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Quando 2020 começou, todos estávamos 
cheios de projetos e ideias. Evidente-
mente, ninguém esperava esta pandemia 
que de um momento para o outro fez parar 
a economia, obrigou as empresas a fechar 
portas e a enviar para o desemprego os 
seus trabalhadores. Em Faro, com a pa-
ragem do turismo, centenas de empresas 
e famílias estão a viver momentos deli-
cados. Era preciso ir ao seu encontro.
Por isso procedemos a uma inflexão das 
prioridades, para ajudar quem mais pre-
cisava e dar esperança ao movimento em-
presarial e associativo do concelho.
Em virtude disso implementámos novos 
programas de apoio à economia carreando 
verbas extraordinárias para consumos no 
comércio local, baixando o IMI, isentando 
a derrama, as taxas, licenças e outros 
custos administrativos. Apoiámos, com 
um volume inédito, as associações, as ins-
tituições sociais, os clubes, o movimento 
artístico e, claro, as escolas que continuam 
a receber da autarquia uma grande parcela 
do orçamento.
Com estas condicionantes, não deixámos 
de investir na requalificação do espaço 
público, com intervenções que geram di-
nâmica económica e tornam o território 
mais aprazível e atrativo. Assim, avan-
çámos com a requalificação do parque de 
campismo, criámos novas ciclovias, im-
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plementámos rotundas e requalificámos de-
zenas de estradas e largos para tornar mais 
fácil a mobilidade. Este foi também o ano da 
abertura do Crematório, concessão da Ser-
vilusa, e em que o Município lançou obras 
estruturantes como a requalificação da Mata 
do Liceu, a nova Alameda, o centro de re-
colha oficial de animais ou o centro cultural 
de Bordeira. Foi difícil, mas honrámos esses 
compromissos e Faro cresceu.
Hoje, ao apresentarmos este boletim, que-
remos que saibam o que fizemos e onde in-
vestimos as verbas que são de todos. Num 

ano tão difícil, justifica-se que façamos 
este exercício de transparência, que serve 
também para transmitir a nossa confiança 
no futuro. Será difícil, mas com o empenho 
da Câmara, de todos os munícipes, empre-
sários e de todo o tecido económico, Faro 
continuará a crescer em bem-estar e qua-
lidade de vida para todos. Desejo-vos um ex-
celente 2021.

O Presidente da Câmara Municipal,

Rogério Bacalhau

preparaDos 
para o futuro
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As comemorações do Dia do Município, no passado 
dia 7 de setembro, foram o pretexto para a apre-
sentação oficial do projeto “Quilómetro Cultural”, 
que inclui um conjunto de intervenções proje-
tadas e que vão revolucionar a zona ribeirinha e 
a baixa da cidade nos próximos anos. Objetivo? 
Encontrar soluções para aproximar esta zona da 
cidade da Ria Formosa, nomeadamente através de 
intervenções que permitam mais mobilidade pe-
donal e ciclável, além de espaços de lazer e usu-
fruto cultural, e ultrapassar os “eternos” cons-
trangimentos associados à localização da linha 
de caminho de ferro.
A requalificação urbanística, ambiental e social 
vai acontecer entre a zona do Teatro das Figuras 
e o Largo de São Francisco - com destaque para a 
antiga Fábrica da Cerveja que será reconfigurada 
como polo cultural (ver página seguinte) -, in-
cluindo ainda Planos de Pormenor para as zonas 
do Bom João e do Porto Comercial.
Um dos pontos de partida para esta aproximação 
à Ria é a supressão da passagem de nível e criação 
de uma ligação superior (rodoviária mas também 
pedonal e ciclável) sobre a linha de comboio junto 
ao Teatro das Figuras. Para o efeito, foi assinado, 
também no Dia da Cidade, um protocolo com a 
Infraestruturas de Portugal, mas esta deverá ser 
apenas a primeira de quatro passagens de nível 
a suprimir até à zona da Horta da Areia. As duas 
existentes junto ao Hotel Eva e no cais das Portas 
do Mar, pedonais, deverão ter ligações inferiores, 
enquanto outra passagem desnivelada, ainda com 
formato a definir, deverá surgir na zona do Largo 
de São Francisco. 
Além do projeto da nova Doca Exterior, que 
deverá avançar muito em breve (ver página se-
guinte), outras intervenções propostas no âmbito 
do Quilómetro Cultural passam pela construção 
de um “passeio marítimo” - uma extensão da in-
fraestrutura portuária existente no Cais da Porta 
Nova (um passadiço situado na cintura exterior 
da linha de caminho de ferro, em domínio pú-
blico hídrico) - ou a requalificação do passeio ri-
beirinho com a criação de um passeio pedonal e 
ciclável. Em todos as zonas a intervencionar, o 
objetivo passa por dar mais conforto e acessibi-
lidade a todos, com mobiliário urbano renovado e 
zonas de lazer. 

“quilómetro cultural”
REVOLUCIONA ZONA RIBEIRINHA  
Município prepara conjunto de intervenções entre o Teatro das Figuras e o Largo de São Francisco que vão aproximar 
cidade da Ria Formosa e ultrapassar constrangimentos associados à localização da linha de caminho de ferro

projeto De passagem superior junto ao teatro municipal

projeto De passagem inferior - largo De são francisco

projeto Da zona De lazer junto à Doca exterior
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O avanço do novo porto de recreio, situado na 
zona exterior da atual doca, deverá ser o pri-
meiro passo para a requalificação da zona ri-
beirinha de Faro.
A autarquia, que deverá assumir em breve a 
responsabilidade sobre esta área da zona ri-
beirinha, elaborou um novo projeto para 
fazer face a todas as condicionantes levan-
tadas na Decisão de Conformidade Ambiental 

Doca exterior
poDe avanÇar em breve

arte contemporÂnea
nos armazéns Da estaÇão

Os armazéns da estação rodoviária, também no passeio ribei-
rinho, deverão em breve passar da Infraestruturas de Portugal 
para a Câmara de Faro. O objetivo é criar ali mais um polo cul-
tural ligado à arte contemporânea e que possa ser mais um 
ponto de referência do Quilómetro Cultural.

do Projeto de Execução do projeto anterior, 
realizado então pela Docapesca, que detém 
ainda jurisdição sobre aquele espaço. Tendo 
em conta o processo de descentralização de 
competências e o acordo com aquela empresa 
pública para que o espaço passe a ser da ju-
risdição da autarquia, acabou por ser o Muni-
cípio a elaborar o novo projeto, dando resposta 
às questões levantadas anteriormente pela 

Agência Portuguesa do Ambiente. A redução das 
áreas de aterro, bem como a diminuição do preço 
da obra face ao projeto original, deverão assim 
viabilizar o avanço dos trabalhos a breve trecho. 
Ao contrário do documento original, com um 
impacto mais pesado na zona envolvente e na 
Ria Formosa, o novo projeto prevê uma dra-
gagem para melhor navegação, associada a uma 
estrutura fixa leve feita com “fingers”.

fábrica Da cerveja será polo cultural Âncora
Com uma localização privilegiada, em 
pleno centro histórico de Faro e com 
uma forte ligação paisagística com a Ria 
Formosa, a antiga Fábrica da Cerveja será, 
a par do Teatro das Figuras, um dos polos 
culturais e equipamentos âncora do Quiló-
metro Cultural.
Nesse sentido, o Município constituiu uma 

equipa multidisciplinar – constituída pelos 
arquitetos Gonçalo Louro e Cláudia Santos, 
em cooperação com a Opium e Pablo Berás-
tegui – para elaborar um programa estra-
tégico e funcional do equipamento cultural e 
de serviços a sediar naquele edifício icónico. 
O documento deverá incluir o programa base 
de arquitetura para intervenção no espaço e 

área envolvente, além do formato de gestão do 
edifício e possíveis financiamentos.
“A ideia é perceber como vamos gerir este 
espaço, que faz parte do imaginário dos fa-
renses, de forma a que ele seja importante 
e relevante na nossa vida, mas também du-
radouro e sustentável”, explica a vereadora 
Sophie Matias.
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INTERVENÇÕES NO ÂMBITO
DO “quilómetro cultural”
EXPLICADAS PELA
vereaDora sophie matias
Quais os principais desafios em matéria de 
requalificação da frente ribeirinha?
Essencialmente, os próximos tempos serão de 
completar os projetos que se relacionam com a 
requalificação de todo o espaço urbano e litoral 
entre a estação dos comboios e o Largo de São 
Francisco, de modo a que, em 2021, possamos já 
lançar concursos de execução.
Porque designaram este conjunto de inter-
venções “Quilómetro Cultural”?
O objetivo é ter 2 polos culturais (Teatro das 
Figuras e  antiga Fábrica da Cerveja) ligados 
por uma frente ribeirinha totalmente requa-
lificada. Queremos que estas intervenções 
permitam esta vivência e o usufruto de todas 

concurso De iDeias para eixo central
O Município lançou um concurso de ideias 
para a conceção de um projeto de requali-
ficação da baixa e da frente ribeirinha da 
cidade, em particular no eixo central si-
tuado entre a estação de comboios e o Largo 
de São Francisco. As propostas poderão ser 
entregues por equipas multidisciplinares 
coordenadas por um arquiteto ou arquiteto 
paisagista até ao dia 2 de fevereiro de 2021. 
As três melhores propostas vão dar prémios 
monetários aos respetivos vencedores: o 1º 
prémio é de 13 mil euros, enquanto o 2.º e 
3.º prémio valem, respetivamente, 8 mil e 4 

mil euros. O Projeto de Requalificação do Eixo 
Central – Baixa de Faro, que surge no conjunto 
de intervenções previstas no âmbito do Quiló-
metro Cultural, pretende promover o desen-
volvimento sustentado da cidade e do concelho 
e visa reabilitar e reconverter este espaço pú-
blico, em franca articulação com a zona ribei-
rinha. Com uma área de cerca de 4,3 hectares 
e uma extensão de aproximadamente 1150 
metros, referentes a uma faixa que se estende 
entre o Largo da Estação e o Largo de São Fran-
cisco, a área de intervenção é definida a sul e a 
nascente pelos limites naturais da Ria Formosa 

as facetas do território: a náutica e a na-
tureza, a cultura e o património e, claro, as 
gentes e as suas vivências. 
Quais os próximos passos ?
Limar as arestas dos projetos e lançar os con-
cursos de execução.
Que papel terá antiga Fábrica da Cerveja 
no âmbito do Quilómetro Cultural?
Trata-se de um edifício icónico ao qual urge 
dar nova vida. No contexto da nossa proposta 
de posicionamento de Faro para a próxima 
década, faz-nos todo o sentido que a fábrica 
se assuma como um polo renovado de cultura, 
com lugar para artistas e para as suas mais di-
versificadas formas de expressão.

e pela muralha da cidade antiga; a poente pelo 
Largo da Estação de caminho-de-ferro que 
através do eixo da Avenida da República se pro-
longa pelo Jardim Manuel Bivar até à cintura 
muralhada da Vila Adentro e contíguo Largo 
de São Francisco.
Os concorrentes selecionados em fase de con-
curso de conceção ficarão também apurados 
para efeito do consequente convite para proce-
dimento de consulta prévia. O valor destinado 
ao projeto é de 150 mil euros, estimando-se 
um investimento de cerca de 4 milhões de 
euros para a execução da obra.
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crematório MUNICIPAL DE FARO
já funciona NO CEMITÉRIO NOVO
Após 11 meses de obra e mais de uma década 
de tramitação jurídica e administrativa, 
2020 foi o ano em que se cumpriu uma velha 
reivindicação da população: o Crematório 
Municipal está concluído e aberto desde o 
passado dia 23 de setembro. A edificação 
deste equipamento custou à entidade con-
cessionária (Servilusa) o montante de 1,16 
milhões de euros. Nos termos do contrato 

de concessão, que tem a duração de 30 anos, 
a Câmara de Faro vai receber 1.700 euros 
por mês pela ocupação do terreno e um por 
cento do valor de cada cremação, tendo sido 
garantido um desconto significativo para 
os munícipes do concelho: os residentes em 
Faro pagam 258 euros por cremação, en-
quanto os não residentes pagam 309 euros. 
As ossadas têm um custo de 180 euros.

