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1. INTRODUÇÃO 

 

Nos termos da alínea e) do nº 2 do art.º 9º da Lei nº.75/2013 de 12 de Setembro na redação 

atual, e no âmbito das suas competências, o Presidente da União das Freguesias de Faro 

apresenta para apreciação da Assembleia de Freguesia, a informação escrita das atividades 

desenvolvidas pela União das Freguesias de Faro bem como da sua situação financeira no período 

compreendido entre 22 de dezembro de 2017 e 6 de abril de 2018, das quais sublinha as que 

considera mais relevantes. 
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2. ATIVIDADES COM MAIS RELEVO 

 

2.1. Passeio Fotográfico 

A União das Freguesias de Faro organizou, no dia 21 de janeiro, a partir das 9h30, um passeio 

fotográfico pelas ruas da cidade.  

Esta iniciativa, vocacionada para fotógrafos amadores, pretendeu promover o encontro de 

admiradores de fotografia, bem como encontrar, através de registo fotográfico, particularidades 

do património histórico, cultural, arquitetónico e ambiental existente no território da União das 

Freguesias de Faro (Sé e São Pedro). 

 

2.2. Representação na reunião de pré-apresentação do PDM – Plano 

Diretor Municipal de Faro 

No dia 25 de janeiro o presidente da União das Freguesias de Faro aceitou o convite e esteve 

presente no Salão Nobre do Município para assistir à apresentação pública da revisão do Plano 

Diretor Municipal de Faro e a debater e dar contributos para este plano. 

 

2.3. Participação no Congresso da ANAFRE 

Decorreu nos dias 26, 27 e 28 de janeiro, no pavilhão multiusos de Viseu o 16º Congresso da 

ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias - que contou com a presença oficial do presidente 

da União das Freguesias de Faro e do presidente da Assembleia de Freguesia. Neste encontro, 

estiveram, igualmente, presentes os vogais do executivo Jorge Pereira e Davide Alpestana. 

 

2.4. Apontamento do dia da Freguesia da Sé e entrega dos prémios 

do passeio Fotográfico 

Cerimónia de entrega dos prémios do VII Passeio Fotográfico da União das Freguesias de Faro que 

decorreu no dia 2 de fevereiro (Dia de Santa Maria) na centenária SRAF - Sociedade Recreativa 

Artística Farense e que contou com um momento musical a cargo da Associação de Fados do 

Algarve e com uma palestra do Prof. Doutor Jorge Carrega sobre as origens da Freguesia da Sé. 
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2.5. Concurso de Pesca Solidário “Sérgio Custodinho” 

A União das Freguesias de Faro realizou no dia 11 de fevereiro, com o apoio do Atlético Clube 

Pontense, o 5º Concurso de Pesca Solidário Sérgio Custodinho, que se desenrolou durante o 

período da manhã na Ilha do Farol. Os 40 quilos de pescado que resultaram desta competição 

foram entregues à Associação de Proteção à Rapariga e à Família. 

 

2.6. Organização da Sessão Pública “Faro sem fogos depende de 

todos” 

A União das Freguesias de Faro promoveu juntamente com os Bombeiros Sapadores de Faro, 

Proteção Civil e GNR uma sessão de esclarecimento que teve lugar no dia 15 de fevereiro, nas 

instalações da Associação Recreativa e Cultural do Rio Seco. O objetivo desta ação foi esclarecer 

os proprietários acerca dos seus direitos e deveres no âmbito da nova legislação de proteção às 

florestas. 

 

2.7. Candidatura da Ilha da Culatra às 7 Maravilhas à Mesa 

A União das Freguesias de Faro preparou uma candidatura da Ilha da Culatra às “7 Maravilhas à 

Mesa”. Esta iniciativa pretende promover as regiões, a autenticidade e a gastronomia portuguesa 

motivos que contribuem para a afirmação de Portugal enquanto destino turístico de referência. 

Esta será a sétima iniciativa do género realizada em Portugal para promover patrimónios que 

marcam a identidade nacional.  

