
RETOMA COM PRECAUÇÕES

n.33Edição de julho de 2020 Distribuição gratuita

INTERVENÇÕES PARA
A ÉPOCA BALNEAR

NOVO COMBOIO
TURÍSTICO NA CIdAdE

S. C. fARENSE 
SOBE À PRIMEIRA LIGA

pág. 4 pág. 6  pág. 12

Autarquia ajuda a estimular
a atividade económica no concelho



2EDITORIAL

Desde que, no dia 18 de março foi decretado o primeiro esta-
do de emergência no país, entretanto levantado, muita coisa 
mudou na organização da nossa vida comunitária. Em Faro 
houve um esforço grande para que as condições de segurança 
fossem implementadas no regresso à atividade, com implica-
ções na vida de todos.
As escolas básicas e secundárias permanecem condiciona-
das assim como a universidade, muito embora as dinâmicas 
letivas prossigam, com as necessárias adaptações; os servi-
ços públicos reorganizaram-se privilegiando o atendimento à 
distância e o agendamento prévio; a restauração e a hotelaria 
reabriram com normas de distanciamento a cumprir, assim 
como a generalidade do comércio, incluindo o Mercado Mu-
nicipal; as praias e os espaços públicos na sua generalidade 
também estão abertos, atentas as medidas entretanto imple-
mentadas para que a experiência de fruição desses locais seja 
segura e aprazível para todos; são, finalmente, os eventos a 
regressar, agora em muito menor número e obedecendo tam-
bém a uma rigorosa metodologia de organização. Tudo isto 
implica uma alteração radical no modo de vida dos farenses 
e, por conseguinte, exige um esforço de adaptação constante. 

Para que melhor se possa organizar, nesta edição do Cor-
reio de Faro fazemos o balanço dessas mudanças e siste-
matizamos as suas implicações. Ao mesmo tempo damos 
um conjunto de boas notícias aos nossos munícipes. É o 
mindEpaper que começa a funcionar, revolucionando a 
forma como os munícipes se relacionam com a autarquia; 
são os apoios às associações para que estas continuem a 
ser decisivas no quotidiano do concelho; é o S. C. Farense 
que volta ao convívio dos grandes, depois de uma longa 
travessia do deserto e, para os que se preparam para ir a 
banhos, damos também a conhecer as melhorias imple-
mentadas nas nossas zonas balneares, consubstanciadas 
num conjunto de intervenções que vão fazer a diferença. 
E assim vamos marcando o regresso à normalidade possí-
vel na vida da nossa comunidade. Um regresso que se faz 
com todas as cautelas e na certeza de que o Município es-
tará sempre na linha da frente no apoio aos seus muníci-
pes, em particular aos que mais precisam.

O Presidente da Câmara Municipal,
Rogério Bacalhau
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3 FARENSE EM DESTAQUE

SAúdE PúBLICA :
o mAior deSAFio doS noSSoS temPoS

JOAqUIM BOdIãO

Coordenador da Unidade de Saúde Pública (USP) do Agrupamento de 

Centros de Saúde (ACES) Central, Joaquim Bodião é um dos responsáveis 

regionais que tem estado na linha da frente a enfrentar um dos maiores 

desafios da nossa geração. Numa entrevista ao “Correio de Faro”, ficamos 

a conhecer um pouco mais do seu trabalho durante esta fase e também 

as recomendações para que possamos viver, em segurança, durante estes 

tempos extraordinários.

Correio de Faro: É coordenador da Unidade 
de Saúde Pública do Agrupamento de Cen-
tros de Saúde Algarve Central. Quais as suas 
funções nesta altura de pandemia?
João Bodião: Sou coordenador da Unidade de 
Saúde Pública(USP) do ACES Algarve - Central, 
com uma área de intervenção que abrange os 
concelhos de Albufeira, Faro, Loulé, Olhão e S. 
Brás de Alportel. 
Toda a equipa da USP, desde médicos, enfermei-
ros e outros técnicos, está diretamente envol-
vida na gestão dos casos Covid-19 e no rastreio 
dos contactos próximos nestes cinco concelhos 
que têm uma população residente equivalente 
a metade da região do Algarve, sempre em ar-
ticulação estreita com os órgãos de gestão do 

ACES e com outros profissionais dos centros de 
saúde. Existe igualmente um contacto de extre-
ma colaboração e articulação com outras entida-
des públicas, como a Proteção Civil, Câmaras Mu-
nicipais, Segurança Social, Autoridades Policiais, 
SEF, Bombeiros ou Cruz Vermelha.

CF: Quais os principais desafios de coordenar 
uma operação inédita como esta?
JB: O trabalho em Saúde Pública requer um espí-
rito permanente de organização, de motivação e 
de comunicação entre pares e outros agentes da 
comunidade. O trabalho até agora desenvolvi-
do tem como base estas três componentes, bem 
como a disponibilidade diária para a sua execu-
ção. O aparecimento de plataformas informáti-
cas que se têm vindo a aperfeiçoar, de alguma 
forma ajudam ao seguimento dos casos quase em 
tempo real tanto dos doentes, como dos contac-
tos identificados.

CF: Agora que está ultrapassado o período 
mais restritivo da contenção da pandemia, 
que balanço provisório pode a Autoridade de 
Saúde fazer?
JB: Ainda é prematuro fazer um balanço provi-
sório, embora possamos afirmar que tudo foi fei-
to, tanto da parte dos serviços de saúde como dos 
outros organismos públicos e da sociedade civil, 
para que fossem alcançados os objetivos defini-
dos inicialmente, isto é, a proteção da população 

mais vulnerável e a identificação atempada de 
áreas problemáticas, para que não houvessem 
situações posteriormente difíceis de controlar.

CF: Que recomendações deixaria aos faren-
ses para os próximos meses?
JB: As recomendações de desconfinamento e a 
reabertura de espaços anteriormente encerra-
dos poderão dar a noção que o problema está 
ultrapassado. Essa não é a realidade e tão pou-
co se perceberia que a sociedade civil e os fa-
renses considerassem que, de agora em diante, 
as recomendações estivessem ultrapassadas. 
Pelo que vemos, nos espaços públicos de me-
nor ou maior dimensão, existe a consciência 
por parte da enorme maioria dos cidadãos no 
cumprimento das recomendações.
Estamos igualmente conscientes que alguns 
excessos se têm cometido ao longo destes úl-
timos dias, nas mais variadas situações - co-
memorações de anos, festas prolongadas em 
locais de pequena dimensão - que contrariam 
as boas práticas. Como cidadãos, a responsa-
bilidade cívica é um dever e um direito para 
todos e basicamente teremos que continuar a 
proteger desta doença a população mais vul-
nerável. Assim sendo, a continuação do cum-
primento integral das recomendações existen-
tes e futuras é a pedra basilar para a maneira 
como iremos viver para o próximo mês e assim 
por adiante.