FARO TEM finalmente
UM parque De campismo
Caminham para o seu final as obras de edifi-
cação do parque de campismo da Praia de Faro. 
Após processo moroso, que terminou em 2019 
com a devolução do espaço ao uso público, e 
uma vez concluídas as obras em curso, Faro 
terá finalmente um Parque de Campismo que 
servirá exclusivamente os interesses da eco-
nomia local, ajudando a trazer cada vez mais 
visitantes à Praia de Faro. O investimento nesta 
reconversão é exclusivamente municipal e al-

cança os 726.852 euros, assim decompostos: 
• Infraestruturação do parque (158.820 
euros); 
• Empreitada de requalificação (445.921 
euros);
• Aquisição de sistema para produção 
de águas quentes sanitárias e ar condi-
cionado (82.249 euros);
• Instalação de equipamentos de con-
trolo de acesso (39.862 euros).

estraDa e ciclovia
aeroporto / praia De faro
concluíDa

Estão concluídos os trabalhos de requalifi-
cação da CM 527-1 e construção de ecovia, 
entre o Aeroporto e a Praia de Faro. A inter-
venção compreendeu também nova ilumi-
nação, zonas pedonais, a edificação de uma 
rotunda no cruzamento da estrada muni-
cipal com a estrada Arábia / Quinta do Eu-
calipto e, ainda, a reconfiguração da entrada 
na Rotunda do Aeroporto. O investimento 
do Município é de 690.166 euros.
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requalificaÇão Da
emblemática alameDa
já comeÇou

eSpaço pÚBlico/faro reQualifica

requalificaÇão Da
emblemática alameDa
já comeÇou

Para natural satisfação dos milhares de 
utilizadores daquele espaço centenário, 
arrancou no passado mês de dezembro a 
empreitada de requalificação da Alameda 
João de Deus. 
A intervenção foi adjudicada à empresa 
Martins Gago & Filhos, Lda., pelo montante 
de 736.431 euros e pretende dar uma nova 

vida a um dos mais icónicos jardins públicos 
do nosso país e que clamava por uma requa-
lificação há dezenas de anos. Com a inter-
venção vamos melhorar o pavimento e os 
percursos de circulação pedonal, rearbo-
rizar e replantar espécies em mau estado 
ou perdidas, melhorar a iluminação, edi-
ficar novas casas de banho e áreas de 

UMA nova mata
PARA O RENOVADO LICEU
Num dos mais avultados investimentos 
do ano, está prestes a arrancar a muito 
aguardada requalificação da Mata do Liceu, 
adjudicada à empresa Arquijardim, S.A, 
pelo montante de 1.049.141 euros. Quando 
a obra estiver finalizada, durante o ano de 
2021, desportistas de todas as idades ou 
simples passantes, poderão tirar partido 

de todas as valências que ali nascerão. Isto 
inclui a plantação de novas árvores e ar-
bustos, a introdução de novos “espaços-
-âncora”, como a área de Street Workout e o 
arborismo e a recriação de espaços já exis-
tentes, como o parque geriátrico, o parque 
infantil e o anfiteatro. Aguarda visto do 
Tribunal de Contas.

centro cultural
e recreativo De borDeira
prestes a arrancar
O contrato para construção do Centro Cultural 
e de Inovação da Bordeira, no valor de 1,5 mi-
lhões de euros aguarda visto do Tribunal de 
Contas. A obra, que fora adjudicada no passado 
dia 16 de outubro ao concorrente Martins Gago 
& Filhos, Lda, pode assim começar a todo o 
instante, para satisfação de toda a população 

de Bordeira e da freguesia de Santa Bárbara de 
Nexe. O edifício de âmbito cultural e recreativo 
incluirá outras velhas pretensões da popu-
lação bordeirense, como o Museu da Pedra e 
um Museu do Acordeão - com o intuito de pro-
mover e divulgar a identidade desta emble-
mática comunidade.

serviço públicas e, ainda, montar novo 
mobiliário urbano.
No âmbito da intervenção serão igual-
mente recriados e reapetrechados o 
parque infantil e o parque geriátrico, re-
modelando-se também o atual ringue de 
patinagem, que passará a assumir a forma 
de uma plataforma multifuncional. 
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1. av. gulbenKian: a rotunDa
que é um monumento à en2

Poucas obras na rede viária tiveram tanto 
impacto na vida dos farenses como a cons-
trução da rotunda entre a Av. Calouste Gul-
benkian e a Rua do Alportel, obra que custou 
aos cofres do Município 239.798 euros e 

que, para além de emprestar mais fluidez, 
recorda a todos que é na nossa cidade que 
termina a mítica EN2, num monumento ao 
qual ninguém fica indiferente. Ficou ter-
minada em abril de 2020.

2. já não se pára na aveniDa Do liceu:
nova rotunDa agiliza trÂnsito 

Uma das novas rotundas que vem marcando 
pela positiva é a que foi erigida em 2020 na Av. 
5 de Outubro, no cruzamento com a Rua Dr. 
Cândido Guerreiro. Os trabalhos introduziram 
também um sentido único, ascendente, na Rua 

Dr. Manuel Arriaga, proporcionando mais es-
tacionamento e segurança para todos os que 
ali circulam, em particular para a comunidade 
escolar. O investimento foi de 147.730 euros e 
a obra ficou concluída em maio último.

3. rotunDa Do vale Da amoreira melhora 
circulaÇão com a penha

A confluência entre a Rua Dr. José Filipe Ál-
vares, Praceta Cruz Azevedo e o Caminho 
Manuel Vicente, era até 2020 um ponto de 
grande afluência de viaturas, tornando-se 
uma grande dor de cabeça para os que por 
ali tinham que passar sobretudo em horas 
de maior tráfego. Com a nova rotunda con-

cluída na última primavera, o trânsito na 
zona de Vale da Amoreira e sua ligação 
com a Penha ficou bastante mais fácil. 
Todas as artérias ligadas a esse ponto 
foram também requalificadas, incluindo o 
Caminho Manuel Vicente. A intervenção 
teve o custo de 216.115 euros.

4. rotunDa e requalificaÇão
Da rua reitor teixeira gueDes 

Concluiu-se em julho de 2020, a obra de requa-
lificação da Rua Reitor Teixeira Guedes, entre 
o cruzamento com a Av. Dr. Júlio Almeida Car-
rapato – agora transformado em rotunda ova-
lizada – e a interseção com a Rua Gen. Hum-
berto Delgado. Deste modo, e dando conti-
nuidade à intervenção de melhoramento do 
troço nascente, realizada em 2018, fica con-
cluída uma empreitada de 343.147 euros e 

que veio trazer mais segurança e conforto na 
circulação para todos os veículos e pedestres. 
A intervenção reabilitou todo o tapete viário, 
requalificou calçadas e introduziu passadeiras 
rampeadas para um atravessamento da via 
mais seguro para todos. Ao mesmo tempo, 
procedeu-se ao arranjo dos espaços verdes e 
substituíram-se as velhas luminárias por lâm-
padas de tecnologia LED.

eSpaço pÚBlico/faro reQualifica

novas rotunDas trazem mais fluiDez roDoviária 

2020 foi também o ano em que a mobilidade automóvel sofreu substanciais alte-
rações no sentido do seu ordenamento e fluidez. Para isso muito concorreram 4 obras 
que vieram instituir rotundas em outros tantos pontos da cidade onde o trânsito não 
fluía da forma desejável. O investimento nestas 4 empreitadas foi de 960 mil euros.
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ciclovia URBANA
NASCE NA av. gulbenKian
Está em curso a obra de construção da ci-
clovia da Av. Gulbenkian, entre as rotundas 
do Teatro das Figuras e do Hospital. 
Esta nova ciclovia custou 160.052 euros, 
abrangendo toda a Avenida Calouste Gul-
benkian, com um percurso clicável em cada 
um dos sentidos com uma faixa ciclável de 

1,50 metros e dupla delimitação relativa-
mente à circulação automóvel, que se con-
tinua a fazer em duas faixas de rodagem. 
Na zona da rotunda do Teatro das Figuras, a 
circulação de bicicleta far-se-á pelo exterior, 
evitando-se que as bicicletas tenham de tran-
sitar junto das viaturas automóveis.

CÂMARA E FAGAR DESBLOQUEIAM
requalificaÇão Da quinta Do eucalipto
A Câmara reiniciou no passado mês de no-
vembro os trabalhos de requalificação da Ur-
banização da Quinta do Eucalipto. Trata-se 
de uma empreitada que tinha sido adjudicada 
à empresa Convirsul S. A., pelo montante 
de 217.300 euros e que ficara interrompida 
devido a alegadas dificuldades financeiras 
desta empresa. Revelando-se infrutíferos os 
seus esforços para que a dona da obra reto-
masse os trabalhos, a autarquia decidiu res-
cindir unilateralmente o contrato, resgatar 

a empreitada e entregá-la à empresa classi-
ficada imediatamente a seguir no concurso 
de 2019 (José de Sousa Barra & Filhos, Lda.). 
Concluídos estão, desde o passado mês de 
maio, os trabalhos de substituição da rede de 
abastecimento de água na zona, intervenção 
que chegou a 110 ramais. O objetivo desta 
empreitada da FAGAR, no valor de 144.615 
euros foi reduzir perdas, minorar ruturas e 
garantir que o abastecimento se faz com uma 
pressão estabilizada e normalizada.

praceta clementino De brito DignificaDa
Apesar dos problemas pontuais que foram atra-
sando a empreitada, e aos quais a autarquia é 
alheia, está finalmente concluída a requalifi-
cação da Praceta Clementino de Brito, junto à Av. 
Gulbenkian. Com um novo desenho, mobiliário 

urbano, espaços pedonais e reorganização do espaço 
verde, reaproveita-se aquele espaço que se encontrava 
descaracterizado e despojado de qualquer arrumo ur-
banístico desde há muito. O investimento da munici-
palidade foi de 130.444 euros.

mais seguranÇa e conforto para peÕes: 

município reabilita passeios e acesso a passaDeiras
No âmbito da empreitada de reabilitação de 
zonas pedonais de Faro, estão em curso di-
versos trabalhos de recuperação dos passeios 
e calçadas, visando conferir mais segurança 
e conforto à circulação pedonal pelas ruas 
do concelho. Os trabalhos estão a evoluir um 
pouco por toda a cidade, pelo que se recomenda 
a todos os transeuntes a máxima atenção às 

indicações presentes em cada intervenção. A 
intervenção foi adjudicada à Sociedade JEVOP 
Construções, S.A, pelo valor total de 129.231 
euros. As operações a executar passam pela 
requalificação e nivelamento dos pavimentos 
em calçada e acesso a passadeiras, bem como 
pela remoção dos lancis danificados e sua 
substituição por novos.
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VER E SER VISTO:

sinalizaÇão horizontal
reforÇaDa no concelho
Com especial ênfase nas zonas próximas 
das escolas, decorrem um pouco por todo o 
concelho trabalhos de pintura de estradas e 
arruamentos. No âmbito da empreitada de 
“Pintura de estradas e arruamentos no con-
celho de Faro”, lançado em 2020, estão ainda 
em curso diversos trabalhos de pintura das 
faixas de rodagem tendentes a melhorar a 
qualidade da sinalética horizontal no con-

celho, visando conferir mais visibilidade e 
segurança na circulação. As intervenções 
estão a decorrer nas artérias urbanas e 
rurais do concelho, pelo que se recomenda a 
máxima prudência e atenção às indicações. 
Esta é mais uma intervenção a levar a efeito 
no âmbito do programa municipal de obras 
“Faro Requalifica”, adjudicada à empresa In-
tervega, pelo valor global 96.665 euros.

requalificaÇão
Do largo Do pé Da cruz
ADJUDICADA E PRESTES A AVANÇAR
Depois de oportunamente ter procedido à re-
qualificação de algumas áreas nevrálgicas 
da cidade, como o Largo de São Pedro ou as 
Mouras Velhas, agora será a vez do Largo do 
Pé da Cruz ser submetido a uma reabilitação 
profunda. Trata-se de repensar este espaço 
público, substituindo a predominância de 
âmbito rodoviário para a dominante pedonal, 
ficando a inserção de trânsito limitada à Rua da 

Trindade e Rua Brites de Almeida com escoa-
mento na Rua Pé da Cruz e repavimentação de 
toda área à “cota 0”. Pretende-se assim valo-
rizar os elementos patrimoniais e históricos do 
largo, privilegiando a mobilidade sem as bar-
reiras arquitetónicas que atualmente vigoram. 
A obra está adjudicada à JEVOP Construções, 
S.A, pelo valor total de 337.980 euros. Os tra-
balhos arrancam a todo o momento.

concluíDa a requalificaÇão Da 
estraDa entre faro e mar-e-guerra 
A Estrada Municipal 518-1, que faz a ligação 
entre a cidade de Faro e Mar-e-Guerra está 
requalificada. Os trabalhos foram concluídos 
no passado mês de abril o que muito bene-

ficiou a circulação de pessoas e mercadorias, 
num itinerário bastante importante para a 
economia do concelho. O investimento foi 
de 273.704 euros.

rua antónio guerreiro
Da silva gago
requalificaDa
A autarquia requalificou a Rua António Guerreiro da Silva Gago, 
transversal a poente da EN2. A obra representou um investi-
mento de 39.002 euros e incluiu ainda a criação de novos lugares 
de estacionamento, novos passeios e uma passadeira de atraves-
samento da via. 
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montenegro:
rua Da igreja beneficiaDa
Outra obra concluída, em setembro de 2020, foi a beneficiação da 
Rua da Igreja, em Montenegro que remodelou a artéria e passeios, 
bem como as infraestruturas e iluminação. A obra custou cerca de 
73.022 euros. 

montenegro: requalificaÇão Da rua bento De jesus 
caraÇa VAI MESMO PARA A FRENTE

Está adjudicada, à empresa José de Sousa Barra, Lda., a obra de requali-
ficação da Rua Bento de Jesus Caraça, uma das artérias mais movimen-
tadas de Montenegro. A intervenção, com investimento do Munícipio de 
506.979 euros, deverá arrancar no início deste ano.

repavimentaÇão Da em 520-2 (marf) 
Estão em curso as obras de requalificação da Estrada Muni-
cipal 520-2, que liga Santa Bárbara de Nexe a Estoi, passando 
pelo Mercado Abastecedor da Região de Faro (MARF). A em-
preitada custa cerca de 370.349 euros.

pavimentaÇão Da av. almeiDa carrapato - TROÇO
entre a rua teixeira gueDes e rotunDa Do liceu
Está repavimentada também a Av. Dr. Júlio Almeida Carrapato, 
no troço entre a Rua Reitor Teixeira Guedes e a Rotunda do 
Liceu. A obra custou aos cofres municipais 35.804 euros.

faro requalifica: empreitaDas 
no espaÇo pÚblico
já ascenDem a 28.7 milhÕes 
Em linha com a recuperação financeira do Município, também a 
sua operacionalidade tem crescido exponencialmente, intervindo 
no espaço público de forma cada vez mais intensa. O programa 
Faro Requalifica representou já um investimento global de quase 
30 milhões de euros.
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coviD 19 :
meDiDas excecionais De apoio social

deSenVolVimenTo Social

O Município de Faro apresentou, no dia 2 de abril, o plano municipal “Faro Consigo”, um conjunto 
de medidas excecionais de combate ao surto. Como resposta imediata aos graves prejuízos sociais, 
foram implementadas as seguintes ações: 

• apoio alimentar
No conjunto de medidas de apoio social, a 
autarquia entregou, em articulação com a 
rede social do concelho, cabazes de alimen-
tação e vales de compras a famílias caren-
ciadas e atribuiu apoio suplementar ao Banco 
Alimentar (30 mil euros), tendo em vista a 
aquisição de bens alimentares a produtores 
locais, a entregar às famílias com situação 
económica mais vulnerável. Foi igualmente 
estabelecida uma parceria com entidades do 
concelho para apoio alimentar, através de 
refeições confecionadas em regime de take-
-away, para pessoas carenciadas e em si-

tuação de sem-abrigo.
Com o encerramento das escolas, tornou-
-se também imperativo assegurar que as 
crianças com apoio social escolar dos es-
calões A e B continuassem a beneficiar de 
apoio alimentar. Neste sentido, foi ga-
rantido o pagamento de 1,5€ por almoço 
(cinco almoços por semana) às famílias com 
filhos a frequentar as escolas do 1º Ciclo, 
com apoio social escolar, através da atri-
buição de vales de compras no valor uni-
tário mensal de 30€ (medida aplicável aos 
meses de maio e junho de 2020).