Neste sentido, a União das Freguesias de Faro sensível às questões de afirmação territorial e à 

necessidade de vincar e promover a notoriedade, a atratividade e a identidade de Faro, aderiu a 

esta iniciativa e apresentou como candidata a Ilha da Culatra, apostando sobretudo na 

conjugação da identidade e da autenticidade de um povo, com o turismo de natureza que se pode 

usufruir na Ria Formosa aliada à gastronomia genuína algarvia proveniente de produtos 

endógenos da Ria Formosa e da costa algarvia. 

Organizada pela EIPWU, entidade detentora dos direitos exclusivos da marca das 7 maravilhas, 

esta iniciativa terá a sua final no dia 16 de Setembro, onde as 7 maravilhas à mesa serão 

escolhidas por votação direta da população portuguesa. 
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2.8. Apoio às vítimas do Tornado que assolou o concelho de Faro 

Uma equipa da União das Freguesias de Faro esteve no terreno na noite de 4 de março a ajudar as 

equipas da proteção civil na reposição da normalidade na cidade e no concelho, trabalhos estes 

que se prolongaram por mais três dias (ex: remoção de escombros, limpeza de bermas, apoio no 

pavilhão Desportivo da Penha).  

A União das Freguesias de Faro esteve, também, presente na visita que o Sr. Presidente da 

República fez a Faro para se inteirar dos estragos que a intempérie que assolou o nosso concelho. 

 

2.9. Representação na Reunião do Plano de Faro para a adaptação às 

Alterações Climáticas 

No dia 7 de março o presidente da União das Freguesias de Faro aceitou o convite e esteve 

presente no Salão Nobre do Município para debater e a dar contributos para a preparação do 

plano de Faro para a adaptação às alterações climáticas. 

 

2.10. Fórum Pensar Faro 

Assumindo o seu papel enquanto agente promotor do desenvolvimento local, a União de 

Freguesias de Faro organizou a 1ª edição do Fórum “Pensar Faro”, subordinado ao tema “A 

História e o Património Cultural de Faro”. Esta iniciativa decorreu nos dias 9 e 10 de março, no 

auditório da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve.  

Inserido no âmbito do Ano Europeu do Património Cultural – 2018, esta iniciativa contou com a 

participação de 16 oradores (professores, investigadores, gestores culturais e empresários) que 

abordaram diversas questões relacionadas com a história de Faro e a valorização e salvaguarda do 

seu património cultural. Desta forma promoveu-se um debate em torno de múltiplas questões 

relacionadas com o passado, o presente e o futuro da capital algarvia. 
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2.11. Representação na reunião de stakeholders sobre o Plano de 

Adaptação do Algarve às Alterações Climáticas 

O presidente da União das Freguesias de Faro foi convidado a participar na reunião de 

auscultação de stakeholders para dar contributos para a elaboração do plano de adaptação do 

Algarve às Alterações Climáticas. 

Esta reunião, que juntou dezenas de responsáveis algarvios e investigadores na área das Ciências 

da Terra, decorreu na Universidade do Algarve no dia 12 de março. 

 

2.12. Representação no 3º Encontro Regional de autarcas do Algarve 

promovido pela ANAFRE 

Decorreu na cidade de Portimão a 3ª edição do “Encontro Regional de Autarcas do Algarve”, uma 

iniciativa que a delegação regional da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE) organizou no 

dia 17 de março. Esta reunião juntou os presidentes de Juntas de Freguesia e Assembleias de 

Freguesia do Algarve, bem como presidentes das Câmaras Municipais da região. Contou, ainda, 

com a presença do responsável máximo da ANAFRE, Pedro Cegonho. 

Mais do que um momento de encontro entre os detentores de cargos nas estruturas de poder 

local algarvias, realizou-se ainda as eleições e a tomada de posse dos eleitos dos órgãos sociais da 

delegação do Algarve da associação, para o triénio 2018/2021. 

De referir que o presidente da União das Freguesias de Faro foi eleito para a direção da delegação 

regional desta associação com o cargo de 1º vogal. 

