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Faro quer investir em reabilitação urbana
A autarquia concorreu ao CRESC Algarve para atingir cerca de 30 milhões de euros na requalificação do edificado

d.r.

 Ô Investimento pretende atrair mais turismo à capital algarvia

O MUNICÍPIO DE FARO candi-
datou o seu Plano de Acção 
para a Regeneração Urbana 
ao novo quadro comunitário 
regional Cresc Algarve.

Este plano contempla di-
versas acções de reabilitação 
e qualificação do espaço pú-
blico e do parque edificado 
com valor patrimonial, envol-
vendo um investimento total 
que ultrapassa os 20 milhões 
de euros, dos quais perto de 
dois milhões correspondem a 
investimento público.

Para além dos cerca de 18 
milhões de euros de investi-
mento privado elegíveis para 

a reabilitação de  edifícios, 
detectou-se ainda a intenção 
dos privados em reconstru-
rem alguns edifícios na área 
do centro histórico, num 
montante de investimento 
que ascende a mais de sete 
milhões de euros, bem como 
um  investimento, levado a 
cabo por entidades associati-
vas sem fins lucrativos, na or-
dem dos três milhões de eu-
ros, destinados a acções de 
reabilitação e de animação 
dos seus imóveis, a acções 
que promovam a criação de 
emprego e a integração de 
grupos excluídos.

No total estima-se que ve-
nham, nos próximos anos, a 
ser investidos perto de 30 mi-
lhões de euros em Faro.

A CANDIDATURA AO NOVO QUA-
DRO COMUNITÁRIO REGIONAL 
CRESC ALGARVE 2020 A can-
didatura surge no âmbito 
do trabalho que a autarquia 
tem desenvolvido na preser-
vação dos seus valores patri-
moniais, os quais fazem par-
te da sua identidade e são 
utilizados na promoção do 
seu território.

Para o efeito, tem colabo-
rado com os agentes locais e 

proprietários, sensibilizando-
-os para o benefício de traba-
lhar em parceria com vista à 
realização de um programa 
de reabilitação e revitalização 
do centro histórico, melho-
rando a qualidade de vida 
dos residentes, e trabalhan-
do em conjunto para que 
a cidade atraia mais visitan-
tes e mais turistas, bem como 
o investimento privado.

Após aprovação desta can-
didatura, poderão beneficiar 
das linhas de financiamento 
o município, as associações 
e os privados que vierem a 
concorrer.