“A continuação do
cumprimento integral 
das recomendações
existentes e futuras
é a pedra basilar para
a maneira como iremos
viver para o próximo 
mês e assim por diante.”
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interVenÇÕeS nA PRAIA dE fARO
O Município de Faro realizou um conjunto de intervenções na Praia de Faro com vista à pre-
paração da época balnear. Nas últimas semanas, foram realizadas pequenas obras de repa-
rações e regularização de calçadas e pavimentos, pinturas de muros ou marcas de sinalização 
horizontal (passadeiras, estacionamento, indicações e setas de orientação pedonal nos pas-
seios e passadiços), além de limpezas na estrada e na ria (areia, lixo urbano e entulhos). 

Passadiços de acesso ao areal - €148.250,59

Novo saNitário Público juNto ao largo comaNdaNte 
jacques Yves cousteau - € 22.249,48 

remodelação de saNitário já existeNte,
Na aveNida PoeNte - €29.918,50 

obras coNcluÍdas:

colocação de lava-Pés em 9 PoNtos
de acesso à Praia - €26.807,40

recuPeração do talude Na estrada de acesso
à PoNte - €88.896,90 

criação de corredor ciclÍstico eNtre o Parque de camPismo 
e a zoNa ceNtral
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requaliFicação da rua reitor teixeira guedes e im-
PlaNtação de rotuNda No cruzameNto com a av. dr. 
júlio almeida carraPato - €343.147,33 - OBRA CONCLUÍDA 

Encontra-se em requalificação a estrada 
de acesso à Praia de Faro e em construção 
de uma ecovia no troço entre o aeroporto 
e a praia. A obra tem um valor de 690 
mil euros e restituirá as melhores con-
dições de circulação no tapete rodoviário 
e bermas, dando ainda continuidade à ci-
clovia já existente e que termina junto ao 
posto de abastecimento de combustível, 
respondendo à crescente utilização de 
transportes suaves.

ACESSO E ECOVIA
O Parque de Campismo encontra-se em requalificação, 
após a tomada de posse administrativa pela autarquia 
a 25 de novembro do ano passado. De acordo com o re-
gulamento aprovado a 2 de dezembro de 2019, a receção 
funcionará durante todo o ano, entre 16 de setembro e 
15 de junho das 8 às 20 horas e entre 16 de junho e 15 
de setembro das 8:30 às 22:30 horas. Entre 1 de abril 
e 31 de outubro, o período de estadia dos utentes não 
poderá exceder os 15 dias seguidos, de modo a per-
mitir a rotatividade. A gestão, administração e a ma-
nutenção do parque será da autarquia e os preços pra-

PARqUE dE CAMPISMO
ticados nivelados com os outros parques da mesma 
categoria. O parque terá uma área total de 20.372 m2 
e capacidade para 689 pessoas, com 200 lotes desti-
nados ao acampamento/tendas (575 pessoas) e 24 lotes 
destinados ao caravanismo (114 pessoas).
O novo parque resultará de um investimento de 446 
mil euros e passará a figurar na lista de equipamentos 
turísticos do concelho, servindo exclusivamente os in-
teresses da economia local, ajudando a trazer cada vez 
mais visitantes à Praia de Faro e a afirmar o nosso con-
celho como um destino balnear de excelência.

rotuNda No cruzameNto eNtre a av. calouste gulbeN-
KiaN e a rua do alPortel- €197.446,48 - OBRA CONCLUÍDA

coNstrução de rotuNda eNtre a rua dr. josé FiliPe álva-
res, Praceta cruz azevedo e o camiNHo maNuel viceNte 
€216.115,14 – OBRA CONCLUÍDA

rotuNda No cruzameNto eNtre a av. 5 de outubro,
a rua dr. cÂNdido guerreiro e a
rua dr. josé de matos - €171.207,46 – OBRA CONCLUÍDA

rotuNdas Na cidade
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Aplicação de taxa já tinha sido suspensa no segundo
trimestre deste ano devido à pandemia

A Câmara de Faro aprovou no dia 15 de 
junho manter a suspensão do pagamento 
de taxa turística até final de outubro deste 
ano. Na prática, os empreendimentos tu-
rísticos e alojamentos locais ficam isentos 
deste pagamento até março de 2021, uma 
vez que a taxa turística só teria incidência 
entre 1 de março e 31 de outubro.
Esta medida tem em atenção a situação 
excecional que se vive no setor do tu-
rismo devido à pandemia de Covid-19. A 
aplicação da taxa já tinha sido suspensa 
durante o segundo trimestre do ano, 
procurando atenuar os efeitos do en-
cerramento de fronteiras e das medidas 

excecionais de restrição de circulação de 
pessoas. Ainda assim, em face da previsão 
de redução dos números do turismo, bem 
como da constatação do aumento da taxa 
de desemprego na indústria turística re-
gional, a autarquia tomou esta medida adi-
cional como ajuda ao setor.
A taxa, recorde-se, foi aprovada em 2019 
pelo Município de Faro, depois de a Comu-
nidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) 
ter deliberado a criação de uma taxa tu-
rística a ser implementada na região. Tem 
um valor de 1,5 euros por noite (cobrado 
apenas nos primeiros sete dias da estadia) 
e por pessoa.

“fARO PROTEGE”: AUtArQUiA entreGA 
diSPenSAdoreS A ComerCiAnteS

O Município de Faro começou no dia 18 de junho 
a entregar cerca de 1000 dispensadores de gel de-
sinfetante aos comerciantes do concelho no âmbito 
da iniciativa “Faro Protege”, num investimento de 
cerca de 90 mil euros.
Num momento simbólico, o presidente da Câmara 
de Faro, Rogério Bacalhau, acompanhado dos re-
presentantes das associações parceiras, entregou os 
primeiros dispensadores a alguns dos mais de 800 
comerciantes que aderiram a esta iniciativa que pre-
tende devolver aos consumidores a confiança para 
frequentar o comércio e a restauração do concelho.
“Esta medida visa atrair quem compra e dar segu-
rança a quem vende, e, assim, poderemos ajudar a 
reforçar um ambiente de confiança entre todos e 
estimular um regresso à normalidade possível”, re-
forçou Rogério Bacalhau.