 

2.13. Comemoração do Dia Mundial da Árvore 

A União das Freguesias de Faro fez questão de assinalar o dia 21 de março, Dia Mundial da 

Árvore, apoiando a plantação de árvores. Assim, aceitando o convite da Associação de Moradores 

da Culatra procedeu-se à plantação de mais de meia centena de árvores, juntamente com esta 

associação e com as crianças da escola do 1º ciclo desta comunidade piscatória.  
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2.14. Comemoração do Dia Mundial da Água 

A União das Freguesias de Faro no dia 22 de março, Dia Mundial da Água, desenvolveu com as 

suas técnicas uma campanha de sensibilização para a importância da Hidratação, tendo 

desenvolvido um workshop sobre receitas de preparação de Águas com sabores. 

 

2.15. Férias Desportivas 

A União das Freguesias de Faro, com o apoio de vários clubes (Clube de Rugby da Universidade do 

Algarve, CF “Os Bonjoanenses” e a ACDF), desenvolveu, para crianças com idades compreendidas 

entre os 8 e os 12 anos de idade, um conjunto de atividades desportivas durante a primeira 

semana das férias da Páscoa. Desta forma, de 26 a 29 de março, foram promovidas ações de 

Basquete, Ténis de Mesa, Rugby e Xadrez. 

 

2.16. Cabazes da Páscoa 

A União das Freguesias de Faro atribuiu, no período da Páscoa, 110 cabazes às famílias mais 

carenciadas que tem referenciadas na sua base de dados. 

 

2.17. Obras e Reparações Diversas e Manutenção de valas e 

desmatação 

Neste trimestre têm sido executados vários trabalhos de limpeza e manutenção de valas e 

caminhos, destacando-se as intervenções nas zonas do Arneiro, Mar e Guerra, Rio Seco e Areal 

Gordo, bem como o corte e desmatação junto a estradas e caminhos municipais. 

Foram, também, realizadas algumas obras de manutenção nas Escolas do 1º ciclo, como 

reparação de torneiras, casas-de-banho, portas, arranjo e recuperação de janelas. 

Foram ainda executadas algumas intervenções de manutenção no mobiliário urbano e respetiva 

pintura. 
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2.18. Apoio a clubes e associações 

A União das Freguesias de Faro tem apoiado ao longo do 1º trimestre várias iniciativas levadas a 

cabo por diversas coletividades da freguesia: 

Foram impressos folhetos informativos para divulgação de atividades das seguintes associações; 

o Alltango 
o Associação de Fado do Algarve; 
o SPEM – Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla; 
o Associação Recreativa e Cultural do Rio Seco; 
o MDM – Movimento Democrático das Mulheres. 

Foi cedida, a título gracioso, a sala da delegação de S. Pedro; 

o Partido Comunista Português (PCP) para a realização de uma sessão pública “Pelo direito 

à mobilidade e ao desenvolvimento regional”; 

Foram cedidas bancas/mesas e tendas para as seguintes iniciativas/associações; 

o Mercadinho do Carmo; 
o Sporting Clube Farense; 
o Clube de Petanca de Faro; 

A cedência de viaturas foi feita às seguintes associações; 

o ACESTOI- Associação Cultural e Recreativa de Estoi; 
o Clube de Rugby da Universidade do Algarve; 
o MAPS – Movimento de Apoio à Problemática da Sida; 
o Grupo Folclórico de Faro; 
o Escola Secundária João de Deus; 
o Charola Amizade Estoiense; 
o Núcleo Regional do Sul da Liga Portuguesa contra o cancro; 
o Sporting Clube Farense; 
o Associação de BTT Temivels d’Atalaia; 
o São Francisco Associação Desportiva; 
o Clube de Petanca de Faro; 
o CNE - Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 1172 de S. Luís; 
o Associação de Basquetebol do Algarve; 
o CNE - Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 1324; 
o APATRIS 21 – Associação de Portadores de Trissomia 21 do Algarve; 
o Tuna Feminina da Universidade do Algarve “Feminis Ferventis”; 
o  ASMAL – Associação de Saúde Mental do Algarve; 
o Sport Faro e Benfica; 
o Futebol Clube de São Luís; 
o  Associação Pais-em-Rede – Núcleo de Faro: 
o  Academia de Judo de Faro, 
o  Associação Filarmónica de Faro 
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2.19. Representações Institucionais na área da Ação Social e Educação 