• apoio à habitaÇão 
A autarquia deliberou a suspensão da obrigação 
de pagamento de rendas de habitação muni-
cipal em regime de arrendamento apoiado, até 
final do mês de junho, para os agregados fami-
liares em situação de carência económica, na 
sequência dos efeitos da pandemia. 
O Município de Faro lançou ainda o Pro-
grama de Apoio Municipal de Emergência 

ao Arrendamento para munícipes em si-
tuação grave de carência económica re-
sultante de fatores ligados à pandemia da 
COVID-19. Visou a concessão de apoio a 
pessoas ou famílias do concelho afetadas 
por situações ligadas à epidemia, situação 
temporária de desemprego, doença, rutura 
familiar, entre outros.

• apoio ao iDoso
A autarquia garantiu o contacto telefónico re-
gular com os idosos do concelho, através do seu 
Gabinete de Apoio ao Idoso. Em complemento, foi 
prestado apoio a idosos referenciados pela GNR, 
para identificação dos munícipes com carência 
de bens alimentares, medicação ou outras si-
tuações de risco. Foi também intensificado o pro-
cesso de atribuições do Cartão Abem Dignitude, 
permitindo a mais famílias carenciadas aceder 
gratuitamente aos medicamentos prescritos e 
procedeu-se ao reforço da implementação do 

programa de teleassistência domiciliária para 
idosos em situação de vulnerabilidade social ou 
que se encontrem sozinhos durante uma parte 
significativa do dia/noite.
Ainda para apoio ao munícipe idoso, o muni-
cípio desenvolveu a campanha de solidariedade 
entre moradores, em parceria com empresas 
de condomínio, designada “És um vizinho So-
lidário?”, para apoio à entrega de bens de pri-
meira necessidade a quem corre mais riscos se 
não cumprir isolamento em casa.

• apoio à eDucaÇão
O Município de Faro aprovou a atribuição de 
uma comparticipação financeira extraordi-
nária de 20 mil euros a cada um dos cinco agru-
pamentos de escolas e escolas não agrupadas 
do concelho – num montante total de 100 mil 
euros – para aquisição de equipamentos tec-
nológicos no âmbito do apoio ao processo de 

ensino e aprendizagem à distância. 
Os agrupamentos puderam, com a verba, ad-
quirir equipamentos tecnológicos para dis-
tribuir aos alunos de famílias carenciadas do 
concelho, no âmbito do apoio ao processo de 
ensino e aprendizagem à distância com re-
curso à modalidade de telescola.
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o Município de Faro foi reconhecido, pelo segundo ano consecutivo, com a bandeira verde 
de Autarquia Familiarmente Responsável, galardão que visa reconhecer os municípios 
que investem na execução de uma política integrada de apoio à família?

sabia que

área social: vereaDor carlos 
baía faz balanÇo DO TRABALHO
e aponta metas PARA O FUTURO 
Num ano muito difícil, que balanço faz do 
trabalho na área social do concelho? 
Positivo, apesar das dificuldades. Câmara e 
rede social estiveram juntas a aumentar as 
respostas: a teleassistência, o cartão ABEM, 
o apoio às rendas e a obras em casa própria. 
Atribuímos apoio, nomeadamente alimentar, 
às famílias que perderam rendimentos em 
consequência do COVID. Criámos o «Faro 
Sénior» e outras parcerias no envelhecimento 
ativo, no acompanhamento a idosos em iso-
lamento, no apoio à vítima de violência do-
méstica, sem esquecer a segurança alimentar 
e outras. 
Considera Faro um concelho amigo das 
famílias e que trabalha em prol de uma 
política social? 
Sim. Quem o reconhece são instituições ex-
ternas, isentas e independentes. O Observa-
tório de Autarquias Familiarmente Respon-

sáveis galardoou-nos com o seu estandarte em 
2019 e 2020; a Ordem dos Psicólogos conferiu-nos 
o selo de “Comunidade Pró-Envelhecimento” e, 
mais recentemente, a Comissão para a Igualdade 
de Género atribuiu uma menção honrosa a Faro 
pelo trabalho na área da igualdade. Isto é fruto 
também do trabalho das IPSS e outros parceiros 
que, voluntariamente, se esforçam todos os dias 
por mitigar as dificuldades dos mais necessitados. 
Que projetos têm para o futuro? 
Não há projeto mais ambicioso do que continuar a 
trabalhar com os que necessitam. De entre todos 
os projetos, destaco a operacionalização da Estra-
tégia Local de Habitação. Por outro lado, importa 
acompanhar os nossos parceiros nos seus projetos 
de criação de estruturas para integrar pessoas em 
situação de sem abrigo, população idosa ou po-
pulação com deficiência. Esperamos contribuir, 
assim, para diminuir as desigualdades, tornando 
Faro um concelho ainda mais integrador.

município reforÇa acesso a meDicamentos
O Município de Faro atribuiu, a 5 de março, 
cartões de beneficiários “Abem” a mais 35 mu-
nícipes, que têm agora acesso gratuito a medi-
camentos. Ao todo, o “Programa Abem”, im-
plementado pelo Município em parceria com a 
Associação Dignitude, já possibilitou que 135 
munícipes beneficiassem deste apoio, o que 
lhes permitiu uma poupança de cerca de 11.000 
euros até ao momento. 
Recorde-se que, face ao sucesso da implemen-
tação do “Programa Abem: Rede Solidária do 

Medicamento” no concelho de Faro, o Muni-
cípio decidiu aumentar o número de muní-
cipes abrangidos por este programa de 100 
(2019) para 250 (nos anos de 2020 a 2022), o 
que implicou um acréscimo de investimento 
de 10.000 euros (2019) para 25.000 euros 
(2020 a 2022). 
O Programa Abem é uma iniciativa que tem 
como missão garantir o acesso a medica-
mentos a pessoas que se encontrem em si-
tuação de carência económica.

• causa animal
Numa altura em que a crise provocada pela 
pandemia Covid-19 teve efeitos nos cui-
dados com os animais de companhia e um 
aumento do número de abandonos, o Mu-
nicípio de Faro redobrou a atenção a esta 
causa, através da atribuição de apoios ex-
traordinários às associações do movimento 

animal para ações junto da população. O 
valor desse apoio foi fixado no montante de 8 
mil euros a distribuir equitativamente pelas 
associações “Associação Animais de Rua”, 
“Movimento pró Animal de Faro (MAF)”, 
“Associação Gatos de Jardim” e “PRAVI – 
Projeto de Apoio a Vítimas Indefesas”.
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Decorre o segundo concurso para atri-
buição de habitações sociais em regime 
de arrendamento apoiado, lançado pela 
autarquia a 28 de setembro. Para con-
correr, todos os munícipes estão em pé de 
igualdade, uma vez que a seleção dos be-
neficiários é feita pela aplicação de cri-

novo concurso
para habitaÇão social

térios objetivos, previstos no Regulamento de 
Gestão do Parque Habitacional do Município 
de Faro.
O município conta atualmente com 447 fogos 
de habitação social, dos quais 399 arrendáveis, 
estando os restantes cedidos a título precário. 
O atual executivo desenvolveu já diligências 

A autarquia lançou, a 9 de outubro, o pro-
grama “Apoio ao Arrendamento Urbano 
Privado para Fins Habitacionais por Pessoas 
Singulares”, que visa a atribuição de uma 
comparticipação financeira aos munícipes e 
agregados familiares com carências socioeco-
nómicas. Os candidatos devem residir na área 
do município há pelo menos três anos e ser 
titulares de contrato de arrendamento para 
habitação devidamente declarado nas Auto-
ridade Tributária. Os valores de compartici-
pação oscilam entre os 15 e os 35 por cento do 
valor da renda, consoante o escalão de taxa de 
esforço em que o agregado se situe, sendo os 
valores de renda máximos admitidos os defi-
nidos na Portaria 176/2019 de 06 de junho.

apoio ao
arrenDamento
urbano privaDo

junto do Instituto da Habitação e Reabilitação 
Urbana, com o objetivo de dar início ao pro-
cesso de construção de 200 novos fogos de ha-
bitação social, em linha com a sua Estratégia 
Local de Habitação – o que representará um 
investimento de cerca de 28 milhões, 35% 
dos quais a assegurar pelo Município.

a Ordem dos Psicólogos atribuiu à autarquia farense o selo “Comunidades Pró-Envelheci-
mento 2020/2021”, que distingue os municípios cujas práticas demonstram um forte com-
promisso com a promoção do envelhecimento saudável?

sabia que

Com o objetivo de promover a recuperação 
do edificado habitacional degradado, a au-
tarquia lançou a 23 de outubro o programa 
de apoio à recuperação ou beneficiação de 
habitações degradadas de estratos sociais 
desfavorecidos do Município de Faro. Os 
apoios podem revestir a forma de mate-
riais de construção, mão-de-obra e isenção 
de taxas e licenças, no montante máximo 
de 10 mil euros. Destinam-se a munícipes 
e agregados familiares a residirem na área 
do município há pelo menos 3 anos e em 
comprovada situação de carência eco-
nómica. A habitação deve ser propriedade 
do candidato ou de algum membro do seu 
agregado como residência permanente.

autarquia apoia
recuperaÇão De
primeiras habitaÇÕes

A autarquia estabeleceu em outubro um 
protocolo com a Associação Dignitude 
para vacinar gratuitamente 10 mil fa-
renses contra a gripe.
Através deste protocolo, estabelecido 
no âmbito do programa “Vacinação SNS 
Local”, a autarquia assegurou 90 por cento 
dos custos com a vacinação – num inves-
timento municipal de 22.500 euros – fi-
cando a Dignitude com a comparticipação 
de 10 por cento.
A vacinação decorre em função das dispo-
nibilidades de stock das farmácias, cuja re-
posição é uma responsabilidade do Minis-
tério da Saúde – até ao momento foram va-
cinados cerca de 2.000 munícipes.

vacinaÇão gratuita
contra a gripe
para 10 mil munícipes

O Município e a GNR assinaram, 
a 1 de outubro, Dia Internacional 
do Idoso, o protocolo de forma-
lização do Programa GPSS de 
Faro- Grupo de Proximidade na 
Promoção dos Direitos Sociais e 
Segurança, com vista ao acom-
panhamento e promoção da 
melhoria da qualidade de vida 
dos mais idosos, em particular 
aqueles que estão mais isolados 

município e gnr unem-se para promoÇão
Da qualiDaDe De viDa De iDosos

ou em situação mais vulne-
rável. Este programa, pioneiro 
em Portugal, pretende realizar 
uma intervenção e atendimento 
de excelência, indo de encontro 
aos idosos identificados pela 
GNR, através do levantamento 
efetuado no âmbito da operação 
“Censos Sénior”. Pretende-
-se que todos os idosos possam 
ser esclarecidos sobre os seus 

direitos sociais e promoção de 
medidas de segurança, com um 
atendimento diferenciado, porta 
a porta. Depois de uma avaliação 
da situação do munícipe, existirá 
uma intervenção adequada com 
respostas específicas tendo em 
conta as necessidades detetadas. 
Ao todo, a GNR acompanha 396 
idosos já sinalizados no concelho 
de Faro.
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O Município de Faro renovou, em no-
vembro, com outros 16 parceiros do con-
celho, os termos do protocolo de parceria 
do Núcleo de Planeamento e Intervenção 
dos Sem-Abrigo (NPISA) de Faro, consti-
tuído em 2010.
Os principais encaminhamentos e respostas 
no âmbito deste projeto são para apoio ali-
mentar (cantina social, refeitório social, dis-
tribuição de géneros alimentares e comida 
confecionada, distribuição mensal de ca-

autarquia renova protocolo 
para apoio aos sem-abrigo

bazes, distribuição de alimentação através de 
equipas de rua); apoio em vestuário (banco de 
roupa, loja social, espaço solidário e banco de 
roupa); diversos (balneário, lavandaria e banco 
de donativos) e apoio em alojamento (centro de 
alojamento temporário, com capacidade para 
nove camas, e linha de emergência nacional).
Neste momento, encontram-se registados no 
sistema de informação do NPISA de Faro 104 
casos, estando a ser alvo de acompanhamento 
62 processos sociais.

o Município de Faro foi distinguido com uma Menção Honrosa no âmbito da 5.ª 
edição do Prémio “Viver em Igualdade”, promovido pela Comissão para a Cidadania 
e Igualdade de Género?

sabia que

A Câmara Municipal voltou a assinalar a 
época natalícia com a entrega de 350 cabazes 
de Natal às famílias carenciadas do concelho, 
procurando proporcionar-lhes “um Natal 
mais condigno”. Os munícipes beneficiários 
foram identificados pela equipa de Ação Social 
da autarquia, através de critérios que tiveram 
em conta as condições de vulnerabilidade 
económica, o maior número de elementos do 
agregado familiar e a situação de empregabi-
lidade dos seus membros. O Município contou, 
como habitualmente, com o apoio do Comando 
Distrital da GNR no processo de entrega dos ca-
bazes aos idosos no meio rural. Os cabazes são 
constituídos por bens alimentícios, incluindo o 
bacalhau, tão tradicional nesta época festiva.