NOVO COMBOIO TURÍSTICO em FAro
Já se encontra em pleno funcionamento, desde o dia 
25 de junho, o novo comboio turístico a operar na 
cidade de Faro. 
Este novo transporte coletivo de interesse turístico, 
cujo funcionamento cumpre com todas as recomen-
dações de higiene e segurança, continuará a ter 
ponto de saída na Praça D. Francisco Gomes e vai 
contar com novas paragens no Jardim da Alameda, 
Ermida de Santo António do Alto, Mercado Muni-
cipal e Igreja do Carmo. 
Este serviço passa a ter duas modalidades, ao con-
trário do que acontecia, em que o comboio turístico 

contava com um percurso único com duração de cerca 
de 45 minutos. O utilizador poderá optar por um bi-
lhete de uma utilização, completa ou parcial, pelo 
valor de 4 euros, ou por um bilhete diário no valor 
de 6 euros, em que, com o mesmo título, pode fazer, 
ao longo do dia, várias viagens e paragens. Com esta 
modalidade, os turistas - que terão acesso a um áudio 
guia em cinco línguas -, podem fazer as paragens que 
entenderem nos vários pontos turísticos ao longo 
percurso, prosseguindo viagem às horas determi-
nadas nos vários pontos de paragem, podendo assim 
ficar a conhecer melhor a cidade. 
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“fARO POdE SER UM dESTINO dE
EMPRESAS dE ALTA TECNOLOGIA”
A Câmara Municipal de Faro (CMF) e a Delegação Regional da Ordem dos Economistas (OE) 
celebraram no dia 4 de junho um protocolo com vista à promoção de iniciativas conjuntas. 
O “Correio de Faro” conversou com o presidente da delegação regional, Luís Serra Coelho, 
para tentar perceber quais os objetivos desta parceria e quais as perspetivas económicas para 
o concelho e para a região no âmbito da crise global provocada pela pandemia da Covid-19.

Correio de Faro: Que protocolo é este entre 
CMF e OE?
Luís Serra Coelho: Este protocolo é um “chapéu” 
que permite que possamos fazer coisas juntos. 
Dentro da realidade do País, do Algarve e da ca-
pital que é Faro, o objetivo é encontrar um fórum 
de discussão que envolva a classe dos economistas 
e que, em conjunto com os órgãos de gestão da 
CMF, possa cenarizar hipóteses de reação aos 
efeitos desta crise pandémica. Depois, existe uma 
segunda ideia que é tentar encontrar uma plata-
forma que permita discutir os problemas dos em-
presários de Faro, seja em formações, colóquios, 
debates. Ou seja, o objetivo é criar uma plata-
forma que não se esgote no tema Covid, que in-
felizmente é premente, mas ter um conjunto de 
ações que sejam bons e úteis para quem reside e 
trabalha no concelho. 

CF: Já é possível identificar as maiores di-
ficuldades com que os empresários do con-
celho vão ter que lidar?
LSC: Os efeitos mais evidentes da pandemia 
têm a ver com a paragem abrupta da dinâmica 
económica. O período em que as pessoas esti-

veram confinadas ditou que, na maioria dos se-
tores, a produção tenha parado e o consumo, ge-
nericamente, também tenha caído. Agora, es-
tamos a viver uma fase de desconfinamento, o 
que convida a que os agentes económicos voltem 
a ter alguma presença na dinâmica dos sítios 
onde estão. No Algarve, temos uma dependência 
bastante forte do fenómeno turístico e nesta 
altura, já os termómetros do turismo deviam 
estar a aquecer. As indicações que temos nesta 
altura é que o ano não será obviamente tão bom 
como os anteriores, mas há alguma esperança de 
que possamos ter algum turismo e que isso seja 
suficiente para conseguir animar a economia...

CF: Isso pode ser suficiente para aguentar as em-
presas depois do verão?
LSC: Em termos de procura, os meses de junho, julho, 
agosto e setembro representam para o Algarve 55 % 
de dormidas e hóspedes e, por sua vez, isso representa 
62 % dos proveitos gerados pela hotelaria classificada 
na região. Isto quer dizer que, se estes quatro meses 
falham, vamos ter problemas uma vez que tal afetará 
a capacidade do setor para produzir riqueza e aguentar 
postos de trabalho porque os outros meses dificilmente 

podem compensar as perdas que tenhamos agora. 
Realisticamente falando, as empresas, sejam elas da 
hotelaria ou setores conexos, que tenham alguma ro-
bustez económico-financeira, vão conseguir juntar o 
inverno de 2019 ao verão de 2021, aguentando assim a 
situação pandémica. 
Aquelas que já tinham maiores fragilidades à data 
do início da pandemia - e são muitas, porque no Al-
garve 20 por cento das empresas são economicamente 
inviáveis e/ ou estavam em falência técnica antes da 
crise - poderão ter muitas dificuldades.

CF: Há oportunidades além do turismo?
LSC: Sim, mas o Algarve tem de diversificar a sua base 
económica. E pode fazê-lo dentro do turismo, uma 
vez que há oportunidades para concelhos que ainda 
não são turísticos mas que podem vir a ser já que 
apresentam outros produtos que não são o típico sol 
e mar. Depois, o grande desafio é diversificar-se fora 
do turismo. E aí, Faro tem um papel muito central, 
pelo menos num setor muito importante que são as 
novas tecnologias. Eu fico muito contente por per-
ceber que Faro é um apoiante e dinamizador destas 
ideias, que as viabiliza e as promove, e penso que tal 
pode dar frutos a muito curto prazo, quer para Faro, 
como capital de distrito, mas também para a região, 
porque pode trazer uma dinâmica diferente daquela 
que existia...

CF: Essa dinâmica deve surgir de dentro ou de 
fora da região?
LSC: Eu gostaria que o concelho de Faro, em parti-
cular, e o Algarve, em geral, fossem conhecidos como 
destino de empresas ou startups de alta tecnologia. 
Porquê? Porque temos um sítio espetacular para viver, 
temos a universidade, temos a Ria Formosa, temos 
uma cultura e gastronomia fantásticas e, portanto, 
havendo boas condições das redes de telecomuni-
cação, que existem, não há nenhuma razão para não 
podermos sonhar com isto. Temos uma universidade 
que pode ajudar a desenvolver este projeto, mas se 
formos mais ambiciosos, podemos atrair outras na-
cionalidades que venham densificar e qualificar este 
projeto que pode vir a ter a sua raiz aqui em Faro. 
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Dia 18 de maio ficou marcado pela
reabertura de serviços, respeitando
condições de segurança para
trabalhadores e utentes
dos espaços municipais. 

Os espaços expositivos abriram 
dia 2 de junho com novas regras 
de segurança e de funciona-
mento, seguindo as orientações 
das instituições sanitárias.
O uso de máscara é obriga-
tório para os visitantes, assim 
como haverá limite máximo de 

pessoas por salas de exposição, evi-
tando a permanência de um número 
alargado de visitantes.
É agora seguro voltar a estes espaços 
museológicos, que continuam com a 
sua programação expositiva repleta 
de motivos de interesse para o pe-
ríodo estival.