O executivo tem-se feito representar em reuniões de acompanhamento de diferentes órgãos 

consultivos e estratégicos no âmbito da Educação e Ação Social, com vista a colaborar na 

elaboração das linhas orientadoras destes órgãos. Assim, esteve presente; 

 Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Tomás Cabreira; 

 Conselho Geral do Agrupamento de Escolas João de Deus; 

 Conselho Eco escolas da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve – No âmbito do qual 

foram cedidos Recursos Humanos para trabalho pontual na Horta biológica da escola e 

transporte de composto para a mesma. 

 Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco – Comissão Alargada; 

 Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem Abrigo de Faro (NPSISA); 

 

2.20. Representações da União das Freguesias de Faro 

Ao longo deste trimestre a União das Freguesias de Faro, tem-se feito representar, sempre que 

convidada, pelo presidente ou pelos membros do executivo. 

 

2.21. Espaço Saúde 

Foram feitas 901 consultas no 1º trimestre, repartidas pelas seguintes especialidades 

Consultas/Tratamentos Pago Não pago Total 

Dentista  185 72 257 

Psicologia  98 25 123 

Terapia da Fala  209 125 334 

Acupuntura  68 23 91 

Enfermagem  2 83 85 

Medicina Geral  12 1 13 

  572 329 901 
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Foram, ainda, feitas sessões de sensibilização no âmbito dos protocolos existentes com as escolas da Freguesia. 

Nutricionista 

Jardim de Infância e ATL do Centro 
Social da Ilha da Culatra 

Ateliês de Culinária 27/mar 

EB1 e Jardim de Infância da Lejana 

Dia Mundial da Água 22/mar 

Folar Saudável 21/mar 

Comemoração do Dia do Pai - lanche saudável 
19/mar 

Lancheira 
28/fev 

31/jan 

 EB 2,3 Dr. Neves Júnior Folares Saudáveis 

19/mar 

Escola Básica do Bom João 

 "A Origem dos Alimentos: frescos vs processados" 
16/mar 

A Origem dos Alimentos: do prato ao prato 
16/mar 

02/mar 

Escola Básica do 1º Ciclo de Alto de 
Rodes 

A Origem dos Alimentos: do prado ao prato 
15/mar 

E.B. 2,3 D. Afonso III 
Hidratação 09/fev 

Dieta Mediterrânica 08/mar 

EB 2,3 Dr. Neves Júnior Culinária Terapêutica 

12/mar 

05/mar 

05/fev 

Escola Profissional D. Francisco 
Gomes de Avelar 

Hidratação 
28/fev 

  
Celebração do 26º Dia Mundial do Doente 

11/fev 
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Fisioterapeuta 

Massagens na Escolas 

EB1 Penha 

20/fev 

19/mar 

05/mar 

05/fev 

08/jan 

EB 1 Carmo 

13/mar 

06/mar 

20/fev 

06/fev 

16/jan 

06/jan 

EB 1 São Luís 

14/mar 

07/mar 

03/mar 

21/fev 

07/fev 

07/fev 

10/jan 

03/jan 

Costa para o futuro 

Agrupamento de Escolas 
Tomas Cabreira 

20/fev 

EB1 do Carmo 07/fev 

EB 1 S. Luís. 

21/mar 

20/mar 

13/mar 

12/mar 

28/fev 

17/jan 

EB1 Carmo 

13/mar 

20/fev 

16/jan 



Atividades da União das Freguesias de Faro                                                                                                            
- Informação escrita do Presidente  2018

 

1º Trimestre de 2018 
13 

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA 

No que se refere à situação financeira da União das Freguesias de Faro, cabe-nos informar que a 

execução orçamental do 1º trimestre de 2018 está dentro do espectável.  

A nível da receita é de salientar; 

 O valor dos impostos indiretos está em 1%. Esta rúbrica contempla 1% do Imposto 

Municipal sobre Imóveis (IMI) Urbano e 100% do IMI rústico. Como é sabido, este 

imposto é pago pelos cidadãos em duas prestações, uma em Abril e outra em Novembro, 

pelo que o valor recebido através da Autoridade Tributária é, até ao momento, residual e 

refere-se a valores pagos fora deste período. 