350 cabazes
para famílias
carenciaDas

iDosos com teleassistÊncia Domiciliária
O Município de Faro implementou em 2019 a instalação 
de 40 equipamentos de teleassistência domiciliária 
junto de idosos carenciados em situação de isolamento.
O programa foi implementado pela autarquia, em arti-
culação com GNR, PSP e parceiros da rede de ação social 
do concelho, na sequência de contrato assinado com a 
sociedade Helphone- Tecnologias de Comunicação, SA. 
Através do sistema, os munícipes têm à sua disposição 
um colar ou pulseira e um dispositivo de alarme que, 
quando pressionado, aciona a ligação com a central 
da empresa que reconhece as informações do utente e 
permite uma resposta imediata a qualquer emergência.
Esta foi mais uma das medidas que o município 
tem implementado de forma a encontrar respostas 
que minimizem situações de carência e vulnerabi-
lidade, em especial dos mais idosos. Dado o sucesso 
alcançado na primeira fase do projeto, está a ser es-
tudado o alargamento para 80 equipamentos. 

O Município de Faro e o Movimento de 
Apoio à Problemática da Sida (MAPS) as-
sinaram, em junho, um protocolo de coo-
peração com vista à criação de um equipa-
mento social para alojamento temporário 
de pessoas em situação de sem abrigo. O 
acordo tem como objetivo estabelecer o 
apoio financeiro mensal, no valor de 3.285 

centro De alojamento
De emergÊncia

euros, que o Município irá prestar ao MAPS 
para pagamento da renda do referido equipa-
mento, tal como o desenvolvimento de ati-
vidades conexas com vista à inserção social. 
Para o efeito, foram arrendados, pela Direção 
Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, 
os edifícios denominados por luso-alemão e 
o imóvel contíguo, denominado por ex-La-

boratório de Apoio à Produção Vegetal, lo-
calizado em Braciais, Patacão. No âmbito 
deste protocolo, a autarquia ficará com 
cinco vagas reservadas neste alojamento 
temporário que poderá vir a ter capacidade 
para acolher até 49 pessoas – 30 lugares 
para alojamento de emergência, dos quais 
20 destinados a alojamento temporário.
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novo ano letivo: escolas 
Do concelho reforÇaDas

Os agrupamentos escolares do concelho foram no ano letivo 
de 2020/2021 reforçados com 17 assistentes operacionais. O 
investimento, que ascende a 211 mil euros por ano, surge 
no âmbito do esforço realizado pelo Município de Faro para 
preparar um ano letivo marcado pelas condicionantes e res-
trições que decorrem da conjuntura pandémica.
Também nesse aspeto, foram realizadas junto de várias es-
colas do concelho várias ações de sensibilização pelo Serviço 
Municipal de Proteção Civil, de forma a esclarecer dúvidas 
e assegurar o cumprimento de todas as diretrizes governa-
mentais e das autoridades de saúde.
O Município garantiu ainda a instalação de tendas de isola-
mento junto das escolas que o solicitaram, além da instalação 
de dispensadores de álcool gel em todos os estabelecimentos 
escolares e da realização de pequenas reparações, pinturas e 
ações de limpeza e desinfeção em ambiente escolar. Também 
as escolas básicas de 1.º ciclo e as pré-escolares contam agora 
com parte do seu mobiliário renovado, através de um investi-
mento de cerca de 31.980 euros.

100 mil euros para aquisiÇão De equipamentos
tecnológicos para alunos carenciaDos
O Município atribuiu uma comparticipação fi-
nanceira extraordinária de 20 mil euros a cada 
um dos cinco agrupamentos de escolas e escolas 
não agrupadas do concelho - num montante total 
de 100 mil euros - para aquisição de equipa-
mentos tecnológicos no âmbito do apoio ao pro-

cesso de ensino e aprendizagem à distância. Esta 
medida visou fazer face aos efeitos da crise pan-
démica e, em particular, possibilitar aos estabe-
lecimentos de ensino do concelho a aquisição de 
equipamentos tecnológicos para distribuição ou 
utilização por parte dos alunos de famílias mais 

carenciadas do concelho. Esta iniciativa decorre dos 
Protocolos de Delegação de Competências e Trans-
ferência 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.

transporte gratuito para toDos os alunos
A Câmara Municipal de Faro garante trans-
porte escolar gratuito para os alunos de todos 
os níveis de ensino (desde o pré-escolar, 
ensino básico e secundário) que residam a 
mais de 3 quilómetros do estabelecimento de 
ensino que frequentam.
A medida, que consta do plano de transportes 
escolares para o ano letivo de 2020/2021 - que 

representa um investimento municipal de 
491.642,77 euros - foi implementada pela au-
tarquia desde o início do ano de 2020, de forma 
a assegurar e promover a igualdade de oportu-
nidades de acesso à educação entre os alunos 
das escolas da rede pública do concelho.
A implementação deste plano incluiu car-
reiras públicas terrestres (autocarro, minibus 

ou veículos municipais), carreiras públicas flu-
viais e um circuito especial fluvial para estu-
dantes residentes nos núcleos habitacionais da 
Ilha da Culatra.
Nesse aspeto, foram adquiridas duas novas 
carrinhas adaptadas e homologadas para 
transporte escolar, num investimento de cerca 
de 80 mil euros.

escola básica De estoi
vÊ refeitório requalificaDo
Está em curso a obra de ampliação e re-
qualificação do edifício do refeitório da 
Escola EB1 de Estoi. Com a requalifi-
cação de toda a área da cozinha e refei-
tório, é também introduzida uma área 

de copa suja, uma despensa do dia, uma ar-
recadação e uma área de vestiário e sani-
tário para o pessoal. O investimento global 
por parte do município nesta empreitada é 
de 202.203 euros.
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mais De 4400 alunos Do ensino pré-escolar
e 1.º ciclo receberam vales De compras
O presidente da Câmara Municipal de Faro, Ro-
gério Bacalhau, entregou no dia 14 de dezembro 
aos diretores dos agrupamentos e estabeleci-
mentos escolares do concelho “vouchers” (vales 
de compras) no valor de 15 euros para todos os 
alunos do ensino pré-escolar e 1.º ciclo do con-
celho. A medida, incluída na campanha “Faro. 

eb 2/3 D. afonso iii vai ter nova escola básica
A autarquia tem em marcha um procedimento 
para dotar o concelho de mais uma escola 
básica, que irá acolher a educação pré-es-
colar (três aos seis anos) e o 1.º ciclo do ensino 
básico (seis aos dez anos).

Este edifício escolar vai localizar-se no recinto da 
Escola EB 2/ 3 Afonso III e contará com oito salas 
de aula do 1.º ciclo e três salas para a educação 
pré-escolar, além de espaços como uma biblioteca 
e sala polivalente. O espaço aberto da escola inclui 

duas zonas principais com características distintas: 
uma ampla zona de recreio onde se inclui o campo 
desportivo e um terreiro para atividades ao ar livre 
e uma zona destinada ao recreio pré-escolar onde se 
insere equipamento de recreio infantil.

Somos Todos”, incluiu mais de 4.400 alunos dos 
ensinos público e privado do concelho, a quem 
serão entregues os vales de compras para utili-
zação em compras nos estabelecimentos comer-
ciais aderentes ao programa.
“Esta campanha pretende dar uma prenda e 
uma alegria a todas as nossas crianças do pré-

-escolar e do 1.º ciclo do concelho”, explicou 
Rogério Bacalhau, no âmbito da entrega sim-
bólica dos “vouchers”, que decorreu no salão 
nobre dos Paços do Município.
A atribuição destes vales de compras às crianças 
do concelho representa um investimento muni-
cipal superior a 65 mil euros.

Através do projeto UAlg Tec Campus, cujas 
obras arrancaram no campus da Penha em 
dezembro, a Universidade do Algarve pre-
para-se para dar mais um forte contributo 
para o desenvolvimento tecnológico da 
região e, concretamente, do concelho de 
Faro. Esta aceleradora de empresas de cariz 
tecnológico será composta por dois pisos, 
com uma área de implantação de cerca de 
4.000 metros quadrados e terá mais de 300 
pessoas altamente qualificadas a trabalhar 
sobretudo na área das tecnologias da infor-
mação e comunicação.
O Município, que desde o início vem cola-

ualg Desenvolve em faro aceleraDora De startups
borando com o projeto, prepara-se também 
para fazer crescer, nos terrenos confinantes 
com esta aceleradora, um edifício-residência 
e outras valências, que servirão de apoio à 
UAlg e a esta UAlg Tec Campus. Essa é uma 
das intervenções propostas no Plano de Por-
menor da Penha que está para aprovação na 
Assembleia Municipal. Ao todo, o projeto do 
UAlg TEC Campus terá um investimento de 6,6 
milhões de euros, com uma taxa de financia-
mento de fundos comunitários na ordem dos 70% 
(4,2 milhões), repartidos entre um maior investi-
mento no Campus da Penha, e uma segunda com-
ponente no Campus de Gambelas. 

foi aprovada, em Assembleia Municipal, no dia 30 de setembro, a proposta de revisão 
da Carta Educativa do Município de Faro? sabia que
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apoios à cultura
EM TEMPO DE PANDEMIA

O Município e o Teatro das Figuras lan-
çaram um conjunto de medidas de apoio 
financeiro aos artistas e a agentes cul-
turais do concelho. Para além dos habi-
tuais apoios financeiros ao associativismo 
(561.034 euros), foram criados novos for-
matos de programação. Em março, rea-
lizou-se o ciclo “Figuras em Casa” para 
apoiar os artistas farenses e algarvios e 
dar possibilidade ao público de fruição de 
momentos culturais. Um total de 25 ar-
tistas apresentaram o seu trabalho através 
das plataformas digitais do Teatro das Fi-
guras, nos meses de abril e maio. 
Outro programa criado durante o encerra-
mento do teatro foi o “Ciclo Emergente”, 
que consistiu no convite a artistas plásticos 
e performativos para realizarem residências 
criativas nas suas casas, durante dois meses, 
e cujo resultado será apresentado no Teatro 
das Figuras ao longo do ano de 2021. Este 
ciclo apoiou 18 artistas de diferentes áreas 
como as artes plásticas, o teatro, a dança, a 
música e o cinema. 
Menção também para o ciclo “Bandas ao 
Figuras” que pretendeu apoiar bandas de 
música de Faro e do Algarve, dando a co-
nhecer o seu potencial. Os músicos atuaram 
no teatro, com todas as condições técnicas, 
tendo os concertos sido transmitidos através 
das plataformas digitais. No âmbito deste 
ciclo, foram apoiados 12 projetos musicais.

novos formatos De programaÇão

ATIVIDADE REGULAR NO
teatro Das figuras
A pandemia provocada pela COVID 19 con-
dicionou a regular atividade do Teatro Mu-
nicipal. A programação de 2020 teve como 
mote os 15 anos do Teatro das Figuras e 
nesse âmbito pretendia-se assinalar este ani-
versário com 15 momentos programáticos, 
nas diferentes disciplinas artísticas. Alguns 
destes momentos tiveram de ser cancelados, 
como o concerto de Gal Costa e muitos outros 
foram reagendados para 2021.
Muitos dos eventos que aconteceram em 
2020 tiveram de ser reagendados e adap-
tados à nova normalidade, nomeada-
mente o “Teatro de Vizinhos - Projeto 
de Teatro Comunitário”, a coprodução da 
obra orquestral do músico Filipe Raposo 
para a “Orquestra Clássica Do Sul” e o es-
petáculo coproduzido pelo Teatro das Fi-
guras “As Cortes de Faro”, de Rui Catalão. 
Destaque ainda para a estreia absoluta, a 
14 de novembro, do espetáculo “Primeira 
Vez” da prestigiada Companhia Nacional 
de Bailado, com coreografias de Marco 
da Silva Ferreira e Filipe Portugal.

DEBATES E DEMONSTRAÇÕES ARTÍSTICAS MARCAM “estÚDio quintalão”
O Município de Faro promoveu, de 19 de julho 
a 8 de setembro, um conjunto de oito emissões 
do “Estúdio Quintalão”. O projeto, que serviu 
para estimular conversas, partilhas e debates, 
dando simultaneamente palco a atuações e 
instituições que constituem o movimento 

associativo do concelho, contou com a par-
ticipação de 36 associações, 56 entrevistas, 
15 performances e a presença de 100 convi-
dados. Os programas foram transmitidos em 
direto, tendo-se registado cerca de 40 mil vi-
sualizações no Facebook e Youtube. A emissão 

inaugural foi dedicada à “Cultura Motociclista em 
Faro”, seguindo-se emissões sobre “O Potencial da 
Ria Formosa”, “Artes e Novos Espaços Culturais”, 
o “Mundo em Faro”, “Tradições do concelho”, “O 
Mundo da Dança”, “Desporto” e ”Cultura como 
Oportunidade”. 

plano estratégico para a cultura APROVADO
O Plano Estratégico para a Cultura do 
Município de Faro (PEC Faro 2030) foi 
aprovado no dia 21 de setembro. O docu-
mento representa um passo fundamental 

para a apresentação da candidatura de Faro 
a Capital Europeia da Cultura e um ins-
trumento de gestão fulcral para o desen-
volvimento do concelho. Este plano é o re-

sultado de um trabalho iniciado em outubro 
de 2019 e resultou de uma extensa pesquisa 
e de uma participação pública de mais de 300 
pessoas em diversos formatos. 
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VICE PRESIDENTE 
paulo santos
EXPLICA O
papel Da cultura 
EM TEMPOS DE CRISE
E traÇa o rumo
até 2030

Como foi gerir a agenda cultural em contexto 
de pandemia?
Desafiante. Pensamos que é na cultura que 
reside a força de um rochedo onde nos po-
demos abrigar da tempestade e onde assenta 
a nossa identidade, quem nós somos. E foi isso 
que em 2020 a CMF fez. Muitos tiveram que 
ficar fechados em casa; encarámos a cultura 
como farol de esperança e levámos a cultura 
a casa de todos através do abnegado esforço 
dos nossos artistas, associações culturais, 
técnicos municipais e, também eles, se adap-
taram e reinventaram. 