BIBLIOTECA MUNICIPAL dE fARO 
A Biblioteca Municipal de Faro reabriu as 
suas portas ao público a 1 de junho, num 
horário reduzido, das 10h00 às 17h30, de 2.ª 
a 6ª feira, com acesso seguro a todos os uti-
lizadores e com regras comuns a todos os 
espaços, tais como utilização obrigatória de 
máscara e higienização das mãos.
Como medida de segurança, o acesso aos 
setores, serviços e estantes são orientados 
pelos técnicos da biblioteca e a perma-
nência no espaço tem um limite máximo 
de 60 min, assim como a utilização dos 
computadores. Apenas são permitidas 28 
pessoas em simultâneo, distribuídas pelos 

diferentes espaços. Não é disponibilizada 
a leitura de periódicos (jornais e revistas) 
e após a consulta, os livros devem ser de-
positados nos locais apropriados. Todos 
os documentos devolvidos e consultados 
serão sujeitos a um período de quarentena 
de 9 dias. Não se aceitam doações de docu-
mentos nem se realizam empréstimos inter-
bibliotecas.
É privilegiado o serviço de empréstimo do-
miciliário em regime de take away, já ini-
ciado no dia 11 de maio, e que mantém as 
condições especiais de 5 livros pelo prazo 
de 30 dias não renováveis.

MUSEU MUNICIPAL dE fARO, MUSEU REGIONAL E GALERIA TREM 

O Centro Náutico da Praia de Faro 
reabriu portas no dia 6 de junho, acom-
panhando a abertura da época balnear 
em Faro, com o horário de segunda a do-
mingo, das 9:00 às 13:00 e das 14:00 às 
17:00. Para a segurança de todos foram 
definidos procedimentos específicos 

de utilização da instalação desportiva, 
com redução da capacidade de oferta de 
serviços, onde se incluem a cedência de 
equipamentos e materiais e lecionação 
de aulas, respeitando as orientações 
decretadas pelo Governo e autoridades 
de saúde.

CENTRO NAúTICO dA PRAIA dE fARO

REABERTURA dE SERVIÇOS



O Balcão Único “Viver Faro”, serviço que funciona na 
Loja do Cidadão (anterior Loja do Munícipe), reabriu 
portas no dia 1 de junho. O atendimento presencial 
é efetuado em casos estritamente necessários, me-
diante agendamento prévio, que deve ser solicitado 
através do endereço eletrónico “balcaounico@cm-
-faro.pt” e do telefone 289 870 831. O atendimento 
decorre de segunda a sexta-feira, entre as 9h30 e as 
17h00, com uma pausa entre as 13h00 e as 14h30, 
para limpeza e higienização das instalações, em 
cumprimento do plano definido pela Agência de Mo-
dernização Administrativa (AMA). 

No âmbito do processo de modernização admi-
nistrativa e dando resposta aos requisitos im-
postos pelo Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, a autarquia implementou, nos ser-
viços da autarquia, o mindePaper, um processo 
que torna os serviços mais transparentes, efi-
cientes e céleres, garantindo também uma maior 
sustentabilidade ambiental.
Nesse sentido, passa a ser feita de forma digital 
toda a tramitação relativa a processos de licencia-
mento de operações urbanísticas, nomeadamente 
requerimentos ou comunicações de operações de 
loteamento, obras de urbanização, edificação, lo-

teamento, urbanização, edificação, demolição, ou 
autorizações de utilização.
Com esta solução, a autarquia avança no processo 
de modernização autárquica e permite que todas as 
tarefas necessárias para entrada, manuseamento e 
análise de processos se realizem com maior segu-
rança e rigor, com a vantagem acrescida de dar aos 
requerentes a possibilidade de acompanharem, via 
internet, a situação dos processos que submeteram.
Simultaneamente, a autarquia dá um importante 
passo no sentido da redução do consumo de papel 
e outros consumíveis, contribuindo para a minimi-
zação do desperdício e para uma maior sustentabi-

lidade ambiental.
A apresentação dos processos em formato di-
gital é agora obrigatória, estando todos os docu-
mentos de suporte para preparação de processos 
disponíveis na página web do Município de Faro 
(www.cm-faro.pt).
Os processos – com os vários ficheiros e o res-
petivo formulário, devidamente preenchido e com 
a assinatura digital qualificada – podem ser en-
tregues no Balcão Único “Viver Faro”, na Loja do 
Cidadão do Mercado Municipal de Faro, seguindo 
todas as regras de segurança vigentes nos espaços 
do edifício. 

9 DESTAQUE

BALCãO úNICO
ViVer FAro

LICENCIAMENTO
dIGITAL de oBrAS 

Solução informática que permite a
receção e tramitação digital de

processos de obras arrancou a 1 de junho
e traduz mais transparência, eficiência

e celeridade dos serviços
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A autarquia presenteou as crianças do concelho com o novo livro dos heróis 
farenses Farrobinhas, a 1 de junho, data em que se assinala o Dia Mundial 
da Criança. 
“Uma aventura em casa” é já a nona história da coleção e foi disponibilizada 
aos mais pequenos através das plataformas digitais do município. As crianças 
tiveram oportunidade de assistir à apresentação da história de uma forma ori-
ginal, através de um vídeo que conjuga a narração com momentos teatrais 
interpretados por atores locais e musicais originalmente criados também por 
artistas da localidade. O município convidou professores dos agrupamentos 
escolares do concelho a integrarem este recurso didático, que retrata a rea-
lidade vivida com a pandemia, nos seus programas das aulas do dia, com a dis-
ponibilização do link de acesso a crianças e encarregados de educação. 
O Dia Mundial da Criança foi também assinalado com o lançamento do 
website d’Os Farrobinhas (www.farrobinhas.cm-faro.pt), página que oferece 
às crianças conteúdos lúdicos e de aprendizagem, capazes de formar perso-
nalidades mais responsáveis, solidárias e humanas, sem esquecer, claro, o or-
gulho farense.

