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FINANÇAS 
E PATRIMÓNIO

Venda de parcelas de terreno 
para equipamentos e para 
implantação de uma bomba de 
combustível.
Receita -  1.100.000,00 euros

Redução da dívida
Redução da dívida de curto prazo em cerca de 
1,8 milhões de euros.

Fusão das empresas municipais
Fusão das empresas municipais Mercado 
Municipal, AmbiFaro e Teatro das Figuras quase 
concluída.

Plano de reequilíbrio
Aprovado pelo Governo a 28 de maio.

CAMINHANDO E RESISTINDO

O ano de 2011 não foi fácil. E 2012 não se perspetiva 

muito melhor, como todos sabemos e sentimos.

A Câmara Municipal vive tempos difíceis: com menos 

transferências do Estado, com muitas dívidas antigas 

por pagar e com muitas necessidades no Concelho. 

Temos que ter uma gestão muito rigorosa nas despesas, mas temos também que 

saber fazer investimentos essenciais.

Apesar deste contexto em 2011, conseguimos no essencial o seguinte:

- Reduzir as despesas correntes de funcionamento dos serviços;

- Acordo com os bancos para um empréstimo com vista a resolver cerca 

de metade das dívidas antigas;

- Conseguimos inaugurar a ampliação da Escola de Vale Carneiros, 

arrancar com a obra da nova Escola da Lejana e ver aprovadas as 

candidaturas para a nova Escola de Estoi e para a ampliação de uma em 

Santa Bárbara de Nexe;

- Prosseguiram as obras (do Estado) na Variante Norte e nas Escolas 

Secundárias João de Deus (antigo Liceu) e Tomás Cabreira;

- Estão em marcha acelerada as obras de águas e esgotos no interior do 

Concelho, essencialmente nas freguesias de Santa Bárbara de Nexe, 

Estoi e Conceição.

- Criaram-se Parques de Lazer e de exercício físico em todas as 

freguesias, com destaque para o da Horta das Figuras, no novo relvado;

- Acordou-se com o Governo o financiamento da construção de uma 

centena de fogos no Montenegro para habitação social;

- Consolidaram-se novos espaços comerciais na cidade e na Ilha de 

Faro;

- A praia da Ilha da Culatra passou a ter barco no período balnear;

- Produzimos novos eventos de animação: Festival Vila Adentro, Faro 

Mostra, Carnaval, entre outros que valorizam o orgulho próprio dos 

farenses.

Para o que Faro precisa, isto é pouco, no entanto as condições financeiras não 

nos permitem fazer mais despesa do que as receitas aconselham.

As tentativas de alienar património nos tempos que correm, não geram os 

negócios desejados.

Esta é a gestão mais responsável e adequada aos tempos de correm.

Contamos que arrumada a casa, quando a crise começar a afastar-se de nós, 

Faro terá condições de dar o salto em frente, como todos nós desejamos e 

merecemos.

Desejo a todos um Ano Novo de 2012 com melhores êxitos e mais 

alegrias.

É disso que precisamos

José Macário Correia
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117.º Aniversário do Museu Municipal
4 de março - Entradas grátis e espetáculo de fado e poesia

Festival Adentro
Músicas do Mundo trouxe milhares 
a Faro

II Edição 
Carnaval Faro
Tema “Comunidades”

Marchas Populares
24 de junho - Pontinha
Esta iniciativa pretende recuperar 
a tradição das marchas em Faro. 

CULTURA, 
ANIMAÇÃO
E PROMOÇÃO

Exposição 30 anos 
do Motoclube de Faro
Museu Municipal

Homenagem ao artista farense”
Rosário da Silva
“

“O Meu Bairro” 
Galeria Trem - Exposição
Isidoro Augusto 

“100 anos da institucionalização do Turismo”
Museu Regional

“O Anel do Nibelungo” 
Galeria Trem - Exposição
Pedro Leal Filipe 

1
1

2

2

3

3

4
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Cinema Entrelinhas
Novo projeto da Biblioteca 
Municipal, cofinanciado pela 
Fundação Calouste Gulbenkian.

