
n.32Edição de abril de 2020 Distribuição gratuita

FARENSES FAZEM A SUA PARTE PARA

DERROTAR COVID-19

FARO CONSIGO: MUNICÍPIO
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2EDITORIAL

Caros Farenses,
Dirijo-me a vós num momento de grande per-
turbação na vida da nossa comunidade: uma 
perturbação que traz dificuldades de toda a or-
dem e enormes mudanças no quotidiano de to-
dos nós.
Quero agradecer a todos os que estão na linha 
da frente no combate ao vírus: aos profissionais 
de saúde, incansáveis e corajosos perante as ad-

versidades, às forças de segurança e proteção civil, 
zelosos guardadores da nossa integridade e a todos 
os outros que continuam a desempenhar as suas ta-
refas diárias fora de casa, em apoio à cidade e que 
não podem deixar de receber uma palavra de grati-
dão. Refiro-me aos funcionários dos lares e de outras 
respostas de apoio social, aos voluntários, às nossas 
comunidades paroquiais, às farmácias, ao setor ali-
mentar, aos trabalhadores da FAGAR e aos de muitos 
outros serviços essenciais.
Estou certo que todo o Concelho se junta a nós nes-
te sentimento de gratidão e faz tudo o que é possível 
para colaborar, ajudando a que cada hora deste tra-
balho duro nos aproxime de um mais rápido regresso 
à vida normal.
Também quero agradecer àqueles que estão em casa, 
em isolamento e que, com essa atitude responsável e 
cumpridora, ajudam a proteger os mais vulneráveis 
e a conter o avanço do vírus nas nossas casas. Mui-
tos sentirão uma sensação dolorosa de separação dos 
seus entes queridos. Sabemos, no fundo, que é a coi-
sa certa a fazer.
Assim, com mais ou menos sacrifício, cada um de-
sempenha o seu papel e auxilia no grande esforço 
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coletivo que levamos a cabo para superar esta severa 
contingência. Garanto que, se permanecermos uni-
dos e empenhados, vamos superá-la.
Ao longo destas páginas, concebidas, impressas e 
entregues em segurança, damos a conhecer as li-
nhas de ação do Programa Municipal “Faro Consigo” 
– um investimento extraordinário da autarquia para 
dar uma resposta decisiva a 3 níveis: saúde pública, 
estímulo à economia local e apoios sociais. 
Neste número especial do Correio de Faro podemos 
também ver diversos exemplos de pessoas e entida-
des que se unem a nós para ajudar outras pessoas, 
seja através da entrega de alimentos e remédios, seja 
vigiando os vizinhos mais vulneráveis ou conver-
tendo as suas empresas e atividades para apoiar.
Consciente das dificuldades que ainda temos que 
superar, deixo-vos a expressão da minha satisfa-
ção pela resposta que até agora todos souberam dar. 
Faro e os farenses têm sabido estar à altura das cir-
cunstâncias. Temos que permanecer assim. Os meus 
agradecimentos e votos de felicidades para todos.

O Presidente da Câmara,

Rogério Bacalhau Coelho
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3 ESPAÇO DO MUNÍCIPE

Câmara de Faro tem em vigor várias medidas extraordi-
nárias de prevenção e controlo da infeção por Covid-19

EQUIPAMENTOS COM FUNCIONAMENTO
SUSPENSO E SERVIÇOS MUNICIPAIS 
COM ATENDIMENTO CONDICIONADO 

Na sequência da propagação da infeção pelo novo Co-
ronavírus  em todo o País, o Município de Faro mantém 
todos os serviços essenciais em funcionamento mas 
determinou desde dia 13 de março a implementação 
de várias medidas temporárias extraordinárias de 
prevenção e controlo do surto, nomeadamente a sus-
pensão do funcionamento dos equipamentos muni-
cipais desportivos e culturais (atividades, cedências e 
apoios) e limitação dos serviços com atendimento pre-

sencial. O objetivo é minimizar a probabilidade de pro-
pagação do vírus entre funcionários e colaboradores do 
Município e população em geral.  
Nesse sentido, estão encerrados ao público as Piscinas 
Municipais, Pavilhão Desportivo Municipal da Penha, 
Pista de Atletismo, Centro Náutico, campos de futebol, 
bem como o Teatro Municipal, Museu Municipal, Bi-
blioteca Municipal, Museu Regional, Galeria Trem e a 
Ermida de Santo António do Alto. Além dos equipa-

mentos da autarquia, também o Balcão Único “Viver 
Faro”, que funciona no Mercado Municipal, está en-
cerrado desde 16 de março.
Dada a situação extraordinária, a Câmara Muni-
cipal de Faro recomenda que quaisquer contactos 
sejam efetuados por via não presencial, privile-
giando o contacto telefónico, correio, correio ele-
trónico ou videochamadas. 
(Ver lista de contactos abaixo).

CONTACTOS PARA ATENDIMENTOS DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO

MERCADO MUNICIPAL COM MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS
Ambifaro implementou conjunto de regras temporárias para
prevenção e minimização dos riscos entre funcionários e população
Também a Ambifaro implementou várias medidas extraordi-
nárias de forma a prevenir e minimizar os riscos de propagação 
do vírus COVID-19 entre funcionários, colaboradores e popu-
lação em geral. 
Assim, foi decretado, no Mercado Municipal de Faro:
O encerramento do atendimento na Loja da Mobilidade;
sCriação de uma sala de isolamento;
sEncerramento de três portas, ficando apenas a porta Sul aberta;
sControlo do acesso de clientes (60) na entrada principal e no 
elevador de acesso a parque de estacionamento;
sInibição do acesso do público aos pisos 1 e 2 do edifício;
sEncerramento da praça central interior do Mercado;
sInformação áudio nas áreas comuns do mercado;
sAfastamento mínimo de dois metros entre pessoas;
sApenas um cliente em atendimento por banca;
sDivulgação das medidas de contenção;

sEncerramento, limpeza e desinfeção do Mercado Tra-
dicional às 14h00;
sEncerramento dos serviços da Ambifaro ao público;
sHorário do estacionamento reduzido das 23h00 para 
as 20h30;
sHorário do cais de cargas e descargas do Mercado re-
duzido das 21h00 para as 20h00;
sRedução no horário de equipas que garantem ser-
viços mínimos (limpeza e fiscalização);
sContratação de serviços de desinfeção para todas as 
áreas comuns;
sAtribuição de material de proteção (luvas e máscaras) 
para todos os colaboradores;
sColocação de gel desinfetante em todos os postos de 
trabalho.

Presidente e Executivo Municipal
Telf: 289 870 870 | E-mail: gap@cm-faro.pt 
Departamento de Gestão Administrativa e Patrimonial
Telf: 289 870 822 | E-mail: dgap@cm-faro.pt 
Departamento de Finanças
Telf: 289 870 049 | E-mail: dfinancas@cm-faro.pt
Departamento de Desenvolvimento Social e Educação
Telf: 289 870 869
E-mail: acaosocial@cm-faro.pt | educacao@cm-faro.pt
Divisão de Assessoria Jurídica e Contencioso
Telf: 289 870 828 | E-mail: geral@cm-faro.pt 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações *
Telf: 289 870 097 | E-mail: geral@cm-faro.pt
Divisão de Valorização de Recursos Humanos
Tel: 289 870 055 | E-mail: dvrh@cm-faro.pt

Departamento de Infraestruturas e Urbanismo
Tel: 289 870 087 | E-mail: diu@cm-faro.pt 
Divisão de Cultura
Telf: 289 870 095 | E-mail: cultura@cm-faro.pt 
Divisão de Comunicação e Marca
Telf: 289 870 873
E-mail: comunicacao@cm-faro.pt
Divisão de Inovação, Transformação Digital e
Sistemas de Informação
Telf: 289 870 853 | E-mail: ditdsi@cm-faro.pt 
Serviço Municipal de Proteção Civil
Telf: 289 870 078 | E-mail: smpc.faro@cm-faro.pt 
Balcão Único “Viver Faro” (Mercado Municipal de Faro)

Tel: 289 870 831 | E-mail: balcaounico@cm-faro.pt

Biblioteca Municipal de Faro 
(Também válido para o Pólo de Conceição - Estoi)