LAnÇAmento de noVo LIVRO dOS fARROBINHAS

O Município de Faro aprovou a atribuição de uma comparticipação fi-
nanceira extraordinária de 20 mil euros a cada um dos cinco agrupa-
mentos de escolas e escolas não agrupadas do concelho - num mon-
tante total de 100 mil euros - para aquisição de equipamentos tecno-
lógicos para distribuir aos alunos de famílias carenciadas do concelho, 
no âmbito do apoio ao processo de ensino e aprendizagem à distância.
A iniciativa decorre dos Protocolos de Delegação de Competências e 
Transferência de Meios celebrados a 4 de fevereiro entre o Município 
de Faro e os Agrupamentos de Escolas João de Deus, Pinheiro e Rosa, 
Tomás Cabreira, D. Afonso III e de Montenegro. 
Após apuradas as necessidades dos vários agrupamentos de escolas, 
o Município vai reforçar o cabimento de verba para o efeito, no valor 
global de 159.654,46 euros, para justificar as despesas dos estabeleci-
mentos de ensino dos agrupamentos de escolas da rede pública do con-
celho com o fornecimento de água, eletricidade e gás, bem como para 
assegurar a aquisição dos referidos equipamentos (no valor de 100 mil 
euros) para distribuir pelos alunos carenciados, no âmbito do apoio ao 
processo de ensino e aprendizagem à distância com recurso à moda-
lidade de telescola.

APOIO AO ENSINO À dISTÂNCIA PArA ALUnoS CArenCiAdoS

O Município de Faro, através do seu Serviço 
Municipal de Proteção Civil (SMPC), em ar-
ticulação com a Administração Regional 
de Saúde (ARS) e o Instituto da Segurança 
Social, promoveu um conjunto de ações de 
sensibilização junto das creches e jardins-
-de-infância do concelho. Após a reabertura 
destas valências, dia 18 de maio, elementos 
afetos ao SMPC uma técnica do Instituto da 
Segurança Social e um médico de saúde pú-
blica nomeado pela Delegada de Saúde reali-
zaram ações de sensibilização em 25 locais, 

AÇÕES dE SENSIBILIzAÇãO em CreCHeS e JArdinS de inFÂnCiA
afetos a 23 entidades (entre Instituições Parti-
culares de Solidariedade Social e privados), que 
contam com cerca de 420 funcionários. 
No âmbito destas ações foram distribuídos 3200 
equipamentos de proteção individual (más-
caras cirúrgicas), folhetos informativos e car-
tazes com boas práticas e recomendações para 
funcionários e encarregados de educação rela-
tivos ao regresso ao funcionamento de creches 
e jardins-de-infância, incluindo medidas pre-
ventivas ou adaptação dos planos de contin-
gência dos vários espaços.
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APOIOS À CULTURA em temPo de PAndemiA

A Câmara Municipal de Faro aprovou em Reunião 
de Câmara (sessões de 1 e 3 de junho) a atribuição 
de apoios financeiros ao movimento associativo 
do concelho. 
As entidades do setor cultural vão receber da au-

tarquia €236.463,67 euros, dos quais €186.300 se 
destinam ao apoio à sua atividade regular. O res-
tante valor destina-se à ajuda à requalificação de 
instalações, ao apoio ao arrendamento e apoio 
para compra de uma viatura.

APOIO SUPerior A 236 miL eUroS
PARA 47 ASSOCIAÇÕES CULTURAIS

O Município de Faro uniu-se ao Teatro das Figuras e à 
equipa de projeto da candidatura de Faro a Capital Eu-
ropeia da Cultura 2027 para criar o programa “Faro 
Consigo na Cultura”. Esta iniciativa visou apoiar os ar-
tistas e agentes culturais do concelho, tendo em conta 
que este foi um dos setores mais afetados pela pandemia.
Os momentos culturais têm sido garantidos através 
de ciclos de espetáculos e performances transmitidos 
através das plataformas digitais do município e do teatro 
municipal. O ciclo  “Emergente”, residências artísticas 

realizadas na própria casa ou ateliê dos artistas, 
cujo resultado será apresentado em 2021, viu apro-
vadas 18 candidaturas nas áreas das artes visuais, 
teatro, dança, música e vídeo. 
O ciclo “Figuras em Casa” tem levado ao público 
espetáculos e performances realizados a partir da 
casa dos artistas e transmitidos em direto através 
das plataformas digitais do Teatro das Figuras. 
Foram aprovadas 25 candidaturas, com maior ex-
pressão na área musical, mas também no teatro, 

“BANdAS AO fIGURAS” troUxe 12 ConCertoS
de BAndAS do ALGArVe
O projeto do Teatro Municipal, “Bandas ao Fi-
guras”, promoveu 2 concertos transmitidos online 
durante o mês de junho.  O ciclo foi dedicado ex-
clusivamente a bandas musicais da região algarvia 
e, de preferência, de Faro.

A iniciativa visou dar visibilidade às bandas da região, 
apoiá-las financeiramente numa altura em que a cultura 
atravessa sérias dificuldades e permitir o acesso do pú-
blico a concertos online. Os concertos foram gravados e 
transmitidos a partir do Teatro das Figuras.

 “EUROPE AT HOME” retrAtA
A QUArentenA nA eUroPA
A cidade de Faro, candidata a Capital Europeia da 
Cultura em 2027, foi a dinamizadora do projeto que 
visa retratar a vivência do isolamento social em 14 
cidades europeias, através da fotografia e literatura. 
Cada cidade participante no projeto “Europe at 

Home” convidou um fotógrafo e um escritor a 
apresentar uma reflexão artística sobre a qua-
rentena vivida nas suas comunidades, traduzida 
em trabalhos que podem ser apreciados na plata-
forma digital do projeto: europeathome.eu.

performance e novo circo.
Para o projeto cultural “O papel da arte em tempo de 
crise!”, que pretende, através do olhar e criatividade 
dos artistas, ajudar a comunidade a entender momento 
de crise, foram aprovadas 15 candidaturas em áreas tão 
diversas como o vídeo, o áudio, as artes visuais, a foto-
grafia, a dança e a ilustração.A programação dedicada 
ao público infanto-juvenil também acontece online, com 
a realização dos “Concertos Explicativos”, assim como 
várias propostas formativas destinadas a vários públicos.

