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CONTEXTUALIZAÇÃO PARA O LEITOR

• A candidatura ao título de Capital Europeia da Cultura obrigava à 
resposta de um questionário fechado com um limite de páginas 
bem como um conjunto de outras condicionantes e indicações.

•  As respostas apresentadas foram desenvolvidas para serem 
apresentadas ao júri internacional que fez a avaliação das 
candidaturas e que – na sua larga maioria – não conhecia Faro e o 
Algarve. É essa a razão de, por vezes, se  apresentar um conjunto de 
informações que podem parecer demasiado óbvias ou até pouco 
contextualizadas para quem conhece Faro e o Algarve.

•  O livro da candidatura (bidbook) de Faro ao título de Capital 
Europeia da Cultura foi escrito originalmente em inglês. A tradução 
para português origina, em diversas ocasiões, um sentido de frase 
que não é o mais claro e cuja interpretação poderá não ser óbvia. 

•  Na tradução para português optámos por não traduzir um conjunto 
de nomes de programas/projetos propostos bem como algumas 
expressões, por se entender que perderiam todo o seu sentido e 
contexto.

•  As afirmações, vontades expressas e compromissos assumidos no 
livro de candidatura foram-no num contexto de uma candidatura a 
um título e apenas vinculam as pessoas/entidades que os assumiram 
nesse contexto. Importa realçar que as cidades que avançaram para 
a segunda fase do processo, devem concretizar algumas das opções 
apresentadas na primeira fase, sendo muito comum que várias 
opções deixem de existir ou que se aprofundem.



0.1 PORQUE É QUE A SUA CIDADE DESEJA PARTICIPAR NO CONCURSO AO TÍTULO DE CEC?

O livro de candidatura foi escrito originalmente em inglês. 
A tradução – nomedamente titulos e expressões – poderá 
não representar em pleno o sentido de algumas frases.

Com esta candidatura pretendemos virar a 
maré e inverter o fluxo: queremos aproximar 
novamente a nossa sociedade e cultura à 
natureza, criando relações sinceras entre 
lugares fluidos na Europa, em Faro e no 
Algarve.

Em 1965, o regime totalitário inaugurou o 
aeroporto que tinha construído junto ao centro 
da cidade, no meio da Ria Formosa, uma ria 
única e protegida em frente à nossa costa. A 
Ria Formosa é uma lagoa de água salgada em 
frente a Faro que possui uma biodiversidade 
muito importante. É um dos mais bonitos 
parques naturais do sul da Europa, e o seu 
papel no clima global só está a ser descoberto 
agora. Nós, os algarvios, queríamos fazer parte 
do boom de viagens que se iniciou na década 
de 1950 na Europa Ocidental, e tirámos 
proveito disso. Com o aeroporto, iniciou-se 
uma enchente de turistas que nunca mais 
parou. Em 1965, tínhamos 10 034 pessoas a 
chegar a Faro, oito anos mais tarde eram 467 
818 passageiros. Hoje, cinco milhões de pessoas 
passam férias no Algarve.

Dantes, Faro e o Algarve eram pouco conhecidos 
no resto da Europa. Geograficamente, estamos 
na periferia do continente, mais perto de África 
do que de Bruxelas, com um clima mediterrânico, 
mas situado no Atlântico. A nossa identidade 
sempre foi flexível e fluida. A fonte desta antiga 
diversidade é o mar. Das nossas costas, os 
exploradores europeus navegaram para o Novo 
Mundo. Dos nossos portos eram exportados 
produtos portugueses para manter o 
controlo estratégico sobre partes do Norte 
de África. Teceu-se uma rede global, 
conectando lugares, e formando laços 
emocionais e comércio económico. 
Ser multicultural tornou-se um 
elemento forte da identidade 
do Algarve dos “mouros”, 

como somos chamados no resto de Portugal. 
Hoje, as pessoas migrantes fazem parte da 
vida do Algarve, mas não sentimos a tensão 
que impactou outras partes do Sul da Europa. 
Há muito tempo que abraçamos a migração, 
que, por sua vez, ajudou a moldar as nossas 
identidades culturais.

Somos pessoas acolhedoras e adoramos 
receber visitantes. Passámos de trabalhar 
a terra e o mar com as mãos para servir os 
turistas. No entanto, foi aqui que f icámos: os 
nossos padrões de vida estagnaram enquanto 
os das pessoas que nos visitavam continuavam 
a melhorar. Abraçámos o turismo durante 
muito tempo e concentrámos a maior parte 
dos nossos esforços em prosperar 
nesta indústria. No entanto, 
subestimámos as consequências: 
muitos empreendimentos 
turísticos não são detidos nem 
administrados localmente. Os 
lucros não são investidos na 
região e também não 
resultam em novos 
negócios locais. 
Simultaneamente, 
os preços dos 
imóveis dispararam 
e, para um professor ou 
enfermeiro local, dentro de 
alguns anos, será dif ícil comprar 
a sua própria casa. Os nossos 

f ilhos não veem futuro em Faro 
ou no Algarve: os rendimentos 

são baixos e as opções de carreira 
são limitadas. Veem o impacto dos 

longos dias de trabalho dos pais e 
da instabilidade dos trabalhos 

sazonais, tanto neles próprios 
como nas suas famílias.

E é por isso que se vão embora. A dependência 
do turismo de massas torna-nos vulneráveis, 
como demonstrou claramente a situação 
gerada pela COVID-19, bem como a ausência de 
visitantes britânicos devido ao Brexit.

Devemos mudar. Precisamos de mudar. E 
podemos mudar. Para além do turismo é 
necessário diversificar mais o nosso tecido 
económico. As reduzidas alternativas, como o 
artesanato, a agricultura e atividades relacionadas 
com a natureza, viram-se sequestradas pelo 
turismo. Os artesãos não fazem o que é essencial 
para a região, mas sim o que é comprado pelos 
turistas. As gerações mais velhas que viveram sem 
turismo estão a desparecer e com elas os saberes, 
as histórias e as canções do Algarve. Pusemos 
o destino da nossa região nas mãos dos outros: 
turistas, reformados, investidores e outros que nos 
visitam.

Gostaríamos de receber o título de CEC para 
sermos novamente donos da nossa própria vida e 
não da vida de outros. Os nossos palcos são lugares 
fluidos onde as pessoas se adaptam às suas 
necessidades, sentem propriedade partilhada, e 
onde se desenvolvem laços emocionais sinceros 
com o lugar e com as outras pessoas. Estas 
relações criam um novo significado, pelo que a 
mudança social pode acontecer.

Acreditamos que é especialmente importante, 
pois as mudanças climáticas vão impactar-nos 
profundamente. O clima da Europa Ocidental tornar-
se-á mediterrânico, enquanto nós lutaremos (e já estamos 
a lutar) contra a desertif icação, os incêndios florestais e as 
limitações da água. Pior ainda, se o nível do mar subir, a 
lagoa inundará e desaparecerá. E assim será o f im de Faro 
como a conhecemos.

Faro é, tal como a lagoa, um lugar onde os conceitos se 
misturam: entre a terra e a água, o Norte do Sul, f irmemente 
enraizado num passado que já passou e à procura de um futuro 
viável. Gostaríamos de transferir os valores em que acreditamos 
– a solidariedade, a hospitalidade e a diversidade – para um 
futuro sustentável, tanto para nós como para o modo de vida 
europeu em geral. Queremos estar habilitados digitalmente 
para criar oportunidades para uma sociedade economicamente 
mais justa e socialmente mais aberta, levando a um bem-estar 
coletivo e a um estilo de vida criativo e solidário. Acreditamos 
que Faro tem a flexibilidade necessária para prosperar nestes 
tempo em constante mudança. Precisamos de encontrar 
soluções próprias e únicas para os nossos problemas de 
forma a criar movimentos e dinâmicas que fluam por Faro e 
pela região do Algarve, porque as águas não dormem.

Dois terços da fronteira europeia são formados por mar e, portanto, 
estão em constante movimento. Faro e o Algarve situam-se nesta 
fronteira. A água sempre moldou as nossas identidades. Nas últimas 
décadas atraiu turistas às nossas praias, levando, assim, a nossa 
economia a depender do turismo de massas.

introdução
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0.2 A SUA CIDADE PLANEIA ENVOLVER A ÁREA ENVOLVENTE? EXPLIQUE A SUA ESCOLHA.

0.3 EXPLIQUE BREVEMENTE O PERFIL CULTURAL DA SUA CIDADE.

Manter o 
foco na nossa 

imagem turística 
impede-nos de enfrentar 

as questões que impactam 
negativamente o nosso 

tecido social e a nossa paisagem. 
Os edifícios semiacabados estão 

espalhados pela paisagem algarvia. Centros históricos 
e aldeias de toda a região têm menos população e, 
eventualmente, até são esquecidos nas políticas 
públicas. Campos de golfe, casas com piscinas, e uma 
procura contínua por opções turísticas relacionadas 
com a água, colocam o ecossistema regional sob 
imensa pressão. Acreditamos firmemente que os 
desafios futuros irão aumentar devido à crescente 
população do Algarve. Embora a região tenha o 
ecossistema cultural menos desenvolvido de Portugal, 
com um aumento de 3,7 por cento, apresenta a maior 
taxa de crescimento populacional dos últimos dez 
anos, segundo os Censos 2021.

No entanto, cada localidade lida com estes problemas 
de maneira diferente, porque cada comunidade se 
esforça para ter a sua fatia de visitantes. Os recursos 

financeiros estão dispersos de forma muito 
desigual em toda a região. Um pólo 

regional que funcione como capital 
para fomentar uma verdadeira 

colaboração focada em 
melhorar a vida dos 

cidadãos de todo o 
Algarve. 

S i m , 
Faro pretende 

envolver a região 
envolvente, uma vez que, 

culturalmente não se pode separar 
Faro da região do Algarve. Há os turistas 

que chegam ao nosso aeroporto e se 
espalham pela costa. Faro sempre teve 
uma capacidade de produção limitada. 
Amêndoas, figos e alfarrobeiras eram 
cultivados no Barrocal. Desenvolveu-se 
e prosperou uma relação de benefício 

mútuo e valorização cultural entre Faro e 
a região. Por fim, no mundo digital, Faro e 

Algarve tendem a ser uma coisa só. As pessoas 
procuram viagens e férias no Algarve e encontram 

Faro como porta de entrada. Há uma leitura 
digital do território como um todo e, em vez de 

vermos isto como uma fraqueza, considerámo-
la uma oportunidade. Por conseguinte, 

incluímos na nossa candidatura os 16 
concelhos do Algarve.

Esses municípios já 
estavam associados 

através da Associação dos 
Municípios do Algarve. Dentro do 

nosso sistema unificado, esta associação está 
a tentar preencher a lacuna que existe entre 
as responsabilidades nacionais e as jurisdições 
locais. Juntos, os municípios trabalham para 
uniformizar processos de administração 
regional e solicitar e gerir fundos da UE. Fora 
da associação, a colaboração regional tende a 
assumir uma determinada entropia. “Unidos 
venceremos”, mas só quando as dificuldades 
parecem ameaçar diretamente a economia, 
como em 2017, quando se estava a planear 
uma grande perfuração de petróleo na região, 
ameaçando as belezas naturais e, possivelmente, 
com impacto para o turismo. O nosso objetivo 
é, ao incluir os 16 municípios na candidatura, 
aproximar a região para encontrar soluções 

comuns para questões culturais que nos 
afetam a todos.

Acreditamos 
que problemas comuns 

requerem soluções comuns e com Faro 
na liderança. Especialmente porque já é o 
centro logístico e administrativo estabelecido 
do Algarve e onde se encontra a Universidade 
do Algarve, que funciona como um pólo de 
investigação e produção de conhecimento.

No que diz respeito à adesão a empreendimentos 
culturais na região, os primeiros passos já foram 
dados: por exemplo, um programa cultural 
regional, que potência a circulação de artistas 
na região, ou a criação de uma orquestra com 
a participação de municípios, universidades 
e o Turismo do Algarve. Numa escala mais 
alargada, Faro2027 é um projeto estratégico para 
a Eurorregião AAA (Alentejo–Algarve–Andaluzia). 
Iniciámos uma colaboração transfronteiriça 
com Espanha com foco na Andaluzia e nos seus 
8 milhões de habitantes. Adicionalmente, as 
diferentes instituições do Algarve desenvolveram 
relações de trabalho com parceiros no continente 
africano. Por exemplo, a Universidade do 
Algarve está a colaborar com 
o Instituto Superior de 
Turismo Internacional 
de Tânger nas áreas 
da formação e da 
investigação.