Objetivo: promover o gosto pela 
leitura junto do público adoles-
cente e jovem adulto, este 
projeto alia a literatura ao 
cinema, com um variado leque 
de ações. 

Desenhos e novo livro 
de António Ramos 
Rosa
Março - Biblioteca Municipal - 
“Rostos da Escrita” - exposição 
de desenho de António Ramos 
Rosa e apresentação do seu 
novo livro “Prosas seguidas de 
Diálogos”.

Projeto “Movimenta-te 
Trajetórias de Programação 
Cultural em Rede”. Promoção do 
trabalho em rede, no que toca à 
programação de espaços na 
área das artes performativas, e 
que conta com cofinanciamento 
por parte do QREN – POAlgarve 
21.

Jornadas Europeias 
do Património sob o 
lema “Património e 
Paisagem Urbana”
23 a 25 de setembro - O 
Município associou-se com a 
exposição “7décadasup” e um 
Passeio Noturno com atuações e 
performances.

Carnaval Infantil
Participação de 2165 crianças do ensino pré-escolar

V Festival de Órgão
Cerca de 1000 pessoas 
assistiram nas Igrejas da Sé 
e do Carmo aos 4 concertos.

Noite dos Museus e 
Dia Internacional dos 
Museus
14 e 18 de maio

Mostra de Cinema 
em Estoi
Ante-estreia do documentário 
“Estoi em Festa”.

Faro Mostra - Feira de 

Associações Culturais e de 
Solidariedade do Concelho 
7 a 10 de setembro - Jardim 
Manuel Bivar.

I Festival da Água
3 a 5 de junho - Estoi 

Palestras no Museu
Integradas nas celebrações do 
Centenário do Turismo em 
Portugal (Museu Regional do 
Algarve - outubro e novembro).

Carta do Património 
do concelho 
Apresentação dos trabalhos já 
realizados. Levantamento e 
inventário de cerca de 530 
estruturas nas 6 freguesias.

12.ª Conferência 
Internacional da 
Criatividade e 
Inovação
14 a 17 de setembro
 Teatro das Figuras 

Projeto SOS Azulejo
Maio - Exposição de trabalhos 
dos alunos do Agrupamento 
Vertical de Escolas Dr. Joaquim 
de Magalhães

Concerto de Ano Novo
16 de janeiro 
Igreja da Sé



Faro alia-se a agências 
de viagens
Encontro com representantes das 
agências de viagens para 
preparação de protocolo com vista 
à difusão do nosso património 
histórico.

Dia Mundial do Turismo 
27 de setembro - Descontos e 
ofertas em mais de 50 lojas da 
Baixa da Cidade e em atividades 
náuticas ou de natureza através 
do passaporte turístico criado pela 
autarquia.

Faro na FITUR 
19 a 23 de janeiro -  Madrid. 
Foram estabelecidos contactos 
com operadores internacionais 
para atrair potenciais investidores 
e visitantes.

Faro na BTL 
Bolsa de Turismo de Lisboa para 
expandir as suas potencialidades 
na maior feira de turismo do país. 

turismo
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Festas do Concelho 
com artistas locais

Cineclube - Nova sede
A funcionar desde janeiro num 
espaço cedido pela Autarquia.

XXX Encontro de 
Charolas da Cidade 
de Faro
9 de janeiro - 11 grupos

“O Brinquedos de 
Plástico em Portugal” 
Fevereiro a maio
Exposição no Museu Regional

Cedências e comodatos

Centro de Estudos Ossonobenses Honorato da Silva Santos 
(sedes da Civis e Agecal)

Arquente - Associação Cultural

ALFA - Associação Livre de Fotógrafos do Algarve

LAMA - Laboratórios de Artes e Média do Algarve 

ELOS Clube de Faro

Associação de Designers do Sul
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PLANEAMENTO 
E ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO

Estudo de Conjunto de Alto Rodes
Aqui ficam definidas as cérceas máximas e 
alinhamentos das edificações do quarteirão que as 
novas edificações ou ampliações devem respeitar.

Plano de Urbanização 
do Vale da Amoreira
Este instrumento de gestão do 
território estabelece as regras e 
os critérios de ordenamento e 
gestão urbanística desta zona 
mediante os objetivos determi-
nados no regulamento.