Iniciativas visaram apoiar artistas e agentes culturais do concelho



DESPORTO

Dezoito longos anos depois, o Sporting Clube Farense está de volta ao 
primeiro escalão do futebol português. A decisão de dar por concluída a 
II Liga, com a consequente subida de divisão dos dois primeiros classi-
ficados (Nacional e Farense, respetivamente) foi confirmada pela Liga 
Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), em assembleia geral ex-
traordinária do passado dia 8 de junho. 
A decisão veio confirmar o trajeto de sucesso do Farense ao longo desta 
época na II Liga. Foi o clube que liderou a tabela classificativa durante 
o maior número de jornadas e das 24 realizadas, apenas por duas oca-
siões não esteve num dos dois 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 e no ano em que comemorou 
o seu 110º aniversário (foi fundado a 1 de abril de 1910) acaba por al-
cançar assim uma das melhores épocas da sua história e o respetivo 
prémio: a subida de divisão e o regresso ao convívio dos maiores clubes 
do futebol português.

fARENSE dE REGRESSO À PRIMEIRA LIGA 
8 AnoS dePoiS

Na sequência da decisão da direção da LPFP relativamente ao fim da II 
Liga, o Cova da Piedade – um dos clubes relegados - avançou com um 
recurso para o Conselho de Justiça (CJ) da Federação Portuguesa de 
Futebol. Como este órgão se declarou incompetente para decidir sobre 
esta matéria, o recurso foi remetido para o Tribunal Arbitral do Des-
porto (TAD), órgão que também já já analisa “queixas” de Marítimo e 
Feirense. No entanto, estes processos não têm efeito suspensivo sobre 
a decisão, já ratificada.

reCUrSoS NãO IMPEdEM SUBIdA

A Câmara Municipal de Faro também se associou às felicitações 
ao Farense pelo regresso à I Liga, em particular “a todos os 
atletas, treinadores e dirigentes, sem esquecer o papel crucial 
da direção, presidida por João Rodrigues, na recuperação do em-
blema e no seu relançamento na alta roda do futebol nacional, 
depois de 18 anos de ausência”.
A autarquia reconheceu ainda o devido mérito da “vibrante 
massa associativa do Farense que, com o seu apoio incondi-
cional, nunca deixou morrer a esperança, mesmo quando a 
equipa lutava nas divisões inferiores”. 
Esta vitória também é a vitória dos adeptos de Faro, reforça o Muni-
cípio, que reitera o apoio ao projeto desportivo e deseja as maiores 
felicidades ao Sporting Clube Farense para a próxima temporada.

AUTARqUIA SAúdA fARENSE
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

REfORÇO dE APOIOS AO ASSOCIATISMO
A Câmara Municipal de Faro aprovou a atri-
buição de apoios financeiros num montante 
superior a 840 mil euros (€ 843.027,30) ao mo-
vimento associativo do concelho. Deste valor, 
370.347,40 euros destinam-se a associações 
de âmbito desportivo e juvenil, enquanto en-
tidades de âmbito cultural vão receber da au-
tarquia 236.463,67 euros e associações de 
âmbito social uma verba de 226.593,58 euros. 
O Município destinou ainda uma verba de 
9,622,65 euros às associações de defesa da 
causa animal.
A Câmara Municipal de Faro, recorde-se, re-

O Município de Faro e o Movimento de Apoio 
à Problemática da Sida (MAPS) assinaram, no 
dia 18 de Junho, um protocolo de cooperação 
com vista à criação de um equipamento social 
para alojamento temporário de pessoas em si-
tuação de sem abrigo. 
O acordo, assinado no Salão Nobre da au-
tarquia numa cerimónia presidida pelo presi-
dente da autarquia, Rogério Bacalhau - com 
presença do presidente do MAPS, Fábio Simão, 
do Diretor Regional de Agricultura e Pescas, 
Pedro Monteiro, e da diretora da Segurança 
Social do Centro Distrital de Faro, Margarida 
Flores -  tem como objetivo estabelecer o apoio 

MUNICÍPIO dE fARO fORMALIzA PROTOCOLO COM MAPS 
PARA CRIAÇãO dE CENTRO dE ALOJAMENTO dE EMERGÊNCIA

financeiro mensal, no valor de €3.285,00, que o 
Município de Faro irá prestar ao MAPS para paga-
mento da renda deste equipamento. 
Para o efeito, foram arrendados, pela Direção Regional 
de Agricultura e Pescas do Algarve, os edifícios deno-
minados por luso-alemão e o imóvel contíguo, deno-
minado por ex-Laboratório de Apoio à Produção Ve-
getal, localizado em Braciais, Patacão. 
Estas instalações, atualmente devolutas, vão agora 
ser alvo de obras de fundo para ser adaptadas e 
equipadas, pelo que, neste âmbito, o MAPS lançou 
também um apelo para entrega de donativos de ma-
terial para o efeito. 
A autarquia ficará com cinco vagas reservadas neste alo-

jamento temporário que poderá vir a ter capacidade 
para acolher até 49 pessoas – 30 lugares para aloja-
mento de emergência, dos quais 20 destinados a aloja-
mento temporário.
Este projeto representa uma mais-valia para o con-
celho e para a região dado que, segundo Fábio Simão, 
presidente da direção do MAPS, “as únicas nove camas 
de alojamento temporário que o MAPS tem desde 1996 
são claramente insuficientes para as necessidades da 
região”.  Já o presidente da Câmara Municipal de Faro, 
Rogério Bacalhau, sublinhou “o trabalho muito impor-
tante do MAPS junto das famílias mais vulneráveis, em 
particular de indivíduos sem-abrigo, em particular du-
rante a pandemia”. 

forçou o apoio ao Programa Municipal de Apoio 
ao Associativismo com uma verba acrescida por 
entender que a crise provocada pela pandemia da 
COVID-19 deixou marcas severas no movimento 
associativo do concelho.
Com este apoio suplementar, a autarquia pretende 
ajudar a estimular o movimento associativo, con-
tribuindo para que estas instituições possam con-
tinuar a desenvolver as várias atividades nas mais 
variadas áreas e a dinamizar de forma fundamental 
a cidade e o concelho, contribuindo para o desen-
volvimento social, cultural e desportivo das várias 
gerações de munícipes farenses.
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Autarquia uniu esforços com MAPS, Segurança Social de Faro e Direção Regional de Agricultura 
e Pescas do Algarve para criação de uma resposta social para pessoas em situação de sem abrigo.
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Dez operacionais dos Bombeiros Sapa-
dores de Faro receberam no início de maio 
uma ação de formação específica de ins-
trução e treino para descontaminação de 
espaços em cenário de ameaça biológica, 
como é o caso do vírus Covid-19, minis-
trada pelo Regimento de Sapadores Bom-
beiros de Lisboa.
Esta formação de caráter prático, minis-
trada pelo Regimento de Sapadores Bom-
beiros de Lisboa, aconteceu depois de 
outros dois elementos do Corpo de Bom-

BOMBEIROS SAPAdoreS de FAro
Com fORMAÇãO PARA AÇÕES dE
dESCONTAMINAÇãO dE ESPAÇOS 

beiros Sapadores de Faro já se terem des-
locado anteriormente a Lisboa para receber 
uma formação teórica específica nesta 
área.
Refira-se que, na sequência desta formação, 
as instalações da Escola Secundária Pinheiro 
e Rosa já foram descontaminadas pelos ele-
mentos dos Bombeiros Sapadores de Faro, no 
passado dia 20 de junho, após a deteção de um 
caso positivo de Covid-19 junto de uma funcio-
nária do mesmo estabelecimento. A escola foi 
entretanto encerrada até final do ano letivo.