Faro, em termos culturais, é uma cidade de 
média dimensão que se destaca a nível nacional 
com um programa amplamente diversificado 
e orientado para a procura durante todo o ano. 
É forte em produção musical e arquitetura 
(assim como o resto da região). Tem a maior 
concentração de motos da Europa, tem cerca 
de 500 edifícios modernistas e conta com a 
única comunidade universitária da região. É a 
única zona do Algarve que não tem campos de 
golfe e, na Ria Formosa, há cinco ilhas-barreira 
e duas penínsulas com um estilo de vida único.
Faro – uma cidade com 70 000 dos 450 mil 

habitantes do Algarve – é o centro administrativo 
e logístico, bem como o principal centro cultural 
do Algarve: tem mais de 84 espaços culturais, 
entre eles 11 museus, galerias e outros espaços 
expositivos, quatro salas de concertos, e quinze 
estúdios e espaços de produção artística. São 
80 associações culturais (eram 13 em 2012) 
que dão vida a estes espaços, como o DEVIR 
CAPA – Centro de Artes Performativas do 
Algarve, que trabalha com criações de dança e 
projetos multidisciplinares internacionais, ou a 
Associação Cultural e Recreativa de Músicos, que 
apresenta, quase diariamente, espetáculos de 

música ao vivo e tem mais de 30 estúdios onde 
ensaiam mais de 200 músicos. Faro também 
trabalha em várias redes de programas culturais 
financiados da UE, como a Europa Criativa ou a 
European Dance House Network.

Além dos muitos festivais mais pequenos que 
decorrem durante o ano – festivais de música 
clássica, rock e jazz –, Faro também acolhe o 
Festival F, um dos maiores festivais de música 
em Portugal, com 60 mil visitantes anuais. Ao 
longo do ano, festivais dedicados à arte urbana 
ou outros temas culturais atraem públicos 

diversos. Iniciámos e liderámos a European 
Creative Rooftop Network, que também inclui 
Amesterdão, Barcelona, Belfast, Chemnitz e 
outras cidades europeias e foi financiada em !4 
milhões, metade dos quais através do programa 
Europa Criativa. Além disso, com a presença 
da EuropeVox, fundámos o South Music, um 
programa regional de formação musical que 
contou com mais de 300 músicos participantes 
no primeiro ano. Faro é uma das três cidades 
a acolher a maior e mais importante bienal de 
arte contemporânea de Portugal.
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0.4 EXPLIQUE O CONCEITO DO PROGRAMA QUE SERÁ LANÇADO CASO A CIDADE SEJA DESIGNADA 
CAPITAL EUROPEIA DA CULTURA.

THE NORTH OF 
THE SOUTH

NATURE IN 
TRANSIT

GIVE AND 
TAKE

FLOATING 
SPACES

Nós, algarvios, somos gente do mar. A 
maioria vive a não mais de 50 quilómetros de 
distância do mar. É o som e o cheiro do mar 
que nos deixa com saudades de casa. A água 
é um elemento central da nossa identidade. 
A água do mar é transformada pelas marés, 
mudando constantemente. Nunca dorme. Este 
princípio de mudança e adaptação, de fluidez, 
está no centro do nosso conceito artístico. 
Está relacionado com as nossas paisagens e 
chamamos-lhe place-making fluido.

Os lugares fluidos são flexíveis, adaptáveis e 
temporários. Estão em constante mudança, e 
adaptam-se de acordo com a finalidade. A única 
constância é que são transitórios: uma oficina 
de bicicletas pode ser uma discoteca à noite e, 
pela manhã, um laboratório de física que explica 
o movimento e forças. Isto abre possibilidades 
e oportunidades: diferentes pessoas podem 
formar laços emocionais a partir de diferentes 
experiências e interações, tanto no lugar como 
com ele. Um multiverso de vínculos evolui 
e cria novas relações sociais. As identidades 
mudam, sobrepõem-se e são revistas. Quando 

começámos a experimentar isto nas ruas de Faro 
nos últimos dois anos, vimos como a mudança 
social se inicia e onde ela se desenvolve nestes 
lugares interdisciplinares.

O nosso programa é composto por quatro 
partes, a que chamamos de elementos: THE 
NORTH OF THE SOUTH, que se concentra na 
identidade e na dissolução de fronteiras, nas 
coisas que todos temos em comum e em 
como alargar o que é comum aprendendo 
com o outro; NATURE IN TRANSIT, que analisa 
a mudança da paisagem através dos viajantes 
e das mudanças climáticas e cujos projetos 
pretendem consciencializar para ambientes 
antropogénicos ecológicos; GIVE AND TAKE, 
que está relacionado com os impactos sociais 
negativos do turismo e da gentrificação, 
especialmente a pobreza, e se concentra 
na criação de novos habitats baseados na 
solidariedade, igualdade e cuidado mútuo; 
e FLOATING SPACES que imagina diferentes 
funções de ambientes flexíveis em áreas 
urbanas, tanto no espaço digital como phygital 
e como habitat natural.

Mobilidade 
Transcultural

Património 
Contestado

Natureza 
& Cidades 
Resilientes

Culturas 
Adaptativas

Democracia & 
Desigualdades

Partilha 
Justa

Cidadania 
Cocriativa

Estilos
de Vida 
Phygital

O Algarve tem uma das indústrias culturais 
e criativas menos desenvolvidas do país. Os 
espetáculos estiveram muito vocacionados 
para o mercado turístico. Vemos a nossa própria 
cultura pelos olhos dos turistas, e a cultura 
acaba por se transformar em mera caricatura 
da cultura popular. Perde- se o valor emocional 
e o significado da nossa identidade algarvia.

Além dos turistas, gostaríamos de chegar a 
novas pessoas, especialmente no âmbito digital. 
Aumentar as capacidades digitais é algo em que 
precisamos de investir fortemente. Precisamos 
de diversificar os nossos públicos culturais 
para criar uma sociedade mais harmoniosa 

e sustentável. Os turistas vêm cá por causa 
da beleza da nossa paisagem, por isso nunca 
tivemos que aprender a atrair multidões ou a 
seduzir um público. E continua a faltar-nos essa 
experiência.

No entanto, acreditamos que temos o que 
é preciso para crescer criativamente. A 
Universidade do Algarve foi criada há mais de 
quarenta anos. É a universidade com maior 
percentagem de estudantes estrangeiros em 
Portugal: 1800 pessoas de 80 nacionalidades 
num universo de 9000 estudantes. Acrescentou 
conhecimento técnico à região, e elevou o nível 
do pensamento intelectual e criativo.

Um terreno fértil para a prática cultural rica 
e viva entre as culturas do Sul da Europa, do 
Norte de África e de estrangeiros que vivem 
localmente; um lugar reconciliado onde o fazer 
urbano suave envolve a Ria Formosa, a nossa 
lagoa; património socialmente participativo e 
turismo criativo sustentável; um catalisador de 
produção cultural, de oportunidades criativas 
e da transformação ambiental e digital para 
o Algarve – esta é a visão para Faro em 2030. 
Dadas as profundas ligações de Faro com a 
região, estas ambições alinham-se de forma 
natural com as agendas estratégicas regionais, 
por exemplo a Estratégia RIS3 do Algarve.

O PEC Faro 2030 baseia-se numa extensa análise 
do ecossistema cultural local no seu contexto 
regional. O processo de consulta envolveu mais de 
400 cidadãos, agentes culturais, representantes 
institucionais e líderes políticos. O pano de fundo 
da candidatura CEC motivou o compromisso 
cidadão e político. O resultado é uma Estratégia 
Cultural bem fundamentada que está ao serviço 
de uma riquíssima variedade de utilizadores da 
cidade.

O PEC Faro 2030 aborda com coragem e 
consciência os desafios estruturais que o 

desenvolvimento cultural de Faro enfrenta: pouca 
consciência dos valores patrimoniais, pouco 
público local, infraestruturas subdimensionadas, 
baixa representação económica do setor cultural 
e criativo, e dificuldades em estabelecer carreiras 
criativas e reter talentos criativos. Por outro lado, 
capitaliza o imenso potencial de Faro como 
anfitriã de uma paisagem única e protegida; a 
sua função de ponte antiga e contemporânea 
entre a Europa e o Norte de África; a presença da 
Universidade com uma comunidade académica 
internacional e a transferência de conhecimento; 
um setor cultural jovem e interessante.

Partindo dos desafios e oportunidades locais 
em concreto, as quatro dimensões temáticas 
estruturantes do PEC Faro 2030 baseiam-se 
nas quatro áreas dos Indicadores Temáticos 
da Cultura (TIC) da Agenda 2030 da UNESCO. 
A estratégia cultural aqui apresentada destaca 
o protagonismo da cultura no desenvolvimento 
sustentável, e atualiza o compromisso da cidade 
com a Convenção de Faro – a Convenção-
Quadro do Conselho da Europa sobre o valor do 
Património Cultural para a Sociedade, assinada 
em Faro em 2005.

O Plano Estratégico da Cultura de Faro – PEC Faro 2030 repensa o que significa 
ser a capital de um ecossistema glocal europeu como o Algarve. O Plano 
segue de perto as aspirações de quem vive, migra, trabalha e visita Faro, e visa 
aumentar a produção cultural para potenciar o papel de Faro enquanto ninho 
de identidades algarvias. A estratégia cultural de Faro contribui para as agendas 
europeia e internacional a partir de uma perspetiva dos desafios locais.

1.1 DESCREVA A ESTRATÉGIA CULTURAL QUE ESTÁ EM VIGOR NA SUA CIDADE NO MOMENTO DA CANDIDATURA, 
INCLUINDO OS PLANOS PARA SUSTENTAR AS ATIVIDADES CULTURAIS ALÉM DO ANO DO TÍTULO.

          contribução
 para a estratégia   
 a longo prazo
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O PEC Faro 2030 está em vigor desde setembro 
de 2020. O seu plano de implementação prevê 
a realização de um total de 27+1 programas, 
correspondentes a 13 objetivos globais. Este PEC 
incorpora insights e experiências da situação da 
pandemia durante o processo de elaboração, 
por exemplo, em relação à participação da 
comunidade e formação digital. O trabalho com 
parceiros locais continua como um processo 
vivo em modelos de governança partilhada 
de colaboração público-privada, e com o 
objetivo de criar redes locais-internacionais, 
especialmente com parceiros europeus. Um 
marco importante neste sentido foi o programa 
South Music no verão de 2021, orientado para 
a profissionalização e internacionalização de 
músicos e bandas algarvias.

O PEC Faro 2030 é não só a primeira 
estratégia cultural da cidade, como Faro é 
também pioneiro a estabelecer um plano de 
implementação concreto. Adicionalmente, 
as fortes relações entre Faro e o Algarve, e 
o envolvimento da AMAL – Associação dos 

Municípios do Algarve – no processo de 
candidatura da CEC, deram igualmente origem 
ao primeiro documento de visão conjunta 
sobre o desenvolvimento cultural do Algarve 
no outono de 2021. Esta visão foi elaborada pela 
Universidade do Algarve após um processo de 
consulta a dezenas de profissionais do setor 
e líderes políticos regionais, e contou com 
o contributo de especialistas internacionais 
através de conferências e workshops digitais. O 
documento propõe as seguintes áreas para o 
caminho de desenvolvimento conjunto:

• Diversificação da atividade turística e 
desenvolvimento do turismo criativo;

• Capitalização da água e dos fatores ambientais 
como elementos diferenciadores;

• Promoção de networking na região;

• Melhoria da comunicação em termos 
qualitativos e quantitativos;

• Melhoria da coordenação de produção 
cultural regional.

ÁREAS TEMÁTICAS PEC FARO 2030

PAISAGEM CULTURAL
Pilar TIC Agenda 2030: Meio Ambiente e 

Resiliência

Esta dimensão é dedicada à preservação 
e valorização do património, incluindo o 
conhecimento local, gestão e qualidade da rede 
de infraestruturas culturais, com um total de 10 
programas culturais. As chaves são a atualização 
dos equipamentos culturais, as novas experiências 
no espaço público, a reinterpretação da excecional 
riqueza do património cultural e natural, e a 
integração dos princípios da sustentabilidade na 
produção cultural.

COMPETÊNCIAS CRIATIVAS
Pilar TIC Agenda 2030: Conhecimentos e 

Competências

Os cinco programas culturais desta dimensão 
visam aumentar e capitalizar os conhecimentos 
e competências locais, onde a diversidade 
cultural é uma mais-valia. As medidas vão desde 
o aumento da oferta educativa e da formação 
especializada até ao reforço da qualificação do 
setor a nível internacional e na transição digital; 
desde a criação de oportunidades de expressão 
criativa para todos os cidadãos até ao aumento da 
transferência de conhecimentos da Universidade.