Perante as dificuldades que medidas ex-
traordinárias foram implementadas?
No total, investimos mais de 560 mil euros em 
apoios ao associativismo, regulares e extraordi-
nários. O “Programa extraordinário de apoio ao 
associativismo no âmbito do Covid-19” foi uma 
das medidas que mais suporte trouxe aos mú-
sicos, atores, criadores, técnicos e às associações 
culturais. Estes são a base do nosso tecido cul-
tural, os que estiveram no terreno, incansáveis 
no resgatar da certeza, do orgulho e da resi-
liência de todos os farenses. 
Como se encontra hoje o setor cultural 
em Faro?
A cultura resistiu e aí está para de-
monstrar toda a sua vitalidade, nomeada-
mente quando apresentámos e aprovámos 
um importantíssimo instrumento de pla-
neamento cultural que nos vai guiar na 
próxima década: o Plano Estratégico para a 
Cultura de Faro 2030 (PEC). 
A partir de 2021 começa a nossa esperança. 
E é já este ano que vamos começar a im-
plementar o PEC 2030 e com ele fortalecer 
toda a nossa comunidade cultural e esta, 
por sua vez, a construir parcerias, novos 
caminhos e a liderar com imaginação e 
visão a transformação social que queremos 
para o nosso concelho. 

FARO RECEBEU EXPOSIÇÃO
DE escultura barroca
O Museu Municipal de Faro expôs, até outubro, 
algumas das mais conhecidas obras de Manuel 
Martins, o principal e mais famoso escultor 
barroco algarvio. 
Esta mostra aconteceu após um aturado trabalho 
de restauro realizado pela equipa de conservação 
do Museu, no âmbito de um projeto comissariado 
pelo historiador de arte Francisco Lameira e que 
conta com empréstimos da Igreja da Sé, Ermida 
de Santo António do Alto, Ermida do Pé da Cruz, 
Igreja de São Pedro, Ordem Terceira do Carmo de 
Faro, Ordem de São Francisco de Faro e Igreja de 
Santa Bárbara de Nexe.

restauro Do retábulo
LATERAL DA IGREJA
matriz De estoi
À semelhança do retábulo  de Nossa Senhora do 
Rosário intervencionado em 2016, a equipa mu-
nicipal de conservação e restauro deu por con-
cluído em setembro de 2020 o tratamento do 
retábulo em talha dourada e policromada, atri-
buído ao Senhor dos Passos na capela colateral 
do lado do Evangelho. A intervenção permitiu 
travar o processo de degradação dos materiais 
e também devolver a coerência e originalidade 
estética do retábulo, vítima de alterações e re-
pintes integrais nos anos 70 do séc. XX.

presiDente Da
repÚblica recebe 
chave De honra 
O Presidente da República realizou, a 31 de 
agosto, uma visita oficial a Faro. Marcelo 
Rebelo de Sousa descerrou uma placa alusiva 
à atribuição da categoria de Tesouro Na-
cional ao mosaico romano do Deus Oceano no 
Museu Municipal de Faro, a que se seguiu a en-
trega feita pelo município da Chave de Honra 
da Cidade. A atribuição assinala o reconheci-
mento dos farenses ao Presidente da República 
pela sua abertura, tolerância e o compromisso 
na construção de uma sociedade mais justa. 

Antes Depois
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noites f RECORDAM FESTIVAL em recinto seguro
O Largo da Sé tornou-se, de dia 13 de agosto a 13 de setembro, 
no recinto adaptado para 20 espetáculos únicos que assina-
laram o espírito do Festival F, com lotação reduzida e respei-
tando todas as normas impostas pela Direção-Geral da Saúde. 
As Noites F decorreram num único espaço, comemorando o 
reencontro entre artistas e público, com um cartaz eclético e 
todas as condições de saúde e segurança. A noite de estreia, a 
13 de agosto, foi marcada pela atuação de Diogo Piçarra. Se-

que o Museu Municipal foi galardoado com o Prémio APOM na categoria de Melhor Trabalho de Mu-
seologia, pelo trabalho feito para expor de forma permanente “O Mosaico do Oceano; um tesouro 
intemporal de Ossónoba”?

sabia que

guiram-se César Mourão (14), Os Quatro e Meia (15), Áurea 
(16), Moonspell (20), D.A.M.A. (21), Herman José (22), 
Pedro Abrunhosa (23), Fernando Daniel (27), Xutos & 
Pontapés (28), Agir (29) ou The Black Mamba (30). Em se-
tembro, atuaram Sérgio Godinho (3), Carolina Deslandes & 
Jimmy P (4), Luís de Matos (5), António Zambujo (6), Sal-
vador Martinha (10), Tiago Nacarato e Bárbara Tinoco (11), 
Piruka (12) e Miguel Araújo (13).

COMEMORAÇÕES DO Dia Do município
O município comemorou o seu dia – 7 de 
setembro, com a habitual sessão solene, 
este ano realizada no Teatro das Figuras. 
A autarquia homenageou individualidades 
e coletividades do concelho e houve ainda 
lugar para a homenagem a funcionários da 
autarquia e para assinatura de protocolo 
com a ANEPC, para instalação da sede da 
Proteção Civil Municipal. A sessão solene 

terminou com a entrega da Chave de Honra 
da Cidade a Guilherme Valdemar Pereira de 
Oliveira Martins.
As festividades prolongaram-se ao longo do 
dia com descerramento de placas toponí-
micas, inauguração da Rua da Igreja requali-
ficada e a inauguração da exposição de Pedro 
Cabrita Reis. O encerramento das comemo-
rações foi assegurado pela banda “Íris”.

MUSEU MUNICIPAL
EXPÕE cabrita reis
A exposição “Cabrita: Quatro Esculturas e um 
Auto-Retrato”, inaugurada a 7 de setembro, no 
Museu Municipal, realizou-se no âmbito da par-
ceria estabelecida entre o Município de Faro e 
a Fundação Serralves. Patente até novembro, 
contou com peças do artista plástico em três es-
paços expositivos da cidade: Museu Municipal, 
Associação 289 e Galeria Arco.

festival De órgão Do algarve
A 13.ª edição do festival realizou-se em Faro 
entre 7 e 28 de novembro, com 4 magníficos con-
certos nas igrejas da Sé e do Carmo. Pedro Mon-

teiro, Beatriz Resendes, Rute Martins e João 
Vaz foram os organistas convidados pela As-
sociação Cultural Música XXI para os espe-

nova eDiÇão Dos
anais Do município
O XLII volume dos Anais do Município de 
Faro, valioso registo da história do concelho 
e da região, foi apresentado a 26 de setembro, 
com a presença do seu novo diretor e cidadão 
honorário de Faro desde dia 7 de setembro, 
Guilherme d’Oliveira Martins.

táculos realizados em Faro. Com assistência reduzida, 
os concertos tiveram transmissão em direto, online, nos 
canais sociais e digitais da organização e da autarquia.

faro expÕe 24
obras Do novo banco
O Novo Banco e a autarquia inauguraram, a 10 
de dezembro, a exposição “Território Solar”, no 
Museu Municipal de Faro, com a curadoria de 
Maria Eduarda Duarte. A coleção de fotografia do 
Banco, uma das mais premiadas coleções corpora-
tivas, estará patente até 28 de março de 2021.
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“faro ativo” em 
formato inéDito
O Município de Faro apresentou este ano 
um formato inédito (digital e presencial) 
do já habitual programa desportivo Faro 
Ativo, em parceria com o movimento asso-
ciativo e o tecido empresarial. Esta edição 
especial aconteceu de 20 de setembro a 11 
de outubro e incluiu várias atividades no 
âmbito da Semana Europeia do Desporto 
(23 a 29 de setembro). 
O programa incluiu uma vertente digital, 

com transmissão de atividades organi-
zadas pelas entidades parceiras, nos canais 
digitais do município. Simultaneamente, 
o programa teve uma vertente presencial, 
com a visita aos locais e onde todos os in-
teressados puderam assistir ou participar, 
num contexto de experimentação ou ba-
tismo de modalidade, de forma gratuita, 
mediante marcação prévia junto da en-
tidade promotora.

46.ª eDiÇão Da 
volta ao algarve 
passou por faro
A cidade de Faro recebeu, no dia 21 de fevereiro de 2020, a 
partida da 3.ª etapa da 46.ª edição da Volta ao Algarve.
A partida simbólica aconteceu no Largo da Sé, na etapa mais 
longa das cinco desta edição da “Algarvia”, com chegada a 
Tavira e um total de 201,9 quilómetros. 
Esta prova, a que o Município de Faro se associou, contou 
com 12 equipas do World Tour e 25 ciclistas que integraram 
o top 100 do ranking mundial, 7 campeões olímpicos, mun-
diais e europeus.

50.ª eDiÇão Do granDe prémio Dos reis
A campeã olímpica Rosa Mota, vencedora 
do Grande Prémio dos Reis (GPR) por quatro 
ocasiões e detentora da Chave de Honra da 
Cidade, mas também outros grandes vultos 
do atletismo nacional como Albertina Ma-
chado, Alberto Chaíça, Ana Cabecinha, Ana 
Dias, Aniceto Simões, Armando Aldegalega, 
Aurora Cunha, Ezequiel Canário, João 
Campos, Jorge Varela, Luís Horta, Mário Silva 
ou Vera Fernandes, foram homenageados 
pelo Município no âmbito da edição especial 

de comemoração dos 50 anos do GPR, que 
ocorreu no dia 4 de janeiro de 2020.
Na vertente desportiva, Jorge Varela reva-
lidou o título de 2019 ao completar os 6750 
metros em 2017. Na vertente feminina, saiu 
vitoriosa a lituana Annemari Kiekara.
Já na 5.ª Grande Corrida da Água – prova 
organizada pela Fagar e Município conjun-
tamente com o 50.º GPR, aberta à popu-
lação para atletas não federados -, venceram 
Marco Gonçalves e Sónia Barros.

campo Da penha
com nova
iluminaÇão leD
O Campo de Futebol da Penha já tem nova ilu-
minação LED, numa obra com valor de 65.192 
euros. Seguem-se os projetos de iluminação com 
esta tecnologia no Campo de Futebol da Horta da 
Areia e do Pavilhão da Escola EB 2, 3 Afonso III.  

pais (jacuzzi, banho turco e sauna) foram alvo 
de uma intervenção profunda, de elevado grau 
de complexidade. Estes serviços não estão 
ainda disponíveis ao público, devido às con-
dicionantes relacionadas com a pandemia.

requalificaÇão
De serviÇos nas
piscinas municipais
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A equipa do Centro de Ténis e Padel de Faro 
(CTPF) conquistou o título de campeã na-
cional de equipas seniores masculinos da 
1.ª Divisão de Ténis em 2020. Num cam-
peonato nacional que decorreu de 4 a 8 de 
dezembro no Centro de Alto Rendimento da 
Federação Portuguesa de Ténis no Jamor, o 

CTPF derrotou na final o Clube Ténis do 
Porto por 3/2 no total dos cinco encontros. 
A equipa foi constituída pelo capitão José 
Ricardo Nunes, João Graça, Francisco Sil-
vestre, Tiago Pereira, Tiago Cação, Neils 
Desein, Zapata Moralles, Terence Das e 
André Nunes.

centro De ténis De faro SAGRA-SE 
campeão nacional Da 1.ª Divisão

Os jovens atletas farenses Pedro Graça e Tomás 
Falcão estiveram em destaque na modalidade de 
padel em 2020. Depois de se terem sagrado, juntos, 
campeões nacionais de sub 18 em Coimbra, foram 
ambos convocados, em dezembro, para um estágio 
da seleção nacional de seniores. 

graÇa e falcão
na elite Do paDel

Num ano particularmente difícil, a atividade 
associativa e desportiva manteve, felizmente, 
algum dinamismo no concelho. De que forma é 
que isso foi possível?
O mérito é das associações e clubes que, com 
perseverança e determinação, mantiveram o 
dinamismo e conseguiram adaptar-se às con-
dicionantes que a pandemia impôs. Atendendo 
às dificuldades, o Município tentou ajudar a 
proporcionar condições e reforçar o apoio que 
permitiu, paralelamente ao trabalho que as 
associações foram desenvolvendo, compensar 
parte das dificuldades que estas foram sentido.
Que adaptações foram feitas no funcio-
namento de infraestruturas desportivas 
municipais?