A Câmara de Faro voltou a aprovar o pro-
tocolo promovido pela Comunidade In-
termunicipal do Algarve (AMAL) para 
cooperação com a Autoridade Nacional 
de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) 
e Federação de Bombeiros do Algarve 
(FBA) com vista à constituição do Dispo-
sitivo Especial de Combate a Incêndios 
Rurais (DECIR) no distrito em 2020. O 
Município comparticipa com um valor 
de 32.081,25 euros, o que representa um 
investimento total dos 16 municípios da 
região de 513.300 euros.
A autarquia farense voltou a associar-se a 

AUtArQUiA AProVA PROTOCOLO PARA
CONSTITUIÇãO dE dISPOSITIVO

dE COMBATE A INCÊNdIOS RURAIS
este protocolo tendo em conta a necessidade 
de manter, na região do Algarve, um dispo-
sitivo transversal a todo o distrito, dedicado 
aos incêndios rurais, que aumentam ex-
ponencialmente nesta altura do ano (15 de 
maio a 15 de outubro), além da dificuldade 
por parte dos comandantes dos Corpos de 
Bombeiros em constituir equipas em número 
suficiente para integrar o DECIR.
O Corpo de Bombeiros Sapadores de Faro 
está também completamente preparado, 
para, no âmbito deste dispositivo, poder ser 
mobilizado no combate a incêndios rurais no 
concelho ou fora dele.

SENSIBILIzAÇãO PARA INCÊNdIOS
No âmbito da campanha “Portugal Chama”, o Serviço de Proteção 
Civil Municipal distribuiu 500 folhetos nas juntas de freguesia do 
concelho. Esta iniciativa, lançada pela Agência para a Gestão Inte-
grada de Fogos Florestais, visa mobilizar todos os portugueses na 
luta contra os incêndios.
Os comportamentos de risco e o alerta de que a maior parte dos 
fogos são provocados por ações que podem e devem ser evitadas são 
um dos destaques desta campanha de âmbito nacional. 

SABIA qUE
No âmbito do combate à pandemia por Covid-19, o Serviço de Proteção Civil Municipal tem, desde 16 de março, o seu posto 
de comando municipal na Biblioteca Municipal de Faro? Este Serviço Municipal também já conta agora com uma nova 
viatura operacional 4x4.

HASTEAR dA BANdEIRA AzUL
Todas as praias do concelho de Faro voltaram este ano a receber o galardão da As-
sociação Bandeira Azul da Europa. As cerimónias oficiais do hastear das bandeiras 
aconteceram no dia 25 de junho na Praia de Faro, Ilha Deserta, Ilha do Farol e Ilha da 
Culatra. A época balnear no concelho decorre até dia 30 de setembro.



A VOz DO MUNíCIPE

Face à crise provocada pela pandemia por Covid-19, o Correio de Faro foi saber a opinião de 
vários empresários farenses sobre quais as perspetivas, cuidados e medidas a tomar para tentar 
estimular a economia nesta altura.
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O Município de Faro aprovou, 
no dia 15 de junho, em reunião 
de câmara, a adjudicação da em-
preitada para construção do Centro 
de Recolha Oficial Animal. A obra 
foi adjudicada à empresa Rui Vilaça 
Pinheiro, Lda., com um valor de 
1.139.500,75 euros e um prazo de 
execução de 455 dias.
Este equipamento vai ficar edi-

COMO PENSA qUE VAI EVOLUIR A ECONOMIA REGIONAL NO CONTExTO ATUAL?

A economia regional está assente na 
atividade turística. Considerando a pa-
ragem quase total que se viveu nos úl-
timos 4 meses, vamos recomeçar pra-
ticamente do zero. A evolução só pode 
ser positiva mas a forma e velocidade a 
que as coisas vão acontecer dependerá 
especialmente da nossa capacidade de 
agir e não apenas reagir. O setor do tu-
rismo é muito resiliente, o que é encora-
jador para a região, mas sendo uma ati-
vidade transversal também depende dos 
outros setores. A solução será cada um 
dar o seu melhor e remarmos todos para 
o mesmo lado, inclusivamente o setor 
público. Tem que funcionar como cata-
lisador, para acelerar o processo e per-
mitir que a evolução aconteça em tempo 
útil. Faro poderá ter alguma vantagem, 
tem muitos recursos, mas precisa saber 
tirar partido do conhecimento e do pa-
trimónio. As empresas estão prontas! 

CLáUdIA RUIVINHO
CArdeAL SUiteS & APArtmentS

Neste momento, estou muito apre-
-ensivo relativamente à evolução da di-
nâmica económica da região e do con-
celho. Face aos dados que já existem e à 
situação das empresas da região depois 
da crise e da paragem abrupta da ati-
vidade económica provocada pela pan-
demia, acredito que os números do de-
semprego no Algarve poderão vir a ul-
trapassar os 50 por cento. No entanto, 
ao mesmo tempo, também continuo a 
ter uma mão cheia de esperança. A in-
dústria hoteleira no concelho de Faro 
tem muita qualidade. Neste momento, 
é importante que os portugueses e os 
algarvios continuem a ir à restauração 
e apoiem assim também os estabeleci-
mentos e restaurantes locais.

HUMBERTO GASPAR
“o Coreto”

Olho para esta situação de crise acre-
ditando que a pandemia vai desa-
celerar, ou que vamos ter a sorte de 
surgir uma vacina ou tratamento 
rapidamente. Também com a con-
vicção de que seremos mais cuida-
dosos, conscientes e reativos con-
nosco e para com os outros. Espero 
que quem nos visite, e à região do Al-
garve, tome as devidas precauções no 
sentido de não se fazer acompanhar 
pelo vírus, e que as autoridades 
competentes intervenham mais no 
sentido profilático junto da popu-
lação, sensibilizando também para 
tantos outros cuidados a ter. Acima 
de tudo, ACREDITO QUE VAMOS EM 
FRENTE. Saúde para todos. 

BERTIN PICANÇO
mediAÇão imoBiLiáriA

Prevejo dias muito negros relativa-
mente ao setor da restauração, pois 
vamos acabar por juntar um inverno 
a outro e a maior parte dos estabele-
cimentos necessita do verão e dos tu-
ristas para se capitalizar afim de en-
frentar a época baixa. Para minimizar 
a situação, precisamos de investi-
mento, público ou privado, aproveitar 
os apoios comunitários para alavancar 
a economia e fazer o que faz falta (ar-
ranjo de estradas, espaços verdes, 
limpeza, obras) para ocupar a mão 
de obra da região ou mesmo de fora. 
Seria importante trazer para a região 
investidores noutros ramos de ne-
gócios que não apenas Turismo. Nesse 
sentido, sugiro a organismos públicos 
um apoio total a estes investidores, 
como formação profissional e isenção 
de TSU.