Tel: 289 8700 000/ 968343688 
E-mail: biblioteca.arquivo@cm-faro.pt
Divisão de Desporto e Juventude 
(Piscinas Municipais)
Tel: 289 870 843
E-mail: desportoejuventude@cm-faro.pt 
Divisão de Promoção Turística
Tel: 289 870 065 | E-mail: turismo@cm-faro.pt
Museu Municipal de Faro/ Museu Regional/ Galeria 
Trem/ Ermida de Santo António do Alto 
Tel: 289 870 827/9 
E-mail: museu.municipal@cm-faro.pt

* Para efeitos de pagamentos mantêm-se válidas as referências multibanco notificadas no âmbito dos respetivos processos
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#FAROCONSIGO:
MuniCíPio AdoTA PACoTE
dE 31 MEDIDAS EXCECIONAIS 

Rogério Bacalhau anunciou 
Programa Municipal que
abrange medidas no âmbito do 
combate ao surto, dirigidas à
recuperação económica e
também de incidência social

Desde a primeira hora que o Município de Faro 
adotou uma postura de responsabilidade face 
a um surto pandémico de dimensão e duração 
ainda desconhecidas. As consequências e gra-
vidade desta situação dependem de cada um 
de nós, mas muito em particular das entidades 
públicas que devem orientar o comportamento 
da comunidade e ajudar a minimizar as dificul-
dades que inevitavelmente vão surgir na vida 
de todos. 
Nesse sentido, após ter recebido vários contri-
butos de partidos políticos, vereação, parceiros 
da rede social, entre outros, a Câmara Muni-
cipal de Faro apresentou, no dia 2 de abril, um 
conjunto de 31 medidas excecionais (programa 
municipal “Faro Consigo”), com âmbitos tem-
porais e de aplicação diferenciados, que ser-
virão como uma primeira linha de resposta, 
em tempo útil, às várias solicitações das autori-
dades locais e nacionais, e de ajuda à contenção 
dos graves prejuízos económicos e sociais que a 

crise que atravessamos vai trazer sobre o concelho, 
as suas famílias, empresas e movimento associativo.
Um conjunto destas medidas já está no terreno, 
com aplicação imediata, de forma a poder ajudar 
no combate ao surto; outro será aplicado no es-
tímulo à recuperação económica; outro terá, 
acima de tudo, uma incidência social. 
Todas estas medidas serão avaliadas em perma-
nência, tendo em vista o seu desenvolvimento ou 
adequação à situação, podendo nesse sentido ser 
revistas, intensificadas ou revogadas. O Município 
pretende, com o programa “Faro Consigo”, ante-
cipar as dificuldades das populações e das enti-
dades cuja atividade se perfila como relevante para 
o tecido social. No entanto, nesta hora decisiva, o 
papel principal continuará a ser de cada um dos 
munícipes, que são chamados a cumprir escrupu-
losamente as regras impostas pelas Autoridades, 
designadamente o confinamento, a higienização e 
as regras de etiqueta respiratória. Faça a sua parte 
– fique em casa!

MEDIDAS DE CONTENÇÃO E APOIO
ÀS AUTORIDADES SANITÁRIAS (ver mais nas páginas 7 e 8)

1. Instalação do Posto de Coordenação da Proteção 
Civil Municipal, em permanência, na Biblioteca Mu-
nicipal de Faro, sob coordenação do Presidente da 
Câmara Municipal e do Coordenador Municipal de 
Proteção Civil, em articulação permanente com a 
Proteção Civil Distrital, Autoridade de Saúde, Forças 
de Segurança e Instituto da Segurança Social;
2. Cedência e preparação de instalações municipais 
para acolhimento de comunidades identificadas pela 
Autoridade de Saúde e de todos os que, por sua deter-
minação, venham a necessitar de quarentena;
3. Colaboração solidária, no âmbito da AMAL, através 
da compra e doação de ventiladores e equipamentos 
de proteção individual (1,3 milhões de euros de in-
vestimento dos 16 municípios do Algarve) e disponi-
bilização do Estádio Algarve para Centro de Análises 
COVID-19;
4. Criação de plataforma com hoteleiros e alojamento 
local, com bolsa de quartos disponíveis para os profis-
sionais de saúde de serviço no concelho e que já ultra-
passa as 60 unidades disponíveis. A CMF coordena a 
ação e envia diariamente a lista atualizada das dispo-

nibilidades às unidades hospitalares;
5. Encerramento dos edifícios municipais com atendi-
mento ao público, respetivos serviços de front-office, in-
fraestruturas e equipamentos e cancelamento de espe-
táculos e eventos, em consonância com a declaração de 
estado de emergência; 
6. Limpeza e desinfeção contínua do espaço público, mo-
biliário urbano e pontos de contentorização de resíduos 
sólidos urbanos e, em particular, das áreas de elevada 
afluência de pessoas e densidade populacional, utilizando 
produtos adequados à remoção de agentes patogénicos;
7. Promoção da correta higienização das viaturas de 
transporte público rodoviário junto dos operadores e en-
cerramento de estações rodoviárias e serviços conexos 
que possibilitem ajuntamentos;
8. Realização, em articulação com as autoridades, de 
ações de vigilância e fiscalização junto de estabeleci-
mentos não essenciais do concelho que continuem em 
funcionamento com atendimento ao público apesar 
do estado de emergência em vigor;
9. Disponibilização de transporte para equipas do-
miciliárias do Serviço Nacional de Saúde poderem 

prestar cuidados pós-hospitalares à população com 
doenças crónicas;
10. A realização de funerais está condicionada à 
inexistência de aglomerados de pessoas, controlo 
de uma distância de segurança de 2 metros, fixação 
de um limite máximo de 10 presenças e observância 
de medidas de higiene das mãos e etiqueta respira-
tória;
11. Criação da linha de apoio FARO COVID-19 (800 
219 019) para prestação de informações e esclareci-
mentos sobre aspetos do surto, encaminhamento 
dos munícipes para os serviços e instituições ade-
quados e acompanhamento das situações de vul-
nerabilidade social e carência económica. Em caso 
de sintomas ou orientações de saúde, os munícipes 
devem ligar para a linha SNS24: 808242424;
12. Promoção de campanha de solidariedade entre mo-
radores, em parceria com empresas de condomínio, de-
signada “És um vizinho Solidário?”. Trata-se de uma 
campanha de informação que visa evitar que mais 
pessoas – nomeadamente os mais idosos – tenham que 
sair de casa para obter bens de primeira necessidade.
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MEDIDAS DE ESTÍMULO
À ECONOMIA 
(mais informação na página 10)

13. Implementação de sistema de entrega domici-
liária de bens de primeira necessidade promovido 
pelo Município, em parceria com a ACRAL, várias 
empresas do concelho e a Rotáxi. A entrega é as-
segurada pelos próprios comerciantes ou, em 
caso de necessidade, através dos veículos afetos 
à Rotáxi. A medida é essencialmente de estímulo 
à economia, no sentido de criar soluções práticas 
e acessíveis de consumo para as famílias, com re-
curso à produção e comércio local.
14. Suspensão do pagamento de parquímetros 
até final de maio de 2020;
15. Suspensão do pagamento de taxa turística, 
durante o segundo trimestre de 2020;
16. Suspensão, pelo período de 6 meses, a partir 
de 19 de março, da cobrança das taxas relativas 
à ocupação do espaço público como esplanadas e 
outros artigos associados e quiosques; 
17. Alargamento do prazo normal de paga-
mento da fatura da água até 45 dias, abran-

24. Suspensão do pagamento de rendas 
de habitação municipal em regime de 
arrendamento apoiado, até final de 
junho, a todos os agregados familiares 
que se encontrem em situação de ca-
rência económica, na sequência dos 
efeitos da pandemia;
25. Criação de um pacote financeiro 
assistencial, de valor a definir no 
momento da revisão do orçamento 
municipal 2020, em função das ne-
cessidades, para apoio a medidas já 
adotadas e outras que venham a ser 
imprescindíveis;
26. Elaboração de protocolo com en-
tidades do concelho para apoio ali-
mentar, através de refeições confe-
cionadas em regime de take away, 
para pessoas carenciadas e sem-
-abrigo;
27. Contacto telefónico regular com 
todos os idosos acompanhados pelo 
Gabinete de Apoio ao Idoso e pessoas 
com necessidades especiais, procu-
rando auscultar as carências e pro-

gendo todos os consumos até ao próximo mês 
de junho, inclusive;
18. Todos os consumos de água até ao 2º escalão 
passam a beneficiar do tarifário mais económico 
do 1º escalão de consumo até ao próximo mês de 
junho, inclusive, aliviando a fatura da água.
19. Não haverá recurso aos meios judiciais para 
cobrança de faturas não pagas relativas a con-
sumos de água até ao mês de junho, inclusive;
20. Alargamento, para 30 de Abril, do prazo de 
receção das candidaturas ao programa muni-
cipal de apoios ao associativismo. Apesar do di-
ferimento do prazo, candidaturas urgentes serão 
apreciadas desde já. A ponderação dos apoios terá 
em consideração o carácter excecional do mo-
mento que atravessamos;
21. Mitigar os efeitos dos cancelamentos de es-
petáculos e eventos, procurando contratualizar 
junto dos artistas locais e do meio criativo re-
gional, um conjunto de iniciativas culturais e es-

petáculos em live-stream (ver mais na página 11);
22. Suspensão da obrigação de pagamento de renda nos con-
tratos de arrendamento de espaços municipais abrangidos pelo 
encerramento decretado durante o período de contingência da 
COVID-19;
23. Suspensão da obrigação de pagamento da renda para os ope-
radores do Mercado Municipal abrangidos pelo encerramento 
decretado durante o período de contingência da COVID-19.

