


Empresa Municipal que tem por objeto social: 
 
1. Promoção, gestão e fiscalização do estacionamento público urbano. 

 
2. Promoção e gestão dos transportes de passageiros. 

 
3. Promoção, gestão, manutenção e exploração do Mercado Municipal de 

Loulé. 



Visão 
Criar uma nova era de sustentabilidade para melhorar a qualidade de vida 
dos atuais e futuros munícipes do Concelho de Loulé. 

 
Missão 
Prestar um Serviço Público inovador, orientado por critérios de 
sustentabilidade, gerando valor social, económico e ambiental. 

 
Valores 

• Sustentabilidade 
• Excelência e Inovação 
• Identidade 
• Rigor 
• Conciliação 







• 111 anos: inaugurado a 27 de Junho de 1908. 

 
• 1.175 m2 de área de venda 

 
• 202 espaços comerciais 

• 90 bancas 
• 29 lojas 
• 83 terrados 







 Projeto Eficiência Energética no Mercado 
 

• 234 painéis fotovoltaicos na sua cobertura. 
 

• Redução de consumo energético de 68.286,45 kWh/ano –> 10.249,97€/ano. 
 

• Redução de gases de efeito de estufa de 46,78 toneladas anuais.  







 Projeto Praça de Restauração para iniciar em Setembro de 2019 





 Lugares de estacionamento geridos na via pública 
 

• Loulé: 642 
• Quarteira: 187  
• Vilamoura: 552 
• Vale do Lobo: 524 

TOTAL: 1.905 lugares 



Gerimos 3 parques de estacionamento: 
• Parque de Estacionamento Municipal de 

Loulé. 
• Parque de Estacionamento Quinta do Lago 

Praia. 
• Parque de Estacionamento Quinta do Lago 

Shopping. 



Transportes Públicos Urbanos 
 

• 216.600 passageiros transportados em 2018. 

• 20.368 circulações em 2018. 
• Veículos com combustível norma Euro6. 
• WiFi, ar condicionado, acesso mobilidade reduzida em todas as viaturas. 







Certificações 
 

• ISO 9001 – Qualidade 

 
 

• ISO 14001 – Ambiente 

 
 

• NP 4552:2016 – Conciliação (11 Junho) 



Inquérito aos colaboradores – Janeiro 2019 
 



Respostas dos colaboradores – Janeiro 2019 
 

• Horário flexível 
• Banco de horas 
• Protocolos com CML e empresas locais 
• Seguro de saúde 
• Dia de aniversário do colaborador 
• … 

 



Medidas de Conciliação da vida profissional, pessoal e familiar 
 
• Dispensa do trabalho no dia de aniversário do colaborador. 

 
• Seguro de saúde para todos colaboradores. 

 
• Dispensa da tarde para acompanhamento do aniversário dos filhos, até aos 

12 anos. 
 

• Possibilidade de troca de folgas e horários de trabalho. 
 
 
 



Medidas de Conciliação da vida profissional, pessoal e familiar 
 
• Dispensa da manhã para acompanhamento dos filhos no primeiro dia de 

aulas, até ao 2º ciclo. 
 

• Protocolos de descontos comerciais com creches, hospitais, clínicas, 
ginásios e estabelecimentos do comércio tradicional. 
 

• Criação de uma biblioteca coletiva. 
 

• Criação de uma fonoteca coletiva. 



Medidas de Conciliação da vida profissional, pessoal e familiar 
 
• Acumulação de tempo de trabalho até ao máximo de 4 horas mensais, 

para utilizar durante o mês seguinte. 
 

• Atribuição do horário de trabalho de 37,5 horas semanais. 
 

• Dispensa de uma tarde por ano, exclusivamente no dia de aniversário do 
ascendente, cônjuge ou dependente. Esta dispensa só é válida caso opte 
por não acompanhar os dependentes. 
 



Medidas de Conciliação da vida profissional, pessoal e familiar 
 

 
• Boas práticas laborais 
• Apoio profissional 
• Desenvolvimento pessoal 
• Acesso a Serviços 
• Benefícios 
 



Inquérito aos colaboradores – Maio 2019 
 



Inquérito às famílias– Maio 2019 
 



11 de Junho 2019 - Certificação da LCG na NP 4552:2016 
 



Muito obrigado, 
Boas Festas! 