ECONOMIA CRIATIVA
Pilar TIC Agenda 2030: Prosperidade e meios de 

subsistência

A criatividade pode promover economias mais 
inclusivas e sustentáveis. As oportunidades aqui 
para Faro residem principalmente na inovação 
e na interseção entre turismo e cultura. São 
criados sete programas culturais para potenciar 
as capacidades e competências dos agentes 
do setor, testar novos modelos de governação 
partilhada público-privada, e fomentar a inserção 
laboral e a criação de negócios.

PARTICIPAÇÃO CRIATIVA
Pilar TIC Agenda 2030: Inclusão e Participação 

Cultural

Com o objetivo geral de fortalecer a coesão 
social, cinco programas culturais potenciam 
a capacidade da cultura para estimular o 
envolvimento das comunidades locais na vida 
pública e o compromisso das práticas culturais 
com valores de inclusão, de diversidade e de 
liberdade. Os objetivos concretos são: melhorar a 
comunicação e articulação das ofertas culturais; 
remover obstáculos para promover um acesso 
generalizado; promover a participação de 
pessoas e cidadãos como agentes criativos tanto 
no património literário como na convergência de 
linguagens.

A nossa visão engloba uma nova geração de 
produtores locais que descobrem e coproduzem 
os significados culturais dos nossos lugares 
menos percorridos. Esta nova onda de place-
makers culturais é interdisciplinar, híbrida e 
autêntica. Tanto nas zonas mais movimentadas 
como nos caminhos menos percorridos, a 
sua força motriz é o envolvimento do público, 
a colaboração regional entre setores e o 
envolvimento internacional.

Um total de 10 dos 13 objetivos do PEC Faro 2030 
foram pensados para a construção dos setores 
culturais e criativos. Os principais motores são 
a promoção da produção cultural ligada à 

identidade cultural (construção), a capacitação, 
a intensificação e ampliação das redes locais 
e internacionais e a adaptação dos espaços 
– especialmente a rede de infraestruturas 
culturais – para responder às necessidades 
contemporâneas na criação, produção e consumo 
da cultura. Explorar oportunidades que envolvam 
as Indústrias Culturais e Criativas (ICC) nos 
debates locais sobre sustentabilidade ecológica, 
económica e social não é apenas uma tendência 
europeia – no Algarve, estas colaborações 
intersetoriais são reconhecidas como uma 
necessidade mútua, especialmente dos setores 
do turismo e cultura.

VALOR DA AUTENTICIDADE
Promover o património como elemento central 
da identidade cultural do território. Superar a 
(auto)subordinação de produções de caráter 
local versus internacional, e incentivar o trabalho 
autêntico que alimente o place-making. Gerar 
novos modelos público-privados de produção 
cultural e articular o território com a colaboração 
cultural regional para apoiar esta ambição.
Projetos que mostram particularmente esta 
abordagem são WATERS DON’T SLEEP, um 
museu descentralizado sobre património 
marítimo, o SHAPE YOUR LANDSCAPE e o 
FLOWS, instalações de arte digital específicas 
que mostram fluxos de dados em relação à 
biodiversidade de paisagens ultraperiféricas.

NOVAS FORMAS DE PARTICIPAÇÃO CULTURAL
Melhorar a acessibilidade e a inclusão da cultura, 
remover as barreiras físicas, revisitar as questões 
de mobilidade na cidade e abordar as barreiras 
económicas e sociais à participação cultural são 
apenas o começo. O nosso objetivo é envolver 
públicos novos e mais amplos através de 
comunicação direcionada, da programação e da 
educação cultural, além dos currículos escolares. 
Uma aprendizagem importante proporcionada 
pela pandemia foi que a digitalização não 
trata apenas do streaming de conteúdos, mas 
também da criação de projetos híbridos.
Projetos como REMOTE ACTION: WATER 
OUR TERRITORY ou MANUAL PIECEWORK: 
REVERSING THE RIVER permitem que os setores 
culturais e criativos identifiquem e testem 
novas abordagens de participação de públicos, 
próximos e distantes, de forma presencial ou 
online.

CAPACITAÇÃO: AMPLIAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS E PROFISSIONALIZAÇÃO
O nosso programa central de capacitação é This 
is not a summer school. Aborda temas como 
comunicação e desenvolvimento de audiências, 
produção e curadoria híbrida e gestão de projetos 
e financeira. A internacionalização visa aumentar 
a participação em projetos financiados pela 
UE e o intercâmbio com pares europeus como 
parte do modelo de negócio operacional das ICC 
locais. Com o CREATIVE RIPPLES pretendemos 
criar um programa de educação intensiva para 
profissionais e especialistas em diferentes formas 
de arte participativa e arte-terapia.
Pretendemos, também, melhorar a oferta de 
oportunidades de formação profissional ao longo 
da vida para atrair e fixar talento criativo. Por 
exemplo, o programa Cápsula apoia, desde 2020, 
as carreiras artísticas de jovens talentos. Com novos 
componentes de apoio, o Faro2027 acrescenta 
coworking na Fábrica da Cerveja, capacitação à 
medida, bolsas de estudo e a concretização de 
programas culturais para públicos específicos.

AMÁLGAMA CRIATIVA
Incentivamos a criatividade, a inovação e o 
empreendedorismo através da criação de espaços 
de intercâmbio multidisciplinar, networking e 
cocriação. O espaço de referência-chave aqui é a 
Fábrica da Cerveja. Equipamentos especializados 
e uma gama mais ampla de espaços de 
apoio multiuso apoiarão a produção cultural 
interdisciplinar.
A diversidade cultural pode trazer contribuições 
criativas inusitadas. Projetos como o SUNBURN 
FESTIVAL ou GASTRO EMBASSY incentivam a 
mistura de perspetivas e estilos de vida.

Para fortalecer os setores culturais e criativos, os seguintes princípios são inerentes a todo o 
nosso programa cultural:

1.2 DESCREVA OS PLANOS DA CIDADE PARA FORTALECER A CAPACIDADE DOS SETORES CULTURAIS E 
CRIATIVOS, INCLUSIVE ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO DE VÍNCULOS A LONGO PRAZO ENTRE ESSES 
SETORES E OS SETORES ECONÓMICOS E SOCIAIS DA SUA CIDADE.
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Trata-se de uma maior consciencialização da 
atual exploração dos recursos naturais e do valor 
esquecido do património cultural. Estamos à 
procura de uma conexão mais profunda com o 
lugar. Cuidar o que é nosso – um jardim na serra, 
o ecossistema da Ria Formosa, centros urbanos 
sem carros, reconhecer a nossa participação 
em fazer da Europa o primeiro continente 
climaticamente neutro... Na reinterpretação 
física e social dos nossos espaços públicos, a 
criatividade alia-se à biodiversidade! Esta nova 
atitude será visível não só para nós mesmos, 
como também para quem nos visita.

CUIDAR
Do Sol & Praia para o Sol, Praia & 
Natureza: Um maior sentido do lugar 
baseado no património natural e cultural

A candidatura CEC desenvolve um conceito 
pontual que acelera e enriquece, marcadamente, 
o processo que conduz à visão da cidade para 2030: 
aumentar a produção cultural local autêntica, 
centrada no lugar e nas pessoas a ele ligadas, 
tornando-se o motor para uma construção 
participativa entre múltiplos intervenientes de 
novos sentimentos de pertença cultural.

Com o conceito de place-making fluido, a 
Faro2027 alarga a abordagem da Estratégia 
Cultural para envolver um maior número de 
atores numa mudança estrutural da sociedade. 
Do ponto de vista histórico e generalizando um 

A CULTURA COMO PARTE DE SOLUÇÕES 
URBANAS SUSTENTÁVEIS: ATRAÇÃO MÚTUA
Queremos permitir que as ICC vinculem a sua 
atividade a iniciativas de planeamento urbano 
em geral e incluam a cultura na conceção 
de conceitos de mobilidade inteligente, em 
projetos de digitalização e em comunicação. 
Reconhecendo o peso do turismo na economia 
local e a dependência que gera, o objetivo é 
envolver as ICC na geração de uma dinâmica 
económica mais diversificada com atividades 
complementares. As experiências até agora 
incluem o turismo criativo testado no Loulé 
Criativo ou o projeto Living Street em Faro. A 
programação cultural de Faro2027 vai sensibilizar 
para o contributo da cultura para soluções 
urbanas sustentáveis já com a cerimónia de 
abertura, e com projetos como o WATER OUR 
TERRITORY, BLOOM IN THE MOUNTAINS ou 

CONECTAR 
Diz respeito a todos nós: a 
colaboração é imprescindível

EXPLORAR
De exploração em exploração: uma 

atitude de cidadania criativa ativa
Apelamos ao explorador interior dentro de cada 
pessoa para promover uma atitude criativa e 
produtiva. O envolvimento da comunidade na 
criação de lugares promove o autorrespeito: 
as pessoas posicionam-se sobre a poluição do 
património natural do Algarve, olham para os 
visitantes de igual para igual e ousam reconhecer 
a questão da pobreza contemporânea. O place-
making urbano e a cidadania ativa encontram-
se na recuperação participativa de monumentos 
patrimoniais, na recuperação de contos da Ria 
Formosa ou na pintura da 
açoteia de uma casa no 
centro da cidade.

Faro está há muito ligada à região numa relação 
tradicional de dar e receber. Queremos ampliar 
estes fluxos de bens e ideias e construir redes 
regionais mais fortes, estimular parcerias entre 
setores e disciplinas e o benefício mútuo das 
relações pessoais de confiança. A participação 
de diversas partes interessadas e comunidades 
nos nossos projetos de place-making fluido 
será reforçada por parceiros internacionais 
e participantes remotos. Conectamos arte e 
comunidade, cultura e economia verde e azul, 
criatividade e mobilidade inteligente.

PARTILHAR
Do Sul do Norte ao Norte do Sul:
Descubra a permeabilidade das 
fronteiras, celebre a diversidade 

da nossa comunidade
Com base na hospitalidade centenária de 
pessoas acostumadas a socializar, queremos 
celebrar a paz da nossa diversidade como 
parte da identidade europeia e como fonte de 
criatividade. Queremos refletir criticamente 
sobre como cuidamos uns dos outros em tempos 
de mudança – a nível local, regional, europeu, no 
passado e no presente, nas redes sociais, nos 
nossos espaços habitacionais abandonados, e 
nas ilhas-barreira que vemos ao longe. Da nossa 
costa, uma das fronteiras externas da Europa, 
exploramos as fortes relações culturais que 
nos ligam ao Mediterrâneo, ao Norte de África, 
e aos marinheiros e nómadas digitais em todo 
o mundo – e viramos literalmente do avesso a 
identidade do Sul, tantas vezes desvalorizada.

o projeto de empreendedorismo de mulheres 
migrantes AfroGypsy Fashion.

Durante a pandemia em 2020 e 2021, o 
Município investiu mais de !1 milhão em 
programas de apoio a artistas de toda a região. 
A implementação do PEC Faro 2030 já começou 
e gerou experiências de aprendizagem 
prática com projetos-piloto também ligados à 
candidatura Faro2027. A evolução do setor na 
cidade será acompanhada de perto no âmbito 
da implementação e avaliação da Estratégia 
Cultural. O Observatório Transfronteiriço das 
Indústrias Culturais e Criativas que a associação 
de municípios AMAL está a criar no contexto da 
Eurorregião AAA (Alentejo–Algarve–Andaluzia) 
irá proporcionar uma importante perspetiva 
sobre a região e o contexto cultural mais amplo 
das regiões vizinhas entre Portugal e Espanha.

pouco, poderíamos dizer: se outrora tínhamos 
de ser criativos para sobreviver, com o boom 
do turismo somos agora principalmente 
criativos a servir; e daqui em diante queremos 
viver vidas criativas. O place-making fluido é 
o veículo com o qual queremos romper com 
as formas convencionais de fazer e introduzir 
novos mecanismos que ajudem a estimular 
uma sociedade mais autoconsciente, que 
por sua vez gere e aproveita oportunidades 
criativas. Para contribuir para essa 
transformação, Faro2027 estabelece quatro 
objetivos estratégicos:

Faro2027 está incluído no PEC Faro 2030 como programa adicional (27+1). Por um lado, isso 
reforça o alinhamento de ambos, pois contribuem para uma visão partilhada. Por outro lado, 
Faro2027 configura-se como uma dimensão estratégica extra que não diminui o sucesso de 
nenhuma das quatro dimensões principais: estas serão implementadas em qualquer caso.

Para a Faro2027, o desenvolvimento urbano tem a 
ver com a evolução da mentalidade das pessoas. 
O que significa bem-estar numa região europeia 
que depende até 80% do turismo de massas? 
Com o aeroporto internacional passámos da 
pobreza da exploração da terra para a pobreza 
na forma de desigualdades sociais e perda de 
paisagem. Os turistas, originalmente, também 
eram exploradores... assim como nós quando 
navegámos pelos mares. Se recuperarmos parte 
do nosso orgulho e começarmos a vermo-nos de 
igual para igual; se construirmos a nossa força 
para unir civilizações – será que se vivermos a 
nossa cultura, poderíamos estimular a inovação 
e unir corações criativos ao nosso ecossistema 
angustiado?

