Esclarecimento
Gestão do estacionamento na Praia do Ancão - Almancil
A Loulé Concelho Global, Empresa Municipal, tem por missão gerar valor social,
económico e ambiental através da prestação de serviços aos cidadãos, que contribuam
para o desenvolvimento económico local, para o crescimento da qualidade de vida e
para o desenvolvimento sustentável do concelho de Loulé.
A Quinta do Lago, na Freguesia de Almancil, é uma localidade inserida em pleno Parque
Natural da Ria Formosa de elevada e distinta procura turística, com especial incidência
na época balnear que corresponde ao período entre 1 de junho e 30 de setembro.
A fragilidade e necessidade de proteção dos ecossistemas, a capacidade limitada de
carga que o território comporta e as necessárias intervenções para o ordenamento do
território e gestão do espaço público nesta localidade, são preocupações permanentes
nas decisões das autoridades locais e dos agentes económicos.
A proximidade a praias, a serviços públicos e a uma forte e dinâmica atividade comercial,
são elementos âncora que motivam uma significativa circulação automóvel nesta
localidade e, como consequência, uma necessidade de otimização na gestão da procura
e da oferta de estacionamento.
Nesse sentido, o Regulamento Específico de Estacionamento Controlado da Zona 06 Quinta do Lago (Almancil) foi aprovado por unanimidade em Reunião de Câmara no
passado dia 9 de dezembro de 2020. Depois foi submetido a deliberação na Assembleia
Municipal de Loulé no passado dia 3 de maio, após 30 dias de audiência pública prévia
sem qualquer pronúncia. Na Assembleia Municipal o Regulamento foi aprovado por
maioria com um voto de abstenção.
O Regulamento aprovado é um contributo para a organização e gestão do
estacionamento, criando condições para a necessária rotatividade, evitando o

estacionamento abusivo e proibido, contribuindo para uma maior segurança dos seus
utilizadores, bem como, uma melhor circulação viária no acesso aos serviços, comércio
e praias.
A gestão dos 437 lugares de estacionamento no acesso à Praia do Ancão irá contemplar
uma área controlada e sujeita a pagamento de taxa e uma área de acesso totalmente
livre e gratuito.
Como oferta gratuita estarão disponíveis 241 lugares, perfazendo 55% do total da
oferta. Destes e no que concerne a lugares com reserva específica de uso, estão
contemplados: 16 lugares de mobilidade reduzida, 5 lugares para cargas e descargas e
14 para outros fins como sejam motociclos, forças de segurança e viaturas de
emergência médica.
Para uma maior garantia de lugares disponíveis e para promover uma maior rotatividade
no acesso à praia, serão controlados um total de 196 lugares de estacionamento.
As tipologias de uso e o zonamento dos lugares de utilização gratuitos e pagos estão
representados na figura seguinte.

