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finanças e património
PROGRAMA DE APOIO à 
ECONOMIA LOCAL (PAEL)
A Câmara Municipal candida-
tou-se ao programa e pediu um 
empréstimo de aproximada-
mente 21 milhões de euros que 
vem permitir o pagamento de 
14 427 faturas vencidas desde 
2007.

REDuçãO DA DívIDA
Redução da dívida global do 
Município e empresas munici-
pais em cerca de 7,6 milhões de 
euros desde 2009 até setembro 
de 2012.

CONCESSãO DE TODOS 
OS quIOSquES DA  
CIDADE
Em 2012 ficou concluída a con-
cessão de todos os quiosques 
municipais. Foram criados 8 
novos postos de trabalho e um 
investimento global dos conces-
sionários na ordem dos 20.000 
euros. 

Com uma crise galopante ao 
longo do ano de 2012, com di-
ficuldades de todo o lado, mes-
mo assim, com grande poder 
de resistência, conseguimos re-
solver e ajudar a resolver mui-
tos problemas de Faro e dos 
farenses em geral.
A economia a enfraquecer e o 
Governo a apertar com os Mu-
nicípios e com todos nós, foi a 
constante do ano de 2012, em 
que muitos nunca pensávamos 
conhecer tanta dificuldade.
A intenção de reduzir o núme-
ro de freguesias, de alterar as 
competências dos Municípios, 
de lhes reduzir os dirigentes, 
pagar-lhes pior ou gerir um su-
foco derivado da chamada Lei 
dos Compromissos foram as 
angústias vividas durante todo 
o ano e com expetativas ten-
dencialmente negativas para os 
próximos tempos, por estas e 
outras razões.
A par de tudo isto, tivemos so-
bre nós o peso da dívida que 

atormenta este Município há 
já alguns anos. Conseguimos, 
mesmo com receitas diminutas 
reduzi-la um pouco e fizemos 
a candidatura a financiamen-
to das faturas vencidas, a qual 
permitirá aliviar o drama de 
centenas de fornecedores, para 
com os quais estávamos em 
falta. Consequência dos anos, 
em que neste Município se fi-
zeram despesas muito superio-
res às receitas.
Contudo 2012, fica na memó-
ria de Faro, também com al-
guns sinais positivos:
- Temos rede de águas e esgo-
tos a servir mais mil e seiscen-
tas famílias de Santa Bárbara 
de Nexe, desde os Gorjões até 
à Falfosa;
- A escola secundária Tomás 
Cabreira modernizada e am-
pliada;
- O Pavilhão Desportivo da 
Penha finalmente ficou quase 
pronto e perto dele a imponen-
te sede do Moto Clube de Faro 
concluída antes da grande con-
centração de motos;
- O Parque de Lazer das Figu-
ras está mais apetecível, com 

novos equipamentos;
- O ginásio do edifício do Mer-
cado Municipal ficou pronto e 
vai ajudar em muito os clubes 
e os seus atletas;
- A Cidade Velha ou Vila Aden-
tro tem novos estabelecimen-
tos e outros em obra, ganhan-
do nova vida, contrariando o 
abandono de tempos passados;
- Nasceram novas unidades de 
alojamento turístico e novos 
equipamentos sociais priva-
dos. Pequenos hotéis urbanos, 
unidades de turismo no campo, 
uma residência para idosos na 
Lejana, uma nova unidade de 
cuidados continuados inten-
sivos em Estoi e um lar resi-
dencial (paralisia cerebral) no 
Montenegro;
- Ordenou-se melhor o esta-
cionamento no casco urbano 
central, garantindo melhores 
condições aos residentes;
- Fomos dando nomes aos ar-
ruamentos e numerando os 
prédios, num trabalho neces-
sário, mas com muitos anos de 
atraso;
- Na ilha da Culatra já temos 
códigos postais de Faro, posto 

de internet gratuito e as crian-
ças nas escolas de Faro, refor-
çando as ligações à sede do seu 
concelho;
- Melhorou-se a sinalização ur-
bana e já não temos quiosques 
abandonados;
- Por sua vez o centenário pro-
blema do Arneiro, Matalobos e 
Vale da Venda ficou finalmen-
te resolvido, nos limites com 
Loulé.
- E de excelentes iniciativas de 
privados nasceram mais áreas 
de serviço, barcos turísticos e 
novas lojas na baixa.
Estes e outros aspetos marcam 
positivamente Faro em 2012. 
Foi obra de todos nós.
O ano de 2013 não se afigura 
nada fácil para ninguém, mas 
pelo menos, contamos ver con-
cluídos novos melhoramentos 
vitais:
- a variante norte que espera-
mos seja retomada em breve;
- a escola João de Deus (antigo 
liceu) remodelado;
- uma nova escola básica na 
Lejana;
- novas redes de águas e de 
esgotos em várias freguesias, 

mas especialmente em todo o 
território desde Bordeira até 
aos Salgados, passando por Es-
toi e pela Conceição.
E desejamos muito, a bem de 
todos, conseguir o empréstimo 
para pagar cerca de 30 milhões 
de euros de faturas vencidas, 
algumas com muitos anos.
Nestes tempos difíceis conse-
guir realizar algo, só com mui-
to trabalho, muita persistência, 
lutando contra obstáculos por 
todo o lado.
As atividades culturais e des-
portivas que o concelho conse-
gue realizar, com pouco inves-
timento público, são fruto de 
generosidade e dedicação dos 
pais, dirigentes e praticantes 
que dão tudo de si em prol do 
interesse público e da afirma-
ção e orgulho de Faro.
A todos o meu sentido agrade-
cimento, por tanto que fazem 
com o pouco que por vezes 
temos.
Esperando melhores dias, de-
sejo a todos vós um Próspero 
Ano Novo.

Mesmo assim…

José Macário Correia

Hastas públicas 
venda de património imobiliário num total de 257 500 euros.
Património alienado:

Terreno (65m2) na Avenida Cidade de Hayward; 

2 Prédios (249,57 m2) Largo do Sol Posto e Largo das Mouras Velhas; 

Prédio (19,30m2) na Rua do Bocage;  

Prédio (27,90m2) na Travessa da Trindade;  

Terreno (2.940,00 m2) no sítio dos Agostos;  

Terreno nos Caliços (3 520,00 m2);  

Terreno (23,60 m2) na Praceta Maestro João Veiga. 

editorial
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31.º ENCONTRO DE  
CHAROLAS  

12 grupos.

III DESFILE DE  
CARNAvAL 

14 carros e 18 grupos a pé.

REAbERTuRA AO CuLTO 
DA CAPELA DE SãO JOSÉ 

(Palácio de Estoi) 
19 de março.

FEIRA DE ARTESANATO E 
FEIRA DE ANTIquáRIOS, vE-
LHARIAS E COLECIONISMO

A primeira teve início em abril e 
a segunda contou com a primei-
ra edição em julho. Realizam-se 
mensalmente no Jardim Manuel 
Bivar.

XIX FESTIvAL DE  
FOLCLORE INFANTIL

8 de junho | Palco da Doca. É um 
projeto pedagógico de folclore in-
fantil que se desenvolve durante o 
ano letivo e que culmina com esta 
apresentação ao público. Partici-
param 520 crianças. 

FóRuM CuLTuRAL 
Encontros com os agentes cultu-
rais do concelho para balanço das 
atividades desenvolvidas, perspe-
tivas de futuro e estratégia para a 
cultura do concelho.

STADIuM TSF/ZON 
EuRO 2012

O Stadium TSF/ZON foi instala-
do no Jardim Manuel Bivar. Por 
aqui passaram alguns dos me-
lhores músicos portugueses e foi 
onde milhares de pessoas assisti-
ram aos jogos do Euro 2012. 

“bORDEIRA É ISTO”  
NO TEATRO LETHES

Espetáculo de récita da Sociedade 
Recreativa Bordeirense.

DIOGO PIçARRA - NOvO 
íDOLO DE PORTuGAL

Farense e vencedor do programa 
televisivo Ídolos foi recebido na 
autarquia.

FESTA DA RIA FORMOSA  
E PRÉMIO LAbóIA 

Gastronomia e animação no Lar-
go de São Francisco. 

FOLkFARO - FOLCLORE 
INTERNACIONAL DA  

CIDADE DE FARO  
Receção nos Paços do concelho a 

20 de agosto.

HOMENAGEM  
AO CINEASTA  

FERNANDO LOPES 
Mostra evocativa no Museu 

Municipal. 

cultura, 
animação

e promoção

“Vitral da Igreja Supernova” - Oferta de Rita Adolff 

DOAçõES à AuTARquIA
No ano de 2012 foram várias as 
peças doadas ao Museu Munici-
pal, das quais destacamos: “Ba-
belia” – doação de Pedro Lei-
tão; estudo para a estátua de D. 
Afonso III, de António Villares 
Pires; “O acolhimento” oferta 
de Natália Gromicho; “Vitral da 
Igreja Supernova” doado por Rita 
Adolff-Wollfarth; “The Garden” 
de Bartolomeu dos Santos; cor-
respondência oficial e recortes 
de imprensa de 1915 de Carlos 
Lyster Franco, sobre o congresso 
Regional algarvio e Criação do 
Instituto Arqueológico de Faro, 
doação de Klaus Gruner.

II FESTIvAL ADENTRO 
A zona histórica da cidade rece-
beu, nos dias 7 e 8 de setembro, 
pelo segundo ano, o Festival 
Adentro, este ano integrado nas 
comemorações do Dia do Muni-
cípio. Organização conjunta da 
Câmara Municipal, AmbiFaro e 
Blindnote.

ENCANTAMENTO DE ESTOI  
Passeio que liga a aldeia às Ruínas 
Romanas de Milreu e ao Coiro da 
Burra. No percurso foi colocado 
um memorial com a lenda “O En-
cantamento de Estoi”. 
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FESTA DA PINHA E FEIRA 
DO CAvALO

Estoi recebe anualmente duas 
das mais emblemáticas festas do 
concelho. Festa da Pinha a 1 e 2 
de maio e a Feira do Cavalo em 
setembro. 

“NANOkubISMuS”
Exposição de Rita Adolff-Woll-
farth no Museu Municipal.

“PASSION” 
Projeto artístico de um grupo in-
ternacional de escultores ‘Karl 
Heinz Stock - Sculptorgroup’.

“POLITICALLy EXCITED” 
Exposição de obras de vários 
professores de artes visuais.  
- Galeria Trem 

“CAOS” 
Natália Gromicho - Galeria Trem

II FARO MOSTRA 
Mostra das associações do conce-
lho de 7 a 15 de setembro. Neste 
âmbito destaca-se o lançamento 
do documentário “Documentar – 
Faro Interior”, projeto da Algarve 
Film Commission. 

FESTA DO DIA DA ILHA DA 
CuLATRA

As comemorações (19 de julho) 
ficaram marcadas pela atuação da 
Marcha da Bordeira e a inaugura-
ção de uma exposição intitulada 
“Culatra – “aldeia” de pescadores 
e mariscadores” dedicada àquela 
comunidade piscatória.