(mais informação na página 15)

MEDIDAS DE
APOIO SOCIAL

ceder às devidas orientações sempre 
que se justifique;
28. Articulação com equipa de apoio 
ao idoso da GNR, para identificação 
de idosos que careçam de bens ali-
mentares, medicação ou outros;
29. Fornecimento de refeições esco-
lares gratuitas aos alunos com es-
calão A e B da Ação Social Escolar. 
Por questões de distanciamento 
social, a distribuição deve ser efe-
tuada em serviço de take away.
30. Criação de um regulamento mu-
nicipal de apoio ao arrendamento 
privado, procurando minimizar os 
efeitos desta crise na economia das fa-
mílias;
31. Intensificação do processo de atri-
buições do Cartão Abem Dignitude, 
permitindo a mais famílias caren-
ciadas aceder aos medicamentos 
prescritos e reforço da implemen-
tação do programa de teleassistência 
domiciliária para idosos em situação 
de vulnerabilidade social.
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Foi também no mesmo espírito que surgiu a campanha 
de informação do Município, em parceria com em-
presas de condomínio, que pretende estimular a solida-
riedade entre moradores. “És um vizinho solidário?”, é 
a frase chave e slogan de uma campanha que pretende 
evitar que mais pessoas – em particular os mais idosos 
e pessoas consideradas de risco – tenham de sair de casa 
para obter bens de primeira necessidade. 
Tendo em conta que, nesta fase crítica, todos podemos e 
devemos ajudar, o Município convida cada um de nós a 
questionar se o vizinho do lado pode precisar de alguma 
coisa. Assim, se um dos moradores  tiver mesmo de sair 
de casa por alguma razão prioritária, poderá simultanea-
mente garantir bens de primeira necessidade a um vi-
zinho que deles necessite.

Mais do que nunca, as redes sociais fazem parte da vida 
de todos e é também aí, bem como no sítio oficial do Mu-
nicípio, que pode encontrar toda a informação credível e 
fidedigna sobre o concelho e as várias iniciativas da au-
tarquia no âmbito do #FaroEmCasa. Use-as de forma res-
ponsável para contactar amigos e familiares e partilhe 
momentos de lazer passados em casa. Partilhe também 
este hashtag #FaroEmCasa. Vai tudo ficar bem. Graças a si. 

#FAROEMCASA:
ConTrA o víruS, uSE A ArMA quE TEM à Mão

Face à propagação da pandemia da Covid-19, a vida 
mudou e o Município de Faro promoveu desde logo 
uma série de iniciativas (#FaroEmCasa) que visa 
permita que os munícipes façam uso, com o maior 
conforto possível, da melhor arma possível contra 
este vírus: ficar em casa. 
Nesse sentido, implementou um sistema de entrega 
domiciliária de bens de primeira necessidade (no-
meadamente bens alimentares não confecionados 
ou medicamentos) - em parceria com a ACRAL (As-
sociação de Comércio e Serviços da Região do Al-
garve), várias empresas do concelho e a Rotáxi. Com 
este serviço, que visa dar maior conforto aos muní-
cipes mas também servir de estímulo à economia e 
ao comércio local, a encomenda deve ser feita dire-
tamente junto de cada espaço aderente, ficando a en-
trega a cargo do mesmo estabelecimento. Caso este 
não tenha capacidade de o fazer, a entrega é feita 
através dos veículos afetos à Rotáxi, sendo o valor 
de entrega (pré-definido) liquidado (sem transação 
de dinheiro físico) conjuntamente com as compras 
efetuadas. Pode consultar os estabelecimentos ade-
rentes, e respetivos contactos, no sítio online do Mu-
nicípio (www.cm-faro.pt). 

SISTEMA DE ENTREGA DOMICILIÁRIA “ÉS UM VIzINHO SOLIDÁRIO?”

REDES SOCIAIS
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ESCOLAS do ConCELHo
RECEBEM COMUNIDADES EM QUARENTENA
Numa operação-relâmpago, a autarquia pro-
cedeu à preparação e cedência do pavilhão e 
de algumas salas de aula da Escola Básica de 
Santo António do Alto para acolhimento tem-
porário de uma comunidade de trabalhadores 
rurais, de nacionalidade maioritariamente ne-
palesa e indiana, indicados pela Autoridade de 
Saúde para quarentena. O Município e o Agru-
pamento Escolar João de Deus montaram assim 
uma operação logística tendente a que estes ci-
dadãos fossem condignamente alojados e ali-

mentados durante as semanas do isolamento, no 
que fomos apoiados por entidades como o Moto 
Clube de Faro, Bombeiros Sapadores, Bombeiros 
Voluntários “Cruz Lusa” e Cruz Vermelha Portu-
guesa – núcleo de Faro / Loulé. De referir que após 
a quarentena, os espaços da escola foram cuida-
dosamente limpos e desinfetados com agentes es-
pecíficos para remoção de agentes patogénicos 
por uma empresa especializada. O estabeleci-
mento escolar mantém-se agora em prontidão, 
bem como a EB1 de Estoi.

AGruPAMEnTo dE ESCoLAS dE PINHEIRO E ROSA
PRODUz VISEIRAS PArA APoiAr LinHA dA FrEnTE
Através do seu Clube de Programação e Robótica, o Agru-
pamento de Escolas de Pinheiro e Rosa está a produzir, com 
recurso a impressora 3D, viseiras de proteção para os pro-
fissionais de saúde, num esforço singular para quebrar as 
cadeias de contágio. O agrupamento faz um apelo a toda a 
população que tenha impressoras 3D, para que se junte aos 
seus alunos nesta iniciativa. Os voluntários devem enviar 
um e-mail para 3d.anticovid@aeprosa.pt, identificando-se 
e disponibilizando um contacto telefónico.
O agrupamento necessita ainda de reforçar o seu stock 

de materiais para a produção das viseiras, pelo que solicita 
a todos os fornecedores interessados em colaborar que dis-
ponibilizem, graciosamente ou a preço módico, o seguinte 
material: filamento para impressora 3D PETG (ou PLA) 1,75, 
PVC encadernação 230 micros (folha A4), elástico com casas 
(2 centímetros) em rolo, fita adesiva de dupla face com 2 cm 
de largura e, ainda, esponjas com 0,5 cm de espessura em 
placas. Também o Município já apoiou o projeto com a aqui-
sição de material. Outros interessados podem enviar um 
e-mail para direcao@aeprosa.pt.

CENTRO DE TESTES à
Covid-19 NO ESTÁDIO ALGARVE
Em articulação com a Associação de Municípios Faro/Loulé, a 
ARS/Algarve montou junto ao Estádio Algarve um centro para 
a despistagem da COVID-19, permitindo rastrear os casos re-
ferenciados pelo Serviço nacional de Saúde (SNS). Com capa-
cidade para 300 testes diários, o centro de recolha está instalado 
numa tenda, junto à entrada do Estádio, funcionando em modelo 
“drive-through”, ou seja, os cidadãos não necessitam de sair do 
automóvel para realizar a colheita, sendo o atendimento efe-
tuado através da janela da viatura. As colheitas são analisadas no 
Laboratório Regional de Saúde Pública do Algarve, situado em 
frente ao estádio.

