
 

SÍNTESE DA 1º SESSÃO PÚBLICA 

BE FARO – CONSTRUIR UM PROGRAMA POLÍTICO ALTERNATIVO 

 

No âmbito das eleições autárquicas a concelhia de Faro do Bloco de Esquerda realizou a Primeira 

Sessão Pública, no dia 30 de abril de 2021, via web, com o objetivo de debater propostas para 

uma candidatura alternativa aos órgãos municipais do concelho de Faro. A iniciativa, aberta a 

todos os farenses, procurou encontrar consensos em torno de um programa de esquerda, que 

dê respostas claras a nível local, a questões relacionadas com a crise climática, os transportes, a 

gestão dos espaços públicos, habitação e emprego sustentável.  

Após a apresentação por parte da concelhia de Faro do Bloco de Esquerda foi aberto um período 

de debate e de reflexão a todos os presentes, tendo sido feitas intervenções por todos os 

participantes. XXX Sendo descritas nos pontos seguintes as questões mais relevantes que 

surgiram durante o debate:   

 

• Transportes 

− Redução do custo dos transportes públicos em direção à gratuitidade 

− Necessidade de uma rede de transportes públicos de qualidade, tendo sido evidenciado 

o incumprimento (sistemático) dos horários e o reduzido número de carreiras para as 

áreas periféricas do concelho  

− Criação de um sistema informatizado online que permita ao utilizador saber em tempo 

real o tempo de espera  

 

• Espaço público  

− Necessidade de desenvolver programas de consciencialização para proteção e 

manutenção dos espaços públicos por parte dos cidadãos   

 



• Acessibilidade  

− Garantir aos cidadãos com mobilidade reduzida pleno acesso ao parque ribeirinho ao 

longo de todo o percurso pedonal   

− O problema de existirem áreas na cidade recentemente requalificadas que não 

cumprem as normas de acesso a pessoas com mobilidade reduzida, por exemplo, grau 

de inclinação das rampas de acesso aos passeios e/ou passadeiras  

 

• Desenvolvimento económico  

− Criar alternativas ao modelo de desenvolvimento económico baseado somente no 

turismo, como por exemplo, economia do conhecimento  

 

• Habitação & Reabilitação Urbana  

− Desenvolvimento de uma estratégia local em resposta às carências habitacionais: 

aumento da habitação social e para a classe média, aumento da oferta pública de 

habitação com rendas acessíveis aos vários setores da sociedade, regulamentação do 

mercado comercial da habitação e a turistificação 

− Erradicação das “ilhas” e construção de habitações sociais dignas e a preços controlados  

− Criar condições de habitação dignas para os habitantes de sempre e/ou para atrair 

novos moradores 

 

• Cultura, Artes e Património  

− Dinamização da cultura através de iniciativas que permitiam os jovens artistas 

divulgarem o seu trabalho  

− Criação de mercados de rua   



− Potenciar a interação com a comunidade farense, através, por exemplo, da 

implementação de um programa que apele à doação de documentação variada, e 

mesmo fotográfica, da região  

− Implementação da cultura digital  

 

Após a Sessão Pública os participantes foram informados da realização de uma 2º sessão no dia 

14 de maio de 2021, pelas 21:30h, via web. O link da videoconferência será enviado juntamente 

com a convocatória.  