CICLO DE SEMINáRIOS: 
“COMuNICAçãO,  
ARTES & DESIGN”

Este ciclo resultou de um acordo 
de colaboração entre o Departa-
mento de Educação e Comuni-
cação, Artes e Design da Escola 
Superior de Educação e Comuni-
cação da Universidade do Algarve 
e a Biblioteca Municipal. Come-
çou a 13 de janeiro e terminou a 
11 de junho. 

SOLSTíCIO MuSICAL
Realizou-se no dia 23 de junho 
com organização do Grupo Co-
ral Ossónoba. O evento consistiu 
num percurso musical realizado 
pela Vila Adentro, com diversas 
paragens para fruição de aponta-
mentos musicais e/ou de canto e 
dança e que culminou com uma 
apresentação no Largo D. Afonso 
III que reuniu diversos artistas/
participantes, em simultâneo.

FESTIvAL  
“vENTOS DE LESTE”

Reconhecido como um dos even-
tos que melhor representa a cultu-
ra moderna da Rússia multinacio-
nal, realizou-se de 4 a 11 de maio 
em Portugal. Faro recebeu no dia 
7 um espetáculo no Teatro Lethes 
com o apoio da Câmara Munici-
pal.

A ACTA  
- COMPANHIA RESIDENTE 

NO TEATRO LETHES
No dia 5 de outubro foi formali-
zada a cedência do Teatro Lethes 
para A ACTA que, além de se tor-
nar a companhia residente deste 
grandioso espaço cultural fica 
responsável pela sua gestão e pro-
gramação.

SEMANA ACADÉMICA E  
RECEçãO AO CALOIRO

Faro recebeu com animação os 
novos estudantes da Universidade 
do Algarve e acolheu a Semana 
Académica junto às piscinas mu-
nicipais. 

ANAIS DO MuNICíPIO
Lançamento de mais um número 
no dia 7 de setembro. 

CRIAçãO DO RANCHO 
FOLCLóRICO DO PATACãO

“FARO AO GOSTO DE AvELAR 
E AO TRAçO DE FAbRI” 

Exposição comemorativa do bicentenário 
do Arco da Vila.

“PARA GRANDES MALES, 
GRANDES REMÉDIOS” 

Exposição sobre medicina popular no 
concelho.

“50 ANOS DO MuSEu REGIONAL 
DO ALGARvE: CARLOS PORFíRIO 
E HÉLDER DE AZEvEDO, OS AR-

TISTAS ETNóGRAFOS”

“CARLOS AuGuSTO LySTER 
FRANCO: 

O FRANCO DOS CARvõES”

Cedências, comodatos 
e direitos de superfície 
para fins culturais:

ACESTOI – Associação Re-
creativa de Estoi  
(edifício em Estoi)

Associação Recreativa e Cul-
tural de Músicos  
(terreno na Zona Ribeirinha) 

Associação Cultural Recre-
ativa Desportiva Nexense 
(terreno no Sítio da Igreja)
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PROMOçãO TuRíSTICA   
quIOSquES NA DOCA DE FARO
Estão a ser utilizados desde 19 de junho 
por 6 empresas.

NOvO NúCLEO  
MuSEuLóGICO

Foi inaugurado no dia 13 de de-
zembro um novo espaço nas ins-
talações da Santa Casa da Mise-
ricórdia (Rua Conselheiro Bívar), 
onde está reunido algum do espó-
lio daquela instituição, desde pa-
ramentos, a pinturas, documentos 
e outros elementos de arte sacra. 

DIA MuNDIAL DO TuRISMO
Foram desenvolvidas atividades 
no âmbito do Dia Mundial do Tu-
rismo onde se destacou a segunda 
edição do Passaporte Turístico 
com descontos e ofertas para os 
turistas.

FORMAçãO PARA  
RECEbER TuRISTAS

Realizámos em parceria com a 
Escola de Hotelaria e Turismo do 
Algarve (de 1 de outubro e 5 de 
novembro, às segundas-feiras) a 
formação: “O Potencial Turístico 
de Faro” dirigida aos rececionis-
tas dos estabelecimentos hotelei-
ros e alojamentos locais do con-
celho.

CRIAçãO DO CONSELHO 
MuNICIPAL DE TuRISMO

Conselho Municipal do Turismo 
de Faro reuniu com o objetivo de 
debater, refletir e delinear estraté-
gias conjuntas entre entidades pú-
blicas e privadas locais, a fim de 
melhorar a oferta turística, iden-
tificar oportunidades de mercado 
e promover o desenvolvimento 
turístico do concelho. 

MESA REDONDA SObRE 
“TuRISMO DE NATuREZA E 

NáuTICA NA  
RIA FORMOSA” 

27 de março no Salão Nobre da 
autarquia. Realizada no âmbito 
do Plano de Desenvolvimento Tu-
rístico e dinamizada pelo Dr. Fer-
nando Perna. No dia 31 de maio 
realizou-se novo encontro sobre 
as indústrias criativas.

turismo

investimentos privados:
01. O CASTELO 
Bar e restaurante na Vila Adentro; 

02. Pub 
Parque de Lazer das Figuras;

03. vIvMAR 
Restaurante remodelado nas Portas do Mar;

04. IATE CLubE 
Nova discoteca;

05. JAMANTA 
Embarcação de turismo para realização de eventos na Ria Formosa;

06. HOTEL O3 MONTENEGRO 
Insere-se no segmento dos hotéis “low cost” e representa um inves-
timento na ordem dos 3 milhões de euros. Em construção.

03

06

01 02

0504

FARO NA bOLSA DE TuRIS-
MO DE LISbOA

Faro esteve representado no espa-
ço da Entidade Regional do Turis-
mo do Algarve na mais importante 
feira de turismo nacional que de-
correu de 29 de fevereiro a 4 de 
março.
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investimentos privados:
Implantação de novas esplanadas  
(Macdonalds, Mesa dos Mouros)

ARu da Mouraria

ARu bairro Ribeirinho

DEFINIDAS DuAS NOvAS áREAS 
DE REAbILITAçãO uRbANA

Foram definidas mais duas Áreas de Rea-
bilitação Urbana (ARU) na cidade de Faro. 
A primeira é a denominada ARU do Bairro 
Ribeirinho, publicada a 17 de julho de 2012 
em Diário da República e a segunda é a ARU 
da Mouraria, que foi aprovada em reunião 
de Câmara em setembro, seguindo agora 
os trâmites normais até à sua publicação.  
As ARU são definidas com a intenção de 
promover as caraterísticas patrimoniais da 
área e reverter a degradação através de uma 
intervenção integrada.

McDonalds

TOPONíMIA
Em 2012 a autarquia fez um esforço para regulari-
zar da forma mais célere possível falhas existentes 
na toponímia, nomeadamente com a atribuição de 
novos arruamentos e novos números de polícia. 
Foi dada especial atenção às inaugurações toponí-
micas que homenageiam pessoas com ligações ao 
concelho.

POLIS DA RIA FORMOSA
Os projetos que integram o programa de valoriza-
ção ambiental Polis da Ria Formosa conheceram 
alguns avanços: o Parque Ribeirinho tem agora 
a empreitada adjudicada e representa um investi-
mento de 3,5 milhões de euros começando a obra 
em breve.

ILHAS COM NOvOS CóDIGOS POSTAIS
As ilhas do concelho de Faro tinham uma ligação de 
tráfego postal com um concelho a que não pertencem. 
Com a atribuição dos novos códigos postais esta rela-
ção já ficou ajustada com ganhos de eficiência.
• Ilha da Culatra . 8005-556 Faro
• Hangares . 8005-555 Faro 
• Ilha do Farol . 8005-554 Faro

PLANOS

• O Plano de Pormenor do Sítio da Má Vontade 
e Pontes de Marchil, encontra-se em período de 
discussão pública.

• Foram iniciados os Planos de Urbanização do 
Areal Gordo e do Pólo Tecnológico que se encon-
tram em fase de preparação de propostas.

planeamento 
e ordenamento 

do território

LIMITES DO CONCELHO APROvADOS
Após votação final global na Assembleia da República a 26 de 
outubro, os municípios de Faro e Loulé ficaram com as suas 
fronteiras definitivamente aprovadas pela lei 61/2012 de 5 de 
dezembro.
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vEíCuLOS AbANDONADOS
Em 2012 foram removidos 60 veículos da 
via pública. 

APRESENTAçãO DO ANTEPROJETO 
DA PONTE, ACESSO E ESTACIONA-

MENTO NA PRAIA DE FARO
O projeto contempla a criação de uma nova 
ponte de acesso à praia, requalificação do 
acesso viário e criação de um parque de 
estacionamento exterior, promovendo uma 
melhoria da mobilidade urbana e criando 
condições para a sua utilização pedonal e 
ciclável. 

ILuMINAçãO DA 
“ESTRADINHA FuNDA”

TRANSPORTES uRbANOS
Foi lançado o concurso público internacio-
nal para a concessão de serviço de trans-
portes coletivos urbanos de passageiros e 
obra pública de estação (terminal rodoviá-
rio). Neste momento aguarda-se o visto do 
Tribunal de Contas para se proceder à as-
sinatura do contrato. Esta reformulação do 
serviço vem permitir uma maior qualidade, 
mais ofertas e melhores condições para os 
utentes.

investimentos privados:  
Novas áreas de serviço de combustíveis

PRIO ENERGy  – localizada na EN 
125-10, no acesso à rotunda elevada do 
Montenegro. Foi inaugurada em julho.

JuMbO – localizada à entrada da cidade 
pela EN 125 Olhão-Faro. Foi inaugurada 
em junho e representa um investimento 
de 2 milhões de euros.

vARIANTE NORTE
Com as obras paradas desde março, as ne-
gociações entre as Estradas de Portugal e 
os empreiteiros tiveram desenvolvimentos 
em outubro: na altura ficou acordado con-
cluir a variante e a ligação para norte com 
o desvio previsto no Chelote. Na melhor 
das expetativas as obras poderão recome-
çar em março de 2013 e se decorrerem a 
bom ritmo a variante ficará concluída no 
próximo outono. 

NOvA ROTuNDA AbEL vIANA
Em agosto reforçou-se a segurança rodo-
viária na estrada de acesso à Universidade 
do Algarve (Campus de Gambelas) com a 
construção da rotunda Abel Viana. Tratou-
-se de uma parceria entre a autarquia e a 
Junta de Freguesia de Montenegro que so-
licitou esta alteração.

SINALIZAçãO DIRECIONAL
Colocada no âmbito de um concurso e regi-
me de comodato onde se prevê igualmente 
a colocação de novos abrigos para passa-
geiros e mupis.