“setor Desportivo manteve Dinamismo” 
apesar Da panDemia,
DIZ VEREADOR aDriano guerra

a equipa masculina da secção de atletismo da Casa do Benfica de Faro, que conta com 22 anos de exis-
tência, alcançou em 2020 uma subida histórica à I Divisão Nacional de Clubes?

sabia que

Seguindo todas as orientações das autoridades, 
o Município implementou um plano de contin-
gência para instalações como o Centro Náutico 
da Praia de Faro ou o Pavilhão Desportivo da 
Penha, de forma a permitir, com o máximo de 
segurança para funcionários e utilizadores, que 
a atividade desportiva se pudesse continuar a 
realizar e contribuindo para a manutenção de 
estilos de vida mais ativos e saudáveis.
O que espera do setor para 2021?
A expectativa é que o tecido associativo, que 
tem uma forte dinâmica no concelho, man-
tenha a postura empreendedora e inovadora 
que a tem caracterizado, e poderá contar para 
esse efeito com toda a colaboração que o Muni-
cípio possa disponibilizar. 

meia maratona 
“virtual” esgotou

Foram 1000 os participantes que esgotaram 
as inscrições da edição especial da Meia Ma-
ratona Água de Faro (com organização da Fagar 
e Município) que decorreu num formato não 
competitivo, de forma “virtual” e recreativa 

pelas ruas de todo o País, nos dias 3, 4 e 5 de 
outubro. Fruto dos condicionalismos da pan-
demia, cada participante foi convidado a per-
correr a distância escolhida (10 ou 21,097kms) 
no local e horário que entendesse. 
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NOVOS PASSOS RUMO À mobiliDaDe suave e partilhaDa

que o Município está a ultimar o projeto de ecovia do litoral que ligará Faro a Olhão? A proposta vai 
definir o traçado da ecovia por forma a estabelecer a ligação entre a zona do Bom João e o concelho vi-
zinho de Olhão.

sabia que

O Município de Faro continua a dar passos no 
conceito de mobilidade suave e partilhada. 
Faro foi a segunda cidade do País a receber 
os sistemas de trotinetas partilhadas e a 
autarquia assinou o Memorando de Enten-
dimento de apoio aos Princípios da Mobi-
lidade Partilhada que, entre outros obje-
tivos, visa “planear a cidade e a mobilidade 
juntas” e “projetar com acesso a todos”. Ao 
mesmo tempo, para permitir a melhoria 
da circulação no espaço público, o Muni-
cípio iniciou a implementação de uma rede 
de infraestruturas mais amigáveis destes 
modos de mobilidade suave e partilhada, 
nomeadamente um conjunto de “hotspots” 
para colocação de bicicletas e trotinetes 
em pontos estratégicos da cidade e do con-
celho. O Município encomendou um estudo 
de mercado para implementação de um pro-
jeto-piloto de sistema de bicicletas públicas 

circuito turístico
acessível na vila aDentro
A Vila Adentro de Faro vai ser a primeira zona 
da cidade a contar com um circuito turístico 
acessível. O projeto, já em execução e realizado 
no âmbito do Plano de Ação de Regenaração 
Urbana (PARU) de Faro, prevê a implementação 
de modos acessíveis para todos nesta zona tu-

faro vai ter uma “rua viva”
O Município de Faro foi o vencedor do projeto Living 
Streets, iniciativa que visa a criação de locais de con-
vívio e experimentação no espaço público até aqui 
ocupado pelos automóveis. No âmbito do projeto, 
a primeira “rua viva” de Faro vai ser criada na rua 
Caldas Xavier, com a transformação desta artéria 
num espaço verde e livre de carros. Além de Faro, que 
obteve a maior pontuação das 13 propostas subme-
tidas a projeto - que conta com financiamento do pro-
grama EUKI (Iniciativa Europeia para o Clima) do Mi-
nistério do Ambiente da Alemanha -, também Óbidos, 

que teve a segunda proposta mais votada, vai receber 
20 mil euros para implementar o seu projeto. As in-
tervenções devem acontecer até outubro de 2021. 
No âmbito da intervenção proposta, a Rua Caldas 
Xavier, que tem um espaço público inteiramente uti-
lizado para estacionamento, será alvo de uma recon-
figuração. O objetivo é a criação de um área verde 
ideal para convívio e atividades ao ar livre, com mais 
espaço para usufruto dos cidadãos. Uma das medidas 
será o condicionamento do trânsito automóvel em 
todos os fins-de-semana.

de utilização partilhada em Faro. O projeto 
prevê a concessão a um operador privado pelo 
período experimental de 18 meses.

plataforma monitoriza 
DaDos 
Neste âmbito, a autarquia está a testar uma 
plataforma-piloto, em parceria com a em-
presa francesa Vianova, que permite a mo-
nitorização do fluxo do tráfego trotinetes, 
bicicletas e outros veículos de mobilidade 
partilhada. A plataforma é carregada com 
a informação fornecida pelos operadores 
de micromobilidade partilhada. O objetivo 
é ajudar a regular a circulação na via pú-
blica, determinando os locais onde estas 
podem ser bloqueadas ou onde o seu par-
queamento é interdito. Desde meados de 
dezembro, a operadora Bird conta com 
várias dezenas de trotinetes em Faro.

rística de excelência da cidade. O investi-
mento do Município no projeto é de 74.723 
euros. Esta lógica, que inclui a melhoria 
das condições para mobilidade pedonal e ci-
clável ou para cidadãos com mobilidade re-
duzida, será alargarda e replicada noutras 

zonas da cidade, em particular no projeto 
do Eixo Central, que vai incluir uma requa-
lificação do espaço público entre o Largo da 
Estação e o Largo de S. Francisco, com novo 
desenho mais contemporâneo e confortável 
(ver página 5). 
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Faro conta com um Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas? Este documento, aprovado em 
julho, define a estratégia municipal para adaptação do território e as ações a concretizar para minimizar 
este fenómeno e os seus efeitos em setores como a agricultura, floresta e pescas, biodiversidade, energia, 
indústria, ordenamento do território e orla costeira, recursos hídricos, saúde, segurança de pessoas e bens 
ou turismo.

sabia que

30% Da iluminaÇão pÚblica já é leD
O Município está a proceder à substituição das lumi-
nárias da rede de iluminação pública por lâmpadas de 
tecnologia LED. Ao todo, cerca de 30 por cento das lu-
minárias já foram substituídas.
A autarquia garante assim o uso generalizado de tec-
nologia energeticamente mais eficiente, permitindo 
melhorar o desempenho energético e ambiental da 
rede de iluminação pública. Simultaneamente, reduz 
o consumo de energia elétrica e as emissões de CO2 
associadas, poupando em gastos de energia e fomen-

tando uma política ambiental mais sustentável.
Nesse sentido, até ao momento, já foram instaladas 
luminárias LED na Avenida da República, Largo da 
Estação, Praceta pintor Lyster Franco, Rua Infante 
D. Henrique, Largo de Camões, Rua da Saúde, Tra-
vessa da Saúde, Largo de São Sebastião, Rua de São 
Sebastião, Rua Aboim Ascensão, Largo do Carmo, 
Parque de Estacionamento do Largo do Carmo e Rua 
General Gomes Freire. Até agora, o investimento 
realizado pelo Município é de 192.433 euros.

3ª circular comeÇa a ser construíDa em 2021
A primeira fase da 3ª Circular de Faro que, de 
acordo com o Plano de Mobilidade e Trans-
portes de Faro, percorrerá toda a malha a 
norte de Faro, entre Pontes de Marchil e 
Rio Seco, é uma das cinco obras estrutu-

rantes para o concelho com financiamento já 
garantido pela autarquia – o Município contra-
tualizou 4,8 milhões de euros em condições 
muito vantajosas. A primeira fase ligará a parte 
já executada da Av. 25 de Abril (junto à EN2) e 

a estrada da Penha através de via e rotunda. 
Foi adjudicada à empresa local José de Sousa 
Barra & Filhos, Lda pelo valor de 805.157 
euros e deverá começar a ser construída du-
rante o próximo ano.

nos útimos três anos a autarquia já plantou cerca de 600 árvores e recuperou vários espaços verdes do 
concelho? sabia que

A Semana Europeia da Mobilidade voltou a ser 
assinalada em Faro com várias iniciativas entre 
19 e 22 de setembro. No Dia Mundial Sem Carros, 
no dia 22, o Município promoveu o fecho de um 

perímetro de várias ruas ao trânsito automóvel, 
nomeadamente na zona da Vila Adentro e baixa da 
cidade, e um debate sobre mobilidade sustentável 
no “Espaço Quintalão”.

intervenÇÕes na praia De faro
A Praia de Faro recebeu, ao longo dos últimos meses, 
várias intervenções que visaram dar melhores con-
dições a esta zona balnear do concelho.
Foram concluídas as obras de construção de um novo 
sanitário público, junto ao Largo Comandante Jacques 
Yves Costeau e de remodelação de outro já existente, 
na Avenida Poente, ambos na área central da Praia. 
Durante o ano foram também concluídas as obras de 
recuperação do talude na estrada de acesso à ponte, 
a edificação do passadiço de acesso ao areal e a colo-
cação de lava pés em nove acessos à frente de mar.
Além destas, foram realizadas antes da época balnear 
pequenas obras de reparações, regularizações de 

calçada e pavimentos, limpezas, pinturas de muros 
e marcas de sinalização horizontal (passadeiras, 
estacionamento, indicações e setas de orientação 
pedonal nos passeios e passadiços, de forma a ga-
rantir a aplicação de medidas de segurança e pre-
venção entre os utentes). O investimento total 
ficou próximo dos 320 mil euros.
O Município reforça assim o compromisso de con-
solidar a Praia de Faro como uma zona balnear 
de excelência, ao mesmo tempo que ajuda a pro-
mover um ambiente de segurança e bem estar 
entre os utentes, em particular tendo em conta o 
contexto pandémico.
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remoDelaÇão Da reDe De
água na quinta Do eucalipto 
Realizou-se no início de 2020 a remo-
delação da rede de abastecimento de 
água na zona da Quinta do Eucalipto, 
uma obra promovida e fiscalizada pela 
FAGAR que permitiu uma melhoria 
substancial na qualidade do serviço, 
tanto em quantidade, como em qua-
lidade.
A empreitada visou a resolução de pro-
blemas de abastecimento numa zona de 
frequentes constrangimentos, devido 
ao envelhecimento do sistema, com 
mais de 40 anos, que obrigava a cons-
tantes intervenções. 
A obra, que teve um valor total de 
144.614,80€, incluiu a substituição de 

novos
bebeDouros 
Desde o final de 2020, a FAGAR tem vindo a instalar novos bebedouros 
com ligação à rede pública, na zona urbana da cidade de Faro. 
Estes equipamentos em estrutura metálica, dispõem de uma torneira com 
temporizador e regulador de pressão, sendo indicados para enchimento 
de garrafas e cantis de água e permitindo a utilização por pessoas de mo-
bilidade reduzida. A instalação destes novos bebedouros será estendida a 
todo o concelho em 2021. 
De realçar ainda que a marca Água de Faro® reforçou o estatuto de água de 
excelência para consumo humano, de acordo com um relatório de controlo 
efetuado pela ERSAR - entidade reguladora do setor da água em território 
nacional. Este resultado coloca a Água de Faro® acima do valor médio de 
água segura em território nacional e como uma das melhores classificadas 
no Algarve.

DesinfeÇão
Da via pÚblica

1.300 metros de condutas e 110 ramais 
domiciliários de abastecimento, tendo 
um impacto direto em aproximada-
mente 350 utilizadores. Durante todo 
o processo, a FAGAR providenciou me-
didas para assegurar um contínuo abas-
tecimento de água na zona abrangida. 
Desde logo, de modo a minimizar incó-
modos para a população, foram insta-
ladas válvulas de seccionamento para 
reduzir o número de habitações afetadas 
pela execução das necessárias ligações. 
Desde a conclusão da obra, a qualidade 
do serviço apresenta melhorias signifi-
cativas, com redução das perdas de água 
e garantia do fornecimento contínuo.

