o Centro de Cuidados de 
Saúde Certificados para o Turismo que será 
um centro de informação dos próprios servi-
ços de saúde que estão devidamente certifi-
cados pelas entidades competentes.
é um projeto em prol da investigação cien-
tífica, com o intuito de resolver lacunas 
existentes na região, relacionadas com a in-
vestigação e cuidados de saúde daqueles que 
aqui residem, mas também dos milhares de 
turistas. Terá um papel muito importante para 
o desenvolvimento regional e económico da 
região, bem como para a fixação de profissio-
nais de saúde.

6. A Estação Náutica de Vilamoura é igual-
mente uma importante iniciativa da Câmara 
de Loulé, numa zona de prestígio e reconhe-
cimento internacional. Quais as valências 
desta Estação?

A Estação Náutica de Vilamoura pretende 
criar uma rede que disponha de condições 
para a prática de atividades náuticas de qua-
lidade em torno de uma oferta conjunta de 
alojamento, restauração, animação turística, 
ensino, saúde e bem-estar, cultura, desporto 
e outras atividades e serviços de apoio à náu-
tica, atraindo turistas e comunidade local.
A oferta da Estação Náutica conta atualmente 
com 64 empresas/entidades, permitindo atra-
vés da colaboração e cooperação de todos, a 
criação de um produto turístico integrado.
Embora o conceito da estação náutica seja re-
cente, a infraestrutura “Marina de Vilamoura” 
é a mais antiga de Portugal no que concerne 
à oferta de um conjunto vasto e completo de 
atividades e serviços em torno de um recur-
so náutico altamente privilegiado pelo Mar e 
pela Natureza que o envolve, sendo capaz de 
criar experiências diversificadas e integradas e 
assim permitir que usufrua de umas férias ati-
vas quer individualmente, quer em família, com 
amigos ou até com um grupo de trabalho.
Com o desenvolvimento da Estação Náutica 
foram traçados objetivos a atingir, tais como 
a concertação entre todos os parceiros da 
Estação Náutica numa atuação conjunta; a pro-
moção, divulgação e comunicação conjunta de 
todas as infraestruturas e serviços da Estação 
Náutica; a proteção e promoção da qualidade 
ambiental; o envolvimento ativo da comuni-
dade no projeto; o combate à sazonalidade; a 
melhoria das acessibilidades para utentes de 
mobilidade condicionada; entre outros.
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1. Urban regeneration has been the focus 
of efforts in Vilamoura. What interventions 
would you highlight?

I would highlight the 2nd phase of the Passeio 
das Dunas [Dunes Promenade], which pro-
motes the redevelopment of the public space 
between two of the main centres of tourism in 
the Algarve: Quarteira and Vilamoura. The aim 
of this work is to promote the improvement of 
urban quality, as well as enhance the entire area, 
promoting a redeveloped public space, which 
acts as a hub boosting flow between the various 
urban areas and the beaches.
I would also make mention to the road connec-
tion between Rua dos Pinheirinhos and Quinta 
do Romão, including access to the beach, 
which involves the reformulation of the roads, 
parking, pavements and cycle paths along the 
existing roadways.
Finally, it is also worth mentioning improvement 
works made to the Alameda da Praia da Marina, 
aimed at ensuring accessibility and mobility for 
all, sustainable and integrated urban develop-
ment and, of course, tourism development.
All these works are already underway and will 
certainly have a very positive impact on the lives 
of those who live or visit Vilamoura.

2. Vilamoura and Quarteira will be closer 
when the second phase of the Passeio 
das Dunas is completed. From your point 
of view, what added value will this project 
bring to what is one of the region’s main ur-
ban and tourist centres?

This is a structuring project that is considered 
an example in terms of urban regeneration. It 
represents another step towards the urban 
redevelopment of the West Coastal Area, con-
necting Quarteira to Vilamoura. The idea is 
to continue the promenade, from the area by 
the Crowne Plaza Hotel to 
Vilamoura Marina, that is to 
say, from the first beach sup-
port facility to the Ribeira de 
Quarteira. Basically, the aim 
is to hand back the public 
space redeveloped with en-
vironmental, user-friendly 
values, for the enjoyment of 
nature, without construc-
tion masses or of decompression of urban 
construction. This is a redevelopment project 
that is also synonymous with re-naturalisation. 
Although this stretch is now entering quite an 
outdated urbanised phase in Vilamoura, lack-
ing in planning and embellishment, the phi-
losophy remains just this, enjoying life, enjoying 
nature in open spaces, where you chat, walk 
with the family, and feel close to the sea.