Queremos que a Faro2027 seja recordada como 
a candidatura que encontrou uma forma criativa 
de abraçar o turismo de massas: os algarvios 

reconquistando os seus lugares para os partilhar 
verdadeiramente com os visitantes, desta vez ao 
mesmo nível.
Esperamos que o título de CEC seja um impulso 
decisivo para as muitas iniciativas que trabalham 
para um desenvolvimento mais sustentável da 
região do Algarve – face a todas as tentativas 
passadas que eram marcadas pelo turismo. 
Não remando contra a maré, mas com ela, 
esperamos ter mudado algumas regras do jogo, 
ao gerar um cenário onde uma mentalidade 
autoconsciente e apreço pelo património natural 
e cultural permite encontrar soluções criativas 
de base para os desafios globais da ecologia, e 
da sustentabilidade económica e social. Faro, 
Algarve – um lugar onde a contribuição da 
cultura para o place- making urbano, as soluções 
inteligentes e a participação cívica é incentivada 
em diferentes áreas políticas e vivida numa 
colaboração regional mais forte.

1.3 COMO SE INSERE A AÇÃO CAPITAL EUROPEIA DA CULTURA NESTA ESTRATÉGIA?

1.4 SE A SUA CIDADE FOR GALARDOADA COM O TÍTULO DE CAPITAL EUROPEIA DA CULTURA, QUAL 
PENSA QUE SERIA O IMPACTO CULTURAL, SOCIAL E ECONÓMICO A LONGO PRAZO NA CIDADE 
(INCLUINDO EM TERMOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO)?
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O processo de avaliação e monitorização 
da Faro2027 concretiza-se com o processo 
de place-making fluido e de como este se 
desenvolve e ajuda a promover a produção 
cultural local, a criatividade, a apropriação, a 
colaboração e as construções da identidade 
cultural europeia. Ao avaliarmos os impactos 
a longo prazo, tornamos visível o porquê de a 
cultura ajudar um destino turístico europeu a 
fugir às amarras do turismo de massas.

OBJETIVO E TÓPICOS
Pensamos na nossa avaliação como uma 
ferramenta que capta o nosso processo, 
tanto em termos de progresso e sucesso da 
implementação, como em termos de valor 
acrescentado que o projeto CEC gera a nível 
municipal, regional e europeu. Um aumento na 
produção cultural local autêntica e de place-
making criativo (fluido) são a nossa receita 
para a mudança. Por isso, colocamos o foco em: 
traçar os desdobramentos dos setores culturais 
e criativos em qualidade, redes e alcance; 
como as nossas ofertas culturais aumentam 
a participação cultural, a cidadania ativa e os 
sentimentos de propriedade; como ajudam a 
aumentar a participação e a interação entre 
diferentes comunidades de utilizadores; como 
alteram o valor atribuído ao património cultural 
e aos recursos naturais, e como estes são 
reconhecidos como algo partilhado e relevante 
para a Europa.

Também acompanhamos a evolução da imagem 
do Algarve e se esta passa a incorporar noções 
culturais relacionadas com o lugar; em que 
medida Faro e a região atraem novos tipos de 
visitantes e residentes com base na criatividade, 
e como a CEC contribuiu para a promoção de 
uma oferta turística mais sustentável, para a 
diversificação económica e para aspetos sociais 
como a redução dos fatores de risco para a 
pobreza.

MÉTODOS E PARCERIA
O nosso quadro metodológico basear-se-á: nas 
diretrizes e indicadores comuns estabelecidos 
pela Comissão Europeia no grupo de trabalho de 
políticas CEC; em referências como Impacts 08/18 
e na experiência valiosa de avaliações anteriores 
da CEC. Em coerência com a estruturação da 
estratégia cultural da cidade, o design terá por 
base os Indicadores Temáticos para a Cultura da 
Agenda 2030. Levamos ainda em consideração 
que Faro já integra o Observatório das Cidades 
Criativas, onde ocupa a 9ª posição na categoria 
“S” (pequenas cidades).

Pretendemos envolver vários parceiros no nosso 
processo de avaliação, usando e aprimorando 

as estruturas de recolha de dados existentes 
e o trabalho de pesquisa dos principais atores 
locais e nacionais, e procurando a convergência 
a nível europeu e experiência internacional. Os 
parceiros desta candidatura – o Município de 
Faro, a Comunidade Intermunicipal – AMAL, a 
Universidade do Algarve e o Turismo do Algarve 
– vão contribuir para a nossa avaliação: O ODCS – 
Observatório das Dinâmicas Culturais do Sul, que 
foi planeado para a Estratégia Cultural PEC Faro 
2030, será integrado integrado no Observatório 
Transfronteiriço de Cultura e Indústrias Criativas 
que a AMAL e a Eurorregião AAA estão a criar. 
Isto proporciona a Faro uma visão mais ampla 
e comparativa, e à região uma visão mais 
profunda dos setores culturais e criativos. A 
Universidade do Algarve já realiza inúmeros 
programas e projetos de investigação, muitas 
vezes europeus, sobre o futuro do turismo, bem 
como sobre o impacto do turismo nas paisagens 
sociais e naturais. Programas como o OBSERVE, 
CHIMERA, MONITUR, CREATOUR ou o projeto 
digital Heritage ligado à Convenção de Faro 
fornecem
valiosos pontos de partida, especialmente para a 
investigação em áreas ligadas aos impactos de 
Faro2027. O Turismo do Algarve disponibiliza 
diversos dados de base e estudos sobre turismo 
sustentável e cultural, incluindo o perfil dos 
turistas e dos residentes estrangeiros e formas 
de retenção de talento criativo.

AVALIAÇÃO COMO TAREFA COLETIVA E 
OPORTUNIDADE DE APRENDIZAGEM
O processo de conceção dos objetivos e 
indicadores CEC contará naturalmente com 
a participação dos parceiros do projeto, 
participantes culturais e habitantes da cidade 
e será baseado nas nossas experiências do 
processo de consulta do PEC Faro 2030. 
Queremos projetar métodos em que cidadãos 
e atores culturais contribuam com dados 
quantitativos e qualitativos de forma ativa e 
passiva, em projetos artísticos, em lugares digitais 
ou como parte de medidas de construção de 
comunidades e de place-making. Por exemplo, 
para aprimorar o conhecimento adquirido sobre 
o envolvimento do público, desenvolveremos 
uma ferramenta de autoavaliação com agentes 
culturais públicos e privados para ser usada 
para a CEC e mais além: uma adaptação do 
domínio cultural e digital do modelo CLEAR 
existente para participação impactante. Com 
base nas experiências com o grupo de cidadãos 
Rooftops e em colaboração com uma ONG local, 
planeamos criar um grupo de cidadãos que terá 
um papel ativo na monitorização do progresso 
do programa CEC, na avaliação dos impactos 
e numa comunicação mais abrangente dos 
resultados.

IMPACTOS NOS SETORES
CULTURAIS E CRIATIVOS

• Aumento e diversificação da produção cultural 
local autêntica e novas formas de mostrar a 
cultura local;

• Redução da fuga de talento criativo local;

• Atração de talentos europeus e internacionais;

• Novos centros criativos e infraestrutura cultural 
melhorada;

• Trabalhar mais em parcerias interdisciplinares;

• Mais participação do público e estratégias de 
comunicação;

• Maior oferta de formação para o setor, incluindo 
capacidade de obter formação na Europa e no 
mundo;

• Maior oferta de empregos criativos;

• Aumento das capacidades das ICC, 
especialmente também no foro digital;

• Aumento da colaboração local e regional no 
campo da cultura;

• Melhores redes internacionais e participação em 
redes europeias; mais colaboração com pares 
europeus;

• Maior capacidade de operar e produzir em escala 
transnacional; maior exportação de criatividade 
e importação de conhecimento da Europa;

• Mais conexões intersetoriais e efeitos indiretos, 
especialmente com o turismo;

• Maior capacidade de atração de empresas e 
respetiva contribuição para o VAB.

COESÃO SOCIAL
E BEM!ESTAR

• Melhoria da imagem interna e externa no que 
diz respeito às necessidades das comunidades 
trans-/g-/locais;

• Envolvimento da comunidade na construção de 
um futuro mais sustentável;

• Preenchimento de lacunas de entendimento 
entre os diferentes utilizadores da cidade;

• Maior valor atribuído à diversidade;

• Redução dos fatores de risco de pobreza e 
aumento da inclusão social;

• Contribuição para neutralizar os efeitos do 
trabalho sazonal;

• Maior respeito pelas condições de trabalho em 
áreas pouco valorizadas.

IMPACTOS NUMA ECONOMIA
VERDE E AZUL CRIATIVA

• Contribuição para a diversificação criativa da 
economia baseada no turismo; por exemplo, 
novas ofertas baseadas no património cultural 
e natural, potenciando segmentos como o city 
break, o turismo de negócios e o turismo criativo;

• Mais parceiros de formação criativa envolvidos 
em atividades de ecologia;

• A criatividade e o pensamento crítico estimulam 
a inovação e a criação de empresas, apoiando a 
evolução da economia de serviços;

• Ter uma paisagem criativa cultural é mais atrativa 
para profissionais altamente qualificados e 
talentos da Universidade;

• Diversificação dos financiamentos da UE 
obtidos para além do turismo.

IMPACTO NA CIDADANIA
E SENTIMENTO DE PERTENÇA

• O sentido de pertença local, bem como a 
imagem exterior, será mais intimamente 
ligado ao património cultural (europeu) e ao 
património natural partilhado de relevância 
internacional, com locais simbólicos como, por 
exemplo, a ligação à Ria Formosa através da 
linha de caminho de ferro;

• Expansão do sentimento de pertença europeu;

• Maior autoestima;

• Cidadãos mais ativamente envolvidos na 
produção e criação cultural; ter melhor acesso à 
criatividade individual e coletiva;

• Revitalização de bairros históricos abandonados 
da cidade, áreas rurais desconexas e não-lugares 
semiurbanos como caminhos de ferro;

• Relações com pessoas migrantes e partes 
indocumentadas da cidade e região;

• Melhor entendimento entre a comunidade 
residente e a não residente;

• Maior envolvimento em questões cívicas 
europeias.

1.5 DESCREVA BREVEMENTE OS PLANOS DE MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO.
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A nossa visão artística manifesta 
várias mudanças para Faro e para a 
Europa, iniciadas com o programa. Em 
primeiro lugar, queremos ver dentro das nossas 
comunidades uma crescente consciência 
europeia e cuidado mútuo. Para tal, reinventamos 
os espaços públicos como lugares de encontro 
e conexão. Em segundo lugar, visamos reduzir 
a pobreza e abrir oportunidades para os 
excluídos ou negligenciados até agora. Por 
isso, reintegramos espaços abandonados 
no desenvolvimento económico das 
nossas regiões e da Europa. Por último, 
o nosso objetivo é desencadear 
uma mudança social duradoura, 
com os nativos digitais e as 
gerações mais jovens, ao serviço 
da equidade intergeracional e 
da coesão europeia. Portanto, 
re-imaginamos espaços 
sobreutilizados a partir de uma 
perspetiva phygital e como 
habitats sustentáveis.

O conceito de sentido de lugar é 
central na nossa visão. Os europeus 
têm trabalhado contra a natureza, 
vendo os humanos como estando 
acima da natureza. Lembramo-nos 
agora que somos parte dela e que, 
para viver em equilíbrio, saúde e 
felicidade, devemos trabalhar com o 
fluxo. Desenvolvemos o conceito de 
place-making fluido.

O place-making fluido 
está ancorado no nosso 

ambiente e nas forças que o 
moldaram: água, turismo, pobreza. 
A forma como interagimos com 
eles tem causado problemas, como 
a escassez de água, desenvolvimento 
descontrolado e futuros precários. 
Problemas que partilhamos com outros 
destinos turísticos europeus. O nosso 
programa volta ao nosso ambiente 
e amplia a natureza com base em 

soluções para esses problemas.
Abandonamos o controlo e 

as categorias. Cada lugar 
é simultaneamente 
interdisciplinar e 
participativo. Pode ser 
imaginado e usado por 
diferentes pessoas de 
muitas maneiras. Assim, 

estabelece as bases para 
as pessoas se relacionarem, 

para formar comunidades que são 
específicas no espaço e no tempo. 