Definição da primeira 
Área de Reabilitação 
Urbana - ARU
O Gabinete de Apoio à 
Reabilitação Urbana (GARU) 
definiu a primeira ARU no 
núcleo histórico - Vila Adentro. 
As ARU são áreas definidas 
pelos municípios que, em 
virtude da insuficiência, 
degradação ou antiguidade dos 
edifícios ou dos restantes 
espaços urbanos e verdes de 
utilização coletiva, justificam 
uma intervenção integrada.

Estudo de Conjunto do 
Quarteirão entre a 
estrada de São Luís e a 
Avenida Cidade de 
Hayward
Foi aprovado o estudo para esta 
área. Um instrumento que vem 
agilizar o processo de gestão 
urbanística viabilizando os 
investimentos de particulares 
numa época de grandes dificulda-
des financeiras.

PDM - supressão do 
corredor ferroviário
Aprovada alteração ao Plano 
Director Municipal que procede à 
supressão do corredor ferroviário 
a norte da cidade.

Toponímia
Atribuição de 45 novos topónimos 
entre os quais 9 na Ilha da Culatra.

7
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Variante Norte
2011 ficou marcado por um grande avanço no lanço da 
Variante Norte a Faro. O objetivo é a continuação e 
conclusão da atual Variante à EN125 na Cidade de Faro, 
apresentando um traçado totalmente novo com 2.535m.

MOBILIDADE E
ESTACIONAMENTO

1

4

2

5

3

6 7

Dia Sem Carros 
assinalado no Centro histórico de Faro

Cais novos no Farol e Culatra

Ecovia Ramalhete / Aeroporto

Veículos abandonados
Adjudicação de serviços de remoção, depósito 
e demolição de veículos abandonados na via 
pública. 240 veículos removidos (estaleiro do 
cais comercial e via pública). 182 processos 
iniciados.

1

2

3

4

Caminho de Vale da Mó
(Conceição de Faro)

Sinalética Rural
Colocados 76 sinais

Sinalética Culatra
Colocação de sinalética direcional

5

6

7

Rua Rocheta Cassiano
Gambelas 

Horta da Areia 
Arruamentos

Rua Santos Fonseca

pavimentações

Bairro Cabecinha ligado à 
Rua Jornal Correio do Sul

Rua Brites de Almeida 
e Largo Pé da Cruz
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Dia Mundial da Água e Dia 
Mundial da Floresta
A autarquia com diversos parceiros 
assinalou a 21 de março o Dia Mundial da 
Água e da Floresta com diversas atividades 
dirigidas aos alunos do primeiro ciclo do 
ensino básico. 

Protocolo - Recifes Culatra
Aprovação do contrato para os estudos de 
localização dos recifes artificiais.

AMBIENTE

Fagar deu início à execução 
das redes de água e sanea-
mento - Bordeira, Bela Curral, 
Chaveca 
A empreitada correspondente às áreas 7, 
8, 9 e 10 e tem como prazo de execução 
730 dias.
Estas vão servir as seguintes povoações: 
Quinta das Raposeiras; Agostos; Bordeira; 
Telheiro; Lagos e Relvas; Barros; Chaveca; 
Pé do Outeiro; Caliços; Bela-Curral; Brejo; 
Pereiro; Vale de El-Rei e Joinal, estiman-
do-se a adesão de 1500 novos clientes de 
água e 800 de saneamento.
Valor da empreitada: 6.501.428,44€

Limpar a Ria
Realizou-se a 19 de março a ação 
ecológica “Limpar a Ria Formosa” com o 
objetivo de sensibilizar para o respeito e 
responsabilidade de todos perante o 
ambiente e a natureza.

Iluminação - Colégio do Alto

Câmara ofereceu floreiras
Oferta de 250 floreiras que haviam sido 
adquiridas em 2003 e nunca utilizadas.

1000 árvores 
plantadas em Faro
Assinalou-se de 21 a 27 de março a 
Semana da Primavera Biológica com a 
plantação de 1000 árvores oferecidas pela 
Fundação Floresta Unida. A iniciativa contou 
ainda com o apoio da Fagar.