Just as happened in the first phase, the envi-
ronmental redevelopment of the area involves 
the renovation of the dune structure, the use of 
durable materials, preferably local, and the use 
of alternative energies for the lighting system.
A redeveloped space is thus created, promoting 
pedestrian and cycle movement, with improved 
urban furniture, with the possibility of integra-
tion of temporary resources (play areas, exhi-
bitions, music events, etc.) or more permanent 
ones, such as the future market, planned in the 
third phase, parking or the new access to the 
beach.

3. What have been the main achievements in 
Vilamoura last year with regard to the munici-
pal policy on climate change?

Inframoura has been doing exemplary work in 
this field, in particular with the implementa-
tion of the strategy for reducing water losses 
(non-invoiced water). It is estimated that the 
total value for 2019 will be below 11% (where the 
national average is 30%). In the field of sustain-
ability, in partnership with the Almargem as-
sociation, a tap water drinking campaign was 
carried out, which included awareness-raising 
actions in the school community; public drink-
ing fountains were also installed on the Avenida 
Tivoli and at the Cupertino de Miranda round-
about, which reduced consumption by around 
75,758 0.33-litre plastic bottles (according to 
data collected, between March and October). 
The National Geographic photography exhibi-
tion ‘Ark’, which welcomed some 18,000 visitors, 
also aimed to draw attention to the disappear-
ance of species due to climate problems. 
In the energy sector, photovoltaic panels were 
installed in water storage and distribution 
systems.
Inframoura itself has renewed its fleet of ve-
hicles, with electric vehicles.

Inframoura has been doing exemplary 
work (...), in particular with the 
implementation of the strategy for 
reducing water losses
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Centre for Tourism Certified Healthcare, which 
will be an information centre for the actual 
health services that are duly certified by the 
competent authorities.
This project works in the interests of scien-
tific research, with the aim of filling gaps felt 
in the region, related to research and health-
care of people who live here, but also of thou-
sands of tourists. It will play a very important 
role in the regional and economic development 
of the region, as well as in bringing in health 
professionals.

6. The Vilamoura Nautical Station is also an 
important initiative of Loulé Council, in an area 
of prestige and international recognition. What 
are the facets of this Station?

The intention of the Vilamoura Nautical Station 
is to create a network with the right condi-
tions for practicing quality nautical activities, 
backed by a choice of accommodation, restau-
rants, tourist activities, education, health and 
wellbeing, culture, sports and other activities 
and services supporting nautical sports, at-
tracting tourists and the local community.
The Nautical Station currently has 64 com-
panies/entities, all of which collaborate and 
cooperate to create a comprehensive tourism 
product.
Although the concept of the nautical station 
is recent, the “Vilamoura Marina” facility is the 
oldest in Portugal with regard to offering a vast 
and comprehensive series of activities and ser-
vices for a nautical resource highly privileged 
by the sea and the nature that surrounds it, and 
which is able to create diverse and comprehen-
sive experiences, thus allowing people to enjoy 
an active holiday either individually, with family, 
with friends or even in groups from work.
With the development of the Nautical Station, 
goals were set to be achieved, such as the con-
certed effort from all partners of the Nautical 
Station in a joint action; the promotion, dis-
semination and joint communication of all the 
facilities and services of the Nautical Station; 
the protection and promotion of environmental 
quality; the active involvement of the commu-
nity in the project; the fight against seasonal-
ity; the improvement of accessibility for users 
with reduced mobility; among others.

4. With regard to mobility, in a joint project 
between Inframoura and Vilamoura marina, 
the “Inclusive Vilamoura - A city guide for All” 
app was recently launched. How can this be 
another step towards harnessing a new niche 
of tourists?

This application aims to provide Vilamoura’s 
public space with a unique tool that helps blind 
people and people with mobility issues.
This project included the mapping of some pub-
lic spaces, the marina and beaches, through 
GPS technology complemented with beacon 
technology in the marina’s offices, beach sup-
port facilities, Inframoura’s head offices and 
the National Republican Guard station.
Thus, in parallel with the redevelopment of the 
public space with a humanised and inclusive 
vision, this pioneering project represents yet 
another initiative improving the quality of expe-
riencing Vilamoura’s public space and services.
The intention for the very near future is to 
include other important aspects within the 
territory such as hotels, golf courses and res-
taurants, for example.
This mobile application was eagerly welcomed 
by the Secretary of State for the Inclusion of 
People with Disabilities, Ana Sofia Antunes. We 
thus believe that, together with the creation 
of the ‘Vilamoura Nautical Station’, one of the 
main goals of which is to improve accessibility 
for users with reduced mobility, the implemen-
tation of measures that have led to the attri-
bution of the accessible beach award to the 
bathing areas of Vilamoura, Quarteira, Forte 
Novo, Loulé Velho, Vale do Lobo and Garrão 
Poente, this new project will contribute to the 
wellbeing of many citizens and may strengthen 
the role of this tourist centre in a specific niche 
market: tourists looking for an accessible des-
tination in terms of mobility in the public space.