NOvAS ZONAS TARIFADAS
Entraram em vigor novas zonas de es-
tacionamento tarifado. Para os mora-
dores foram emitidos 634 cartões de 
residente conforme estipulado. Eram 
zonas procuradas para estacionamen-
to de longa duração e as estatísticas 
tem vindo a confirmar a rotatividade 
o que também beneficia as atividades 
económicas das áreas abrangidas.

mobilidade e
estacionamento

MAIS ESTACIONAMENTO NA  
ILHA DE FARO

A Praia de Faro conta com mais 140 luga-
res de estacionamento gratuito e de livre 
acesso. Os lugares inserem-se no espaço do 
parque de campismo que não estava a ser 
aproveitado na sua totalidade. Desta forma 
ficou disponível a todos e atenuou-se a falta 
de estacionamento, principalmente durante 
a época balnear. 

ESTuDO SObRE MObILIDADE  
INTERuRbANA

Os Municípios de Albufeira, Faro, Olhão, 
Loulé, São Brás de Alportel e Tavira, lança-
ram um estudo com o objetivo de conhecer 
os hábitos de deslocação diários da popula-
ção residente. Os trabalhos tiveram início 
em fevereiro e contemplaram inquéritos 
telefónicos, contactos diretos junto dos 
utilizadores de transporte individual, bem 
como nos terminais rodoviários e estações 
ferroviárias.
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bANDEIRA AZuL 
Foram 4 as praias distinguidas 
com a Bandeira Azul. Faro – Mar; 
Barreta; ilha do Farol – Mar e 
Culatra – Mar. É de salientar que 
a Praia de Faro foi também classi-
ficada como Praia Acessível.

TRAvESSIA DA ECOvIA DO 
LITORAL ALGARvIO

Realizou-se a 11 de abril a 6ª eta-
pa da Travessia da Ecovia entre 
Quarteira e Faro. Na iniciativa 
participaram representantes das 
Câmaras Municipais de Lou-
lé e de Faro e ainda técnicos da 
AMAL, CCDR – Algarve, ERTA, 
ATA e da empresa MegaSport.

AvENTuRA DE Tuk-Tuk 
TERMINOu  EM FARO

Jornalista holandesa Aranka van 
der Pol utilizou um tuk tuk elétri-
co para percorrer 3 500 kms entre 
Amesterdão e Faro, onde termi-
nou a sua viagem no dia 15 de 
novembro. O objetivo é contribuir 
para a consciencialização para o 
turismo sustentável, inspirando 
pessoas a viajar de uma forma 
mais “verde”.

PLANTAR PORTuGAL
Faro aliou-se à terceira edição 
da Semana da Reflorestação Na-
cional – Vamos Plantar Portugal 
e acolheu a iniciativa no Jardim 
Manuel Bivar onde foi plantada, a 
título simbólico, uma árvore. 

ILuMINAçãO PúbLICA
Em setembro de 2011 a autarquia 
foi forçada a reajustar o horário 
de disponibilização de ilumina-
ção pública para fazer face ao 
aumento da taxa de IVA de 6% 
para 23%. Esta alteração elevou 
a fatura que temos que pagar ao 
Estado em 100 mil euros/ano. As 
medidas adotadas permitiram-nos 
poupar mais de 27 mil euros.

SANEAMENTO báSICO
O Dia do Município, 7 de setembro, ficou 
marcado pela disponibilização de água e 
recolha de esgotos a 1684 novas habitações 
em várias localidades da freguesia de Santa 
Bárbara de Nexe. Foram investidos 5 mi-
lhões de euros e a obra, da responsabilidade 
de Fagar, beneficiou de um co-financiamen-
to a 85% pelo Programa Operacional de Va-
lorização do Território – POVT.

NOvOS CONTENTORES  
ENTERRADOS E ILHAS 

ECOLóGICAS 
A Fagar deu início à requalifica-
ção da rede de contentores en-
terrados e ilhas ecológicas num 
investimento que ronda os 180 
mil euros. No total vão ser colo-
cados 50 contentores e 21 ilhas 
ecológicas. Prevê-se a conclusão 
dos trabalhos durante o primeiro 
semestre de 2013.

PARquE RIbEIRINHO 
– ADJuDICADO

Esta obra decorre do concur-
so público promovido pela So-
ciedade Polis Litoral, Ria For-
mosa, SA. e vai intervir numa 
área de 16 hectares entre o Tea-
tro Municipal e o Montenegro. 
A empreitada foi adjudicada e 
implica um investimento de 3,5 
milhões de euros tendo sido de-
terminado um prazo de 300 dias 
seguidos para a conclusão da obra 
que deverá começar em fevereiro 
de 2013.

AçãO DE LIMPEZA NA  
RIA FORMOSA

A 24 de março realizou-se a 7.ª 
edição da ação ecológica “Limpar 
a Ria Formosa”, que tem como 
objetivo promover a educação 
ambiental. A iniciativa contou 
com a parceria de cerca de 50 
entidades: públicas, associações, 
escolas, clubes e empresas e a pre-
sença de cerca de 250 voluntários. 
Esta ação permitiu a recolha de 
mais de 750 quilos de lixo. 

PROJETO INOvGRID
Este projeto foi apresentado pela 
EDP Distribuição no dia 28 de abril 
à Câmara Municipal e está a ser im-
plementado na Ilha da Culatra. O 
InovGrid é um projeto inovador que 
dota a rede elétrica de informação e 
equipamentos inteligentes capazes 
de automatizar a gestão da energia, 
melhorando assim a qualidade do 
serviço: diminuem os custos, e a 
eficiência energética e a sustentabi-
lidade ambiental crescem. 

DIA MuNDIAL DA áGuA, DA 
áRvORE E DA POESIA

A autarquia preparou um conjunto 
de iniciativas, especialmente diri-
gidas às crianças, com o objetivo 
de consciencializar para a impor-
tância de zelar pelos recursos na-
turais. 

DIA MuNDIAL DO AMbIENTE
Assinalou-se a 5 de junho com um 
conjunto de ações de sensibiliza-
ção para a sua proteção e preser-
vação com o apoio de outras enti-
dades públicas.

ambiente
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RECEçãO AO PROFESSOR  
E PRÉMIOS DE MÉRITO

A Câmara Municipal assinalou o início do 
ano letivo com a Cerimónia de Receção ao 
Professor/Prémios de Mérito referentes ao 
ano letivo 2011/2012. Foram distinguidos 
26 docentes que se aposentaram e 48 alu-
nos que se evidenciaram pelo seu desem-
penho.

DIA MuNDIAL DA CRIANçA
A autarquia assinalou este dia com di-
versas atividades desportivas, lúdicas 
e pedagógicas no Jardim da Alameda, 
destinadas aos alunos das Escolas do 1.º 
Ciclo do Ensino Básico da Rede Públi-
ca.

PREvENçãO DE buLLyING  
 - COMENIuS REGIO

No âmbito do projeto “bullying pre-
vention in school life”, enquadrado no 
Programa Comenius Regio Partnerships 
realizou-se, no dia 15 de junho, a “Festa 
Branca – prevenção de bullying”, uma 
iniciativa que foi promovida pelo Muni-
cípio de Faro, o Agrupamento Vertical 
de Escolas Neves Júnior e a Associação 
Algarvia de Pais e Amigos de Crianças 
Diminuídas Mentais.

SkILLSPORTuGAL - CAMPEONATO 
NACIONAL DAS PROFISSõES

Faro recebeu este evento de 7 a 10 de maio. 
O Centro de Formação Profissional de Faro 
do IEFP acolheu 240 jovens profissionais 
qualificados, oriundos de todo o país, re-
presentando 43 profissões, que competiram 
para demonstrar a sua qualidade e aptidão 
técnicas, através da realização de provas de 
desempenho com altos padrões de exigên-
cia assentes em prescrições técnicas inter-
nacionalmente estabelecidas. Aqui foram 
selecionados os candidatos portugueses a 
representar o país nas fases internacionais 
do evento.

ESCOLAS COM quADROS  
INTERATIvOS

Todas as salas de aula do 1º Ciclo e Jar-
dins de Infância ficaram apetrechadas com 
novos computadores e monitores (114).
Todas as salas de aula do 1º Ciclo foram 
apetrechadas com novos quadros interati-
vos – 103 (25 adquiridos pela AMAL e os 
restantes em regime de aluguer por cinco 
anos).

ESCOLA SECuNDáRIA  
TOMáS CAbREIRA

Os alunos deste estabelecimento de en-
sino beneficiam agora das obras de me-
lhoria e ampliação levadas a cabo pela 
Parque Escolar EPE. Foram investidos 
aproximadamente 13, 5 milhões de euros 
(obra do Estado).

ESCOLA DA LEJANA 
Prosseguem as obras de construção de uma 
nova escola na Lejana. Trata-se de um equi-
pamento com 12 salas para o ensino básico 
mais 3 salas para o pré-escolar adjudicado 
por 2.286.270,44 € (obra municipal).

educação
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GAbINETE DE APOIO AO IDOSO
Funciona na Divisão de Ação Social (Praça 
José Afonso n.º 1) e foi inaugurado a 1 de 
outubro, integrado nas comemorações do 
Dia Internacional do Idoso. 

DIA INTERNACIONAL DO IDOSO 
A autarquia assinalou o dia com a inaugu-
ração do Gabinete de Apoio ao Idoso e com 
atividades no Jardim Manuel Bivar.

DAR MAIS ANOS à vIDA
Ciclo de workshops nas freguesias, inse-
rido no Ano Europeu do Envelhecimento 
Ativo e da Solidariedade entre as Gerações 
– 2012. 

DIA MuNDIAL DO vIZINHO
Realizaram-se no dia 6 de junho as come-
morações inseridas no “Dia Mundial do Vi-
zinho – A Festa dos Vizinhos”. Faro aderiu 
uma vez mais à iniciativa e marcou os fes-
tejos para a Praça José Afonso.

PREvENçãO RODOvIáRIA
A Campanha de sensibilização 
decorreu no 1º semestre de 2012 
e foi desenvolvida no âmbito da 
Rede Social (Conselho Local de 
Ação Social de Faro) e do Con-
selho Municipal de Educação e 
integrado na sua estratégia de 
concertação de esforços, inter-co-
nhecimento e o diálogo e a arti-
culação estreita entre as entidades 
parceiras e a comunidade local. 
Foram realizadas 49 sessões onde 
participaram 2700 alunos.

bANCO DO LIvRO  
“DAR E RECEbER”

Foi apresentado a 23 de abril e 
baseia-se na troca de livros de to-
das as disciplinas do 1º, 2º e 3º ci-
clos ao ensino secundário. Todas 
as transações são gratuitas e conta 
com a participação de cidadãos e 
estabelecimentos de ensino. Os 
pontos de entrega são no Gabinete 
de Bairro de Stº António do Alto, 
Biblioteca Municipal de Faro e 
estabelecimentos de ensino. 

DIA MuNDIAL DA SAúDE 
MENTAL – 10 DE OuTubRO
A autarquia associou-se às come-
morações que tiveram como tema 
a depressão e cujas atividades 
foram organizadas pela Asmal – 
Associação para a Saúde Mental 
do Algarve. Este ano destacou-se 
uma exposição de artes plásticas, 
com a colocação de manequins 
ao longo da Rua de Stº António 
de 10 a 17 de outubro.