Alguns deles precisam de 
tempo para crescer e serão nutridos 
como um jardim, outros estarão lá apenas 
para um breve momento de diversão como 
um evento pop-up. Outros só existem 
no momento, uma pessoa muda as suas 
perspetivas e, de repente, vê a paisagem de 
uma maneira diferente.
Queremos renegociar identidades e 
redefinir o que significa viver num 
determinado lugar e as suas conexões mais 
amplas com a região e a Europa. Não se 
trata de nós contra os outros, temos todos 
elementos uns dos outros em nós. É através 
de práticas culturais e processos artísticos 
que ultrapassamos fronteiras, além-costa e 
além-mar, construindo alianças com o Norte 
de África. O place-making fluido conduz a 
uma cidadania europeia fluida.

Estruturalmente, o nosso programa é composto por quatro 
elementos: Norte do Sul, Natureza em Trânsito, Dar e Receber e 
Espaços Flutuantes. Cada um destes elementos é desenvolvido 
a partir de um tema europeu e da forma como se reflete no 
contexto local e regional. Os projetos dentro de um elemento 
retomam essas características locais e regionais, e exploram-nas 
em intervenções culturais e trabalhos criativos, em colaboração 
com a Europa e como parte das festividades da CEC.

O livro de candidatura 
foi escrito originalmente 
em inglês. A tradução – 
nomedamente titulos e 
expressões – poderá não 
representar em pleno o 
sentido de algumas frases.

2.1 QUAL É A VISÃO ARTÍSTICA E 
ESTRATÉGIA PARA O PROGRAMA 
CULTURAL DO ANO?

 conteúdo
   cultural e
artístico
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The North of The South
Faro e o Algarve estão na fronteira da Europa. 
A Sul e a Oeste fica o Atlântico e, mais além, 
África. No THE NORTH OF THE SOUTH alteramos 
a qualidade das nossas fronteiras, não só 
geograficamente, mas, também, emocional 
e economicamente. Não há fronteiras na 
natureza. Há margens, limites e membranas 
permeáveis. Dentro de habitats e comunidades, 
tudo está interconectado. Nesse elemento, 
focamo-nos nas coisas que partilhamos em 
todos os lados das nossas fronteiras e nas coisas 
que são ilimitadas. Trata-se de intercâmbios e 
extensões e de estabelecer uma nova cidadania 
europeia fluida.

Celebramos o facto de vivermos debaixo 
do mesmo sol no SUNBURN FESTIVAL, das 

SUNBURN FESTIVAL

Em toda a Europa, celebra-se o sol de maneiras 
diferentes: na Escandinávia aprecia-se o sol da 
meia-noite, e na Grécia o sol era central para 
os oráculos de Apolo. O SUNBURN FESTIVAL 
é um festival de artes interdisciplinar que 
nos reconecta às antigas, presentes e futuras 
celebrações da cultura solar da Europa, de 
África e da Ásia, como iguais sob o mesmo sol. 
Artistas, engenheiros, contadores de histórias, 
empresários e cidadãos vão reunir-se em eventos 
que acontecem desde o solstício de inverno 
até ao solstício de verão. Na sua essência, é um 
festival de arte de luz natural, com instalações 
e esculturas não elétricas e movidas a energia 
solar. Crianças pintam as paredes de espaços 
urbanos abandonados com cores fluorescentes 
e transformam-nas em lugares fluidos para 
apresentar histórias de teatro de sombras sobre 
a mitologia solar da Europa, e investigadores 
discutem o papel da luz solar na depressão e 
saúde mental.

No domínio phygital, designers, arquitetos, 
engenheiros e empresários reúnem-se para 
hackathons transnacionais em busca dos 
momentos eureka da indústria solar. Estes 
permanecem como um legado de código 
aberto e DIY. O SUNBURN FESTIVAL termina 
em junho com uma feira de comida cozinhada 
em forno solar, e inclui trocas de receitas 
internacionais e churrascos interculturais. 
Durante este festival, reunimo-nos à luz do dia 
e iluminamos o caminho da Europa rumo a um 
futuro com mentalidades abertas, generosas e 
sustentáveis.

noites brancas ao oráculo de Apolo. Em 
SENSATIONAL BORDERS, sentimos as nossas 
fronteiras geográficas ao longo dos nossos 
vizinhos, porque os sentimentos não param 
nas fronteiras. Celebramos o que partilhamos, 
mas também o que dói: o “Pentateuco” foi 
o primeiro livro impresso em Portugal – em 
Faro, mais precisamente. Roubado e nunca 
devolvido, vamos tê-lo a viajar pela Europa na 
exposição interativa FREE PENTATEUCO para 
falar sobre como poderá ser uma restituição 
europeia. Pensamos em como saborear 
a migração nos nossos ambientes locais, 
regionais e europeus. Temperamos a comida 
uns dos outros, trocamos receitas e brindamos 
à nossa unidade na diversidade na GASTRO 
EMBASSY.

FREE PENTATEUCO

A Europa discute artefactos roubados de 
povos colonizados e desde então exibidos em 
museus europeus. O Museu de Faro tem em 
sua posse um “Nkisi Nkondi“, uma estatueta 
mística retirada há mais de 100 anos de perto 
da fronteira congolesa, no valor estimado de 
2 milhões de euros. A questão não é apenas a 
quem pertence a estatueta, mas também como 
é que a Europa se reconcilia com o seu passado 
colonial e restitui os objetos. Conhecemos os dois 
lados. Portugal como colonizador, mas também 
despojado de algo central na história de Faro. 
O “Pentateuco”, o primeiro livro impresso em 
Portugal, em Faro, por Samuel Gacon, editor 
judeu, foi roubado pela frota inglesa. Está agora 
na Biblioteca de Oxford. Queremos libertá-lo e 
defender relações mais éticas entre culturas e 
países.

A partir de 2024, este artefacto libertado 
viajará de Oxford para todos os países da 
União Europeia, através de uma exposição 
interativa que reúne os papéis contraditórios 
da nossa nação como colonizadora e que foi 
roubada. Desta forma abre-se espaço para 
uma discussão que pode fluir em ambas as 
direções. Em cada paragem é realizada uma 
conferência sobre arte roubada e é criado um 
inventário do património daquele país que 
pode ser restituído. Os inventários recolhidos 
são lançados como “Catálogo de Restituição 
do Património Cultural Europeu” quando a 
exposição chegar a Faro em 2027. Acessível 
digitalmente, ficará como um legado para toda 
a humanidade: diálogo intercultural inspirador 
sobre a dor do passado e o sofrimento do 
presente, especialmente no contexto da 
migração global e da decolonialidade.

Damos as boas-vindas à nossa Ria Formosa 
no coração verde e criativo da cidade. Após 
recolhermos material real e imaginário 
com crianças em idade escolar em Mitos 
da Ria Formosa, com o envolvimento dos 
pescadores das comunidades insulares e 
de trabalhadores do aeroporto, e através 
de um processo de criação artística com 
mergulhadores profissionais, biólogos 
e engenheiros, tudo se junta num dia: 
celebramos a magia do outro lado do 
caminho de ferro, com este velho muro 
imaginário finalmente derrubado! Ao longo 
do novo KM Cultural, um dominó de 2 km 
de painéis de som cai como uma cortina. 
"TU ÉS TÃO LINDA" acende-se em enormes 
letras de néon cor-de-rosa, movidas pelo sol, 
entre os bancos de lodo, plantas e as águas 
noturnas murmurantes. Neste momento, 
unimo-nos à lagoa, com as ilhas que dela 
surgiram desde sementes misteriosas, ao 
Mediterrâneo, a África e ao mundo.

Do horizonte invisível ouvimos ciclos 
repetidos de acordes quebrados nos 
gravescom uma melodia simples e bonita 
nos agudos. Esta música, uma linguagem 
completamente acessível composta 
por alguns dos compositores mais 
conceituados, ensina-nos a linguagem da 
natureza e alicia-nos para a conversa.

A luz das algas bioluminescentes 
inunda a costa da cidade. Os seus 
movimentos flutuantes e hipnotizantes 
são impulsionados pelos fluxos de água 
constantes, mas também pela interferência 
de peixes, flora subaquática, barcos e do 
público, nesta peça de arte digital interativa. 
À medida que abraçamos a natureza da 
nossa cidade, recebemos esse amor de 
volta.

CERIMÓNIA DE ABERTURA DA CEC FARO2027:
O DIA EM QUE ABRAÇAMOS A BELEZA

2.2 DÊ UMA VISÃO GERAL DA ESTRUTURA DO SEU PROGRAMA CULTURAL, INCLUINDO A 
ABRANGÊNCIA E DIVERSIDADE DAS ATIVIDADES/PRINCIPAIS EVENTOS QUE MARCARÃO O ANO.
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Nature in Transit
As alterações climáticas alteram o ambiente em 
toda a Europa. À medida que fica mais quente, 
mais seco, mais extremo, teremos que nos 
adaptar. A NATURE IN TRANSIT gira à volta da 
nossa paisagem como um organismo que vive 
em simbiose connosco. Não é a paisagem que 
precisa de mudar, mas é a paisagem que nos 
muda a nós e ao nosso comportamento. Porque 
perdemos o controlo do comportamento 
humano (turismo, consumo, emissão de 
gases), os projetos deste pilar fazem parte de 
um laboratório de soluções que pretende criar 
visões fluidas e, portanto, sustentáveis para 
paisagens humanas justas.

Aproveitamos a paisagem ao longo dos 300 
quilómetros da Via Algarviana para contar 
histórias. Em BLOOM IN THE MOUNTAINS, 

BLOOM IN THE MOUNTAINS

Cada nação europeia tem a sua própria 
abordagem aos jardins: as amplas paisagens 
inglesas, as obras de arte barrocas francesas 
ou os jardins italianos de Boboli. BLOOM IN 
THE MOUNTAINS projeta 16 novos jardins ao 
longo de 300 quilómetros da Via Algarviana nas 
zonas de montanha algarvias cada vez mais 
desertificadas, um em cada concelho da região. 
Estas intervenções baseadas na natureza 
convidam a Europa a descobrir novos percursos 
e outras formas de visitar e participar na 
criação de lugares. Cada jardim é desenvolvido 
e criado por um artista que trabalha em 
conjunto com jardineiros de vanguarda locais 
e europeus: arquitetos paisagistas, entusiastas 
da permacultura, especialistas agroflorestais 
e cidadãos. Os jardins são flexíveis: são 
monumentos paisagísticos, mas também 
espaços de eventos e reuniões para leituras, 
danças públicas ou aulas de ioga.

Como a natureza precisa de tempo para crescer, 
começamos muito antes de 2027. Diferentes 
artistas contemporâneos que escolheram 
um local para o seu jardim são convidados a 
visitar as comunidades locais ao longo da Via 
Algarviana. Juntos, eles vão semear, plantar e 
nutrir o futuro jardim, ao longo dos anos até 
2027. Desenvolvemos uma aplicação digital 
de identificação de plantas de realidade 
aumentada que permite que as pessoas vejam 
e experimentem o jardim através dos seus 
telefones, quando as plantas no seu jardim ou 
casa são as mesmas plantas que temos nos 
nossos jardins. Em 2027, os visitantes poderão 

artistas e jardineiros de vanguarda europeus 
contam uma nova história ao criar 16 jardins 
paisagísticos, monumentos vivos que 
atraem visitantes a áreas abandonadas 
do interior. REMOTE ACTION: WATER OUR 
TERRITORYconvida pessoas de toda a Europa 
a encomendar novos espaços verdes e azuis 
de 10 a 15 metros quadrados, desenhados 
por artistas em locais específicos do Algarve 
como investimento cultural na transição 
climática. Focamo-nos na escassez de água 
em MANUAL PIECEWORK: REVERSING THE 
RIVER, tentando reverter o caudal de um rio, 
e transportando água manualmente ao longo 
de 100 quilómetros, desde a Ria Formosa até 
Monchique. Cada quilómetro é percorrido por 
comunidades locais que trabalham com artistas 
europeus, numa cadeia de representações 
comunitárias únicas.

plantar as suas próprias sementes e aprender 
sobre podas ou quais as plantas que se adaptam 
a um clima mais seco. Estas obras de arte 
regenerativas são o resultado de um esforço 
transnacional partilhado para reflorestar partes 
do território europeu assolado pela seca. Uma 
nova paisagem artística de monumentos vivos 
florescerá durante estes anos, que funcionará 
como força motriz para o repovoamento 
cultural de áreas abandonadas do interior, e 
permanecerá como um legado.

