
Sessão Informativa URBACT 
27 de setembro | CCDR Algarve | Faro

Tiago Guadalupe

Câmara Municipal de Loulé (Coordenador Projetos Europeus e Desportivos)



São 10 as cidades que integraram o projecto europeu
“VITAL CITIES – MAKE YOU ACTIVE”

Loulé é Lead Partner do projecto

 LOULÉ (Portugal)   BIRMINGHAM (Reino Unido)

 KRAKOW (Polónia)  BURGAS (Bulgária)

 USTI NAD LABEM (Chéquia)  LIEPÄJA (Letónia)

 VESTFOLD COUNTY (Noruega) SIBENIK (Croácia)

 BUDAPEST -13º Distrito (Hungria)  RIETI (Itália)

“VITAL CITIES – MAKE YOU ACTIVE”



“VITAL CITIES – MAKE YOU ACTIVE”

Principais objetivos

 A promoção de estilos de vida ativos e saudáveis
 A luta contra o estilo de vida sedentário
 O envelhecimento activo
 Fomentar a coesão social (combate à exclusão social)

O nosso objetivo foi (é) combater a exclusão social ao requalificar
espaços em áreas residenciais, especialmente as áreas mais
desfavorecidas, usando o poder e a linguagem comum do desporto e
da actividade física através de acções urbanas inovadoras,
equipamentos físicos diversos e serviços melhor organizados e
projectados para responder às necessidades da comunidade.



Integrated Action Plan
Process

Assessment / 
Evaluation

Defining 
problems

Mapping 
stakeholders

Gathering 
evidence

Defining 
resources

Defining 
expected 

results

Generating 
ideas

Defining actions

Action 

Planning 

Cycle

O que é o Plano de Ação?

Um Plano de Ação é um documento que define as

ações a serem implementadas, abrangendo os

prazos planeados, responsabilidades de

implementação, custos, fontes de financiamento,

avaliação de riscos das ações etc.

Com este IAP pretende-se elaborar um Plano de

Ação Local. Será um documento dinâmico e

interativo a ser utilizado pelo município e parceiros

locais.

Não sendo um documento vinculativo, deve ser

considerado como uma ferramenta de

planeamento orientadora, que permite identificar

de forma clara, os problemas e as respostas a

esses problemas.



INTERVENÇÕES | ESTRUTURAIS

As intervenções estruturais previstas foram em 2 áreas alvo específicas:

Áreas, consideradas carenciadas, com mais problemas de exclusão social, com mais
necessidades económicas, sociais, educacionais e desportivas:

A1) ZONA ENVOLVENTE À ABELHEIRA E AMENDOEIRA (em Quarteira)

A3) RUAS COPPINGEN E STUTTGART (em Quarteira)



ZONA  ENVOLVENTE  À 

ABELHEIRA  E  AMENDOEIRA

- Nesta área de intervenção, 

pretende-se criar uma ligação 

entre os dois bairros que 

permita recuperar toda a área 

para que possa ser aproveitada 

integralmente pela população

- Investimento: 417.000,00€ 

INTERVENÇÕES | ABELHEIRA E AMENDOEIRA



INTERVENÇÕES | RUAS COPPINGEN E STUTTGART

RUAS COPPINGEN e 

STUTTGART

- Uma área densamente povoada 

no coração da cidade de Quarteira. 

Criação de um espaço verde, 

arborizado, com equipamentos de 

outdoor fitness e espaço infantil 

que ficarão ao serviço da 

população, com o objectivo de 

estimular a actividade física e a 

vida social.

- Investimento: 240.000,00€



INTERVENÇÕES | FUNCIONAIS

A interligação e a cooperação entre todas as partes envolvidas (Câmara Municipal e
Parceiros Locais) levaram à criação de vários eventos/programas gratuítos:

B1) EVENTOS DESPORTIVOS

B2) CONFERÊNCIAS/SEMINÁRIOS

B3) OUTROS EVENTOS



INTERVENÇÕES | FUNCIONAIS



Healthy Cities

São 9 as cidades que integraram o projecto europeu
“HEALTHY CITIES”

VIC (Espanha) foi Lead Partner do projecto

 LOULÉ (Portugal)   ANYKSCIAI (Lituânia)

MALTA (Malta)  BRADFORD (Inglaterra)

 PäRNU (Estónia)  FALERNA (Itália)

 FARKADONA (Grécia) 

 ALPHEN AAN DEN RIJN (Países Baixos) 



 A promoção de estilos de vida ativos e saudáveis
 A luta contra o estilo de vida sedentário
 O envelhecimento activo
 E fomentar a coesão social (combate à exclusão social)

O nosso objetivo era (foi) combater a exclusão social ao requalificar
espaços em áreas residenciais, especialmente as áreas mais
desfavorecidas, usando o poder e a linguagem comum do desporto e
da actividade física através de acções urbanas inovadoras,
equipamentos físicos diversos e serviços melhor organizados e
projectados para responder às necessidades da comunidade.

“HEALTHY CITIES”

Principais objetivos



03-URBACT Local Group
Loulé

Entidade Participants

Equipa coordenadora Tiago Guadalupe

Arlete Fernandes

Rita Pina

Grupo de Apoio Local (ULG)

Coordenador ULG Luis Vicente

Clube Ténis de Loulé João Brito

Let´s Go Run Rui Costa

Associação de Atletismo do 

Algarve

Rui Costa

Junta de Freguesia de 

Quarteira

Telmo Pinto

Junta de Freguesia de São 

Clemente

Carlos Filipe

Junta de Freguesia de São 

Sebastião

Analídio Correia da Ponte

Junta de Freguesia de 

Almancil

Joaquim Pinto

Ginásio Arbody Marlene Brito

Cool Runners João Serafim

Etc.

Grupo de Apoio Local URBACT (are involved):

1 – Câmara Municipal de Loulé

2 – Parceiros Locais

Os parceiros locais foram divididos em:

2a) Parceiros locais – 4 Juntas de Freguesia do Concelho de Loulé (“S.

Clemente” e “S. Sebastião em Loulé; Almancil e Quarteira).

2b) Parceiros Institucionais - “UALG” (Universidade do Algarve); “ASMAL”

(Associação de Saúde Mental do Algarve); “Existir” (Associação para a

Intervenção e Reabilitação de Populações Deficientes e Desfavorecidas);

“Centro de Saúde de Loulé”; “Unidade Operacional de Gestão de

Habitação Social”; “IPDJ” etc

2c) Clubes e Associações Desportivas (formais e informais): “CTL –Ténis

Club of Loulé”; “Clube BTT Terra de Loulé” ; “Clube de Basket de

Quarteira”; “Let’s Go Run”; “Cool Runners”; “Passadeira Vermelha”;

“Corridas à Sexta”; “Quarteira Beach Sports”, etc…



 Bicicleta roda 24 (11 unidades) 

 Bicicleta roda 20 (10 unidades)

 Bicicleta roda 16 (10 unidades) 

 Balance Bikes (40 unidades) 

 Material de proteção | capacetes (71 unidades)  

 Material de proteção |cotoveleiras e joelheiras (40 unidades)

 Material pedagógico diverso

Smale Scale Action | Bicicletas na Escola









Questões?

Obrigado pela vossa atenção 

Tiago Guadalupe | e-mail: tiago.guadalupe@cm-loule.pt