QUEM PODE TESTAR
O Centro de Rastreios é para fazer análises a casos sus-
peitos já identificados pelo Serviço Nacional de Saúde, não 
estando aberto à população em geral. Funciona em apoio 
ao Centro Hospitalar do Algarve e destina-se sobretudo a 
pessoas com sintomas ligeiros. A linha de apoio ao médico 
– responsável pela validação dos casos suspeitos – conti-
nuará a fazer o encaminhamento para unidade hospitalar 
dos casos que apresentem maior gravidade e necessidade de 
internamento. Quem apresenta sintomas deve ligar para a 
linha SNS 24 (808 24 24 24).

MuniCíPioS APoiAM SnS
CoM DOAÇÃO
DE VENTILADORES
O Município de Faro comparticipou, com 150 mil euros, o es-
forço solidário da Comunidade Intermunicipal de Municípios 
do Algarve (AMAL) através da compra e doação ao SNS de 
ventiladores e equipamentos de proteção individual, no valor 
global de 1,3 milhões de euros. Desta primeira remessa cons-
tavam 30 aparelhos ventiladores e uma quantidade conside-
rável de equipamentos de proteção individual.

Foto: Barlavento



8

parceria com a empresa Hidrofer e o Instituto Superior 
Técnico para tornar esta produção industrial, o que vai 
permitir ao país passar da importação à exportação de za-
ragatoas. Também o líquido de transporte das mesmas é 
produzido pelo ABC;
- Estamos a rastrear as pessoas que são testadas no drive-thru, 

junto ao Estádio Algarve, para 
onde são encaminhados os casos 
suspeitos menos graves, que dei-
xaram de ter de se deslocar aos 
hospitais, sendo os testes reali-
zados garantindo todas as con-
dições de segurança;

- Estabelecemos uma parceria com o Ministério da Saúde 
para reforçar a capacidade de resposta da Linha SNS24, tendo 
formado 160 estudantes de Medicina da UAlg, que passaram 
a integrar o call center de Faro, e 130 estudantes de Medicina 
da Universidade do Minho, que trabalham no call center que 
abriu em Braga;
- Criámos uma linha telefónica gratuita para que a popu-
lação do Algarve possa esclarecer dúvidas sobre a COVID-19 
(através do número 800 222 019, entre as 08h e as 20h).

CF - Qual o grande desafio do ABC e da região?
NM - Porque o principal desafio que a região e o país en-
frentam é garantir que respondemos da melhor forma às 
diferentes necessidades, o ABC está totalmente empe-
nhado e disponível para ajudar a encontrar soluções. O 
contributo de todos é, neste momento tão difícil, funda-
mental para superarmos a pandemia.

SAúDE PúbLICA

INVESTIGADORES DA UALG DÃO
LUTA AO NOVO CORONAVÍRUS
A Universidade do Algarve (UAlg)  tem estado particularmente ativa no 
combate ao Coronavírus. O Centro de Investigação em Biomedicina está 
a receber amostras de testes ao COVID-19 e a fazer as respetivas análises. 
No total, são 15 os investigadores desta instituição que estão, em volun-
tariado, a trabalhar para efetuar testes nos lares de idosos da região. Além 
deste trabalho, os investigadores estão também a produzir o líquido neces-
sário para transporte das amostras COVID-19, que ajuda a que as amostras 
sejam levadas e cheguem sem outras contaminações.

CALL-CENTER COVID-19
Em resposta à evolução do surto de COVID-19 e face 
à necessidade de reforço de profissionais de Saúde, 
cerca de 160 estudantes do curso de Mestrado Inte-
grado em Medicina (MIM) da Universidade do Algarve 
(UAlg), numa parceria com o ABC- Algarve Biomedical 
Center, responderam prontamente à situação de crise 
e estão a reforçar a linha SNS24 para ajudar a colmatar 
os estrangulamentos sentidos por este serviço desde o 
início da epidemia.

Chama-se “Projeto COVID+70” a  iniciativa do Algarve 
Biomedical Center (ABC) que tem como objetivo rea-
lizar 6.000 testes ao Coronavírus nas lares para idosos 
da região do Algarve. A equipa nuclear “COVID+70” é 
coordenada pela diretora do MIM, Isabel Palmeirim, 

PROJETO COVID+70

CF - Qual tem sido o papel do 
Algarve Biomedical Center 
(ABC) na luta contra esta pan-
demia e como foi passar para a 
primeira linha deste combate?
NM - O ABC tem como principal 
missão criar, transmitir e di-
fundir uma cultura de investi-
gação e desenvolvimento, con-
tribuindo para formar profis-
sionais altamente qualificados e 

diferenciados. Uma missão que tem como fim prestar os me-
lhores cuidados de saúde à população. De nada nos serve ter 
investigação e conhecimento, se não forem colocados à dis-
posição da sociedade. É isso que o ABC tem vindo a fazer. 
Como tal, numa altura em que todos somos convocados neste 
combate à pandemia e quando temos competências e equipas 
altamente dedicadas, o ABC tem feito todos os esforços para 
dar resposta às principais necessidades da região do Algarve.

CF - Em que frentes está o ABC nesta altura?
NM - Em estreita articulação com as autoridades locais, re-
gionais e nacionais, estamos a trabalhar em diversas frentes:
- Estamos a rastrear todos os utentes e funcionários dos lares 
do Algarve, o que começámos a fazer a 1 de abril, tendo sido 
já testadas cerca de 400 pessoas;
- Começámos a produzir zaragatoas através de método 
manual, em parceria com a start-up da região Mark 6 Pro-
totyping. Neste momento, com o apoio do Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, já estabelecemos uma 

TRêS PERGUNTAS A NUNO MARQUES,
PRESIDENTE DO ALGARVE BIOMEDICAL CENTER (ABC)

e garante ainda outro tipo de apoios aos lares da 
região, como ajuda nas soluções de isolamento, a 
triagem e o diagnóstico. Paralelamente, estão a ser 
criadas equipas de apoio técnico telefónico dispo-
nível 24 horas por dia, para que qualquer dúvida 

Foto: Agência Lusa

Foto: Sul Informação

que as estruturas residenciais para idosos 
tenham, sejam esclarecidas da forma célere e 
conclusiva. No concelho de Faro já foram efe-
tuados testes em três lares de idosos, tendo 
os resultados sido negativos.
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Por estes dias, em algumas zonas do concelho, 
vem-se verificando a deposição de sacos de 
lixo junto aos contentores (e não dentro deles), 
muito embora os mesmos apresentem capa-
cidade disponível. 
A deposição no chão, na envolvente do contentor, 
promove a sujidade do espaço público e cria sérios 
riscos de saúde pública para os profissionais de 
limpeza e recolha e para a população em geral, pre-

cisamente num momento em que a higiene é decisiva.
Apelamos ao civismo e ao bom senso de todos. É obri-
gatória a deposição dos sacos dentro dos contentores. 
Não abandone o lixo na via pública!
Existe um serviço de recolha de monos e verdes ao 
domicílio. Ligue 289 860 900 e agende a sua recolha. 
Os trabalhadores da FAGAR continuam a garantir 
diariamente a recolha e o tratamento dos resíduos. 
Colabore e ajude a manter as nossas ruas limpas.

FAGAr APELA: 
NÃO ABANDONE O SEU LIXO NA VIA PÚBLICA!

FAGAR LIMPA E DESINFETA ESPAÇO PÚBLICO
Com vista a contribuir para a proteção da saúde 
pública e reforçar a contenção de propagação do 
novo coronavírus, a FAGAR tem em curso, desde 
meados de março, um plano extraordinário de de-
sinfeção dos espaços públicos do concelho de Faro 
na sua globalidade.
A operação está a ser realizada diariamente por 8 
equipas que, contínua e simultaneamente, procedem 

à desinfeção de arruamentos, mobiliário e equipa-
mentos públicos, através de pulverização com produtos 
atuantes contra a Covid-19, inócuos para a saúde de 
pessoas e animais.
Neste sentido, a FAGAR continuará a atuar diariamente 
nas várias frentes do concelho e garante a todos os fa-
renses que todas as zonas do município estão contem-
pladas por esta medida.

ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS
EM CASO dE SuSPEiÇão DE INFEÇÃO
De modo a garantir a saúde pública e prevenir a dis-
seminação da doença, a FAGAR apela ao cumpri-
mento das orientações e recomendações da Agência 
Portuguesa do Ambiente e da Entidade Reguladora 
dos Serviços de Água e Resíduos para a gestão de 
resíduos produzidos nos domicílios em situação de 
pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19).
Assim, solicita-se expressamente aos munícipes 
que, perante um caso suspeito ou confirmado de 
infeção em tratamento no domicílio, se cumpram 
e respeitem as seguintes regras:
1 - Acondicionar devidamente todos os resíduos 
produzidos pelo doente e por quem lhe presta as-

sistência num saco de lixo resistente e descartável;
2 - Encher o saco apenas até dois terços da sua ca-
pacidade;
3 - Fechar devidamente o saco e colocá-lo dentro de 
um segundo saco que deve ser também convenien-
temente fechado;
4 - Depositar o saco no contentor de resíduos indife-
renciados mais próximo;
5 - Lavar bem as mãos após a deposição;
Em qualquer caso deve sempre acondicionar os re-
síduos num saco bem fechado e depositá-lo no con-
tentor disponível mais próximo. Sejamos todos 
agentes da saúde pública!

ALARGAMENTO DO PRAzO
DE PAGAMENTO dA FATurA DA ÁGUA
O programa municipal “Faro Consigo” con-
templa algumas medidas tendentes a desonerar 
um pouco os farenses no que toca ao abasteci-
mento de água. Neste âmbito, foi decidido:
t O alargamento do prazo normal de paga-
mento da fatura da água até 45 dias, abran-
gendo todos os consumos até ao próximo mês 
de Junho, inclusive.

t Todos os consumos de água até ao 2º escalão 
passam a beneficiar do tarifário mais económico 
do 1º escalão de consumo até ao próximo mês de 
Junho, inclusive, aliviando a fatura da água. 
t Não haverá recurso aos meios judiciais para 
cobrança de faturas não pagas relativas a con-
sumos de água até ao próximo mês de Junho, 
inclusive.

A FAGAR apela a todos os munícipes para que 
fechem sempre as tampas dos contentores de 
lixo após a sua utilização.
Contrariando a falsa informação que nos úl-
timos dias tem sido divulgada nas redes so-
ciais, a FAGAR esclarece que manter as tampas 
dos contentores abertas é um comportamento 
errado que acarreta um risco acrescido para a 
saúde e salubridade pública, como aliás já veio 
anunciar a própria ERSAR - Entidade Regu-
ladora dos Serviços de Águas e Resíduos.
Deste modo, e a par de um maior cuidado no 
manuseamento dos contentores, aconselha-
-se a utilização de um meio que permita evitar 
o contacto direto das mãos com a respetiva 
tampa, como seja um simples lenço papel ou 
guardanapo, devendo sempre depois pro-
ceder-se à devida higienização das mãos, com 
água e sabão.
Contamos com a colaboração de todos!

Covid-19:
MANTENHA SEMPRE
FECHADAS A TAMPAS
DOS CONTENTORES
DE LIXO
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Além do sistema de entrega domiciliária (ver mais na página 
6), o Município de Faro implementou já um conjunto de abran-
gentes medidas de estímulo imediato à recuperação eco-
nómica do concelho.
Entre estas, destaque para a suspensão do pagamento da taxa tu-
rística durante o segundo trimestre deste ano, a suspensão du-
rante seis meses da cobrança de taxas relativas à ocupação do 
espaço público como esplanadas ou quiosques, a suspensão da 

#FAROCONSIGO
TAMbéM NA ECONOMIA
Município apresentou pacote de medidas de estímulo à recuperação
económica que visam antecipar dificuldades das populações e empresas. 

obrigação de pagamento de renda nos contratos municipais ou 
dos operadores do Mercado abrangidos pelo encerramento de-
cretado durante o período de contingência da Covid-19. 
O Município pretende, com este pacote de medidas extraordi-
nárias, antecipar as dificuldades das populações e das empresas. 
No entanto, estas serão avaliadas em permanência, tendo em 
vista o seu desenvolvimento e adequação à situação, podendo 
ser revistas, intensificadas ou revogadas.

EMPREENDEDORISMO EM TEMPOS DE COVID’19
Nestes tempos conturbados, empresas e empresários do concelho têm tido um papel fundamental
e de grande resiliência, muitas vezes reconvertendo o seu negócio, para tentar manter a normalidade
possível e mostrar que, depois da tempestade que atravessamos, haverá mesmo bonança.

tRESTAURANTE “O TERCEIRO LUGAR”
Há exatamente um ano que o italiano Vincenzo Lauri abriu, 
com a esposa, o Terceiro Lugar (inaugurou a 12 de abril), 
um espaço na baixa da cidade de Faro dedicado à “pinsa 
romana” (produto semelhante à pizza). Agora, fechou 
o atendimento à mesa e converteu o negócio apenas 
para “take away”. A altura traz muitas dificuldades mas 

o empresário pede resiliência e esperança: “Apesar desse período dramático, não 
devemos nem podemos abandonar. É a hora de cerrar os dentes e voltar a dar vida a 
esta cidade fantástica”, conclui Vincenzo Lauri.
Morada: Praça Alexandre Herculano, n. 30, 8000-160 Faro
Contacto telefónico: 925 409 591

tRITA SAMPAIO, ESPAÇO
DE COwORkING O “ATELIER”
Profissional nas áreas de Design e Marketing, tra-
balha atualmente como formadora e consultora para 
várias PME’s. Abriu em 2018 um espaço de Coworking, 
o “Atelier”, na baixa de Faro, que se encontra agora 
fechado sem previsão de reabertura. “O primeiro 

impacto foi muito duro, ver os clientes irem embora e os eventos cancelados. Além 
disso, todas as formações que tinha agendadas eram presenciais, e foram suspensas. 
Acabei por propor aos formandos experimentarmos fazer online e, nalguns aspetos, 
a experiência é melhor ainda”, refere. “Temos de ir à luta, sair da zona de conforto e 
reinventar-nos. Força para todos!”, diz.
Contacto telefónico: 964 191 638

tJOÃO NADkARNI, TACO D’OURO
Habitual ponto de encontro na Av. 5 de outubro, em 
pleno coração da cidade, o mais conhecido “sports 
bar” da cidade também converteu toda a sua oferta. 
Agora, a juntar às tostas, baguetes, bruschetas e ca-
chorros (produtos habituais da casa), também vende, 

“à porta”, pão do Ameixial, folares e sopa. Além do “take away”, faz entregas ao domi-
cílio. “Estou aqui há 19 anos, as pessoas conhecem-me e telefonam-me, e nós fazemos 
as entregas aqui na zona da Avenida, principalmente aos mais idosos”, explica João 

Nadkarni, adiantando que prestar este serviço é quase uma medida social para 
com os grupos de risco em tempo de emergência”.
Morada: Av. 5 de outubro, 34, Faro
Contacto telefónico: 938 400 698 

tPEIXARIA VALÉRIO RODRIGUES, 
MERCADO MUNICIPAL 
Com uma banca no Mercado Municipal, a pei-
xaria Valério Rodrigues viu rapidamente a mu-
dança a chegar e mudou também de paradigma 
de negócio. “Se temos falta de clientes em banca, 
por limitação e razões de saúde e segurança, 

tentamos ir ter com o cliente. Levamos o peixe a casa das pessoas e assim aju-
damos o cliente e ajudamo-nos a nós, porque não temos tanta gente a aglomerar-
-se perto da banca”, explica Valério Rodrigues. A encomenda mínima, idealmente 
feita de véspera, é de 20 euros. O transporte é gratuito. O pagamento do valor da 
encomenda deve ser feito por MB Way ou multibanco.
Mercado Municipal de Faro
Contacto telefónico: 917 202 750

tSUzy VIEIRA, FOTóGRAFA
Profissional de fotografia especializada em ma-
ternidade, bebés e famílias, Suzy viu o negócio, 
tal como o conhecia, esvair-se nestes tempos em 
que a distância social impera. “Acabei por colocar 
as mãos na massa e criei masterclasses online 

gratuitas para colegas de profissão e famílias”. relata, explicando que “para fa-
mílias, as dicas mais importantes são de como fotografar dentro de casa, nas 
mais diversas fases”, enquanto “para profissionais, partilha dicas” em termos de 
método de trabalho. Com esta iniciativa, Suzy Vieira, que tem vários produtos 
digitais em preparação, divulga o seu trabalho e permite que a conheçam como 
pessoa e fotógrafa. “Reinventar-nos é definitivamente a palavra chave do mo-
mento”, conclui.  
Endereço: https://suzyvieira.pt/ 
Contacto telefónico: 912817391 