MANUAL PIECEWORK:
REVERSING THE RIVER

O rio Guadiana corre de Espanha para o 
Algarve e encontra o oceano Atlântico na nossa 
costa, alimentando centrais hidroelétricas 
pelo caminho. Atravessa o Algarve desde o 
interior até ao oceano em menos de um dia, e 
é um dos poucos rios que corre todo o ano no 
Algarve. Muitos ficam secos. A falta de água é 
um problema premente na região. Revertemos 
simbolicamente o seu fluxo, para aumentar a 
consciencialização sobre a escassez de água. 
Cem litros de água percorrem 100 quilómetros, 
desde a Ria Formosa até Monchique, o 
ponto mais alto do Algarve. Cada quilómetro 
mostra uma performance comunitária 
de movimentação de água por artistas 
internacionais, comunidades locais e a Europa, 
apresentando as suas próprias ideias criativas 
sobre como transportar a água: um desfile de 
divindades da água ameaçadas de extinção, 
um sistema de bomba movido a energia solar. 
MANUAL PIECEWORK une milhares de pessoas, 

GASTRO EMBASSY

Todos os países europeus têm a sua própria 
especialidade gastronómica. O que acontece 
se tentarmos fundir alguns desses pratos? O 
edifício da Alfândega vai transformar-se numa 
GASTRO EMBASSY, onde colocaremos a a 
diplomacia à mesa e a transformaremos em 
“gastrodiplomacia”. Numa cozinha de espaço 
aberto, chefs locais, do Norte e Sul da Europa 
e de África, bem como chefs apaixonados das 
nossas comunidades migrantes, trabalham 
juntos cruzando alimentos tradicionais numa 
nova arte culinária “eco-contemporânea”. 
A comida algarvia mistura-se com comida 
marroquina, hebraica, grega, alemã ou sueca. 
Os pratos serão servidos também no auditório, 
onde chefs, agricultores, nutricionistas, 
psicólogos, políticos, ativistas e cidadãos 
discutem estratégias de combate à fome e à 
pobreza, o papel da segurança alimentar na 
democracia e a adaptação climática do ciclo 
alimentar europeu. A GASTRO EMBASSY cria 
um ambiente honesto, intercultural e coletivo 
através do mais simples dos gestos: partilhar 
a comida e um lugar à mesa. Compilamos 
as receitas dos pratos fundidos num livro de 
receitas online e em tutoriais em vídeo online. 
As pessoas serão livres para contribuir com o seu 
próprio conteúdo para a plataforma: receitas 
de pratos que lhes fazem sentir saudades de 
casa, mas também as memórias e histórias 
associadas a esses pratos. 

SENSATIONAL BORDERS

A Europa é atravessada por linhas quase invisíveis 
que separam uma nação da outra: as fronteiras. 
Mas nem o som, nem a luz, nem o cheiro se 
detêm numa fronteira. Numa abordagem 
interdisciplinar criamos um mapa sensorial 
das nossas fronteiras terrestres e aquáticas. 
O que é que as pessoas que migram veem, 
cheiram e tocam quando cruzam fronteiras? 
Que lembranças sensoriais trazem dos seus 
lugares de origem? Como mudam, se adaptam 
e alargam horizontes depois de entrarem em 
Portugal e na Europa?

Equipas de antropólogos, biólogos, artistas, 
filósofos, arquitetos, perfumistas, enólogos, 
criadores cegos e surdos, da Europa e do outro 
lado da fronteira, cocriam guias sinestésicos 
das nossas paisagens fronteiriças. Acessíveis 
digitalmente (som e visual), estes guias retratam 
a vida daqueles que habitam e atravessam 
estas fronteiras: pescadores, aves marinhas, 
migrantes, aventureiros, contrabandistas, 
eremitas, escritores e afins. Estará disponível 
para download um manual sobre como recolher 
material para registar as fronteiras à nossa volta, 
levando as SENSATIONAL BORDERS do Algarve 
para o resto da Europa e do mundo.

RESPONSIVE CHAIN REACTIONS

Uma colher bate numa bola que cai sobre uma 
alavanca, que por sua vez aciona uma roda com 
um fio que baixa um pedaço de pão até uma 
torradeira. Tal máquina, chamada máquina de 
Goldberg, é um efeito dominó caótico no qual 
os objetos são libertados do seu uso padrão para 
se tornarem algo completamente diferente. 
Fazemos a ponte sobre o mar entre a Europa e 
África, convidando os jovens de Faro e de Tânger 
a construir uma máquina destas nas suas 
costas, apoiados por designers e engenheiros 
africanos e europeus. Os grupos são conectados 
digitalmente e podem acionar mecanismos 
nas máquinas dos demais. É um processo de 
pingue-pongue artístico digital através do 
mar que cria um espaço flexível, tumultuado e 
diversificado para desenvolver novas atitudes 
e práticas quotidianas. Através do processo de 
construção partilhada, capacitamos os jovens 
para iniciar um diálogo intercultural juvenil 
entre a Europa e o Magrebe sobre os tópicos 
que lhes são importantes: migração, LGBTQIA+, 
saúde mental, mudanças climáticas, 
digitalização.
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Give and Take
A costa algarvia tem cerca de 200 quilómetros 
de extensão e a maioria dos 450 mil habitantes 
vive num raio de 50 quilómetros da costa. 
A água transforma a costa reorganizando a 
areia, para a frente e para trás. A partir deste 
princípio, imaginamos uma troca de energia 
criativa entre as pessoas, transformando velhas 
crenças em novos hábitos. Em DAR E RECEBER 
enviamos a nossa energia criativa para a 
cidade, região e Europa, suscitando questões 
significativas, mas, ainda assim, escondidas 
à vista de todos: os efeitos negativos do 
turismo de massas, e as lacunas (cultural e 
outras) da região. Damos contribuições para 
criar novos habitats para conversas sobre a 
nossa economia: como podemos trabalhar em 
uníssono e solidariamente para partilhar a terra 
e os seus recursos de forma mais igualitária?

MANUAL STORYMAKING

Muitos turistas levam para casa não apenas 
memórias, mas lembranças da região – produtos 
plásticos importados cada vez mais baratos. 
MANUAL STORYMAKING promove técnicas 
artesanais antigas e de fabrico ecológico. 
A lembrança do futuro é aquela que nós 
mesmos criamos e a história que vem com ela. 
Transformamos quarenta lojas de lembranças 
em oficinas cocriativas que convidam turistas, 
designers e artesãos a enfiar as mãos em 
matérias-primas, a despertar o seu fluxo criativo 
e a criar a sua própria lembrança. Cada oficina 
tem uma oferta própria de artesanato tradicional 
e design contemporâneo, oferecendo novas 
experiências do património e da identidade do 
Algarve.

Os diferentes centros de artesanato espalhados 
pela região ligam-se através de circuitos 
criativos; por exemplo, fazer um prato de 
barro, secar figos ou fazer um cesto trançado 
com folhas de palmeira para levar a um 
piquenique. Um Atelier AfroGypsy, onde 
mulheres migrantes e de minorias trabalham 
com designers nacionais e internacionais para 
criar uma nova moda multicultural. À medida 
que os artesãos envelhecem e desaparecem, 
as técnicas mantêm-se vivas quando diferentes 
gerações se juntam para partilhar e aprender 
as antigas competências através da plataforma 
Memórias de Artesãos do Futuro, um espaço de 
educação, intercâmbio e promoção de artesãos 
de diferentes comunidades algarvias. Um lugar 
onde artesanato, turismo e design trabalham 
juntos para criar novas relações pessoais 
formativas e híbridas, nas quais todos levam para 
casa uma nova forma de ver e sentir o mundo.

As lojas de souvenirs transformam-se em 
oficinas em MANUAL STORYMAKING, onde os 
visitantes criam as suas próprias recordações 
juntamente com artesãos locais. A DETOURISM 
assume uma nova abordagem ao turismo e 
desenvolve um “des-guia”, um guia que o leva 
a locais onde normalmente não iria, com a 
intenção de escrever uma história diferente da 
região e das suas gentes. Em MARÉS CRIATIVAS 
capacitamos os agentes comunitários a serem 
condutores criativos e artísticos nos seus 
ambientes. THIS IS NOT A SUMMER SCHOOL 
é um programa de capacitação que conecta 
artistas europeus e agentes locais de todas 
as regiões numa partilha de esperanças, 
experiências e sonhos, numa lógica lenta de 
aprendizagem entre pares.

THIS IS NOT A SUMMER SCHOOL

THIS IS NOT A SUMMER SCHOOL é o programa 
de capacitação para o setor cultural e criativo da 
região, com uma forte ênfase na aprendizagem 
digital. Estabelecemos um ecossistema de 
acesso aberto para a aprendizagem cooperativa 
e para a partilha de experiências, esperanças 
e sonhos através de ferramentas digitais 
inovadoras. Um lugar fluido, interdisciplinar, 
aberto à experimentação, e adaptável às 
necessidades e expectativas em mudança. A 
formação fora de época, durante todo o ano, 
começa em 2024 e continua como legado 
após 2027. Funciona como interface entre 
artistas, criadores e especialistas europeus e 
internacionais, focando estratégias e processos 
para que os agentes culturais trabalhem com 
o setor do turismo sem serem capturados pela 
dinâmica do turismo de massas. Os formandos 
fazem parte de um laboratório de pequena 
escala que procura encontrar respostas sobre 
como podemos encontrar um equilíbrio entre 
liberdade artística, expectativas culturais e 
viabilidade económica, ou como nos mantermos 
mentalmente saudáveis num ambiente 
competitivo? Juntos, criamos uma comunidade 
que partilha um know-how inovador, promove a 
colaboração intersectorial e abre a mente para 
as possibilidades de impacto coletivo europeu.

ideias e histórias num objetivo comum: chamar 
a atenção para o valor da água e o poder de 
ações conjuntas para proteger e preservar o 
nosso planeta. A performance decorre durante 
100 dias consecutivos em 2027, gerando novas 
histórias todos os dias que são distribuídas pelas 
redes sociais em vídeos, áudios e reportagens 
ao vivo.

REMOTE ACTION:
WATER OUR TERRITORY

Por toda a Europa as nossas cidades tornaram-
se desertos de betão que aquecem no verão, 
pelo que as mudanças climáticas extremas 
ameaçam torná-los fatais. Em EMOTE ACTION: 
WATER OUR TERRITORY, convidamos pessoas 
de toda a Europa a encomendar no Algarve 
novos espaços verdes e azuis de 10 a 15 m2, 
concebidos por artistas de todo o Algarve. 
Estes espaços funcionam como obras de 
arte participativas e espaços de encontro, 
pois os bairros cuidam deles, como uma 
iniciativa de construção da comunidade para 
abordar a questão da solidão (agravada por 
confinamentos e isolamento relacionados com 
a pandemia).

Uma aplicação vai conectar moradores, 
patrocinadores e artistas, documentando o 
desenvolvimento dos espaços e contando 
histórias sobre a responsabilidade global pelo 
planeta. Pretendemos transformar 10 000 
m2 de espaços públicos (uma média de 50 
lugares de estacionamento em cada um dos 
16 municípios) numa obra de arte pública que 
cresça e floresça e que se mantenha após 2027. 
As plantas selvagens, comestíveis ou mesmo 
flutuantes, são um investimento na transição 
climática da região do Algarve e inspiração 
para o resto da Europa e do mundo.

FLOWS

FLOWS é uma série de instalações de artes 
digitais específicas do local que surgem de uma 
colaboração entre as candidatas a CEC: Braga, 
Faro e Ponta Delgada. Cientificamente, há 
uma compreensão cada vez mais profunda de 
que os ecossistemas (uma floresta, uma lagoa, 
um vulcão) funcionam como um organismo 
vivo. Com base na análise do fluxo de dados da 
biodiversidade das paisagens ultraperiféricas 

– as florestas serranas do Parque Nacional 
da Peneda Gerês, o Parque Natural da Ria 
Formosa e a atividade vulcânica do Geoparque 
dos Açores – artistas e investigadores juntam-
se num programa de cocriação de tecnologia. 
Mais do que meras representações de dados 
para fins didático-informativos, estas obras 
“mediáticas” procuram um olhar crítico sobre a 
forma como preservamos (ou não) e interagimos 
com os nossos ecossistemas naturais. Todas 
as instalações artísticas resultantes destas 
colaborações serão apresentadas numa 
exposição itinerante nas três cidades parceiras 
em 2027 e, posteriormente, na sub-rede mundial 
Cidades Criativas de Media Arts da UNESCO.

WATERS DON'T SLEEP

Os portos do Algarve foram explorados e 
colonizados por Fenícios e Romanos. Mais 
tarde, exploradores portugueses, holandeses 
e britânicos partiram daqui para expedições 
colonizadoras pelo mundo do século XV. A 
globalização começou no Algarve antes mesmo 
da palavra ser cunhada. O nosso património 
marítimo é o foco do projeto WATERS DON’T 
SLEEP: um museu descentralizado que celebra o 
património material e imaterial, a tecnologia, os 
modos de vida e as tradições orais relacionadas 
com o homem e a água, incluindo os seus lados 
obscuros: os mortos, os desaparecidos e quem 
sofre com traumas psicológicos. Parte dele 
é um arquivo digital de memórias pessoais e 
lembranças da nossa relação e da Europa com 
o mar.