FARO 2011 UM ANO EM BALANÇO

Adesão ao Pacto dos 
Autarcas
Numa cerimónia realizada a 29 de 
novembro em Bruxelas, a Câmara 
Municipal assinou o compromisso 
para a criação de uma estratégia 
em prol da energia e do desenvol-
vimento sustentável aderindo ao 
Pacto de Autarcas (iniciativa da 
Comissão Europeia na luta contra 
o aquecimento global).
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Remodelação da 
Escola Tomás Cabreira 
(obra do Estado)

Remodelação do antigo 
Liceu - Escola João de Deus 
(obra do Estado)

EDUCAÇÃO

Ampliação da Escola E.B.1 n.º5 

(Vale Carneiros)
Inaugurada a 7 de setembro. Mais duas salas 
de aula, uma sala de professores e uma 
biblioteca.

Creche Bela Infância 
Nova creche em Gambelas. Projeto de 
dois jovens empreendedores do concelho.

Equipamento Tecnológico 
para as escolas EB1 e jar-
dins de infância
Mais 114 novos computadores, 25 
quadros interativos e 14 impressoras.

Bolsas de estudos
Atribuição de 16 bolsas destinadas 
a alunos do ensino secundário e 
superior para o ano letivo 
2011/2012.

Culatra - transferência dos 
alunos para Faro
O ano letivo de 2010/2011 marcou a 
transferência de muitos alunos da ilha para 
escolas no concelho a que pertencem.

Dia da Europa
A Câmara Municipal e a CCDR 
Algarve, assinalaram no dia 9 
de maio, o Dia da Europa com 
várias iniciativas no Jardim 
Manuel Bivar e na Alameda.

Culatra - Biblioteca 
Escolar
Inauguração da biblioteca 
escolar a 19 de julho.

Projeto Enlaces II
Exposição no Museu 
Municipal
Exposição de trabalhos 
realizados pelos alunos dos 
Agrupamentos Verticais de 
Escolas da Sé, Afonso III e Dr. 
Joaquim Magalhães no âmbito 
do Projeto Enlaces II.

Receção ao professor 
e prémios de mérito
A 15 de setembro no Teatro 
Lethes foram homenageados 27 
professores aposentados e, pela 
primeira vez, distinguidos 45 
alunos de todos os níveis de 
ensino que se destacaram no 
ano letivo de 2010/2011.
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Mercadinhos Sociais
Trata-se da dinamização de um 
ciclo de Feiras Sociais, com vista 
à promoção e divulgação das 
respostas e recursos sociais 
promovidos pelas entidades 
locais e fomento de iniciativas de 
angariação de receitas. Em 2011 
realizaram-se 4 encontros.

AÇÃO SOCIAL

Nova Creche e Jardim 
de Infância em Santa 
Bárbara de Nexe
Inaugurada em abril oferece mais 
66 lugares em creche e 75 em 
jardim de infância. Obra do Centro 
Cultural e Paroquial de Santa 
Bárbara. 

Centro Comunitário 
de Estoi - novo lar e 
creche
Inaugurada em abril oferece 
mais 66 lugares em creche e 
30 em lar. Obra do Centro 
Cultural e Paroquial de São 
Martinho de Estoi. 

Nova Creche da 
Fundação António 
Silva Leal
Inaugurado a 28 de setembro 
este equipamento de cariz social 
da Fundação António Silva Leal 
permite a disponibilização de 
mais 48 lugares em creche. 

Horta Social
Em julho foi inaugurada a 
primeira Horta Social de Faro. 
Dos 8 talhões disponíveis, 5 
foram entregues a famílias e 3 
a instituições de solidariedade 
social, após candidatura dos 
interessados.

Banco Local de 
Voluntariado
Apresentação à comunidade no 
dia 28 de novembro através de 
um seminário subordinado ao 
tema: Cidadania e 
Responsabilidade Social.

Apoio às micro-empresas
A autarquia assinou um Acordo de 
Cooperação pelo Empreendedorismo com o 
Millenium bcp com o objetivo de estimular o 
investimento empresarial no concelho 
recorrendo a sistemas de micro-crédito.