CAMPANHA “SAIA DO ES-
CuRO. A DEPRESSãO TEM 

TRATAMENTO” 
A autarquia foi parceira da Lilly 
Portugal acolhendo e apoiando a 
iniciativa.

DIA DO PESCADOR
Faro homenageou a comunidade 
piscatória comemorando, o Dia 
do Pescador, com um almoço 
de confraternização no Porto de 
Abrigo da ilha da Culatra seguido 
de uma homenagem a um pesca-
dor daquela ilha e outro da ilha de 
Faro.

NATAL SÉNIOR
Realizou-se no dia 4 de dezembro 
no Teatro Municipal a habitual 
Festa de Natal organizada pela 
autarquia para os mais idosos. 

FESTA DE  
SOLIDARIEDADE
Trata-se de um evento come-
morado anualmente e reali-
zando-se por tradição a Norte 
do País, que este ano rumou a 
Sul. Faro acolheu a iniciativa 
a 6 de outubro no Jardim Ma-
nuel Bivar. Além da animação 
feita em palco por algumas 
Instituições do Algarve e de 
outros Distritos, a chegada 
da Chama da Solidariedade 
marcou a festa. Este momento 
simbólico foi antecedido pela 
passagem da mesma por diver-
sos concelhos culminado com 
a chegada a Faro. 

AquISIçãO DE 5 FOGOS 
NA AvENIDA CALOuSTE 
GuLbENkIAN
A autarquia adquiriu 4 apar-
tamentos de tipologia T3 e 1 
de tipologia T2 na Avenida 
Calouste Gulbenkian para 
responder a pedidos de apoio 
urgentes. Investimento total: 
440.054,00€ 

MERCADINHOS SOCIAIS
Em 2012 prosseguiram os 
Mercadinhos Sociais tendo-se 
realizado 4 edições alusivas ao 
tema “Envelhecimento Ativo”. 

Foto: Luis Nadkarni 

ação social

NOvO LAR RESIDENCIAL 
A Associação Portuguesa de Paralesia Cerebral 

concluíu um novo lar no Montenegro  
(com apoio do Município).
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Cedências, comodatos e  
direitos de superfície na área social:

• Provectus – Associação em Prol da Terceira Idade  
(casa no Bairro dos Centenários);

• AAPACDM – Associação Algarvia de Pais e Amigos de Crianças 
Diminuídas Mentais  
(r/c direito e esquerdo do Bloco H na Praça José Afonso);

• APDPK – Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson  
(duas salas no r/c da fração A do Bloco D na Praça José Afonso);

• ARS – Administração Regional de Saúde, IP  
(três parcelas de terreno - Conceição, Montenegro e Estoi);

• Fábrica da Igreja Paroquial de Nossa Senhora de Fátima do Monte-
negro (terrenos em Gambelas);

• Associação Pró-Partilha e Inserção do Algarve - Banco Alimentar 
contra a Fome (caves dos lotes 66, 67, 68 e 72 na Rua Raul Matos);

• SPEM – Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla  
(duas salas no r/c da fração A do Bloco D na Praça José Afonso);

• Paróquia da Conceição de Faro (terreno na aldeia);

• Jardim Escola João de Deus (terreno no Montenegro).

uNIDADE DE CuIDADOS 
CONTINuADOS EM ESTOI 

É um projeto da Fundação Algar-
via de Desenvolvimento Social 
edificado num terreno cedido 
pelo município. Dota o concelho 
de mais 41 camas e cria 35 novos 
postos de trabalho. Investimento 
total (com equipamento) na or-
dem dos 3,5 milhões (privado).

INAuGuRAçãO DA NOvA 
SEDE DA uGT 15 DE JuNHO
Localizada no edifício do Ninho 
de Empresas trouxe melhores 
condições no atendimento aos tra-
balhadores.

AMERA
Residência assistida para seniores 
com 72 camas (privado). Inves-
timento de 4,7 milhões de euros 
e permitiu a criação de 35 novos 
postos de trabalho.

HOMENAGEM AO SPORTING CLu-
bE FARENSE

A Câmara Municipal congratula-se com a 
excelente época do Sporting Clube Farense 
que conseguiu subir à II Divisão Nacional.

v FARO AvENTuRA
O Centro Náutico da Praia de Faro recebeu, 
a quinta edição do “Faro Aventura”, even-
to promovido em parceria com o Clube de 
Surf de Faro. 

XIII MARCHA/CORRIDA DA RIA 
FORMOSA – 18 DE MARçO

É já a Maior Marcha – Corrida do Calen-
dário Regional de Marchas-Corridas do 
Algarve com cerca de 3 000 participantes.

X ENCONTRO DE AMIGOS DE  
CICLOMOTORES ANTIGOS  

- PAçO bRANCO
25 e 26 de agosto, Conceição de Faro. Mais 
de 300 veículos antigos. 22 clubes repre-
sentados e muitas inscrições individuais.

XLII PRÉMIO DOS REIS  
- 7 DE JANEIRO
Prova de atletismo integrada no Campeo-
nato Regional de Estrada. 458 atletas (de 
infantis a veteranos). 

PROJETO  
“FARO A ANDAR 

- bALANçO
Realizaram-se 10 caminhadas 

com mais de 1100 participantes.

FARO ATIvO
Organizado em colaboração com 
mais de 50 entidades associati-
vas e empresariais. Decorreu no 
Parque de Lazer das Figuras e 
no Centro Náutico da Praia de 
Faro e proporcionou momentos 
de lazer e experimentação de 
várias modalidades. Registámos 
um total de 2489 participantes 
nas diversas atividades além dos 
mais de 4000 visitantes. Destaca-
-se a vertente social do evento 
através da realização do Merca-
dinho Social.

desporto 
e juventude
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Cedências, comodatos e direitos de su-
perfície para clubes desportivos: 

- Sporting Clube Farense (arrecadação no campo 
de futebol do complexo desportivo da Penha);
 
- Associação Portuguesa de Kempo (arrecadação 
no campo de futebol do complexo desportivo da 
Penha);
 
- Associação Desportiva Geração de Génios 
(arrecadação no campo de futebol do complexo 
desportivo da Penha);
 
- Casa do Benfica de Faro (espaço na pista de 
atletismo para instalação de bar e esplanada);
 
- Judo Clube do Algarve - Ginásio no Mercado 
Municipal.

JuvFaro - Encontros 
Realizou dois encontros e várias reuniões informais com 
vista ao desenvolvimento de um plano de ação conjunta.

Conselho Municipal da Juventude 
Reuniu-se em plenário 3 vezes. É de assinalar o número 
crescente de associações representadas em cada reunião. 

Assembleia de Jovens nas  
Comemorações do 25 de Abril 
A Assembleia Municipal de Jovens realizou-se no Salão 
Nobre da Câmara Municipal e marcou as Comemorações 
Oficiais do 25 de Abril. 

Dia Internacional da Juventude 
Comemorações integradas no RiaFest, evento organiza-
do pela Associação Recreativa e Cultural de Músicos.

Congresso be@live  
- 31 de agosto a 2 de setembro 
Evento organizado pela Associação de Ação Bíblica 
em Portugal reuniu mais de 300 jovens no pavilhão da 
Escola Afonso III.

Algarve 2020 - uma Proposta Jovem  
O projeto que visa desenvolver uma nova cultura de 
participação juvenil na tomada de decisões, através da 
criação de espaços de cooperação, diálogo e aprendiza-
gem que envolvam o domínio da juventude.

Faro Jovem, cidade Jovem  
Organizado pelo Conselho Municipal de Juventude 
com o objetivo de divulgar o trabalho das associações 
juvenis. Realizou-se no Largo D. Afonso III com muito 
dinamismo e atividades: música, dança, teatro, exposi-
ções, desporto e rastreios. 

24 HORAS bTT
Realizou-se a 1 e 2 de junho a segunda 
edição desta prova internacional. Além 
do BTT apresentou um programa de ati-
vidades multidisciplinares. Organização 
Altimetria.

XII TORNEIO INTERNACIONAL DO 
GuADIANA - FuTEbOL  

– 26 A 28 DE JuLHO
Recebemos pelo segundo ano consecuti-
vo este torneio organizado pela João Pe-
res Sport. 

ETERNAL RuNNING  
– 21 DE OuTubRO

Etapa do VII Circuito Mundial “Eternal 
Running”, que se realizou pela primeira 
vez em Portugal. Mais de 500 partici-
pantes concluíram o percurso no meio de 
muita lama e obstáculos.t

REbEL bINGO – 31 DE OuTubRO
É um novo conceito de festa que chegou 
agora a Faro. As pessoas juntam-se para 
jogar bingo mas não só: há música alta, 
dança e pessoas a riscarem os corpos 
umas das outras. 

estádio algarve

NOvA SEDE DO MOTOCLubE DE FARO 
A sua imponência marca uma das entradas da cidade. SLALON EM ESTOI 

Prova inserida no Troféu Regional de Sla-
lom do Sul organizada pelo Clube Auto-
móvel de Portimão.

CONCENTRAçãO  
INTERNACIONAL DE MOTOS

A 31.ª edição do evento voltou a juntar 
milhares de motociclistas em Faro.

investimento privado: 
My CenteR 
Complexo desportivo no Montenegro
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vIATuRAS NOvAS
Dois jipes de comando e trans-
missões e um veículo urbano de 
combate a incêndios (por protoco-
lo com a Autoridade Nacional de 
Proteção Civil).

AçõES DE SENSIbILIZAçãO 
E SIMuLACROS

Os Bombeiros de Faro efetuaram 
diversas ações de sensibilização e 
simulacros em empresas e esco-
las.

COMODATO
Cedência de espaço à GNR - An-
tiga casa do Ermitão. Melhores 
condições de atendimento.

DIA INTERNACIONAL PARA 
REDuçãO DE CATáSTROFES
Assinalado a 9 de outubro através 
de uma ação de sensibilização 
para as medidas de proteção ci-
vil destinada a alunos do 3.º e 4.º 
anos que decorreu na Biblioteca 
Municipal.

GUArdAS NoTUrNoS
Foram atribuídas 6 licenças para 
guardas noturnos que desenvol-
vem a sua atividade em 6 áreas 
distintas da cidade e Montenegro.

FORMAçãO DE bOMbEI-
ROS DA ILHA DO PRíNCIPE
O Serviço de Proteção Civil e 
Bombeiros recebeu 4 bombeiros 
da Ilha do Príncipe que aqui de-
senvolveram um estágio de 2 me-
ses com o objetivo de adquirirem 
formação e experiência profis-
sional, que possa constituir uma 
mais-valia para a sua região.

INvESTIMENTOS EM  
ANGOLA

A autarquia e o Consulado Geral 
da República de Angola em Faro 
organizaram em março uma ses-
são de índole empresarial intitula-
da “Angola, uma oportunidade de 
investimento a desenvolver”, com 
o objetivo de apresentar a empre-
sários oportunidades de negócio 
naquele país e avaliar a possibili-
dade de estabelecer sinergias. 