Cerca de duas dezenas de equipamentos 
culturais diretamente relacionados com a água, 
e mais de três dezenas de locais históricos já 
em funcionamento, bem como atores culturais 
locais, vão juntar-se num programa de teatro, 
performance, cinema, literatura, oficinas. 
Cem iniciativas culturais em torno da água 
reunirão diferentes pessoas numa comunidade 
temporária, para discutir como pode ser a 
mobilidade ecológica da água, ou como os 
saberes antigos pode ajudar-nos a encontrar 
soluções para estas questões.
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Floating Spaces
Precisamos de terra firme sob os nossos pés. 
No futuro, os nossos habitats serão adaptáveis 
e resilientes, mas também versáteis e instáveis. 
Interagimos com estes FLOATING SPACEem 
diferentes dimensões: nas áreas urbanas, no 
mundo digital e no nosso habitat natural. 
Portanto, nós, ainda hoje, criamos o ambiente 
fluido e flexível em que queremos viver amanhã.

A iniciativa EUROPEAN CREATIVE ROOFTOP 
NETWORK, iniciada por Faro, regenera espaços 
urbanos não utilizados como resposta às 
alterações climáticas, e para os recuperar como 
espaços públicos. FROM MODERNISM TO FLUID 

ARCHITECTURE pergunta: como pode ser 
uma cidade do futuro? A exposição itinerante 
no espírito de uma Nova Bauhaus Europeia 
gira em torno do pensamento modernista e 
da sua abordagem de planeamento urbano. 
A exposição “MOLDE A SUA PAISAGEM” 
explora a transformação das nossas paisagens 
através do turismo em 10 obras de arte digitais 
imersivas. IT’S ABOUT THE PEOPLE – A DIGITAL 
FARO CONVENTION traz uma das convenções 
mais importantes da Europa sobre herança 
para a esfera digital e coloca-a nas mãos das 
pessoas através, por exemplo, de jogos como o 
Minecraft.

WHISPERING SANDS

O programa WHISPERING SANDS capacita 
jovens, enviando-os em viagens de investigação 
por toda a Europa. A sabedoria raramente vem 
com uma voz forte, mas sim suavemente, 
como um sussurro. Quatrocentos e oitenta 
adolescentes, 40 de cada um dos 16 concelhos 
do Algarve, vão viajar pela Europa e investigar 
as suas realidades em várias áreas: política, 
economia, questões ambientais, igualdade 
de género, artes e cultura. Cada pedacinho 
de sabedoria que os jovens recolhem é um 
grão de areia, e juntos vão formar uma duna. 
No regresso, e em diálogo com artistas locais, 
vão elaborar intervenções culturais que 
transformarão as escolas regionais em espaços 
fluidos de debate. Estes espaços conectar-se-
ão ao programa FuckUp Nights, onde criamos 
uma cultura de debate que permite que as 
pessoas concordem em discordar, convidando 
pensadores e especialistas internacionais a 
juntarem-se a nós. Além disso, irão ser criados 
canais regionais de TV e Youtube, rádio, podcast 
e um jornal semanal.

Inspirado nos nossos projetos-piloto Cápsula, 
U-Talks e South Music, que envolveram mais de 
300 jovens e que destacaram o fotógrafo João 
Melo de 16 anos, no estrangeiro, e bandas da 
Escola de Música de Jelgava da nossa região, 
Areias Sussurrantes promove o pensamento 
crítico e o debate aberto em tempos de batalha 
ideológica.

DETOURISMO

Dentro da indústria do turismo europeu 
(responsável globalmente por metade das 
chegadas de turistas do mundo), o Algarve é 
um destino turístico de massas. Os viajantes 
pretendem descobrir algo novo, mas recorrem ao 
que outros já viram e aprovaram. Os imperdíveis 
estão sobrelotados e outros lugares estão 
vazios. Com os moradores dos 16 municípios 
da região, pretendemos produzir um “des-
guia” que mapeie os lugares com potencial: 
lugares ideais para dormir a sesta, as paisagens 
mais absurdas, lugares que deveriam ser algo 
diferente, lugares que colocam o + em LGBTQIA+. 

EUROPEAN CREATIVE
ROOFTOP NETWORK

Entre 15 e 35 por cento da paisagem urbana 
da Europa é subutilizada ou até mesmo 
negligenciada: as açoteias. Ao mesmo tempo, as 
cidades europeias precisam, urgentemente, de 
regenerar o espaço e adaptar-se. A EUROPEAN 
CREATIVE ROOFTOP NETWORK atua neste 
cruzamento para criar espaços comuns seguros 
em açoteias urbanas, espaços abertos ao 
diálogo e à transferência de conhecimento entre 
os vizinhos europeus. Espaços concebidos e 
geridos pelos moradores e vizinhos em conjunto 
com os artistas, como espaços flutuantes 
onde a vida pública e a intimidade interagem 
construtivamente. Precisamos de nos conhecer 
para pensar no espaço a que pertencemos, que 
partilhamos e que queremos para a Europa.

Este programa emblemático, financiado pelo 
programa Europa Criativa, começou em 2019, 
com nove cidades europeias. A rede contará 
com um grupo de cidadãos que discute e faz 
propostas de políticas públicas para as açoteias 
da cidade. Estarão todos disponibilizados online 
para outras cidades implementarem. Antes de 
2027, ativámos 5000 m2 de açoteias em Faro, 
e outros 10 000 m2 na região, especialmente 
em Olhão, conhecida como cidade cubista 
pelas suas açoteias planas. Isto irá desacelerar a 
densidade urbana sazonal do Algarve – durante 
os verões com população triplicada – e vamos 
testar conceitos artísticos baseados na natureza 
para um urbanismo climático inteligente. A 
partir de 2027, Faro será o centro europeu de 
conhecimento de açoteias e sede de uma 
rede à qual poderão aderir novas cidades 
internacionais, todas mapeadas digitalmente e 
ligadas às respetivas contas nas redes sociais.

Guia-nos para lugares e paisagens onde “nada 
acontece”, mas onde tudo pode acontecer 
inesperadamente. Inventamos perspetivas que 
afastam os visitantes das tradicionais atrações 
imperdíveis da região, para o que podem ser 
os “segredos escondidos”. Um lugar onde 
as pessoas se vão encontrar, através de um 
sentido partilhado de curiosidade. Deixamos 
livros de visitas nos locais como objetos de troca 
de pensamentos e ideias inspiradoras para 
aprendermos uns com os outros. Este “des-
guia” está disponível digitalmente como uma 
camada no Google Maps e como uma aplicação 
com funcionalidades de realidade aumentada, 
mantendo-se em uso e alargado para lá de 2027.

CREATIVE RIPPLES

CREATIVE RIPPLES é um programa de arte 
participativa que visa desenvolver novas 
estratégias para envolver as comunidades 
no design da cidade do futuro, fazendo uso 
de ferramentas da arte-terapia e da arte 
participativa. Com o objetivo de mudar as 
pessoas, as suas vidas e a paisagem através da 
solidariedade criativa, a partir de 2022 serão 
selecionados líderes comunitários e artistas 
locais que passarão por um programa de 
masterclasses, workshops e viagens educativas. 
Os participantes aprendem, partilham e 
desenvolvem ideias para espetáculos e 
exposições para o Festival Internacional 
de Artes em 2027, com ênfase nos lugares 
fluidos: aproximando pessoas diferentes, 
desenvolvendo atividades interdisciplinares e 
interconectando espaços urbanos, suburbanos 
e rurais, com conteúdos multimédia acessíveis 
digitalmente.

FROM MODERNISM TO FLUID 
ARCHITECTURE

Na viragem do século 20 e, mais tarde, após as 
duas guerras mundiais, a maior parte da Europa 
lutava com a falta de habitação e, portanto, 
com o planeamento urbano: primeiro para 
uma população em crescimento exponencial, 
depois devido às cidades destruídas. Edifícios 
modernistas e visões de planeamento tentaram 
tornar as cidades novamente habitáveis. Faro 
tem mais de 500 edifícios modernistas, na 
sua maioria ignorados pelo público em geral. 
Colocamos os holofotes sobre eles. Os nossos 
edifícios modernistas são diferentes do resto da 
Europa: são um compromisso entre a ideia atual 
de então, da política de planeamento urbano 
do governo ditatorial que limitava a construção 
não vernacular, criadores com talento para a 
arquitetura modernista existente e os gostos 
das comunidades locais. Ideias divergentes 
juntaram-se numa amálgama de edifícios 
cheios de cor.

Montaremos uma exposição itinerante e 
interativa que conta a história dos modernismos 
vernaculares e projetará as suas visões 
urbanísticas no futuro. Com ferramentas da 
etnografia, recolheremos a história oral dos 
moradores, audível na exposição. Por meio 
da cartografia interativa 3D, o público pode 
interagir com cidades modernistas de meados 
do séc. XX. Por fim, perguntaremos se as ideias 
modernistas nos podem ajudar a encontrar 
soluções para desenvolver uma arquitetura 
fluida e flexível que resolva os problemas atuais: 
sobrecarga turística sazonal, ondas de calor 
no centro da cidade, inundações, problemas 
de saúde mental devido ao isolamento e 
envelhecimento da população.
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IT’S ABOUT THE PEOPLE !
A DIGITAL FARO CONVENTION

A Convenção de Faro sobre o Valor do Património 
Cultural para a Sociedade, assinada em 2005 
durante a Capital Nacional da Cultura de Faro, 
é considerada uma das mais importantes 
convenções europeias sobre o património. O 
seu texto continua pertinente, mas a aceleração 
da revolução digital cria uma necessidade 
crescente de adaptação das formas de ver, 
conhecer, respeitar e preservar os patrimónios 
culturais. Estendemos ideias da Convenção de 
Faro para a esfera digital. Já experimentámos 
o ensino interdisciplinar, com jovens a explorar 
o seu património através da reprodução 
arquitetónica no jogo Minecraft online. Em 
2027 realizaremos 20 projetos-piloto digitais 
com os países signatários, em parceria com 
escolas. Estes projetos serão desenvolvidos por 
e para os jovens, muitas vezes nativos digitais, 
aplicando novas tecnologias para criar projetos 
de património digital focados no património 
imaterial: nas histórias, nos conhecimentos, nas 
práticas. Os resultados terão diferentes formatos 
digitais (AR, VR, machine learning, blockchain 
e outros ainda não existentes), executados em 
diferentes plataformas e dispositivos. Por fim, 
serão agregados numa plataforma que também 
fornece ferramentas educacionais para alunos e 
professores.

SHAPE YOUR LANDSCAPE

Vincent van Gogh, Claude Monet, Caspar David 
Friedrich, William Turner – todos grandes 
pintores de paisagens. Traremos as suas obras 
(e de outros mestres) para as ilhas de Faro e 
outros locais da paisagem algarvia no âmbito da 
exposição imersiva SHAPE YOUR LANDSCAPE. 
A exposição transforma 10 obras-primas da 
pintura de paisagem em experiências imersivas 
de realidade virtual que retrocedem no tempo, 
exploram a paisagem algarvia na época 

de cada pintor, e mostram a mudança das 
paisagens europeias através do turismo e das 
alterações climáticas. Amantes da arte, nerds 
digitais e ativistas ambientais reúnem-se para 
criar experiências fluidas e transformadoras. A 
exposição reflete sobre a complexa relação entre 
a natureza e a arte, e a sua influência mútua, 
e disseca o vínculo emocional subjacente 
entre nós, a nossa cultura e a própria natureza. 
Informados por recentes desenvolvimentos em 
ciência climática, geoengenharia e machine 
learning, criaremos simulações artísticas do 
que poderá ser a paisagem do futuro.

RESILIENT ROOMS

A habitação é um problema sério em muitas 
grandes cidades europeias e destinos turísticos. 
Faro e o Algarve têm alguns dos imóveis mais 
caros de Portugal. Os alojamentos são difíceis de 
encontrar e, além disso, com os desafios trazidos 
pela pandemia e pela gentrificação, muitas 
pessoas correm o risco de perder a casa. Estar 
neste perigo constante afeta o nosso bem-estar 
mental. Não são pessoas sem-abrigo de longa 
data, são pessoas que estão numa fase de risco 
temporário. Se não for encontrada uma solução 
rápida e fácil, estas pessoas e famílias podem 
cair no ciclo da pobreza. RESILIENT ROOMS 
relaciona a questão dos pobres transitórios 
com as ideias da Nova Bauhaus Europeia, 
uma iniciativa para habitações ecológicas e 
sustentáveis. Entre outras coisas, vamos criar 
espaços modulares, temporários e adaptáveis. 
Com base no nosso potencial criativo regional 
na área da arquitetura, pretendemos adaptar 
os nossos ambientes a este desafio e às 
necessidades das nossas gentes. Montaremos 
um hackathon internacional que reunirá 
criativos europeus e comunidades afetadas 
da região. O nosso objetivo é mostrar como 
a arquitetura, sendo parte fundamental das 
indústrias criativas do Algarve, é capaz de 
iluminar o futuro das pessoas mais vulneráveis.