IHRU - 
Colaboração com o Instituto da Habitação 
e da Reabilitação Urbana - IHRU para a 
edificação de habitação para os realoja-
mentos da Praia de Faro. 

Assinatura de Acordo de Protocolo de Cooperação 
entre o município, o Teatro Municipal e a 
Associação Portuguesa de Famílias 
Numerosas. Conjunto de benefíci-
os/descontos em atividades culturais, 
desportivas ou recreativas.

Cedências e comodatos
ATAF - Associação dos Trabalhadores 
Autárquicos e Faro
UGT - União Geral de Trabalhadores
CIMAAL - Centro de Informação Mediação 
e Arbitragem de Consumo do Algarve

Roteiros Solidários
Iniciativa de valorização da comunicação 
entre as Instituições do concelho que operam 
na área social. Ciclo de circuitos inter-
institucionais que têm por objetivo estimular 
o conhecimento e fomentar o diálogo e a 
articulação estreita entre as mesmas.

Dia dos Vizinhos
28 de maio - Atalaia
Objetivo: juntar pessoas do mesmo bairro 
para uma confraternização entre vizinhos 
celebrando os valores da proximidade, 
solidariedade, fraternidade e tolerância 
entre todos. 
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Faro Ativo - Feira de Desporto e Juventude
Parque de Lazer das Figuras 
(palco central do evento)
. 5 200 Participantes nas atividades
. 4 000 Espetadores
. 25 Expositores
. 40 Parceiros

DESPORTO E
JUVENTUDE

Decathlon (privado)

Campo de Padel (privado)

Parque de Lazer das Figuras

Polidesportivo do Patacão 
Inaugurado a 26 de março

Parques Biossaudáveis Instalação 

de equipamentos de manutenção física em 
todo o concelho para a prática desportiva 
gratuita ao ar livre

II Maratona do Algarve
9 de outubro

1

1

2

2

3

4

5

XII Marcha 
Corrida da Ria Formosa
3 de abril

41.º Prémio dos Reis 
Atletismo
8 de janeiro

Clube Equestre 
Equipamento para a prática de 
hipismo, escola de equitação e 
espaços de lazer.

(privado) Faro a pedalar
Iniciativa da autarquia com o 
clube Altimetria

3

4

5
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Dia da Juventude 
12 de ggosto
Esteve presente o Secretário de 
Estado do Desporto e Juventude, 
Alexandre Mestre. Dia marcado 
pela apresentação do Plano 
Municipal da Juventude e da 
Estação Náutica da Ria Formosa.

II Encontro de 
Autocaravanismo - 
Estoi 
Integrado no encontro foi 
inaugurada a área de serviço 
para a autocaravanas.

Faro a Andar 
Oito caminhadas por todo o 
concelho tendo-se registado a 
participação de mais de 1050 
pessoas.

Cedências e comodatos
Clube de Surf de Faro 
. Cedência de espaço na Praia de Faro e 
utilização das instalações do Centro Náutico
Associação de Atletismo do Algarve 
. Posto Médico da Pista de Atletismo
Clube de Petanca de Faro
. Cedência de espaços na Penha

Aqui Há Praia
Nova concessão do bar no 
Centro Náutico da Praia de Faro

Associação Desportiva Geração de 
Génios 
. Cedência de espaço no Campo de Futebol 
do Complexo Desportivo da Penha
União de Karate do Algarve
. Cedência de espaço

Youth For Exchange and Understanding
. Cedência de espaço
Associação de Boxe do Algarve
. Cedência de espaço
Real Amizade Farense
. Cedência de espaço

Instalações da Cruz 
Vermelha na Culatra 
inauguradas em junho no 
âmbito do Contrato Local de 
Desenvolvimento Social. Na 
ocasião prestaram Juramento 
de Compromisso de Honra 40 
voluntários da Cruz 
Vermelha.

13

Coletes salvação
Entrega de 308 coletes de 
salvação aos tripulantes de 
134 embarcações que têm a 
sua atividade sediada no 
concelho. Objetivo promover 
as condições de segurança 
dos pescadores. 
Investimento de 20.000 
cofinanciado em 90% pelo 
programa PROMAR e a sua 
distribuição obedeceu à 
celebração de protocolos com 
a Associação VIVMAR, 
APRAFA, Associação de 
Moradores da Ilha da Culatra e 
Associação de Moradores do 
Núcleo dos Hangares.