A FAGAR executou um processo de desinfeção 
da via pública de todo o concelho de Faro de 
modo a minimizar a transmissão do vírus SARS 
CoV-2. Este processo, com início em março, co-
locou em operação oito equipas e estima-se que 
tenha abrangido perto de 66.000 quilómetros 
lineares de desinfeção, o que corresponde a 
duas voltas completas a todo o concelho, du-
rante o ano de 2020. A desinfeção, que incidiu 
de forma mais constante nas zonas de maior 
afluência de munícipes, como é o caso de zonas 
comerciais, hospitais, centros de saúde, esta-
belecimentos de ensino, terminais rodoviários 
e ferroviários, cemitérios e equipamentos ur-
banos, utilizou produtos atuantes que atendem 
às indicações da Direção Geral da Saúde e que 
não representam qualquer risco para a saúde de 
humanos e animais. aquisiÇão De veículos

• RETROEsCAVA DOR A – Investimento 72.475,00€ + IVA. 
Máquina utilizada para abertura de valas, reparação de avarias na rede pública e 
execução de ramais de água e águas residuais.
• GIR ATóRIA – Investimento 67.000,00€ + IVA.
Máquina utilizada para abertura de valas, reparação de avarias na rede pública e 
execução de ramais de água e águas residuais.
• CIlINDRO COMPACTA DOR – Investimento 19.776,00€ + IVA.
Máquina utilizada para compactação de pavimentos, após aplicação de misturas be-
tuminosas.
• V EíCu lO DE RECOlH A – Investimento 110.650,00€ +IVA
Veículo utilizado para recolha e transporte de resíduos sólidos indiferenciados.
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CAMPANHA
“faro. somos toDos”
ajuDa comércio local
O Município lançou no final de novembro a 
campanha “Faro. Somos Todos”, em parceria 
com a Associação do Comércio e Serviços da 
Região do Algarve (ACRAL), a Associação de 
Desenvolvimento Comercial da Zona Histórica 
de Faro (Associação Comércio da Baixa), a As-
sociação dos Industriais Hoteleiros e Similares 
do Algarve (AIHSA) e a Associação Cultural e 
Ativista da Baixa de Faro (OCAB), que visou o 
estímulo da economia circular, em particular 
do comércio local, durante a quadra natalícia.
No âmbito da campanha, que teve uma pri-
meira fase até dia 6 de janeiro, as lojas do co-
mércio local aderentes atribuíram cupões por 
cada 10 euros de compras realizadas nos seus 
estabelecimentos, que habilitaram os seus 

clientes a ganhar vales de compras, com va-
lores entre os 30 e os 200 euros (no total de 
10 mil por sorteio) para utilização em restau-
rantes e outros negócios do concelho. O Mu-
nicípio anunciou entretanto o prolongamento 
desta campanha até final de abril (ver mais in-
formação na página 32). 
Também no âmbito da campanha, a autarquia 
entregou “vouchers” de 15 euros para todos os 
alunos do pré-escolar e 1.º ciclo do concelho. 
Os mais de 4400 vales podem ser utilizados nas 
lojas aderentes. O Município ofereceu ainda 
ações de “team building”, a realizar no Centro 
Náutico da Praia de Faro, às empresas com sede 
no concelho que tenham promovido convívios 
de Natal nos restaurantes aderentes. 

cÂmara reDuz imi
pela quarta vez EM SETE ANOS
A Câmara Municipal de Faro mantém a po-
lítica de desagravamento fiscal sobre mu-
nícipes e empresas sediadas no concelho. O 
pacote fiscal para 2021 conta com uma re-
dução substancial do Imposto Municipal 
sobre Imóveis (IMI) para prédios urbanos, 

de 0,38% para 0,35%. A medida terá uma di-
minuição da receita estimada de aproximada-
mente 1 milhão de euros, ficando esta verba 
no orçamento das famílias e na economia local, 
num momento em que há sinais preocupantes 
de retração. No mesmo âmbito, a autarquia 

prevê ainda um apoio adicional para famílias 
com filhos, que pagarão menos 20 euros de IMI 
caso tenham um filho, menos 40 caso tenham 
dois ou menos 70 euros caso tenham 3 ou mais 
filhos a cargo. Este é o quarto desagravamento 
do IMI nos últimos sete anos.

autarquia isenta
EMPRESAS DO PAGAMENTO
Da Derrama
Outra medida implementada pela autarquia reside na não 
aplicação da derrama para empresas com volume de ne-
gócios inferior a 150 mil euros. Estima-se que esta medida 
represente uma injeção de cerca de meio milhão de euros 
para apoio à tesouraria das pequenas e médias empresas, 
tão abaladas desde que, em Março de 2020, se abateu sobre 
o nosso País o cenário de pandemia.

taxa turística
suspensa
O Município suspendeu o pagamento da taxa turística. A implementação desta 
taxa fora aprovada pela autarquia em 2019, depois de a Comunidade Intermuni-
cipal do Algarve (AMAL) ter deliberado a sua criação em toda a região, com in-
cidência entre 1 de março e 31 de outubro, com um valor de 1,5 euros por noite 
(cobrado apenas nos primeiros sete dias de estadia) e por pessoa. 
No entanto, o seu pagamento foi suspenso pela autarquia de forma a procurar 
atenuar as severas dificuldades sentidas no setor do turismo da região devido 
à situação de crise pandémica. 
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ria formosa vai
ter mapa interativo
Um projeto inovador desenvolvido pelos 
Municípios de Faro e Olhão foi um dos três 
distinguidos a nível nacional pelo Turismo 
de Portugal e pelo Instituto de Planea-
mento e Desenvolvimento do Turismo no 
âmbito da 2.ª edição do Programa Nacional 
de Qualificação Local Autárquica para o 
Turismo. Este projeto consiste na criação 
de um mapa interativo da Ria Formosa, 

com recurso a realidade aumentada, que vai 
permitir identificar pontos de interesse, es-
pécies protegidas, gastronomia, sítios emble-
máticos ou ofertas culturais. 
A iniciativa, que recorre a tecnologia de ponta, 
foi selecionada a partir de um total de 13 apre-
sentadas a nível nacional. Esta aplicação, cujas 
características vão de encontro à Estratégia do 
Turismo 2027 e que será financiada pelo Tu-

rismo de Portugal com um montante de 125 mil 
euros, visa promover e dinamizar este ecossistema 
único, tendo em conta a sensibilização ambiental, 
o conhecimento associado às espécies, nomeada-
mente o cavalo-marinho, a sua preservação, bem 
como os aspetos ligados à vida dos pescadores e de 
quem vive de, e na Ria Formosa. O objetivo passa 
por aumentar o interesse por este destino de exce-
lência para o turismo de Natureza. 

novo comboio turístico
Já PERCORRE A CIDADE
Faro tem um novo comboio turístico a fun-
cionar, desde o mês de junho. Este novo 
sistema de transporte público de interesse 
turístico, que resulta de uma concessão à 
empresa Delgaturis, é composto por um 
trator e três reboques destinados ao trans-
porte de passageiros, assegurando todas as 

condições e medidas de segurança e higiene. 
O transporte, que percorre um novo traçado 
alargado com novos pontos de paragem, in-
cluindo a requalificada Ermida de Santo An-
tónio do Alto, conta ainda com um áudio 
guia em cinco línguas: português, alemão, 
inglês francês e espanhol. 

AUTARQUIA aposta
na valorizaÇão Da en2
Num ano em que a Estrada Nacional 2 
celebrou os seus 75 anos de vida, Faro, 
ponto de chegada desta rota turística, foi 
a cidade anfitriã de uma reunião da As-
sembleia Geral da Associação de Muni-
cípios da Rota da EN2 (AMREN2), no dia 
20 de fevereiro.
Apesar do cenário de pandemia, a au-
tarquia promoveu ao longo do ano várias 
ações de promoção deste produto tu-
rístico, nomeadamente a distribuição gra-
tuita de passaportes e guias da Rota da 
EN2 no Museu Municipal de Faro, na re-
ceção do edifício dos Paços do Concelho e 
no Posto de Turismo.
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respostas excecionais
no Âmbito Do surto panDémico

Perante um surto pandémico de COVID-19 de 
duração e dimensão então não conhecidas, o 
Município instalou, desde o dia 16 de março, o 
Posto de Coordenação da Proteção Civil Muni-
cipal, em permanência, nas instalações da Bi-
blioteca Municipal de Faro e sob coordenação 
do Presidente da Câmara, em articulação per-
manente com a Proteção Civil Distrital e com 
os representantes da Autoridade de Saúde Pú-
blica, forças de segurança e Instituto da Segu-
rança Social. No mesmo dia, numa operação 

Autarquia instalou Posto de Coordenação da Proteção Civil na Biblioteca e montou operação
logística relâmpago para acolher comunidade em quarentena na Escola de Santo António do Alto

relâmpago, os serviços da autarquia proce-
deram à preparação e cedência do pavilhão e 
de algumas salas de aula da Escola de Santo 
António do Alto para acolhimento temporário 
de uma comunidade de trabalhadores rurais, 
de origem asiática, indicados pela Autoridade 
de Saúde para quarentena. 
A autarquia e o Agrupamento de Escolas 
João de Deus, apoiados por entidades como 
o Moto Clube de Faro, Bombeiros Sapadores 
de Faro, Bombeiros Voluntários “Cruz Lusa” 

e Cruz Vermelha Portuguesa, montaram assim 
uma operação logística complexa tendente a 
que estes cidadãos ali fossem condignamente 
alojados e alimentados durante as semanas de 
isolamento forçado. Após a quarentena, os es-
paços da escola foram cuidadosamente limpos e 
desinfetados. 
O Município de Faro foi assim pioneiro numa 
operação de confinamento de cidadãos vítimas 
da COVID-19, tendo os procedimentos imple-
mentados sido replicados noutras geografias.

serviÇos aDaptaDos
para garantir
boa resposta
Os serviços da autarquia tiveram que se 
adaptar às novas condicionantes, restrin-
gindo balcões e atendimentos presenciais. 
De modo a assegurar uma boa resposta à 
distância foi preciso adquirir um conjunto 
significativo de equipamentos tecnoló-
gicos. Também os edifícios e viaturas cama-
rárias tiveram que ser adaptadas e dotadas 
de todos os meios de prevenção COVID-19, 
no âmbito do plano de contingência da au-
tarquia. O investimento total foi de cerca 
de 172.700 euros.

proteÇão civil municipal
no antigo cDos
Um protocolo celebrado no Dia da Cidade (7 de setembro) 
entre o Município e a Autoridade Nacional de Emergência e 
Proteção Civil (ANEPC) determinou que o Serviço Municipal 
de Proteção Civil de Faro (SMPCF) tenha passado a utilizar 
parte das instalações do antigo Comando Distrital de Ope-
rações de Socorro, na Rua Dr. João Lúcio, no centro da cidade 
de Faro. 
Segundo o presidente da autarquia, Rogério Bacalhau, 
“o serviço ganhou maior operacionalidade”, dado que 
ainda não tinha instalações próprias, tendo funcionado 
“durante a fase mais crítica da pandemia de Covid-19, 
numa situação muito especial, na Biblioteca Municipal, 
e estava entretanto em instalações alugadas”.

o serviço Municipal de Proteção Civil realiza mensalmente visitas de acompanhamento às estruturas re-
sidenciais para idosos no âmbito da prevenção e acompanhamento da epidemia por COVID-19?sabia que

bombeiros sapaDores recebem
formaÇão para DescontaminaÇão
Dez operacionais dos Bombeiros Sapadores 
de Faro realizaram no dia 6 de maio uma ação 
de formação específica de instrução e treino 
para descontaminação de espaços em cenário 
de ameaça biológica, como é o caso do vírus 
Covid-19, ministrada pelo Regimento de Sapa-
dores Bombeiros de Lisboa.
Esta formação de caráter prático aconteceu depois 
de dois elementos do Corpo de Bombeiros Sapa-
dores de Faro se terem deslocado anteriormente 
a Lisboa para receber uma formação teórica nesta 
área também por parte dos elementos dos Sapa-

dores de Lisboa. A formação – pioneira em cor-
porações da região do Algarve - acabou por 
ser posta em prática, em contexto real, no dia 
19 de junho, quando os operacionais dos Sa-
padores de Faro foram chamados a desconta-
minar os espaços da Escola Secundária de Pi-
nheiro e Rosa, após a deteção de um caso po-
sitivo de Covid-19 numa funcionária. Foram 
desinfetadas 40 salas de aula e outros equipa-
mentos. Após esta intervenção, os Bombeiros 
Sapadores  têm efetuado desinfeções noutros 
locais, sempre que solicitado pelas autoridades.
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bicicletas para apoio
Domiciliário a Doentes
O presidente da Câmara procedeu no dia 16 de abril à entrega de quatro bi-
cicletas elétricas à Unidade de Saúde Familiar Ossónoba, do Agrupamento 
de Centros de Saúde (ACeS) Central. A autarquia cedeu ainda uma viatura 
automóvel para estar ao serviço da Administração Regional de Saúde.
Com o investimento, avaliado em cerca de 5.000 euros, os profissionais de 
saúde afetos à unidade podem usar estes meios de transporte nas saídas 
para apoios domiciliários a doentes, ajudando igualmente a evitar que as 
pessoas se desloquem tanto à unidade de saúde, fator ainda mais impor-
tante em altura de pandemia.
Este serviço - que inclui entrega de medicamentos, mudanças de pensos 
ou acompanhamento de doentes - fazia uma média de 380 visitas por mês.

Sanidade animal

serviÇos aDaptaDos
para garantir
boa resposta

autarquia compra
camas hospitalares
Em articulação com as autoridades de saúde, o Muni-
cípio de Faro adquiriu, em abril, 100 camas hospita-
lares para apoio à resposta de retaguarda às comuni-
dades para aliviar as unidades de saúde. Nessa fase mais 
aguda, o Pavilhão Municipal da Penha e o Pavilhão do S. 
C. Farense estavam em prontidão para a necessidade de 
acolher doentes. Com a compra destas camas e colchões, 
mais os trabalhos e limpezas nos ginásios, a aquisição 
de tenda e atrelado para hospital de campanha e equi-
pamentos de extinção de fogo, o Município investiu 
65.300 euros.

quartel com novos equipamentos De lavanDaria
O Município de Faro, com o objetivo de me-
lhorar as condições operacionais do quartel, ad-
quiriu para o Corpo de Bombeiros Sapadores, 

máquinas profissionais para lavagem, secagem 
e higienização dos equipamentos de proteção 
individual. Os aparelhos adquiridos permitem  

também higienizar equipamentos de 
proteção respiratória. O investimento 
foi de 23.000 euros.