11 ESPAÇO PúbLICO

REPAVIMENTAÇÃO DA EM 520-2
(ESTRADA MARF)
VALOR: 370.348,95 EUROS

REPAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS (CMF) E 
REQUALIFICAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO 
(FAGAR) NA QUINTA DO EUCALIPTO. 
VALOR: 361.914,80 EUROS
(DUAS EMPREITADAS)

RAMPEAMENTO E NIVELAMENTO DO ACESSO 
A PASSADEIRAS DO CONCELHO.
VALOR: 116.425,45 EUROS

REQUALIFICAÇÃO DA PRACETA
DR. CLEMENTINO DE BRITO PINTO. 
VALOR: 130.444,00 EUROS

MANUTENÇÃO DE FONTES DECORATIVAS.
VALOR: 97.415,56 EUROS

BENEFICIAÇÃO DA RUA DA IGREJA
NO MONTENEGRO.
VALOR: 73.022,21 EUROS

A crise despoletada pelo surto epidémico de Covid-19 
paralisou a maior parte das atividades económicas no 
concelho. Apesar disso, o Município optou por manter 
em execução um conjunto de obras públicas, no âmbito 
do programa municipal “Faro Requalifica”, exigindo 

OBRAS ConTinuAM,
MAS COM MUITAS CAUTELAS

ALGUMAS INTERVENÇõES EM CURSO
PARQUE DE CAMPISMO DA PRAIA DE FARO
A Praia de Faro vai voltar a ter, ainda este ano, um Parque de Campismo com qualidade e aberto a 
todos. Após denúncia do contrato de comodato com uma associação, iniciaram-se as obras de cons-
trução da referida infraestrutura. O investimento é de 446 mil euros.

CREMATóRIO QUASE FINALIzADO
A obra começou em Outubro de 2019 e está a cargo da Servilusa, a empresa que será a concessionária 
do crematório. O equipamento terá capacidade para seis a sete cremações diárias. O investimento da 
concessionária é de 1,1 milhões de euros. A Câmara de Faro vai receber 1.700 euros por mês pela ocu-
pação do terreno e 1% do valor de cada cremação. Os preços da cremação também já foram estipulados: 
os residentes pagam 258 euros (+IVA), os não residentes 309 euros (+IVA) e a cremação de ossadas vai 
custar 180 euros. 

ROTUNDA SUBSTITUI CRUzAMENTO ENTRE A
ESTRADA DE OLHÃO E A AV. ALMEIDA CARRAPATO
A Rua do Reitor Teixeira Guedes encontra-se, desde Novembro de 
2019, a receber melhoramentos ao nível do tapete viário, dos pas-
seios, da iluminação que passa a ser LED, dos espaços verdes e da 
mobilidade pedonal. A nova rotunda entre esta rua e a Av. Dr. Júlio 
Carrapato é a nota de destaque. Investimento: 343.147,33 euros.

ROTUNDA NO CRUzAMENTO DA AVENIDA CALOUSTE 
GULBENkIAN E A RUA DO ALPORTEL
Esta empreitada foi adjudicada em Novembro de 2019 pelo valor de 
229.112,42 euros. Contempla intervenções a nível de pavimentos, 
sinalização, infraestruturas de iluminação pública e telefónicas. 

AV. 5 DE OUTUBRO RECEBE ROTUNDA PARA
MELHORAR O TRÂNSITO
Esta rotunda situa-se no cruzamento entre a Av. 5 de outubro, a 
Rua Dr. Cândido Guerreiro e a Rua Dr. José de Matos. O investi-
mento é de 171.207,46 euros.

CONSTRUÇÃO DE ROTUNDA ENTRE A RUA DR. JOSÉ 
FILIPE ÁLVARES, PRACETA CRUz AzEVEDO E O
CAMINHO MANUEL VICENTE
Com esta obra, que decorre desde finais de 2019, pretende-se 
melhorar a circulação entre o Vale da Amoreira e a Penha, edifi-
cando-se, no topo do Caminho Manuel Vicente uma rotunda para 
melhor distribuição dos fluxos de trânsito.
Valor: 216.115,14 euros

REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DA PRAIA COM CONSTRUÇÃO DE ECOVIA
Está também em curso a empreitada de requalificação da CM 527-1 com construção de ecovia, que 
tem como principal objetivo a implantação de uma pista ciclável na estrada municipal que dá acesso 
à Praia de Faro, no troço Aeroporto / Praia. O investimento da autarquia é de 690.166,10 euros.

contudo aos empreiteiros todas as precauções e o 
cumprimento escrupuloso das normas de segurança, 
de modo a que em momento nenhum a saúde e inte-
gridade destes trabalhadores sejam postas em causa. 
A justificação desta opção prende-se com o facto de 

as empreitadas se encontrarem já em curso, sendo 
vontade dos próprios empreiteiros (muitos deles locais 
e regionais) a continuação das intervenções, mantendo 
atividade das suas empresas e os postos de trabalho 
sem reduções de carga horária nem recurso a lay-off. 

OUTRAS EMPREITADAS



CULTURA 12

FARO CONSIGO (TAMBÉM) NA CULTURA
MuniCíPio LAnÇou ConjunTo dE MEdidAS PArA
APoio AoS ArTiSTAS E ASSoCiAÇõES do ConCELHo

Ciente do seu papel fulcral e responsabilidade no 
contexto do setor cultural, o Município, em conjunto 
com o Teatro das Figuras e da equipa do projeto da 
Candidatura de Faro a Capital Europeia da Cultura 
2027, lançou um conjunto de medidas que visam dar 
apoio financeiro aos artistas, ao associativismo e a 
agentes culturais do concelho. Entre outros, o Mu-
nicípio vai manter os apoios ao associativismo, aos 
eventos que foram adiados e vai lançar o ciclo de es-
petáculos e performances “Figuras em Casa” e o ciclo 
“Emergente” (ver peças abaixo).
No âmbito do associativismo, o Município mantém 

a totalidade dos apoios previstos para 2020, di-
latando prazos para candidaturas e lança um 
programa de apoio extraordinário. Simultanea-
mente, mantém os compromissos com entidades 
que tenham sido forçadas a adiar eventos até final 
de junho e entendam adiar as mesmas. 
Simultaneamente, será antecipada, para o se-
gundo semestre de 2020, a implementação de pro-
jetos piloto previstos no âmbito da candidatura de 
Faro a Capital Europeia da Cultura e reforçado o 
compromisso com a criação local, através de par-
cerias com artistas e agentes culturais.

“FIGURAS EM CASA”:
ESPETáCuLoS viSToS do SoFá

Com espetáculos suspensos nas salas de espetáculos 
“habituais”, o Município e o Teatro das Figuras vão 
garantir que tem acesso a momentos de Cultura e 
lazer a partir do seu sofá. O projeto chama-se “Fi-
guras em Casa”, e vai proporcionar um ciclo de es-
petáculos e performances, realizados a partir de casa 
dos artistas, e transmitidos em direto através das 
plataformas digitais do Município de Faro e do Teatro 
das Figuras. O lançamento do projeto, que aconteceu 
no dia 9 de abril, às 21h30, na página de Facebook 
do Teatro das Figuras, contou com um concerto de 
Nelson Conceição. 

UM CICLO “EMERGENTE”
Outra aposta do Município é o ciclo “Emergente”. Este ciclo consiste na 
realização de residências artísticas realizadas na própria casa ou ateliê do 
artista, cujo resultado será apresentado em 2021 no Teatro das Figuras, nos 
espaços expositivos municipais ou parceiros, em espaços públicos ou em 
iniciativas organizadas pela autarquia. 