DIA INTERNACIONAL DA 
PROTEçãO CIvIL  

- 1 DE MARçO
Assinalou-se pelo segundo ano 
consecutivo no Jardim Manuel 
Bivar com uma mostra de meios e 
recursos dos agentes que operam 
no concelho.

ENTREGA DE  
EquIPAMENTOS AOS  

bOMbEIROS
As empresas TOM TOM e iMer-
gencies ofereceram um disposi-
tivo de navegação ao Corpo de 
Bombeiros de Faro. A segurança 
e a rapidez da assistência ficam 
reforçadas.

CORPO DE bOMbEIROS 
PROFISSIONAIS DE FARO

Foi aprovado o regulamento do 
Corpo de Bombeiros Profissio-
nal de Faro o que veio legitimar 
esta corporação como bombeiros 
Sapadores por ser constituída na 
sua totalidade por elementos for-
mados para o efeito.

ProTocolo coM A crUz 
VErMElhA PorTUGUESA

Transporte em segurança de pes-
soas com mobilidade reduzida.

PSP AEROPORTO
Novas instalações do corpo de intervenção. Espaço à 
muito desejado para um melhor desempenho.

COMITÉ DAS REGIõES DA uNIãO 
EuROPEIA REuNIu EM FARO 

Realizou-se em Faro uma reunião descentrali-
zada do Grupo do PPE no Comité das Regiões. 
O tema da reunião versou sobre a Competiti-
vidade Territorial e o papel do Turismo Sus-
tentável. 

proteção civil 
e segurança

cooperação, geminações 
e relações internacionais
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deslocações oficiais

SEDE DA ASSOCIAçãO 
DE uCRANIANOS NO 

ALGARvE
Entrega de alvará para obra.

FESTA DA COMuNIDA-
DE uCRANIANA

Celebração da Páscoa na 
Igreja de Santo António do 
Alto a 15 de abril.

COMEMORAçõES DO  
DIA DO MuNICíPIO

As comemorações, ficaram marcadas 
pela inauguração da rede de abaste-
cimento de água e recolha de esgotos 
a várias localidades da freguesia de 
Santa Bárbara de Nexe. É de referir 
que também se realizou pela primei-
ra vez um desfile equestre noturno na 
cidade entre muitas outras atividades.

ASSOCIAçãO DE Fu-
TEbOL DO ALGARvE 
ASSINA PROTOCOLO 
COM A ARF PRíNCIPE

Assinatura de protocolo de 
cooperação com vista à for-
mação desportiva na Ilha do 
Príncipe. 

vISITA à uCRâNIA
Presidente da Câmara e uma 
comitiva composta por 5 
pessoas das áreas do turis-
mo, investimento e educação 
deslocaram-se à Província de 
Ivano-Frankivsk.

vISITA A TâNGER
A deslocação teve por objeti-
vo reatar os laços de coope-
ração existentes entre Faro e 
Tânger, a qual foi objeto de 
um Protocolo de Geminação 
em junho de 1985. Nesta vi-
sita foi tomada a decisão de 
criar uma comissão de acom-
panhamento para as áreas a 
desenvolver (turismo, forma-
ção académica e investimen-
tos).

JANTAR GASTRONóMI-
CO DA AMAZóNIA

O Consulado-Geral do Brasil 
em Faro, em parceria com a 
Escola de Hotelaria e Turis-
mo do Algarve (EHTA), orga-
nizou um jantar no contexto 
das comemorações do Ano do 
Brasil em Portugal e contou 
com a participação do Chef 
Ofir Nobre de Oliveira, con-
ceituado promotor da gastro-
nomia da Amazónia. 

vISITA DO CONSELHEI-
RO DO PRIMEIRO MINIS-
TRO DA REPúbLICA DA 

MOLDávIA
Nos dias 15 e 16 de dezembro 
recebemos a visita do Conse-
lheiro do Primeiro-ministro 
da República da Moldávia 
que esteve presente em diver-
sas atividades da comunidade 
Moldava que se realizaram no 
Museu Municipal. 

PRIMEIRO ENCONTRO 
TRANSNACIONAL NO 
âMbITO DO PROJETO 
MED TECHNOPOLIS.

O Parque Tecnológico da An-
daluzia em Málaga recebeu a 
30 de maio este encontro onde 
estiveram os 10 jovens empre-
endedores apoiados pelo Mu-
nicípio e restantes parceiros - 
ANJE, APREDIN e CRIA.

vISITA DE DEPuTADO 
ARGENTINO

Faro recebeu no dia 08 de feve-
reiro, a visita oficial do deputa-
do argentino de origem farense 
Juan de Jesus, líder do Grupo 
Parlamentar Frente para la Vic-
toria, da Câmara de Deputados 
da Província de Buenos Aires. 

MENOS buROCRACIA  
- ALGARvE CENTRAL

Os Municípios que compõem o Algarve 
Central (Albufeira, Faro, Loulé, Olhão, 
S. Brás de Alportel e Tavira) criaram for-
mulários únicos nas áreas do urbanismo, 
taxas e licenças, com o objetivo de facili-
tar o acesso dos cidadãos e empresas aos 
procedimentos municipais.

MARCAçõES ON-LINE
Já é possível pedir a marcação de reuni-
ões com o urbanismo através do site ins-
titucional. 

atividade 
institucional
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COMEMORAçõES  
DO 25 DE AbRIL 

Destaca-se a realização de uma 
Assembleia Municipal de Jovens 
organizada pelo Juvfaro. No Mu-
seu Municipal foi inaugurada a 
exposição “25 de Abril, um olhar 
sobre a Liberdade” com trabalhos 
dos alunos do 1.º ciclo.

NOvA IMAGEM INSTITu-
CIONAL, NOvO SíTIO DA 

INTERNET E PORTAL
Faro apresentou-se como marca 
em simultâneo com o lançamento 
de um novo sítio na internet com 
a mais valia de um portal.

PLANO  
ESTRATÉGICO DE FARO 

Os trabalhos iniciaram-se com um 
conjunto de seminários dedicados 
às Energias, Turismo Cultural / 
Industrias Criativas e Dinâmicas 
Empresariais. Deu-se desta forma 
início ao processo de elaboração 
de um novo conjunto de orienta-
ções para o futuro do concelho.

FARO GANHA APOIO DA IbM, NuM CONCuRSO A NívEL MuNDIAL
Faro foi galardoada pelo concurso mundial da IBM “Smarter Cities Challen-
ge”, com uma proposta dedicada ao mar algarvio. O prémio traduz-se no apoio 
de uma equipa de consultores especializados da IBM para a definição de um 
quadro de trabalho de apoio à economia do mar algarvio, no domínio dos sis-
temas de informação às empresas e serviços públicos. Esta conquista de Faro 
tem ainda maior significado por se tratar de um concurso a nível mundial que 
beneficiará somente 5 cidades europeias em 2013. É a 1ª vez que uma cidade 
portuguesa consegue ganhar este apoio em consultadoria avaliado em cerca de 
314.000 € a par de outras 30 cidades a nível mundial.

CICLO DE CONFERêNCIAS: 
SENTIR O PRESENTE,  
PENSAR O FuTuRO.

Realizaram-se duas sessões. A 
primeira com a presença do Dr. 
António Vitorino que trouxe o 
tema: “União Europeia: O que 
treme (quase sempre) cai?”. A se-
gunda com a Eurodeputada Prof.ª 
Maria da Graça Carvalho que veio 
falar sobre o papel das “mulheres 
na política e os desafios futuros 
no Algarve”.

SEMINáRIOS DE INCENTIvO 
AO EMPREENDEDORISMO

A autarquia dinamizou um con-
junto de seminários nas freguesias 
dedicado às pessoas que se encon-
tram em situação de desemprego 
ou de trabalho precário, sobre as 
ferramentas disponíveis que lhes 
permitam criar o seu próprio em-
prego e trilhar o caminho do em-
preendedorismo. São parceiros da 
iniciativa o IEFP, I.P, o BES e o 
Millennium BCP.

WIRELESS NA  
bAIXA DE FARO

Já é possível aceder gratuitamen-
te, à internet na Baixa Comercial 
através de implementação de uma 
rede de cobertura sem fios. 

vISITA A ObRAS  
E PROJETOS

Prosseguiram as visitas a obras e 
projetos que estão a decorrer no 
concelho quer sejam de iniciativa 
pública ou privada, com o objeti-
vo de acompanhar e perceber no 
terreno a dinâmica e as potenciali-
dades de atrair investimento. São 
convidados habituais os membros 
da Assembleia Municipal, che-
fias da autarquia, presidentes das 
empresas municipais e juntas de 
freguesia. 

COMuNICAçõES  
INTERNAS

Aquisição de novos telefones e 
equipamentos que permitiram 
uma melhor resposta aos muní-
cipes além de trazer uma redução 
de custos com comunicações na 
ordem dos 24%. Projeto financia-
do pelo PO Algarve 21.
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ambiente

… a autarquia teve como receita 33.728.832€. Sabe de onde provem?

… os 2.581.410€ correspondentes às transferências beneficiaram:

... os 8.446.110€ gastos em aquisições e serviços se destinam a:

sabia que...
… a população residente em Faro cresceu 11,2 % de 2001 para 2011?
… o concelho tem 65.020 habitantes (já inclui as 460  pessoas que viviam na zona de indefinição)?
… em 2011 Faro apresentou uma taxa de analfabetismo de 3,9 %, e a do Algarve é de 5,4 %?
… residem em Faro 23 % dos licenciados de todo o Algarve?

população

… a autarquia teve como despesa 30.636.190€. Sabe como foi repartida?finanças

recursos humanos … atualmente a autarquia tem 790 funcionários e que em dezembro de 2009 eram 1023?

… em 2012 foram constituídos 119 novos processos de obras enquanto que em igual período de 2007 eram 1.121?
… em 2012 os novos processos de obra corresponderam a uma receita de 570.205,00€ e que em 2007 essa receita era  de 1.273.447,00€?urbanismo

… a Fagar abastece água a 35.000 contadores o que representa um consumo de 5.428.567 m3?
… o concelho é servido por 700kms de condutas para abastecimento de água e 275km de coletores de águas residuais domésticas?
… Faro apresenta uma perda de água de 16,89% enquanto a média nacional é de 25%
… durante um ano são recolhidas mais de 34 mil toneladas de resíduos urbanos, entre as quais 4.103 de resíduos recicláveis?
… em média cada habitante produz mais de 500kg de lixo/ano?
… no concelho existem 2.783 contentores para resíduos urbanos indiferenciados e 644 para a recolha de resíduos recicláveis?

(em 2009 eram 297 mil euros)
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… em média, os autocarros do município percorrem num ano 155 mil quilómetros dos quais 75 mil em visitas de estudo? 
… existem 15.500 lâmpadas de iluminação pública e que durante 2012 tiveram um consumo de 1.119.210€?
… em média, os bombeiros de Faro acorrem a 350 incêndios/ano?