CUSTódIO GUERREIRO
emPreSário de reStAUrAÇão

“iGUAriA CAmPoneSA”

CANTINHO dO ANIMAL
AUtArQUiA AdJUdiCA Centro de
reCoLHA oFiCiAL AnimAL

ficado numa área isolada em relação 
a aglomerados habitacionais, na 
zona do Medronhal, no Guilhim, e 
pretende colmatar uma lacuna que 
se faz sentir em Faro há dezenas de 
anos, albergando animais abando-
nados do concelho. O projeto prevê 
uma capacidade máxima entre 163 
e 173 animais, incluindo um núcleo 
destinado a animais para adoção, 

um núcleo para animais em qua-
rentena, 16 celas coletivas para 
gatos e uma área de canil com 42 
boxes coletivas.
A estrutura vai contar ainda 
com áreas de circulação exte-
riores e dois parques lúdicos 
para animais, além de zonas ad-
ministrativas e de tratamento e 
medicina veterinária.

HASTEAR dA BANdEIRA AzUL



ÚLTIMAS

As contas relativas ao exercício 
de 2019 da Câmara foram apro-
vadas pela Assembleia Municipal 
no dia 26 de junho. Consolidando 
um trajeto de redução, a dívida de 
médio e longo prazo ficou em 17,5 
milhões de euros, o que repre-

mUniCÍPio de FAro
Com AS CONTAS dE
2019 APROVAdAS

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

reCeitA totAL indiCiA BOM ESTAdO
dA ECONOMIA do ConCeLHo
Relativamente à receita, a municipalidade obteve 
um total de 50 milhões de euros, mais cerca de 
4,3 milhões do que em 2018. Desse montante, 11,9 
milhões foram arrecadados através do IMI, valor 
idêntico ao do ano anterior. 
No que concerne ao imposto sobre transações de 
imóveis (IMT), este manteve-se nos 8 milhões de 

euros, valor equivalente a 2018 e cerca do dobro 
do apurado em 2017.
Já as receitas do Imposto Único de Circulação 
(IUC) subiram ligeiramente, fixando-se em 2,2 
milhões. Em 2019 a Câmara recolheu igual-
mente 2,4 milhões com a Derrama (menos 53 
mil euros).

PrAZo de PAGAmento: PAGAR BEM E A HORAS
O balanço de 2019 dá conta de um prazo médio 
de pagamento historicamente baixo, de apenas 
5 dias – menos 5 que em 2018. Bem longe vão 
os tempos em que a Câmara pagava a 300 dias. 

Entretanto, já em 2020, a autarquia decidiu imple-
mentar o sistema de pagamento a pronto, medida 
que se integra no pacote aprovado de apoio à eco-
nomia e mitigação dos efeitos do surto pandémico.

No passado dia 15 de julho o Executivo Municipal 
aprovou o documento de Prestação de Contas 
Consolidadas de 2019, agregando todas as contas 
da Câmara, Teatro Municipal S.M. e das empresas 
municipais Fagar e Ambifaro. 
1. O Município continua a apresentar resultados 
positivos à semelhança dos anos anteriores. 
Em 2019, o resultado líquido do exercício foi de 
6.429.886,32 euros.
2. No que diz respeito à Ambifaro, o resultado lí-
quido foi de 14.865,92 euros, semelhante ao al-
cançado em 2018 que foi de 16.588,41 euros. Isto 
indicia uma nova e mais saudável tendência após a 
necessária adaptação da empresa para melhor res-
ponder às obrigações que decorrem ainda do pro-
cesso de construção do Mercado Municipal – que, 
recorda-se, se alicerçou numa engenharia finan-
ceira que se revelou demasiado penalizadora para 
a Ambifaro e para o próprio Município. 

3. A Fagar continua também a dar mostras de 
uma situação financeira muito equilibrada, es-
tando operacionalmente cada vez melhor ape-
trechada para os desafios que se lhe impõem. 
Em 2019 a empresa obteve um resultado líquido 
positivo de 1.813.553 euros, consolidando assim 
a tendência de resultados positivos verificados 
desde 2011.
4. No verde ficou ainda o Teatro Municipal, que 
gerou um resultado positivo do exercício no valor 
de 16.512.11 euros, uma diminuição de 29.444,62 
euros face ao ano anterior.
5. No que concerne ao investimento, verificou-se 
em 2019 um aumento de 2,1 milhões de euros ao 
nível de bens de capital, o que diz bem do com-
promisso da autarquia em continuar a operar as 
mudanças ao nível do espaço público e da atra-
tividade do território farense, capaz de chamar 
cada vez mais visitantes e empreendedores.

dÍVIdA ABATIdA EM 6 ANOS: 27 MILHÕES dE EUROS

TAxAS dE ExECUÇãO
CONTINUAM EM ALTA
Ainda de destacar é a taxa de execução da receita 
que, em 2019, voltou a ser superior a 100 por cento: 
103%. No que respeita à despesa, a taxa ficou em 
83,7%, valor bastante superior ao que era habitual 
no Município, antes do processo de restituição do 
seu equilíbrio financeiro e da credibilidade entre-
tanto recuperada.

CONTAS CONSOLIdAdAS dE 2019
AProVAdAS nA CÂmArA: notAS A reter

Para o Presidente da autarquia, todos “estes 
dados evidenciam contas sãs e uma gestão rea-
lista. Rogério Bacalhau adverte que, “não fosse 
o bom estado atual das suas contas, não pode-
ríamos fazer face à crise pandémica como o fi-
zemos, nem preparar a estratégia de adaptação 
do concelho às dificuldades de toda a ordem 
que já se se fazem sentir na nossa comunidade”. 
Exemplo disso, conclui, “é a proposta que vamos 
levar à Assembleia Municipal de redução do IMI 
urbano, para 2021, de 0,38% para 0,35%, medida 
que permitirá injetar na economia local cerca de 
1 milhão de euros”.

senta uma descida de 2,3 mi-
lhões face a 2018 (e de  perto 
de 27 milhões nos últimos 6 
anos!). Também a dívida de 
curto prazo caiu em 2019, em 
cerca de 100 mil euros, tendo 
passado para os 578 mil euros. 

PreSidente dA CÂmArA
ALertA PArA AS diFiCULdAdeS 
QUe AÍ VÊm e BAIxA IMI