 As receitas próprias da União das Freguesias de Faro, sendo produto da cobrança de taxas 

provenientes da prestação de serviços, estão com valores médios de execução de 24,7%. 

Ou seja, acima dos valores do ano transato 20,3% Os valores recebidos no âmbito do 

aluguer de espaços e equipamentos estão a exceder o previsto, sendo que o aluguer da 

sala reuniões/formação da delegação de S. Pedro já ultrapassou o orçamentado. 

 Importa referir que as atividades de saúde têm tido um acréscimo significativo das 

receitas, sendo que a sua execução em termo do orçamentado se encontra nos 39,4%.   

 Os valores recebidos no âmbito do Fundo de Financiamento de Freguesias, em conjunto 

com a verba destinada ao Novo Estatuto Remuneratório dos eleitos locais, situa-se nos 

21,2%.  

 No âmbito dos protocolos celebrado entre a União de Freguesias de Faro e a Câmara 

Municipal de Faro, no que concerne ao Acordo de Execução de Delegação de 

Competências para a reparação de Estabelecimentos Escolares e Manutenção dos 

Espaços envolventes, assim como de Manutenção, Reparação e Substituição do 

Mobiliário Urbano, ainda não recebemos qualquer verba. Na sequência do que aconteceu 

no ano transato estes valores deverão ser pagos trimestralmente. Em relação ao Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências para Reparação de Vias de 

Comunicação, este deverá ser pago integralmente, tal como aconteceu no ano transato, 

no terceiro trimestre. 

Desta forma, e tendo em conta os valores da receita orçamentados, estes ficam nos 17,5%. 
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No que concerne à despesa, os valores estão, igualmente, em linha com o que seria expectável. A 

execução orçamental no que se refere às despesas correntes está nos 17,8%. Nesta rubrica, os 

valores com maior peso no Orçamento são os pagamentos a colaboradores e respetivos encargos 

com segurança social, ADSE, caixa de aposentações e demais obrigações legais, ou seja, todas as 

despesas com pessoal. 

Ainda no que diz respeito a despesas correntes, a execução orçamental no que respeita a 

aquisição de bens e serviços, encontra-se nos 18,1%. De referir que temos vindo a dotar o pessoal 

que trabalha na rua de novos equipamentos. Os bens e serviços essenciais para o funcionamento 

desta autarquia, tais como água, eletricidade, comunicações e combustíveis, continuam a ser os 

que têm mais expressão no que se refere à despesa nesta rúbrica. 

O apoio a instituições tem sido efetuado, quer através de transferências monetárias, quer (e 

sobretudo) através da cedência de viaturas e apoio logístico como já foi referido. Os apoios 

financeiros foram concedidos às seguintes associações;  

 Clube de Rugby da UALG; 

 Associação Columbófila do Distrito de Faro; 

 Federação Portuguesa de Petanca; 

 Associação de Paralisia Cerebral; 

 Associação Nacional Designers; 

 Associação de Fado do Algarve; 

Ao nível do investimento importa referir que, para além dos compromissos assumidos com a 

pintura do prédio onde está a delegação de S. Pedro, foi feito um investimento na sede, com a 

colocação de pladur para isolar o local de trabalho da Secretária do Presidente. 

Foi, igualmente, feito um investimento em material indispensável à concretização das iniciativas 

na União das Freguesias, assim como em placas de sinalização e delimitação da freguesia. Estas 

últimas, para além de substituir algumas mais degradadas, serão colocadas nos limites 

geográficos da freguesia.  
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Face ao exposto é de referir que o salto orçamental é de 605 254,32€. O saldo de operações de 

tesouraria, ou seja o valor retido aos trabalhadores para ser entregue às entidades competentes 

era a 31 de março de 3941,63€. 

 

 

Faro, 10 de abril de 2018 

 

Bruno Lage 

Presidente da União das Freguesias de Faro 

(Sé e S. Pedro) 


