
 

 

 

Cidade de Faro reconhecida como Cidade de Excelência 

Atribuição da Bandeira da Rede de Cidades de Excelência, nível II pelas práticas 

inovadoras nos eixos da mobilidade pedonal e ciclável e regeneração urbana 

 

A Rede de Cidades e Vilas de Excelência atribuiu no dia 13 de Dezembro pelas 15h, em 

cerimónia a decorrer no Salão Nobre da Câmara Municipal de Faro, a II Bandeira – Cidades de 

Excelência, como reconhecimento público do meritório trabalho que esta autarquia tem vindo a 

desenvolver no âmbito dos trabalhos de qualificação da cidade.  

 

Os fundamentos para tal acontecimento, predem-se com o grau de evolução da implementação 

do Plano de Ação Local proposto pelo Município de Faro aquando da adesão à Rede de 

Cidades e Vilas de Excelência, incidindo nos eixos, “Cidade ou Vila com Mobilidade Ciclável ou 

Pedonal” e “Cidade ou Vila de Regeneração e Vitalidade Urbana”.  

No que diz respeito ao eixo da mobilidade pedonal e ciclavel, destaca-se o projeto do Itinerário 

Turístico Acessível em Faro. Este projeto surge como sequência e relação a percursos que 

se pretendem intervencionar no âmbito do PARU, sendo trabalhado até à escala de projeto de 

execução do desenho urbano, com a meta de garantir um percurso turístico acessível e 

atrativo, que promova uma experiencia de autonomia pela cidade de Faro. Assim, serão 



 

 

analisados os mais importantes pontos de interesse turístico da cidade, como por exemplo a 

Sé de Faro ou as Igrejas do Carmo e de São Pedro, estudando-se posteriormente opções para 

os turistas com mobilidade reduzida acederem aos pontos determinados. Este Itinerário visa 

igualmente vários espaços, tais como o Jardim Manuel Bívar e a Praça da Sé, que permitem a 

paragem e descanso do turista. 

 

Já no que toca ao eixo da regenração urbana, é impreterivelmente necessário falar do PARU 

enquanto instrumento de acesso aos apoios financeiros comunitários para a regeneração 

urbana, garantindo a execução integrada das ações de reabilitação física e revitalização 

económica do centro histórico da cidade de Faro, quer para as iniciativas públicas quer para as 

privadas. O PARU de Faro visa uma área de intervenção com aproximadamente 36,40 

hectares, contemplando as 3 ARUs já publicadas e em vigor (Vila Adentro, Mouraria e Bairro 

Ribeirinho e parte da nova ARU – Envolvente à “Zona Histórica da Cidade de Faro”), prevendo-

se intervencionar ao nivel da reabilitação de edifícios e equipamentos públicos, da reabilitação 

de espaços públicos, reabilitação de edifícios com uso habitacional e ações de gestão e 

animação urbana.  

Assim, relativamente às ações no âmbito do PARU destacam-se ações no âmbito da 

reabilitação de edificado com elevado interesse para a identidade local, a reabilitação do 

espaço publico através de percursos pedonais acessíveis (como os percursos Baixa – Mercado 



 

 

Municipal / Estação – Arco da Vila / Bairro Ribeirinho) ou através das funcionalidades 

atribuídas como o Centro Comercial ao Ar Livre.  

 

 

Em suma, o importante conjunto de ações descritas levou o Instituto de Cidades e Vilas com 

Mobilidade, ICVM em contexto da Rede de Cidades e Vilas de Excelência, a atribuir o galardão 

da Bandeira de Cidades de Excelência - Nível II, ao Município de Faro por se constituir um 

município inteligente, inclusivo, criativo e dinâmico, em suma, um Município de Excelência 

 