Outro projeto, chamado “O papel da arte em tempo de crise”, que 
pretende através da arte ajudar a comunidade a entender e ganhar 
uma nova perspetiva sobre o momento que vivemos, também conta 
com candidaturas abertas. Mais informações, ou formulários de 
candidaturas, estão disponíveis no site do Teatro das Figuras.
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Vivemos tempos extraordinários, que implicam 
a todos a mudança de hábitos e uma enorme ca-
pacidade de adaptação e resiliência aos desafios 
que se nos colocam face à pandemia mundial 
provocada pela infeção pelo novo Corona-
vírus. Vivemos tempos extraordinários que, na 
mesma medida em que nos desafiam, nos des-
vendam também oportunidades únicas de nos 
aproximarmos enquanto comunidade, de es-
tarmos mais atentos e mais disponíveis para 
os outros, neste entendimento de que todos 
enfrentamos as mesmas dificuldades e de que 
é precisamente neste sentido de coletivo, que 
reside a nossa força. 
É assim desta certeza que nasce agora a par-
ceria do projeto pés na Lua com a Equipa Far-
robinhas. É a partir da premissa importante de 
que é preciso chegar a todos, cada vez mais, 
que surge a ideia da elaboração de conteúdos 
online no âmbito da parentalidade e do desen-
volvimento infantil e adolescente, enquadrados 
nas restantes temáticas infantis que serão de-
senvolvidas. Será assim possível a partilha de 
informação, dirigida aos pais e às famílias, que 
promova a reflexão sobre os diferentes desafios 
que, numa fase de confinamento e isolamento 
social, inevitavelmente se colocam, propondo 
estratégias e ferramentas que facilitem a adap-
tação às novas rotinas e exigências. Com este 
propósito em mente, criámos uma sequência 
de temas que abordarão questões como a im-
portância de explicar às crianças o que é o Co-
ronavírus, com tranquilidade e de uma forma 
adaptada à idade, até ideias para manter a pro-
ximidade e as ligações afetivas em tempos de 
afastamento social, passando ainda por estra-
tégias práticas que ajudem as crianças e os pais 
a implementar uma rotina de estudo em casa. É 
nosso desejo conjunto que a abordagem destas 
temáticas, se constitua como uma espécie de 
luzinha que poderá, entre tantas outras que 
brilharão cada vez mais fortes, ser capaz de nos 
ajudar a todos a enfrentar a viagem e chegar a 
bom porto.
Se calhar foi isto que o vírus nos trouxe, tal 
como as pragas fazem às plantas, denunciando 
a falta de alguma coisa, gritando por água, por 
sol, por adubo. Trouxe-nos a clareza de saber 
que o fertilizante da espécie humana são as 

relações entre as pessoas, a capacidade de 
sentir o outro, de lutar por um bem comum, 
sabendo que só se é verdadeiramente livre 
com a liberdade dos outros. O adubo da es-
pécie humana somos nós, cada um de nós, e a 
capacidade de tornar coletivos o crescimento 
interno e a capacidade de regeneração, exa-
tamente como a primavera faz às flores. Se-
jamos todos primavera, é esse o nosso mais 
profundo desejo.

Rita Guapo
Psicóloga, formadora, especialização em Paren-

talidade e Educação Conscientes.
ritaguapo@pesnalua.pt  |  www.pesnalua.pt

REFEIÇõES GRATUITAS
NAS ESCOLAS dE FAro
As escolas de Faro continuam a fornecer refeições 
a famílias de crianças carenciadas, apesar da sus-
pensão letiva devido ao COVID-19. Estas refeições 
(almoços) podem ser levantadas pelas famílias, em 
sistema de take-away, na EB1/JI do Carmo e EB 1 da 
Conceição de Faro e EB1/JI de Montenegro.
Embora o Ministério da Educação tenha definido 
que era necessário assegurar o fornecimento de re-
feições escolares aos alunos com escalão A da Ação 
Social Escolar, a Câmara de Faro decidiu alargar esse 
apoio aos alunos do escalão B também. 
Esta decisão teve como principal objetivo evitar 
que o encerramento das escolas crie problemas so-
ciais aos estudantes com maiores dificuldades e 
que ali encontram a única refeição completa a que 
têm acesso.
Neste momento, estão a ser servidas entre 50 a 
70 refeições por dia, mas há disponibilidade para 
apoiar mais alunos. As famílias que cumpram os re-
quisitos de acesso a esta resposta social (escalões A 
e B da Ação Social Escolar) e pretendam beneficiar 
do serviço, devem contactar o docente ou a direção 
da escola ou agrupamento respetivo.

ProjETo “PÉS NA LUA” E FARROBINHAS A judAM 
FAMíLiAS A EnFrEnTAr
oS dESAFioS
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FARENSE TAMbéM ENTRA
EM CAMPo nA LUTA
CONTRA O COVID-19 
Numa altura em que se encontra a rea-
lizar uma das melhores temporadas da sua 
história e no ano em que comemora 110 
anos de vida, o Sporting Clube Farense 
entrou também em campo na luta conta o 
Covid-19. Com empresas parceiras, o clube 
doou 100 mil euros ao Algarve Biomedical 
Center (ABC) para aquisição de material 
e equipamento fundamental para o trata-
mento de pacientes infetados com o vírus.
O Farense encomendou ainda dez moni-
tores, aparelhos fundamentais para moni-
torização de pacientes ventilados, e 1000 
máscaras de proteção para profissionais 
de saúde. Para o clube, a ação serve de 
exemplo e mote numa “luta de todos, onde 

Com paragem total da

atividade desportiva,

Leões de Faro fizeram,

em parceria com várias

empresas, doação de

100 mil euros para aquisição

de equipamento hospitalar

a importância de não sair de casa – a não ser por mo-
tivos de excecional importância – é tão grande quanto a 
necessidade de outras instituições se chegarem à frente 
neste momento”. 
Paralelamente, o clube também criou uma conta solidária 
para angariação de fundos a favor do ABC e do Centro Hos-
pitalar Universitário do Algarve  (“Farenses juntos contra o 
Covid-19”, através do seguinte IBAN: PT50 0010 0000 4974 
8480 0025 1), em que se compromete a igualar todas as 
doações feitas, dobrando o valor angariado. 
Outras medidas foram a cedência das instalações dos 
laboratórios da SYNLAB para recolha de sangue ao 
Serviço de Imuno-Hemoterapia do Hospital de Faro e a 
cedência do pavilhão polidesportivo para instalação de 
uma unidade auxiliar de apoio e retaguarda ao Hospital 
de Faro.

MENSAGEM DO
PRESIDENTE

MEIA MARATONA
DA ÁGUA ADIADA

Foram suspensos ou adiados preventivamente 
todos os eventos desportivos no âmbito do Mu-
nicípio, com destaque para a 4.ª Meia Maratona 
da Água, reprogramada de 4 de abril para dia 3 
de outubro.

O Sporting Clube Farense está a realizar uma das me-
lhores épocas da sua história. Das 24 jornadas reali-
zadas, apenas por duas ocasiões não esteve num dois 
2 primeiros lugares que garantem o acesso à I Liga. 
Foi campeão da primeira volta, venceu os confrontos 
diretos com os principais adversários na luta pela 
subida. A última vez que marcou presença no prin-
cipal escalão foi há 18 anos. E é esse o objetivo que 
volta a perseguir agora, tendo investido na profissio-
nalização da estrutura, ainda que mantendo na sua 
base alguns dos rostos que ajudaram o clube a sobre-
viver nas fases mais difíceis do passado recente. O 
próximo passo está já aí. Mas primeiro há uma batalha 
para vencermos todos.

CONTEXTUALIzAÇÃO
DESPORTIVA

O Sporting Clube Farense é, pela sua his-
tória e proeminência no desporto na-
cional, um símbolo da região e a sua con-
dição enquanto instituição de utilidade 
pública é intemporal. A consciência cívica 
que se nos exige, implica agora contribuir 
de forma pro-ativa num momento em que 

é a saúde pública e as sociedades no seu 
todo que estão em causa. Não é tempo 
de pensar em nós próprios. É tempo de 
pensar nos nossos e nos outros. De pensar 
no bem comum. Tempo, acima de tudo, de 
dizer “presente”.
Talvez por isso o 110º aniversário tenha 
sido apenas assinalado de forma sim-
bólica com um simples hastear de ban-
deira - exigir-se-ia muito mais, natural-
mente, noutro contexto. Mas a história 
não se esquece e o futuro espera por nós. 
Ajudemos agora o mundo a ultrapassar 
esta batalha e cá estaremos todos, juntos 
e de plena saúde, para celebrar as vitórias 
que estão seguramente por vir.

João Barão Rodrigues
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MUNÍCIPIO GARANTE
ESCLARECIMENTOS
E RESPOSTAS SOCIAIS

Nesta fase de particular incerteza na vida de todos, o Município criou a Linha 
de Apoio Faro – Covid’19. O objetivo desta linha gratuita – disponível no 
número 800 219 019, todos os dias, das 09h00 às 21h00 – é partilhar infor-
mação particularmente útil ou ser elo de ligação para várias respostas, so-
ciais ou outras, que existam no concelho e possam responder às necessidades 
dos munícipes. 
A capacidade de resposta desta linha de apoio é assegurada por dez funcio-
nários da autarquia, incluindo dois psicólogos.