… a autarquia apoia 1335 alunos carenciados num total de 71.120€?
… a autarquia garante 335.472 refeições (lanches e almoços) num total de 393 747€?
… a autarquia despendeu 397.129€ na manutenção das escolas?
... a autarquia despendeu 331.203€ em transporte escolar?
… os 281 funcionários adstritos às escolas representam um encargo anual de 3.211.154€?

… as instalações desportivas registaram mais de 300 mil utilizações?
… as instalações desportivas representam 1.209.234€ de custo anual?
… participaram 6.466 pessoas em eventos de actividade física promovidos pelo município?
… apoiamos 141 eventos desportivos o que representa 131.069€?
… o concelho tem 67 clubes ativos?
… temos 2.426 atletas federados divididos por 45 modalidades desportivas?
… o apoio logístico aos clubes representa 634.495€?
… temos 29 membros no JuvFaro e que apoiámos 33 eventos de juventude?

… existem, na rede pública de ensino do concelho, 5 jardins de infância, 18 escolas de 1º 
ciclo, 6 escolas de 2.º e 3.º ciclos e 3 escolas secundárias frequentados por 9188 alunos?educação

… os serviços da ação social atenderam 2000 pessoas?
… foram feitos 1062 atendimentos sociais?
… dos 1196 pedidos de habitação, 82 foram feitos em 2012?
… a autarquia tem 453 fogos de habitação social?
… o Conselho Local da Ação Social integra 84 instituições?
… demos apoio alimentar a 1243 pessoas?

ação social

… existem 49 associações culturais ativas no concelho?
… em 2012 foram transportados mais de 110 mil passageiros através de carreiras fluviais para as ilhas do concelho?
… em 2012 o Posto de turismo de Faro foi visitado por mais de 53 mil turistas sendo o posto mais procurado no Algarve?
… em 2011 o Aeroporto Internacional de Faro movimentou mais de 5,5 milhões de passageiros?
… temos 4 praias com bandeira azul, com 11 postos de vigia com um total de 33 nadadores salvadores? 
… investimos 60.000€ na época balnear (nadadores salvadores e limpeza)? 

cultura e turismo

… temos 22.318 utilizadores regulares nas instalações desportivas municipais?desporto

… em 2012 recebeu mais de 145.500 visitantes?
… tem 18.763 pessoas inscritas?
… foram consultados 34.585 documentos?
… o serviço de empréstimo teve 13.024 utilizadores?
... foram emprestados 33.765 documentos
… são disponibilizados 62.746 títulos?
… o serviço educativo promoveu 443 atividades?
… foram realizadas 173 horas do conto?
… acolheu 19 exposições?
… recebeu 22 conferências?
… foram feitos 21 encontros com escritores?
… promoveu 46 atividades fora de portas?
… o serviço de internet foi utilizado por 20.658 pessoas?
… realizou 37 atividades para bebés?

Biblioteca Municipal
… tem 12.264 peças inventariadas?
… recebeu perto de 22 mil visitantes, dos quais mais de metade eram portugueses?
… foi visitado por 2.559 alunos?

Museu Municipal

curiosidades

… recebeu este ano mais de 38 mil espetadores?
 … apresentou 87 espetáculos e 148 sessões?
… o serviço educativo realizou 23 espetáculos em 57 sessões?
… teve uma despesa total de 843 mil euros?

Teatro Municipal
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Sessões abertas de Facebook

todas as cidades com a dimensão de 
Faro têm os seus centros e baixas comer-
ciais tarifados com o objetivo de promo-
ver um maior equilíbrio e racionalização 
da utilização do espaço público. Desta 
forma temos áreas em que o mesmo lu-
gar é utilizado por 5-6 carros/dia o que es-
pelha uma real rotação nos lugares, me-
lhorias significativas nos acessos a zonas 
de comércio e serviços, maior fluidez do 
trânsito, redução do número de viaturas 
sobre passeios e, consequentemente, a 
devolução dos passeios aos peões. 
Houve um reforço no interesse dos re-
sidentes, que beneficiam do regime de 
isenção e ficam com o direito de esta-
cionar o veículo próximo da sua área de 
residência.
Atualmente temos 1800 lugares tarifados 
em dois concursos distintos: um de 2004, 
mas só iniciado em 2006 e outro que teve 
início em 2012.
Do primeiro recebemos cerca de 30% de 
receita o que já lesou gravemente o Muni-
cípio em cerca de 3 milhões de euros du-
rante o período de concessão. Do último 
recebemos cerca de 70%. 
Os valores relativos à utilização das zo-
nas de estacionamento tarifado, assim 
como o folheto informativo dos cerca de 
2500 lugares gratuitos na cidade poderão 
ser consultados no site da Câmara Muni-
cipal de Faro.

A fatura anual do Município com ilumina-
ção pública, antes de novembro de 2011, 
era cerca de € 800 mil euros. Com o au-
mento do IVA de 6% para 23%, fomos 
obrigados a encontrar uma solução que 
permitisse minorar o impacto na já débil 

situação financeira da autarquia. 
A solução de redução encontrada em 
conjunto com a eDP prevê que a ilumi-
nação pública à noite seja acesa 30 min. 
mais tarde, ao passo que de manhã é 
apagada 60 min. mais cedo. 
estes ajustes foram feitos mediante as in-
dicações dos relógios astronómicos que 
estão instalados nos postos de transfor-
mação e que permitem ligações e cortes 
de energia em função do pôr e do nascer 
do sol (em breve serão colocados pela 
EDP mais 40 relógios).
Passado um ano a autarquia obteve uma 
redução em 4% da fatura (27 mil euros/
ano), considerando que o aumento do IVA 
implica em acréscimo de 100 mil euros/
ano. 

As obras estão paradas desde março 
com inconvenientes para todos, mas em 
especial para as populações do Rio Seco, 
Areal Gordo, Penha e Campina, que fica-
ram com as estradas de acesso à cidade 
cortadas há bastante tempo.
têm decorrido negociações entre o esta-
do – estradas de Portugal, e.P e os em-
preiteiros e ficou acordado concluir a Va-
riante de Faro e a ligação para norte com 
o desvio previsto no Chelote, terminando 
a obra na Campina.
A informação que dispomos é a de que 
ainda faltam acertos no programa de tra-
balho e algumas negociações, pelo que 
as obras, possivelmente não serão reto-
madas antes do início de março de 2013, 
com um prazo de 6 meses até à sua con-
clusão.
Apesar dos cortes previstos em outros 
troços e variantes, ficará feita a obra es-
sencial de Faro.

As estradas não estão em bom estado, 
tal como muitas das ruas da cidade e as 
dificuldades financeiras que existem im-
pedem avançar de imediato com a repa-
ração.
A título de exemplo, os custos inerentes 
ao alcatroamento de um pequeno troço 
de estrada com 100 metros de extensão 
e 5 metros de largura podem ascender a 
€ 12 500 (25€/m2). 
neste momento e face aos valores em 
causa, as nossas prioridades são tapar 
os buracos existentes no Concelho.
De seguida, e na medida das possibilida-
des financeiras e dos condicionalismos 
legais, será pavimentar as principais ar-
térias de entrada na cidade, onde a carga 
de tráfego é significativa. 

A Câmara Municipal de Faro deliberou 
em Reunião de Câmara Ordinária Pública 
de 16 de abril de 2009 aprovar os termos 
de referência do Plano de Pormenor da 
Praia de Faro (PPPF), dar início à elabo-
ração do mesmo e sujeitá-lo a avaliação 
ambiental. 
este plano está enquadrado numa estra-
tégia de requalificação integrada no Pro-
grama Polis Litoral – Operações Integra-
das de Requalificação e Valorização da 
Orla Costeira, consagrada numa resolu-
ção do Governo.
trata-se de um instrumento municipal de 
ordenamento do território, cujos princi-
pais objetivos são: demolição das ocupa-
ções em zonas de risco, a manutenção 
das condições naturais do ecossistema 
e a minimização das situações de risco 

para pessoas e bens por via de medidas 
corretivas de erosão e defesa costeira. 
Sobre o plano pronunciam-se muitas en-
tidades com responsabilidades na gestão 
do território, o que atribui uma grande 
complexidade ao procedimento, sendo 
que a proposta do plano se encontra em 
reformulação em função dos pareceres 
emitidos pelas mesmas.
Referir, por último, que no que respeita ao 
Parque de Campismo situado na Ilha de 
Faro, o mesmo está enquadrado no Plano 
de Pormenor, estando previsto o seu total 
desaparecimento e sendo para aí desvia-
da a estrada para dar mais segurança à 
duna. Até lá servirá para estacionamento 
livre e para os utentes antigos do parque, 
desde que respeitem regras básicas do 
ordenamento do espaço. 

O projeto de execução do Parque Ri-
beirinho de Faro foi realizado no âmbito 
da elaboração de Projetos de execução 
para a requalificação de espaços ribeiri-
nhos, de parques públicos e percursos 
pedonais, que se insere numa estratégia 
de requalificação da frente ribeirinha de 
Faro integrada no Programa Polis Litoral 
– Operações Integradas de Requalifica-
ção e Valorização da Orla Costeira, con-
sagrada numa resolução do Governo.
A área de intervenção corresponde a 
cerca de 39 hectares, divididos em duas 
fases, integrados no Parque natural da 
Ria Formosa, com o objetivo de criar uma 
área de lazer permitindo uma nova vivên-
cia da cidade e da sua relação com a Ria 
Formosa.
A 1.ª fase incide sobre 16 hectares e re-
presenta um investimento de aproxima-
damente 3.500.000 €, prevendo-se que a 
obra se inicie muito em breve e o prazo 
previsto para a mesma é de aproximada-
mente 1 ano.
O projeto prevê a criação de três zonas 
distintas mas integradas, que englobam: 
terreiro de jogos tradicionais, anfiteatro 
ao ar livre, equipamentos lúdicos e de 
manutenção, parque infantil, parque de 
merendas e equipamentos comerciais e 

O Município de Faro aderiu ao facebook 
a 16 de agosto de 2010 e até agora já tem 
mais de 5200 seguidores. Fomos dos 
primeiros municípios onde o Presidente 
se mostrou disponível para responder 
online a todas as questões formuladas 
pelos munícipes no mural. no total já fo-
ram feitas 10 sessões o que nos permite 
ter o conhecimento das questões que 
mais inquietam os munícipes.

Reproduzimos aqui algumas das ques-
tões colocadas e que na altura me-
receram o pronto esclarecimento do 
Presidente, mas que, considerando a 
recorrência, importa deixar aqui um es-
clarecimento mais completo.
O concelho constrói-se com todos e 
agradecemos a colaboração de todos os 
munícipes.

Município de Faro 

Paulo índio vargas
Porque é que as luzes da cida-
de são ligadas tão tarde?

Município de Faro 

Celso Guerreiro
Quando é que terminam as 
obras da Variante norte?

Município de Faro 

Fernando Casimiro
As estradas estão em péssimo 
estado, cheias de buracos e 
lombas. A estrada da Penha é 
disso exemplo. Para quando a 
reparação e repavimentação?