Videovigilância
A autarquia assinou um protocolo 
com a Polícia de Segurança Pública 
com vista à implementação de um 
sistema de videovigilância rodoviária 
na cidade. Neste momento estão já a 
funcionar 11 câmaras o que repre-
senta um investimento de 94.000 
euros.

Dia Internacional da 
Proteção Civil 
Março 
A iniciativa realizou-se pela 
primeira vez e contou com uma 
mostra de meios e recursos dos 
agentes de proteção civil que 
operam no concelho.

Viatura de combate a 
incêndios urbanos
Reforço do equipamento da 
FOCON.

PROTEÇÃO 
CIVIL E 
SEGURANÇA
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COOPERAÇÃO, 
GEMINAÇÕES 
E RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS

Visita oficial à Argentina
Visita à Argentina em maio. O principal 
objetivo foi o estreitamento dos laços com a 
comunidade com raízes farenses.

Projeto Europeu Med-
Technopolis
A autarquia aderiu em janeiro ao Projeto 
MED-Technopolis que tem como objetivo a 
criação de uma rede de infraestruturas de 
interface tecnológico em países do sul da 
Europa. Faro concorre com o desenvolvi-
mento do Pólo Tecnológico Internacional do 
Algarve (PTIA) a implementar em 
Gambelas.

Consulados do 
Brasil e Angola em Faro
Faro reafirma a sua capitalidade. 
Foram inaugurados os consulados 
gerais de Angola e do Brasil

Autarcas do Brasil
De 7 a 11 de novembro recebemos o 10.º 
Seminário Binacional de Gestão Pública 
Municipal organizado pelo Instituto 
Ambiental BIOSFERA e Tordesilhas 
Participações e Eventos com o apoio da 
Câmara Municipal. 
O encontro contou com a presença de 
entidades brasileiras (prefeitos, secretários 
municipais e estaduais, parlamentares e 
outras autoridades).

Baú Encantado
Crianças da Região Autónoma do Príncipe 
(República de São Tomé e Príncipe) 
receberam material pedagógico e de apoio 
ao estudo recolhido com o apoio do 
agrupamento de Escolas Dr. Joaquim 
Magalhães.

São Filipe
O Presidente da Câmara Municipal de São 
Filipe, Cabo Verde, esteve em visita oficial ao 
concelho durante 2 dias.

Na visita foi privilegiado o convívio com a 
comunidade cabo verdiana residente na 
freguesia da Conceição.

Carta de Intenções 
com província da Ucrânia
Faro recebeu uma Delegação da Região de 
Ivano-Frankivsk da Ucrânia, encabeçada 
pelo Governador e acompanhada pelo 
Embaixador da Ucrânia em Portugal. A 
delegação reuniu-se com vários empresári-
os e associações com o objetivo de 
estreitarem laços e de encontrarem pontos 
a trabalhar em conjunto com vista ao 
desenvolvimento das duas regiões.
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Visitas de Autarcas
Prosseguiram as visitas às obras e equipa-
mentos em curso no concelho.

Encontros com os munícipes
Realização de encontros com os munícipes 
para partilha de projetos, problemas e ideias 
para o desenvolvimento de Faro. 

FARO 2011 UM ANO EM BALANÇO
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Ciclo de conferências: Sentir 
o presente, pensar o futuro
Demos início a este ciclo de conferências 
com o objetivo de aproximar a autarquia 
dos cidadãos através de fóruns de debate 
sobre assuntos de interesse estratégico. A 
primeira conferência contou com a 
presença do Dr. Marques Mendes e a 
segunda com o Professor João de Deus 
Pinheiro. 

ATIVIDADE 
INSTITUCIONAL

Adesão à Maralgarve
Associação para a dinamização do conheci-
mento e da economia no mar no Algarve.

Adesão à RIACIM
Rede Ibero Americana de Cidades Médias

Comemorações do 25 de Abril Dia da Cidade