5. What impact will the ABC Loulé Active Life 
Health & Research project have in Vilamoura, 
with the planned construction of one of the 
two buildings that are part of this project?

The Vilamoura centre will be focused on 
healthcare and tourism. As such, the Active 
Life Centre will be created, “promoting active 
living”. This will be a centre where people can 
do their osteoarticular rehab, helping them to 
get around, but also taking advantage of the 
open spaces and the good weather we have in 
the Algarve.
This will be a public service, with another spe-
cific characteristic: its connection with the 
hotel industry.
Accordingly, we will promote health tourism at 
the same time as the region’s economy, creat-
ing something unique, adding to the appeal 
of this destination. Hence, also, the choice 
of Vilamoura. This building will also have the 

Vitor Aleixo – Presidente da 
Câmara Municipal de Loulé

Vitor Aleixo – The mayor of Loulé
(por by Hélio Ramos)
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Livro “Vilamoura: Outros 
Olhares, Novas Histórias”
“Vilamoura: Outros Olhares, 
Novas Histórias” book
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Breves
Briefs

Semana Europeia 
da Prevenção de 
Resíduos
European Week for 
Waste Reduction

Decorreu entre 16 e 24 de novembro 
a Semana Europeia da Prevenção de 
Resíduos, evento ao qual a Inframoura 
tomou a iniciativa de aderir como entidade 
coordenadora do Algarve. O evento decorre 
anualmente na Europa com o objetivo de 
sensibilizar a população para a problemática 
dos resíduos, com o foco dirigido para 
a prevenção. Nesse âmbito, a empresa 
organizou um conjunto de ações para lançar 
o alerta sobre a necessidade de reduzir a 
produção de resíduos, através de medidas 
simples, que permitem mudar hábitos diários 
instalados. Entre as ações realizadas, a 
Inframoura organizou o seminário “Mude 
os seus hábitos, reduza os seus resíduos”, 
evento que incluiu a realização de palestras e, 
também, uma área de expositores com peças 
elaboradas por alunos e artistas, através 
da reutilização de resíduos. Na Marina de 
Vilamoura foi possível ao público de todas 
as idades visitar um Veículo de Educação 
Ambiental equipado com jogos multimédia 
e filmes 3D sobre os principais aspetos da 
recolha, triagem e valorização dos resíduos 
urbanos. Esta unidade móvel pertence à 
Algar, empresa responsável pela valorização 
e tratamento de resíduos nos 16 concelhos da 
região e uma das parceiras da iniciativa.

1

 
Símbolo desenvolvido 
para a campanha
Symbol developed for 
the campaign

European Week for Waste Reduction took 
place November 16-24. In response Inframoura 
stepped up to the plate by signing up as 
the Algarve’s coordinating body. The event 
takes place annually in Europe with the aim 
of raising awareness of the issue of waste, 
with a focus on reduction. To this end, the 
company organised a series of actions to 
sound a warning about the need to reduce the 
production of waste, through simple measures 
that allow you to change daily habits. The 
actions carried out included the “Change your 
habits, reduce your waste” seminar, an event 
organised by Inframoura that included lectures 
and also featured an area for exhibitors, 
showing pieces made with reused waste by 
students and artists. In Vilamoura Marina 
members of the public of all ages were able 
to visit an Environmental Education Vehicle 
equipped with multimedia games and 3D films 
covering the main aspects of the collection, 
sorting and recovery of urban waste. This 
mobile unit belongs to Algar, the company 
responsible for collecting and treating waste in 
the 16 municipalities of the region and one of 
the partners of the initiative.

51B R I E F SB R E V E S



Toponímia Vila Sol
Vila Sol Place Names

Em parceria com a Câmara de Loulé, a 
Inframoura desenvolveu um trabalho de 
fundo na organização do território de Vila 
Sol, com a atribuição de 29 novos topónimos 
a ruas do empreendimento. O poeta algarvio 
António Aleixo, o Nobel da Literatura José 
Saramago, o treinador britânico de futebol 
Bobby Robson ou o rei poeta Al-Mutamid são 
algumas das personalidades que dão nome 
a artérias localizadas no Vila Sol. Para além 
da dimensão de perpetuação de figuras e 
acontecimentos históricos, a toponímia e a 
numeração de polícia são dois instrumentos 
fundamentais para a organização territorial e 
qualidade de vida dos cidadãos, permitindo a 
sua orientação, assim como a chegada mais 
rápida de meios de socorro.