Município de Faro 

Luís Gomes
Gostaria de saber qual o ponto 
de situação do Processo Polis 
e a Requalificação da Praia de 
Faro.

Município de Faro 

Fábio Formigo
Quando iniciam as obras no 
Parque Ribeirinho e que tipo 
de equipamentos irá contem-
plar?

Joaquim Rodrigues 
Quais os problemas associa-
dos à introdução de parquí-
metros e o reflexo no já débil 
comércio da cidade?

Município de Faro 
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de restauração.
no âmbito deste projeto prevê-se ainda a 
ligação pedonal e ciclável a Montenegro e 
ao aeroporto, a partir do qual será garan-
tida a ligação à Praia de Faro.

Após anos de construção, paragens por 
motivos de engenharia, falências de em-
preiteiros, crises financeiras, avizinha-se 
o épico fim do Pavilhão Desportivo Muni-
cipal de Faro. 
Com uma capacidade para 900 espeta-
dores, com um excelente piso e amplo 
espaço desportivo, permite o enquadra-
mento das formas competitivas de várias 
modalidades proporcionadas pelo tecido 
associativo concelhio (basquetebol, fut-
sal, voleibol, patinagem, desportos de 
combate, danças, etc), bem como uma 
prática regular, mais cómoda e confortá-
vel dos treinos diários das mais de 400 
crianças, jovens e jovens adultos prati-
cantes de modalidades de pavilhão.
Os 700 inscritos no projeto sénior ativo 
poderão finalmente usufruir de um espa-
ço que bem merecem para as práticas 
das modalidades pertencentes ao proje-
to, como são o caso da gerontomotricida-
de, das danças de salão, pilates, tai chi 
e yoga. 
O gabinete de Promoção da Atividade 
Física, estrutura organizacional (Câma-
ra, Aces Central e ESEC-UALG) onde a 
população de Faro pode aconselhar-se e 
ser acompanhada na sua prática da ati-
vidade física, terá também o seu espaço 
na tão desejada infraestrutura desportiva.
Ao nível da realização de eventos, Faro 
ficará dotado de um espaço para poder 
receber eventos de média dimensão, mas 
acima de tudo conseguirá mais facilmente 
disponibilizar às associações concelhias 
muito melhores condições para que estas 
possam criar momentos de evidência do 
trabalho realizado nas mais de 70 coletivi-
dades de desporto e juventude, podendo 
deste modo ajudar e facilitar o processo 
de sustentabilidade pretendido por todos.
no 1.º trimestre de 2013, o pavilhão des-
portivo municipal da Penha já estará em 
pleno funcionamento e ao dispor de toda 
a população.

existem inúmeras questões, da mais va-
riada ordem que tornam urgente e inevi-
tável a diminuição da utilização do auto-
móvel. É preciso fomentar a opção pela 
mobilidade suave e promover essa cons-

ciência para vencer a inércia associada à 
alteração de hábitos e potenciar a abran-
gência das mudanças. 
na consciência das questões acima re-
feridas, decidiu-se formular a estratégia 
para a mobilidade ciclável em Faro, para 
promover a bicicleta como meio preferen-
cial de mobilidade urbana e interurbana. 
O documento identifica como eixos priori-
tários a rede ciclável, a promoção da uti-
lização da bicicleta e a sensibilização da 
população, estabelecendo os respetivos 
objetivos e ações a concretizar no âmbito 
de cada eixo.
A primeira condição para que a bicicleta 
constitua opção de mobilidade urbana 
viável é garantir as condições de confor-
to e a segurança dos seus utilizadores. 
Para tal é preponderante a constituição 
da rede ciclável urbana, que ligue entre si 
os principais polos de atração e atividade 
da cidade, nomeadamente zonas comer-
ciais, escolas (Universidade), edifícios de 
serviços públicos, (Câmara Municipal, Fi-
nanças, Segurança Social, Biblioteca Mu-
nicipal, o terminal rodoviário, a estação 
ferroviária), locais de lazer, entre outros. 
É ainda objetivo criar a rede de ciclovias 
interurbana e interconcelhia, para ligação 
das cidades vizinhas e principais núcleos 
urbanos do concelho à cidade. 
em julho deste ano foi concluída a pro-
posta da rede ciclável urbana para Faro 
que, para além de novos percursos, in-
tegra os troços já existentes da estrada 
do Moinho da Palmeira, Cais Comercial 
e Bom João, garantindo ainda a articula-
ção com os troços concelhios da ecovia 
Litoral do Algarve. no entanto, a concre-
tização desta rede ciclável encontra-se 
condicionada pelas atuais restrições fi-
nanceiras. 
no que diz respeito à promoção da uti-
lização da bicicleta e sensibilização da 
população têm sido promovidas várias 
iniciativas, das quais destacamos o “Dia 
europeu sem carros”, “Faro ativo”, “O pai 
natal chega a Faro de bicicleta” e “Faro a 
pedalar”, sendo nossa intenção dar conti-
nuidade ao trabalho até agora desenvol-
vido, envolvendo as escolas e a popula-
ção de todas as idades neste desígnio. 

Da Falfosa aos Gorjões e de Bordeira até 
aos Salgados estamos investindo cerca 
de 10 milhões de euros para servir melhor 
toda a população rural do concelho.
A primeira obra ficou pronta em setem-
bro de 2012. A outra estará concluída em 
meados do ano de 2013. e outras obras 
pontuais estão previstas ou foram recen-
temente realizadas, noutros locais, tais 
como na Lejana de Cima ou no Montene-
gro, em Gambelas.

O Parque das Cidades é uma infraes-
trutura que se estende por 225 hectares 
geridos pela Associação de Municípios 
Faro/Loulé. Os municípios têm primado 
por manter o estádio, áreas verdes e es-
tacionamento em ótimo estado de con-
servação, possibilitando desse modo a 
disponibilidade para receber cerca de 50 
eventos ao longo do ano. Além do futebol 
com torneios internacionais, jogos parti-
culares da seleção portuguesa, finais da 
taça da liga, campeonato do mundo de 
rugby, o parque também tem conseguido 
captar outro tipo de eventos, como são 
prova as 24 horas de btt, circuito eternal 
running, aeromodelismo, festas musicais, 
torneios de escolinhas, formações, a vol-
ta ao algarve, campeonato do mundo de 
rallys, entre outros.
Será importante referir, que apesar dos 
eventos e da manutenção, houve um 
esforço significativo na redução dos cus-
tos de funcionamento, passando dos 4 
055.897€ em 2009 para os 2 493.106€ em 
2012 que se conseguiu devido a diversos 
atos de gestão (redução de 21 para 8 fun-
cionários, amortização de empréstimos, 
renegociação de contratos,…). 
O Parque das Cidades pode e deve as-
sumir um papel central na oferta de opor-
tunidades de investimento público e pri-
vado, no entanto, e apesar dos contactos 
mantidos, a conjuntura atual não tem pro-
porcionado a sua concretização.

Faro como capital do distrito e da região 
há muito que deveria ter feito o seu par-
que para grandes eventos, bem como um 
razoável centro de congressos.
esta continua a ser uma questão que 
consideramos estratégica para o desen-
volvimento do concelho, porém, de mo-
mento, não existe dinheiro público para 
este investimento.
Contudo, têm sido desenvolvidos esfor-
ços no sentido de mobilizar os investido-
res privados para este propósito, tendo 
sido prevista uma área para esse efei-
to no Plano de Urbanização do Vale da 
Amoreira, na entrada norte da cidade, na 
proximidade da estrada nacional 2, que 
poderá ser executada quando a conjuntu-
ra dos mercados melhorar, sugerindo-se 
a consulta do referido plano no nosso sitio 
da internet (www.cm-faro.pt).
existe alguma expetativa municipal de 
que se concretize o interesse de inves-
timentos privados nesta área e neste 
projeto em concreto, a curto ou a médio 
prazo, uma vez que a intervenção pública 
se encontra bastante condicionada neste 
momento.

Faro como capital do distrito e da região 
há muito que deveria ter feito o seu par-
que para grandes eventos, bem como um 
razoável centro de congressos.
na área do ordenamento do território, e 
na prossecução da estratégia municipal 
definida, foi tomada a decisão de elabo-
ração de vários planos que visam criar 
condições para a concretização de inves-
timentos, no sentido de contrariar a atu-
al conjuntura, dos quais destacamos os 
seguintes:
• O Plano de Urbanização do Areal 
Gordo, com aproximadamente 133 hecta-
res, no âmbito do qual se prevê a criação 
de condições para o desenvolvimento de 
uma área empresarial que tire partido da 
localização e acessibilidades privilegia-
das;
• O Plano de Urbanização do Pólo 
tecnológico – Gambelas, com aproxi-
madamente 105 hectares, localizados 
na proximidade do Polo Universitário de 
Gambelas, que tem como principal ob-
jetivo permitir criar as condições para 
desenvolver uma área empresarial com 
vocação para interfaces entre a investi-
gação, a indústria e a tecnologia, e cuja 
elaboração é acompanhada por um grupo 
de trabalho constituído para o efeito, com 
o intuito de assegurar uma solução viável 
com vista à implementação do PtIA-Par-
que tecnológico Internacional do Algarve 
e que integra as seguintes entidades: 
CCDR Algarve, AnA Aeroportos, UALG, 
Globalgarve, AnJe, Direção Regional de 
economia e Câmara Municipal de Faro.
não poderíamos deixar de referir o MARF 
como principal plataforma logística regio-
nal, cuja dinâmica é sinal das potenciali-
dades do concelho, sendo que, de entre 
outros investimentos que temos acompa-
nhado, consideramos também relevante 
referir a central fotovoltaica que se prevê 
que venha a ser instalada na Freguesia 
de estoi dentro em breve.