visto Do tribunal De contas permite avanÇo
Da obra Do centro De recolha oficial

A construção do Centro de Recolha Oficial (CRO) Animal de 
Faro está prestes a arrancar, depois de o Município de Faro 
ter recebido, em dezembro passado, o visto do Tribunal de 
Contas para a adjudicação da empreitada. A obra, adjudicada 
à empresa Rui Vilaça Pinheiro, Lda, por cerca de 1,1 milhões 
de euros, conta com um prazo de execução de 455 dias.
O equipamento vai ficar edificado numa  área isolada em re-
lação 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 
abandonados 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 quarentena, 
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 
administrativas e de tratamento e medicina veterinária.
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APOIOS AO ASSOCIATIVISMO LOCAL:
município injeta VALOR RECORDE DE 1,9 milhÕes

apoioS ao aSSociaTiViSmo | oBiTuário

oBiTuário

Num ano de dificuldades acrescidas para quase 
todos, também o movimento associativo me-
receu por parte da Câmara uma atenção es-
pecial. Para além dos apoios regulamentados, 
que ascenderam a 861.770 euros, a situação 
pandémica obrigou a um esforço adicional de 
1.012.862 euros, entregues em apoios ex-
traordinários às coletividades sociais, cul-
turais, desportivas e juvenis. O investimento, 
inédito na história recente da autarquia e in-
tegralmente já pago a todos, atingiu assim os 
1,9 milhões de euros.
No que diz respeito ao desenvolvimento 
social, a autarquia ajudou a rede concelhia 
com 226.594 euros em apoios regulamen-
tados. Para além disto, e porque os tempos exi-
giram medidas extraordinárias, foram ainda 
carreadas para as instituições sociais verbas 
de 420.719 euros. No total, só para o sector 

social, o Município investiu 647.313 euros.
Em matéria de associativismo desportivo e ju-
venil, aprovaram-se candidaturas no âmbito do 
apoio regulamentado que chegaram ao mon-
tante de 398.712 euros, a que se somaram 
267.522 euros atribuídos extraordinariamente 
aos clubes e associações. No total, o Município 
reservou para o Desporto e Juventude um valor 
inédito de 666.234 euros. 
Quanto às candidaturas culturais, o apoio fi-
nanceiro regulamentado aprovado foi de 
236.464 euros. Paralelamente, foram ainda 
aprovados e integralmente pagos 324.621 
euros, distribuídos extraordinariamente pela 
indústria criativa e agentes culturais mos 
apoios pontuais e programas de apoio de con-
tingência ao sector cultural. Para a cultura, in-
vestiram-se assim 561.034 euros, para mitigar 
as enormes dificuldades que o sector atravessa. 

anTero Salazar d’eça – arquiteto há muito 
radicado Faro e antigo piloto de automóveis, foi 
um dos pioneiros dos ralis no Algarve. Faleceu aos 
82 anos no dia 21 de janeiro.

rafael correia – jornalista e homem da rádio, 
nasceu em Santa Bárbara de Nexe. Trabalhou na 
BBC em Inglaterra e França entre 1972 e 1974, 
tendo depois entrado na Emissora Nacional como 
jornalista. Na década de 1980, já na Antena 1, foi 
autor do premiado programa Lugar ao Sul, em que 
percorria Portugal falando com as gentes sobre os 
costumes, os usos, num retrato do país, criando um 
importante arquivo sonoro. Faleceu a 6 de março, 
com 82 anos de idade.

JoSé luz SanToS - comunicador e dirigente as-
sociativo, faleceu aos 84 anos no dia 20 de março. 
Foi sócio fundador da Cooperativa de Consumo 
Popular de Faro - COOPPOFA, da CÍVIS – Asso-
ciação para o Aprofundamento da Cidadania e do 
Círculo Teixeira Gomes – Associação pelo Algarve.

JoSé zamBuJal – jornalista, professor, fotógrafo, 
copy writer, produtor, promotor de concertos, ma-
nager e agente de artistas, com destaque para Ce-
sária Évora, guionista e viajante. Faleceu no dia 7 
de maio, após luta contra doença cancerígena aos 
60 anos de idade.

rodriGo Burnay – jornalista especializado na área 
da economia e dos fundos da União Europeus. Natural de 
Lisboa, radicou-se em Faro muito novo, onde colaborou 
com diversos títulos da comunicação social nacional e 
regional. Morreu, aos 54 anos, no dia 20 de junho.

luíS BapTiSTa – antigo presidente e vice presidente 
do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa 
de Futebol, nos anos 90. Foi ainda dirigente do Sporting 
Clube Farense. Faleceu em Faro aos 64 anos de idade.

JacQueS pereira – futebolista algarvio campeão na-
cional em 1985 e vencedor da Taça de Portugal em 1984 
defendendo as cores do Futebol Clube do Porto. Repre-
sentou o Sporting Clube Farense entre os anos de 1973 
e 1976. Faleceu a 3 de novembro com 65 anos. 

JoSé anTónio inVerno amaral – primeiro piloto 
algarvio a sagrar-se campeão nacional de ralis, faleceu 
com 68 anos de doença prolongada no dia 19 de de-
zembro.

fernando dourado de almeida – autarca, diri-
gente associativo e homem de cultura, faleceu a 19 de 
dezembro com 79 anos de idade. 

JoÃo pinTo diaS pireS – empresário da construção 
civil, dirigente associativo, autarca e declamador. Me-
dalha de ouro da cidade em 1992 e Comendador de 
Mérito Industrial desde 2010. Faleceu no dia 22 de de-
zembro, com 95 anos de idade. 
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Autarquia continua a abater 
dívida e garante pagamentos a 
tempo e horas

Apesar dos constrangimentos pro-
vocados pela pandemia, a Câmara 
manteve, em 2020, a performance 
de recuperação. A execução finan-
ceira da despesa foi de 39.921.100,66 
euros (76,36%) e a da receita foi de 
44.899.243,07 euros (96,72 %), regis-
tando-se um saldo global positivo de 
4.978.142,41 euros. 
Já a dívida de médio e longo prazo do 
Município diminuiu em cerca de 2,1 
milhões de euros, fixando-se no valor 
global de 15.274.124,85 de euros. Isto 
significa que o Município abateu, nos 
últimos 8 anos, perto de 30 milhões 
de euros de dívida de médio e longo 
prazo. Atualmente, a dívida total é de 
16.246.532,26 euros.
Também o prazo médio de pagamento 
está agora ao nível do melhor que se 
pratica no País. Hoje, a Câmara paga 
em 6 dias (em rigor, 6,4 dias) quando, 
há 10 anos, este prazo atingia impen-
sáveis 380 dias.
Segundo o presidente Rogério Ba-
calhau, que desde 2009 detém o pelouro 
financeiro da autarquia (2009/2013 
como vice-presidente), os resultados 
positivos traduzem “a boa execução 
das receitas municipais e uma gestão 
rigorosa e preventiva, que permite ga-
rantir a credibilidade da Câmara e a 
sustentabilidade das suas contas”. Estes 
resultados, assegura, “vão permitir nos 
próximos anos alavancar os muitos in-
vestimentos projetados e assegurar um 
apoio excecional às famílias, empresas 
e coletividades do concelho, tão preju-
dicadas com a atual crise”.

receita estável
A autarquia recolheu, em 2020, pouco mais de 
7 milhões de euros em receitas relativas a Im-
posto Municipal sobre Transações Onerosas de 
Imóveis (IMT), cerca de um milhão menos do 
que 2019 e 2018.
Já relativamente ao Imposto Único de Circulação 
(IUC), as receitas mantêm-se nas mesmas cifras 
que em anos anteriores: 2.28M€ em 2020, contra 
2.23M€ em 2019 e 2,14M€ em 2018. No ano 
passado, a Câmara recolheu igualmente 3,49M€ 
de Derrama, face a 2,40M€ em 2019 e 2,46 M€ 
em 2018.

Despesas para apoio
à comuniDaDe
Em 10 anos, a CMF passou de uma situação fi-
nanceira péssima para boa, em consequência de 
um trabalho intenso de gestão, executando uma 
profunda reforma organizacional e financeira. 
Em resultado disso, a autarquia reforçou a tónica 
na despesa reprodutiva, que gera mais valias 
para a comunidade e alavanca a atratividade 
do concelho. Assim, continua a subir o investi-
mento nas freguesias, em particular em áreas 
como a educação, transportes e ação social. 

EM ANO DE PANDEMIA,
cÂmara mantém
recuperaÇão

RECEITA COBRADA
54.501.763,34€

DESPESA - AQUISIÇÕES E SERVIÇOS
9.265.536,87€

DESPESA - TOTAL FATURADO
43.282.433,89€

TRANSFERÊNCIAS
7.753.819,68€

evoluÇão Da DíviDa total*

*valor estimaDo De acorDo com o pocal
(PLANO OFICIAL DE CONTABILIDADE DAS AUTARQUIAS LOCAIS)

A Polis Litoral Ria Formosa lançou, no dia 
28 de dezembro, mais um concurso público 
para empreitada da nova ponte de acesso 
à Praia de Faro. Depois dos três concursos 
anteriores terem sido encerrados por falta 
de propostas, o valor base deste quarto 
concurso, que decorre até 11 de Fevereiro, 
sobe de 3,5 para 4,9 milhões de euros 

graças a nova injeção financeira da autarquia. A 
maior parte do financiamento da obra, da respon-
sabilidade da Polis e da tutela, é assim assegurada 
pelo Município de Faro. O tabuleiro da ponte vai 
acolher duas faixas para circulação automóvel, 
permitindo acesso de transportes coletivos à 
Praia de Faro, contemplando ainda dois passeios 
pedonais, um deles ciclável.

novo concurso para ponte Da praia De faro

Última hora

*

*
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Presidente da Câmara faz o balanço
de um ano atípico e apresenta metas para o corrente 
ano, que espera que venha a ser o
“ano da recuperação da trajetória de crescimento”.

rogério bacalhau
fecha 2020
e projeta 2021

Qual é a situação financeira do Município 
e de que forma é que a situação pandémica 
a impactou?
Foi um ano atípico para todos. Mas, depois de 
anos de recuperação do equilíbrio financeiro, 
a autarquia é hoje um agente público estável. 
O nosso endividamento está perfeitamente 
adequado à dimensão e estrutura orçamental 
da autarquia e isso é atestado por entidades 
externas independentes. Isto permitiu que 
chegássemos a este momento com disponi-
bilidade financeira para acorrer às principais 
dificuldades da economia e para tentar lançar 
desde já o processo de recuperação financeira 
do concelho.
A situação de crise de pandemia afetou os 
projetos da autarquia?
Essencialmente tivemos que recentrar as 
nossas prioridades e procurar acorrer às neces-
sidades provocadas por um surto pandémico 
para o qual ninguém estava preparado. E por 
isso, durante alguns meses o nosso foco esteve 
no acompanhamento da designada “linha da 
frente” de combate ao vírus e, depois, no apoio 
às populações, ajudando o Estado nas suas 
responsabilidades e assumindo funções in-

teiramente novas, no âmbito da proteção civil, 
da saúde, da segurança e da assistência social. 
É uma questão de nos organizarmos e damos 
conta do recado. 
Ainda assim, que intervenções pode des-
tacar?
Com todas as condicionantes, conseguimos 
fazer intervenções importantes na cidade e fre-
guesias. Continuámos a recuperar a rede viária, 
com quilómetros de novas estradas, novas ro-
tundas e demos um grande impulso no capítulo 
da mobilidade suave, abrindo novas ciclovias e 
melhorando percursos. A edificação do parque 
de campismo está na reta final, o crematório é 
uma realidade, as escolas foram melhoradas, a 
FAGAR investiu na melhoria da sua prestação 
e pensamos que, de um modo geral, estamos 
um pouco melhor do que estávamos no final 
do ano passado. No mais, destacaria o intenso 
trabalho de preparação das grandes emprei-
tadas que aí vêm: Centro de Recolha Oficial de 
Animais, Mata do Liceu, Alameda João de Deus 
e Centro Cultural da Bordeira e, ainda, o que 
preparámos para a frente ribeirinha, que nos 
próximos anos será reconvertida, entre a es-
tação de comboios e o largo de São Francisco.

Depois de um ano que provocou sérias dificul-
dades à economia do concelho e da região, o 
que é que os empresários e a população podem 
esperar do Município para 2021?
Faro fecha 2020 sob o signo da estabilização. 
Em 2021, o que queremos é atuar no tecido so-
cioeconómico para que possamos retomar a tra-
jetória de crescimento que vínhamos trilhando 
no período pré-covid. Pela nossa parte, sa-
bemos o que temos que fazer. Por um lado, é in-
dispensável estimular a atividade económica e 
as empresas, para que os postos de trabalho não 
se percam. Nesse sentido isentámos de derrama 
muitas pequenas e médias empresas. Por outro 
lado, baixámos novamente o IMI procurando 
que em 2021 cerca de 1 milhão de euros vá 
para a economia das famílias.
Finalmente, continuaremos a injetar recursos 
na execução de obras públicas que são impor-
tantes para dar dinâmica económica e tornar 
o concelho mais aprazível. No mais, a Câmara 
estará determinada a apoiar os sectores chave 
da nossa gestão: a educação, a ação social, a 
cultura e a recriação de um urbanismo de qua-
lidade que projete para o futuro as aspirações 
da comunidade.

Perante um balanço muito positivo da cam-
panha de Natal “Faro. Somos Todos”, o Mu-
nicípio e as associações parceiras decidiram 
estender esta iniciativa até ao próximo dia 30 
de abril. De 24 de novembro a 6 de janeiro, de 
acordo com os dados apurados, circularam 
mais de 2 milhões de euros pelos 270 estabele-
cimentos aderentes a esta campanha em todo 

Campanha já fez circular mais de 2 milhões de euros nos estabelecimentos aderentes
o concelho. Durante esse período, foram reali-
zados 5 sorteios, num investimento da autarquia 
de 60 mil euros, que foram novamente injetados 
nos estabelecimentos aderentes. Com este pro-
longamento da campanha, serão realizados mais 
oito sorteios, que passarão a quinzenais, no valor 
de 10 mil euros em vouchers cada um. 
“Esta iniciativa veio atenuar os efeitos da crise no 

comércio tradicional e na restauração do concelho 
e veio devolver alguma esperança às famílias, 
pelo que faz sentido tentar prolongá-la, num es-
forço acrescido do Município, para tentar fazer 
face às dificuldades impostas pela pandemia, que 
se vão continuar a fazer sentir ao longo dos pró-
ximos meses”, explicou o presidente da Câmara, 
Rogério Bacalhau.

“FARO. SOMOS TODOS” continua até abril