Linha gratuita de Apoio Faro – Covid’19 
está disponível no número 800 219 019, 
todos os dias, das 09h00 às 21h00

REFORÇO DE APOIO A GRUPOS DE RISCO
Face à propagação da pandemia, os mais caren-
ciados e os grupos de risco, nomeadamente os 
idosos, são uma das grandes preocupações por 
parte do Município. Nesse sentido, a autarquia, 
através do Gabinete de Apoio ao Idoso, em par-
ceria com a rede social do concelho, continua a 
prestar apoio a todos os casos que já acompa-
nhava e está a sinalizar e a providenciar uma res-
posta adequada a novas necessidades que estão a 

surgir entre os munícipes mais fragilizados.
Entre outras medidas, o Município mantém con-
tacto telefónico regular com todos os idosos e 
pessoas com necessidades especiais sinalizadas. 
As ações contemplam também o apoio alimentar a 
pessoas sem abrigo e outros carenciados bem como 
a identificação em articulação com a GNR de todos 
os idosos que careçam de bens alimentares, medi-
cação ou outros.

Solidariedade é o mote da campanha de infor-
mação feita pelo Município em parceria com 
empresas de condomínio. “És um vizinho so-
lidário?” Fica atento aos teus. Ao planear as 
saídas de casa e agregar necessidades de vários 
moradores, evitamos que mais pessoas, nomea-
damente os mais idosos ou de grupos de risco, 
tenham de sair para obter bens de primeira ne-
cessidade. Enquanto ajudamos o próximo, mini-
mizamos os perigos de contágio comunitário. 

INICIATIVAS DE
PROXIMIDADE NAS FREGUESIAS

A União de Freguesias de Faro (Sé e São Pedro) conta com uma equipa que se disponibiliza para 
fazer compras de idosos (farmácia e supermercado), além de um serviço de enfermagem para apoio ao 
domicílio aos mais idosos e doentes crónicos. Os interessados, com mais de 70 anos ou doença crónica, 
deverão contactar o número 289 889 760, entre as 09h00 e as 12h30.
A Junta de Freguesia de Montenegro está também a prestar apoio a idosos ou doentes crónicos, 
para aquisição de medicamentos, alimentação ou apoio na resolução de assuntos urgentes. Interessados 
podem entrar em contacto com a Junta, entre as 09h30 e as 13h00, através dos contactos 289 819 550 
ou 910 004 865.
A Junta de Freguesia de S. Bárbara de Nexe está também a garantir compras essenciais para pessoas em 
situação de risco e isoladas. Informações em 289 999 423, das 09h00 às 12h30 ou por e-mail: juntanexe@
mail.telepac.pt. Pedidos de receitas médicas e assistência de enfermagem podem ser pedidos através dos 
contactos de e-mail mamendes@arsalgarve.min-saude.pt e fgirao@arsalgarve.min-saude.pt.
A União de Freguesias de Conceição e Estoi está a assegurar os serviços mínimos de pagamento de 
vales de pensões. O atendimento deve, no entanto, ser agendado através do número de contacto 289 
889 890 (Conceição de Faro) e 289 991 620 (delegação de Estoi).



úLTIMAS

Após um conjunto de 31 medidas iniciais 
apresentadas no programa “Faro Consigo” 
(ver págs. 4 e 5), o Município lançou um 
conjunto adicional de ações para fazer face 
à crise pandémica e aos seus efeitos na eco-
nomia das famílias, empresas e movimento 
associativo do concelho. 
São agora contempladas 16 novas ações, cujo 
valor global supera os 5 milhões de euros. Parte 
significativa está já a ser aplicada no apoio a 

O Correio de Faro é uma publicação da Câmara Municipal de Faro que tem por objetivo principal dar a conhecer aos farenses o que de melhor se faz no concelho.

Colabore connosco: correiodefaro@cm-faro.pt                     Visite-nos em: www.cm-faro.pt

FARO IMPLEMENTA NOVAS AÇõES PARA VENCER A CRISE

1. Aquisição e entrega de equipamentos de proteção individual (máscaras e vi-
seiras) a todas as respostas sociais, entre lares, centros de dia e internatos, e 
reforço do stock das Autoridades com jurisdição no concelho. 
2. Aquisição e montagem de 100 camas hospitalares e outros equipamentos 
para preparação de respostas de retaguarda no combate à crise sanitária, no 
Pavilhão Municipal da Penha e Ginásio-sede do S. C. Farense. 
3. Entrega ao Centro de Saúde de Faro (Unidade de Saúde Familiar Ossónoba) 
de 4 bicicletas elétricas para deslocação das equipas que fazem apoios domici-
liários na comunidade. 

4. Entrega de um automóvel ligeiro de passageiros ao Centro de Saúde de Faro 
para cuidados de saúde na comunidade.
5. Redução do IMI para 0,35% (ver caixa).
6. Isenção do pagamento de derrama às empresas com volume de negócios in-
ferior a 150 mil euros (ver caixa). 
7. Reforço do programa municipal de apoio ao associativismo no montante de 
916.300,00 euros.
8. Reforço do orçamento para empreitadas (“Faro Requalifica”) no valor de 1,5 
milhões de euros. A ideia é impedir que a economia do concelho fique neutra-

entidades que estão na linha da frente no combate ao surto, ao mesmo tempo que 
se reforça o pacote de estímulo à recuperação económica. Simultaneamente, a au-
tarquia reforça o apoio aos mais desfavorecidos, nomeadamente as famílias com 
quebra de rendimentos e às franjas mais vulneráveis das população.
Segundo o presidente da Câmara, Rogério Bacalhau, “a crise pandémica já deixou 
marcas severas no tecido social e económico e neste momento crucial, é necessário 
congregar esforços para defender a economia e a vida das nossas famílias”. 
“É tempo de sermos solidários, de entender as dificuldades e de dar pelo menos uma 
certeza, a de que o Município de Faro estará sempre presente nos momentos di-
fíceis”, declara Rogério Bacalhau. 

lizada, investindo o mais possível na requalificação do espaço público e vias 
de comunicação, lembrando que muitas destas obras estão a cargo de forne-
cedores locais e regionais. 
9. Inscrição de mais 940 mil euros (a distribuir pelos orçamentos de 2020, 
2021 e 2022) para relançamento dos procedimentos que haviam ficado de-
sertos em dezembro de 2019: Requalificação da Mata do Liceu, Requali-
ficação da Alameda João de Deus e Edificação do Centro Cultural e Re-
creativo de Bordeira.
10. Reforço do sistema de pagamento imediato de faturas a fornecedores, re-
duzindo ao mínimo os tempos de espera.
11. Aquisição e entrega de cabazes de alimentação aos mais desfavorecidos, 
em articulação com a rede social do concelho.
12. Apoio suplementar ao Banco Alimentar (30 mil euros), tendo em vista a 
aquisição de bens alimentares a produtores locais, a entregar posteriormente 
às famílias carenciadas, através das IPSS do concelho.
13. Criação de mecanismo de apoio às rendas para as famílias cujos rendi-
mentos perdidos as impossibilitem de fazer face às despesas com habitação.
14. Pagamento pela Câmara Municipal de 1,5€ por almoço (cinco por semana) 
às famílias com filhos que frequentem as Escolas do 1º Ciclo e que são utentes 
com apoio social escolar do Escalão A e B e atribuição de vales de compras no 
valor unitário de 30€.
15. Atribuição de comparticipação financeira a escolas do concelho no valor de 
100 mil euros para apoio ao processo de aprendizagem à distância. A medida 
prevê a aquisição de equipamentos tecnológicos para empréstimo a alunos de 
famílias carenciadas.
16. Atenção especial à causa animal, através da atribuição de apoios extraor-
dinários às associações do movimento animal para ações junto da população.

quAiS São AS MEDIDAS?

Investimento municipal de mais de 5 milhões de euros em 16 medidas adicionais

CÂMARA REDUz IMPOSTOS EM 1,4 MILHõES DE EUROS
Para apoio às famílias, a Câmara Municipal irá 
apresentar à Assembleia Municipal uma pro-
posta de redução do IMI (urbano) de 0,38% 
para 0,35% para 2021, o que representa uma in-

jeção de cerca de 1 milhão de euros na eco-
nomia dos farenses. O pacote fiscal a apre-
sentar para 2021 prevê também a isenção 
de derrama às empresas com um volume 

de negócios inferior a 150 mil euros, abdi-
cando o Município de uma receita estimada 
de 450 mil euros que fica assim à disposição 
da economia do concelho.