estes são tempos de incerteza, que 
obrigam a ponderar a estratégia muni-
cipal que permita criar condições para o 
desenvolvimento das atividades econó-
micas e melhorar as condições de vida 
dos nossos munícipes e dos milhares 
de pessoas que não residem no conce-
lho mas que aqui trabalham ou usufruem 
diariamente dos equipamentos e serviços 
disponibilizados.
nesse sentido, e pese embora a atual 
situação económico-financeira, tem sido 
desenvolvido um esforço para se dina-
mizar o processo de revisão do PDM 
de Faro, destacando-se aqui o Relatório 
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Patrícia Silva
Gostaria de saber em que pon-
to se encontra a situação do 
Pavilhão Municipal junto às 
Piscinas?
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Sérgio Inácio
Qual a visão, a estratégia e as 
medidas políticas para viabili-
zar o Parque das Cidades?
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Cláudio Paiva
O Largo de S. Francisco é o re-
cinto de eventos de Faro. Para 
quando um Parque de Feiras e 
exposições?
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Filipe Melo
Gostaria de saber se existem 
projetos de investimento na 
área da indústria e serviços 
que favoreçam a produção 
regional e capitalizem investi-
mento?
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Célia Pires
existem perspetivas de águas 
e esgotos para saneamento 
básico no sítio dos Virgílios?
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Luís Gonçalves
Qual o ponto de situação da 
ciclovia Faro-Gambelas-Praia? 
e o que pensam fazer relati-
vamente àquela que existe na 
circular externa? Quanto a mim 
ou a retiram completamente ou 
fazem manutenção, porque as-
sim está um perigo para quem 
lá anda.
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João Mateus
Qual a estratégia de planea-
mento que existe para a cidade 
de Faro?
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do estado do Ordenamento do território 
(REOT), que já aponta algumas pistas 
para o futuro, tendo sido mais recente-
mente iniciado o processo de revisão do 
Plano estratégico de Faro, sugerindo-se 
uma consulta ao nosso sitio da internet 
em http://www.cm-faro.pt/ .
Por outro lado, de entre um conjunto vas-
to de necessidades detetadas, foi dada 
especial importância à tramitação dos se-
guintes planos:
• O Plano de Pormenor do Sítio da 
Má Vontade e Pontes de Marchil, que in-
cide sobre a entrada poente da cidade de 
Faro, entre a linha do caminho-de-ferro e 
a estrada da Sr.ª da Saúde, com cerca 
de 83 hectares, prevendo melhoramento 
da principal entrada  da cidade, criando 
condições para dotar aquela área de me-
lhores condições ambientais e urbanas;
• O Plano de Urbanização do Areal 
Gordo, no limite nascente do concelho, 
na ligação a Olhão, com aproximada-
mente 133 hectares, prevendo a criação 
de condições para o desenvolvimento de 
uma área empresarial que tire partido da 
localização e acessibilidades privilegia-
das;
• O Plano de Urbanização do Pólo 
tecnológico – Gambelas, com cerca de 
105 hectares, na proximidade do Polo 
Universitário de Gambelas, tendo como 
principal objetivo permitir criar as condi-
ções para desenvolver uma área empre-
sarial com vocação para interfaces entre 
a investigação, a indústria e a tecnologia, 
com base no estudo de viabilidade e pro-
grama a desenvolver.

O local de implantação da Doca exterior 
/ Porto de Recreio resultou do estudo de 
Impacte Ambiental que culminou com a 
Declaração de Impacte Ambiental (DIA) 
emitida em 19/12/2005, que tem sido con-
sequentemente revalidada, constituindo a 
concretização da mesma uma competên-
cia da administração central (IPTM).
no âmbito das suas competências, a Câ-
mara Municipal tem prosseguido um con-
junto de iniciativas com vista à sua con-
cretização, através do desenvolvimento 
de um estudo de ocupação que abrange 
a área de implantação do porto de recreio 
e a área envolvente.
A área de estudo engloba vários espaços 
com características distintas, alguns dos 
quais em avançado estado de degrada-
ção e sem relação com os espaços envol-
ventes, tendo como fio condutor a linha 
de caminho-de-ferro.
A solução de ocupação desenvolvida 
para a zona do porto de recreio/doca ex-
terior e espaços envolventes tem como 
objetivo primordial a viabilização funcio-
nal e económica da construção e explora-
ção do futuro porto de recreio, assumindo 
igualmente a pretensão de contribuir para 

a reconversão daquela área, no sentido 
de incrementar a relação da cidade com 
a Ria Formosa.
Dos contatos estabelecidos para o de-
senvolvimento do estudo identificou-se o 
interesse de algumas entidades privadas, 
sendo que se aguarda que a entidade 
que vier a assumir a gestão desta área 
em substituição do IPtM desenvolva ra-
pidamente os procedimentos tendentes 
ao lançamento de um concurso público 
para a conceção, execução e exploração 
daquela infraestrutura.

O cais comercial de Faro é uma infraes-
trutura cuja gestão é ainda da competên-
cia do estado.
não obstante, a Câmara Municipal tem 
vindo a estabelecer alguns contactos no 
sentido de estimular empresas do ramo 
do transporte comercial e turístico, com 
o objetivo de captar o seu interesse para 
Faro.
As características do cais, bem como o 
seu acesso permitem a entrada de navios 
de médio porte, tendo como consequên-
cia o interesse de várias empresas neste 
ramo de atividade.
estamos dentro de uma maravilha natural 
de Portugal, com um ambiente único e o 
cais está quase dentro da cidade.
Um grupo de empresários, com experi-
ência no setor, têm um excelente projeto 
para dinamizar o cais comercial, tendo 
por base modernos iates.
Os serviços do estado têm criado buro-
cracias incompreensíveis neste proces-
so; contudo, espera-se que no próximo 
ano fique desbloqueado o arranque deste 
investimento.

neste âmbito houve uma grande preocu-
pação em melhorar a rede de transportes 
existente (Faro, Montenegro, Gambelas 
e Praia de Faro), pois verifica-se que há 
necessidade em melhorar a cobertura es-
pacial e temporal. espera-se que da sua 
implementação possa resultar uma maior 
utilização do transporte público por subs-
tituição do transporte individual. 
no domínio das infra estruturas de trans-
portes, promove-se a qualificação da 
rede, através da sua ampliação, servir 
novas zonas, alargamento dos horários, 
construção de um novo terminal rodovi-

ário. Relativamente aos postos de ven-
da, está previsto a abertura no Mercado 
Municipal / Loja do Cidadão, Universida-
de do Algarve, Campus de Gambelas e 
Campus da Penha e na estação (termi-
nal Rodoviário)
Por outro lado, respondendo à questão da 
facilidade de acesso ao transporte públi-
co, assunto este de extrema importância 
devido ao envelhecimento da população 
e também maior atenção para os temas 
sociais, foi melhorada a acessibilidade 
aos veículos por parte de pessoas com 
mobilidade reduzida. 
Outra melhoria conseguida, foi garantir a 
utilização de um veículo elétrico no ser-
viço Minibus, contribuindo entre outros 
aspetos para a diminuição do impacte 
ambiental do serviço prestado. 
Trata-se de uma concessão a 20 (+5anos) 
em que foi acautelada a gestão do servi-
ço ao longo desse período. Dessa forma 
é possível alargar, diminuir os horários, 
ou outro tipo de alterações ao serviço, 
desde que sejam justificáveis, plausíveis 
e sustentadas.

Os serviços da Câmara conceberam 
uma carta estratégica para a mobilida-
de ciclável no concelho de Faro. nesse 
documento estão várias perspetivas de 
intervenções sem custos excessivos que 
possibilitarão, no tempo certo, a opera-
cionalização de uma rede urbana e in-
terurbana que ligue praticamente todo o 
concelho. 
Paralelamente existem um conjunto signi-
ficativo de iniciativas que visam a promo-
ção do gosto e do prazer de andar de bici-
cleta e do andar a pé, umas mais formais 
outras menos. Referimo-nos aos projetos 
Faro a Pedalar e Faro a Andar, aos even-
tos anuais diversos como as 24h em Btt, 
o Faro-Fóia, o Sagres-Faro, a Maratona 
Sport Zone, vários passeios de cicloturis-
mo, a Marcha da Ria Formosa, o evento 
Faro Ativo, entre outros como o Passeio 
do Pai natal. 
Ainda na perspetiva da qualidade de vida 
da população foi concebido e implemen-
tado, um circuito de equipamentos bis-
saudáveis pela totalidade das freguesias 
do concelho de Faro, que tem sido um 
êxito bastante significativo. Num futuro 
muito próximo está ainda previsto o iní-
cio do Parque Ribeirinho de Faro que virá 
consubstanciar definitivamente a prática 
do exercício e da atividade física sobre 
as suas diferentes formas, neste caso 
em espaço não formal, em contato privi-
legiado com a natureza. e acrescentaria 
a inauguração do Parque de Lazer das 
Figuras neste mandato.

Desde o final da década de oitenta, a Câ-
mara Municipal de Faro tem vindo a pro-
mover diversas ações, no sentido da sal-
vaguarda, qualificação e dinamização do 
centro da cidade, sendo particularmente 
evidente, a estratégia desenvolvida já na 
década de noventa, materializada numa 
série de intervenções ao nível da requa-
lificação do espaço público e comercial. 
Hoje, esta dinâmica já não é possível 
nestes termos. 
Ao longo deste últimos 3 anos, foram 
criadas 3 ARU´s ( Áreas de Reabilitação 
Urbana ), Vila-A-Dentro, Bairro Ribeirinho 
e Mouraria. nestas zonas, permite-se o 
acesso a significativos benefícios fiscais, 
a todos aqueles que pretendem reabilitar 
os imóveis, nomeadamente a isenção do 
imposto municipal sob imóveis (IMI), du-
rante 5 anos, isenções de taxas de ocu-
pação de espaço público, etc. Pretende-
-se uma visão de futuro, materializada 
em documentos estratégicos que possam 
servir de referência num prazo alargado, 
embora com uma base realista, assente 
em medidas possíveis de concretizar.
Constituiu-se um gabinete de apoio à re-
abilitação que tem por missão um melhor 
acompanhamento na gestão das ARU´s, 
assim como participar de forma mais ati-
va no apoio aos proprietários e investido-
res nas zonas em causa.
Criaram-se incentivos ao arrendamento 
para jovens, através da Porta 65, pelo 
IHRU, com a possibilidade de apoiar a 
fundo perdido, com um acréscimo de 
20%, sendo possível no 1º ano de atingir 
os 70% do valor da renda.
Prepararam-se dois projetos de execu-
ção: um para a requalificação do espaço 
público do núcleo Vila-A-Dentro, com vis-
ta ao aumento das áreas pedonais e me-
lhoria das acessibilidades aos edifícios 
com maior valor patrimonial e outro para 
medidas de preservação, salvaguarda e 
conservação do património classificado 
– Muralhas e Arco da Vila. Aguarda-se o 
necessário financiamento para a sua fu-
tura execução.
E no fim, temos o dia-a-dia, o trabalho 
contínuo de vistoria, auto de notificação, 
preparação de orçamento, nova notifica-
ção, e no final, obra coerciva. Este traba-
lho mais árduo e diário, tem servido para 
diagnóstico e de referenciação dos casos 
mais emergentes, tentando evitar a perda 
do património da nossa cidade.
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Jorge Lourenço
Há alguma perspetiva de quan-
do será possível levar a cabo o 
projeto da Doca exterior?
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Maria valentim
Gostava de saber para quando 
a preparação do Porto Comer-
cial para receber embarcações 
turísticas?
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Ana André

Gostaria de saber porque não 
tem Faro transportes públicos 
ao domingo e se há alguma 
estratégia pensada para a rede 
de transportes.
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Fernando Canteiro
Quais as ações em curso para 
que Faro possa ser uma cida-
de com mais mobilidade. no 
que toca a rede de ciclovias, 
ecovias, passeios pedonais 
para melhorar a qualidade de 
vida da população?
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vera Gonçalves
Qual a estratégia de reabilita-
ção urbana para a cidade de 
Faro, valorizando o património 
histórico edificado?

Siga-nos no facebook/ Município de Faro