In partnership with Loulé Council, Inframoura 
has carried out substantial work in the 
organisation of the territory of Vila Sol, with 
the attribution of 29 new names for the streets 
within the development. Algarve poet António 
Aleixo, Nobel Prize for Literature winner José 
Saramago, British football manager Bobby 
Robson and poet king Al-Mutamid are some 
of the personalities who have lent their name 
to roads located in Vila Sol. In addition to 
the concept of keeping alive historic figures 
and events, place names and police location 
identification numbering are two fundamental 
instruments for territorial organisation and the 
quality of life of citizens, enabling them to find 
their way around, as well as ensuring the faster 
arrival of emergency vehicles.

3Exposição Photo Ark
Photo Ark Exhibition

A exposição de fotografia do fotógrafo Joel 
Sartore, da revista National Geographic, 
recebeu 17.210 visitantes de 62 países durante 
os quatro meses em que esteve em exibição 
na Marina de Vilamoura. Os portugueses 
dominaram a tabela das nacionalidades, com 
13.542 visitantes, enquanto países como a 
Turquia, China e Japão registaram apenas 
um visitante. A exposição, composta por 
80 fotografias de animais de todo o mundo, 
12 das quais captadas em Portugal, foi 
criada com o objetivo sensibilizar o público 
para a conservação das espécies em vias 
de extinção. O projeto da “Arca de Noé” de 
Joel Sartore começou em 2005, quando 
começou a fotografar espécies em cativeiro 
para documentar a sua existência, antes que 
desaparecessem do planeta.

The photography exhibition by photographer 
Joel Sartore, from National Geographic 
magazine, welcomed 17,210 visitors from 
62 countries during the four months it was 
on show at Vilamoura Marina. Portuguese 
dominated the table of nationalities, with 
13,542 visitors, while countries such as Turkey, 
China and Japan registered just one visitor. 
The exhibition, consisting of 80 photographs 
of animals from around the world, 12 of which 
were taken in Portugal, was created with the 
aim of raising public awareness about the 
conservation of endangered species. Joel 
Sartore’s “Noah’s Ark” project began in 2005, 
when he started photographing species in 
captivity to document their existence, before 
they disappeared from the planet.

2
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Parque Melvin Jones
Melvin Jones Park

Vilamoura dispõe agora de mais 164 lugares 
de estacionamento junto ao centro, 
com a inauguração de um parque de 
estacionamento gratuito, conta também com 
10 lugares de estacionamento para bicicletas. 
A infraestrutura foi criada com o propósito 
de mitigar o tráfego de acesso ao centro da 
cidade e atenuar a circulação automóvel da 
zona mais movimentada de Vilamoura. Com 
o aumento da oferta de estacionamento, 
os automobilistas passam agora a ter uma 
alternativa na periferia próxima ao centro, 
o que é vantajoso, sobretudo, nos meses de 
verão.  O projeto incluiu também o arranjo de 
toda a área envolvente, tendo sido construído 
um passeio exclusivamente pedonal de perfil 
plano na Rua Melvin Jones, para promover 
todos os tipos de mobilidade no interior do 
parque. 

Vilamoura now has a further 164 car parking 
spaces next to the centre, with the opening 
of a free car park, and 10 parking spaces for 
bicycles. The infrastructure was created with 
the purpose of alleviating traffic accessing 
the town centre and easing car traffic in the 
busiest area of Vilamoura. With the increase 
in parking places, motorists now have the 
advantage of an alternative on the outskirts 
of the centre, of particular benefit in summer 
months.  The project also included work to the 
entire surrounding area, with the construction 
of a flat profile walkway, exclusively for 
pedestrian use, on Rua Melvin Jones, to 
promote all types of mobility within the park.

Lançado novo livro 
sobre Vilamoura
New book about Vilamoura 
launched

Desde o sonho tornado realidade do seu 
fundador, Arthur Cupertino de Miranda, há 
pouco mais de meio século, até hoje, muitos 
foram aqueles que ajudaram a construir 
Vilamoura. Inspirada no território e nas 
estórias das gentes que nele habitam, a 
Inframoura lançou,  em dezembro, um novo 
livro sobre Vilamoura, no qual se desfiam 
sonhos, sentimentos e histórias de vida, 
refletidos em palavras e imagens. Entre 
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 narrar esta história. Todos fazem 
parte de Vilamoura e são eles quem faz deste 
um lugar com memória e identidade.

From the dream come true of its founder, 
Arthur Cupertino de Miranda, just over half 
a century ago, to today, many people have 
helped to build Vilamoura. Inspired by the 
territory and stories of the people who inhabit 
it, in December Inframoura launched a new 
book about Vilamoura, in which dreams, 
feelings and life stories are unravelled, 
reflected in words and images. Between 
projects that come into being and grow, 
customs and traditions that are kept alive, or 
left behind, who better than its “locals” to tell 
this story. They are all part of Vilamoura and 
they are the ones who make this a place with 
memory and identity.

4
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