A comunidade regional de artistas e organizações 
culturais e criativas está envolvida desde o início. 
Quando construímos a estratégia cultural (PEC 
Faro 2030) criámos parcerias culturais públicas, 
nas quais os atores culturais locais identificaram 
problemas e oportunidades. Estes foram o cerne da 
conceção do programa CEC. Além disso, lançámos 
candidaturas a fundos regionais a participar. Isto 
permitiu financiamento da Europa Criativa, do 
FEDER e do INTERREG. O número de agentes 
culturais independentes apoiados pelo município 
passou de 13 em 2012, para 51 em 2021. Além disso, 
foi criado o Bezaranha, programa de rede cultural 
para o Algarve, envolvendo todos os 16 municípios 
que agora fazem parte desta candidatura. Foram 
concebidos ! 900 mil em apoio direto aos artistas.

Embora as organizações locais e regionais estejam 
muito envolvidas no planeamento conceptual 
e na cooperação estrutural, muitas vezes faltam 
ferramentas para a implementação de ideias e 
visões. Assim, fundámos o South Music em 2021, 
um programa de capacitação regional envolvendo 
32 bandas de toda a região. No futuro, o programa 
alargar-se-à a outras áreas artísticas.

Uma equipa de criativos regionais apoiados 
por uma variedade de curadores internacionais 
foi central no processo de desenvolvimento do 
nosso programa Faro2027. Um concurso de ideias 
levou à apresentação de mais de três dezenas 

O património cultural e as artes, por mais 
tradicionais que sejam, são produzidas e 
transmitidas pelas pessoas e, portanto, mudam 
com elas e com as práticas que adotam. 
Acreditamos que é impossível apresentar um 
património e não mostrar as suas expressões 
contemporâneas e vanguardistas. Por outro 
lado, olhar mais além do nosso próprio horizonte, 
trabalhar de forma interdisciplinar e entre 
categorias está no centro do nosso conceito de 
place-making fluido. Por isso, desenvolvemos e 
implementámos várias ideias no nosso programa 
que contestam, reinterpretam e aumentam o 
património algarvio e a sua relação com a região 
e a Europa.

WATERS DON'T SLEEP gira em torno das nossas 
tradições marítimas e respetivos artefactos. A 
coleção centralizada não é apenas um museu do 
nosso passado, mas uma projeção do nosso futuro. 

Diferentes atores culturais projetam oficinas 
e performances em torno dos artefactos que 
envolvem o público na revolução digital através de 
novas narrativas em meios híbridos. Desenvolvem 
respostas para questões atualmente prementes, 
a partir de conhecimentos antigos, como por 
exemplo: o que podemos aprender com os 
marinheiros sobre mobilidade ecológica na água?

Em SHAPE YOUR LANDSCAPE desafiamos 
as expressões artísticas pseudofolclóricas e a 
paisagem turística. A exposição apresenta obras-
primas de pintura de paisagem de pintores 
europeus que serão exibidas em toda a região, 
em ambientes naturais. São acompanhadas por 
uma experiência imersiva de realidade virtual em 
que a cocriação humano-computador reconstrói 
paisagens passadas e futuras da Europa e do 
Algarve.

de propostas. Através de uma chamada aberta 
paralela aos atores culturais e criativos da região, 
recebemos 70 propostas adicionais.

Além disso, foram realizadas dinâmicas criativas 
com artistas e agentes culturais, que geraram 
novas parcerias. Finalmente, através do CÁPSULA, 
um projeto que visa identificar, valorizar e 
promover jovens artistas até aos 18 anos de idade, 
descobrimos novos talentos que nos aconselharam 
durante a criação do programa. Agora, todos os 
projetos, eventos e exposições do nosso programa 
incluem pelo menos um parceiro regional.

Até 2027, queremos aperfeiçoar e promover, ainda 
mais, a capacidade artística regional através de 
programas de formação e oportunidades de 
internacionalização. O objetivo principal é criar 
uma base de financiamento estável e facilmente 
acessível que aumente a produção cultural e 
permita que mais organizações culturais e artistas 
se envolvam na implementação do programa.

Os artistas que criaram carreiras internacionais, que 
cresceram no Algarve e se mudaram para o mundo, 
ou os de outros lugares que para aqui se mudaram 
e se estabeleceram, são essenciais para alimentar 
o sonho das novas gerações. Nomes como Pedro 
Cabrita Reis, Lídia Jorge, Dino D´Santiago, Manuel 
Baptista ou Nuno Júdice são fundamentais no 
processo de implementação do projeto.

No livro de candidatura foram mencionados mais de uma centena de potenciais parceiros 
culturais locais, regionais, nacionais e internacionais, com vista ao aprofundamento dos projectos 

numa possível segunda fase. Como foi indicado a esses parcerios que essa informação seria 
reservada, a mesma informação não consta neste documento.

2.3 EXPLIQUE SUCINTAMENTE COMO É QUE É QUE O PROGRAMA CULTURAL COMBINARÁ O 
PATRIMÓNIO CULTURAL LOCAL E AS FORMAS DE ARTE TRADICIONAIS COM EXPRESSÕES CULTURAIS 
NOVAS, INOVADORAS E EXPERIMENTAIS?

2.4 COMO É QUE A CIDADE ENVOLVEU OU PLANEIA ENVOLVER ARTISTAS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS 
LOCAIS NA CONCEÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CULTURAL?
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Destacaremos o património comum e os desafios das paisagens costeiras europeias ao:

A Faro2027 imagina o litoral europeu como um interface para heranças 
contestadas, futuros sustentáveis e o fluxo significativo de pessoas, 
ideias e lugares.

• PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL DA 
EUROPA, DO DIÁLOGO INTERCULTURAL E DE 
UMA MAIOR COMPREENSÃO MÚTUA ENTRE 
OS CIDADÃOS EUROPEUS;

3.1 DÊ UMA VISÃO GERAL DAS ATIVIDADES 
PREVISTAS TENDO EM VISTA:

• DESTAQUE DOS ASPETOS COMUNS DAS CULTURAS 
EUROPEIAS, DO PATRIMÓNIO E DA HISTÓRIA, BEM 
COMO DA INTEGRAÇÃO EUROPEIA E DE TEMAS 
EUROPEUS ATUAIS;

• APRESENTAÇÃO DE ARTISTAS EUROPEUS, 
COOPERAÇÃO COM DIVERSAS ENTIDADES E 
CIDADES DE DIFERENTES PAÍSES E PARCERIAS 
TRANSNACIONAIS.

1. envolver criadores e agentes 
culturais europeus como 
colaboradores para a implementação 
do nosso programa artístico;

2. envolver os cidadãos europeus no diálogo como 
públicos cocriativos do nosso programa artístico e 
estratégia de comunicação, tanto virtualmente como 
ao vivo. Os mecanismos cocriativos e participativos 
do nosso programa artístico são concebidos 
para facilitar o desenvolvimento de uma 
comunidade criativa pan-europeia 
que re-imagina a Europa a partir 
da perspetiva de Faro, para 
moldar um sentido partilhado 
do lugar europeu.

dimensão 
europeia 
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Os mares Negro, Mediterrâneo, Atlântico, Norte 
e Báltico estão ligados por uma paisagem 
contínua: 53.563,9 km de fronteiras marítimas 
europeias. A Europa e Faro são culturalmente 
definidos pelo seu litoral: cerca de metade da 
sua população vive a 50 km do mar; cerca de 
180 milhões de pessoas vivem sob o paradoxo 
do litoral; a observação contraintuitiva de que os 
litorais não podem ser bem definidos. Indefinível 
pela generalização cartográfica, a maior e mais 

longa fronteira da Europa tem fronteiras em 
constante movimento. As águas partilhadas 
ligam as margens e bordas da Europa, os seus 
passados e futuros globais e cada um de nós.

Faro2027 inspira-se no conceito de 
fronteiras incertas, complexas e mutáveis 
para reinterpretar a costa europeia não 
como fronteira, mas como interface – uma 
fronteira que em vez de dividir, liga e convida 

o ambiente natural, as arquiteturas poéticas e 
o comportamento humano que moldam esta 
paisagem fluida para um diálogo sobre a Europa. 
Faro2027 é uma capital europeia de fronteiras 
móveis, definidas pelo contacto, não pela 
separação. À medida que fazemos a transição 
da nossa identidade europeia associada ao 
sobreturismo sazonal, já não tememos ser 
nós mesmos entre os nossos pares europeus. 
Desafiamos moradores, visitantes, nómadas e 

migrantes a serem criativos juntos; das açoteias 
da cidade1 aos fluxos de dados virtuais2, em 
quatro temas europeus principais:

1 REDE EUROPEIAS DE AÇOTEIAS CRIATIVAS, uma rede 
pan-europeia de cidades;
2 Europe at Home, uma exposição de arte online com 
contributos de mais de 30 cidades europeias;

Natureza & Cidades 
Resilientes

Culturas 
Adaptativas

Cidadania 
Cocriativa

Estilos de
Vida PhygitalDemocracia & 

Desigualdades
Partilha 

Justa

As fronteiras da Europa são irregulares e 
significam algo de diferente para diferentes 
europeus. Portugal e a Letónia estão separados 
por um mínimo de 6 fronteiras terrestres, mas 
as suas costas partilham um vizinho comum: 
as águas em movimento. Há (e havia) partes 
ultraperiféricas da Europa em África, na Ásia 
e nas Américas. Um turista europeu pode 
visitar o património europeu na Cisterna 
Portuguesa de El Jadida, Marrocos. Podemos 
ser turistas do nosso próprio património? 
Os cidadãos de lugares outrora dentro das 
fronteiras europeias (mas que já não fazem 
parte) são cidadãos, turistas ou migrantes 
na Europa de hoje? O modo de vida europeu 
é um paradoxo de unidade na diversidade. 
A Europa é uma paisagem de património 
contestado, definido pelo comportamento 
das pessoas, pelas diferentes leituras e usos 
de um espaço comum que ganha sentido nos 
encontros que aí se realizam. Faro2027 aborda 
esta questão com o tema europeu Fronteiras 
Vivas, abordando os desafios europeus da 
mobilidade transcultural e do património 
contestado, a explorar no tema artístico Norte 
do Sul. Estes temas propõem um debate sobre 
os limites e margens da Europa e sobre como 
conciliar a herança colonialista com os padrões 
de migração global enquanto construímos 
uma comunidade europeia intercultural 
pacífica.

QUAL O TAMANHO DA EUROPA?
DEPENDE DE COMO DEFINIMOS OS SEUS 

LIMITES.

Muitas mitologias alertam para a morte e o 
renascimento pela água: o dilúvio global como 
ponto de transição para o novo. No Antigo Egito, a 
época das cheias irrigava o solo e trazia fertilidade, 
caso fosse na medida adequada – ou perigo, 
destruição e morte, caso fosse em excesso. A 
aceleração das mudanças climáticas familiariza-
nos diariamente com o último caso, de formas 
com as quais ainda não estamos culturalmente 
equipados para lidar. Faro, juntamente com 
cidades europeias como Amesterdão, Veneza 
ou Oulu, está ameaçada pela subida do nível 
do mar até ao final do século. A população do 
Algarve triplica a cada verão, perturbando o 
metabolismo urbano e os estilos de vida locais. 
As ondas de refugiados climáticos podem 
ser rotuladas por populistas e racistas como 
uma inundação a destruir a Europa. O nosso 
comportamento durante a enchente – já aqui 
– moldará a vida futura da paisagem. Faro2027 
aborda esta questão com o tema europeu 
Paisagens Humanas Justas, que aborda os 
desafios europeus introduzidos em Natureza 
& Cidades Resilientes e Culturas Adaptativas, 
que serão explorados no tema artístico Natureza 
em Trânsito. Estes temas propõem um debate 
sobre como adaptar as cidades europeias a 
uma parte resiliente da natureza, inspirada nas 
zonas húmidas e zonas entre marés, e envolver 
os cidadãos na apropriação e cuidado da 
sustentabilidade das nossas cidades.

QUÃO VIVA ESTÁ A PAISAGEM DA EUROPA?
DEPENDE DE COMO O NOSSO 
COMPORTAMENTO A MOLDA.

A maioria das cidades europeias tem rios, 
ribeiros ou lagos que atravessam a sua paisagem 
urbana, e as bacias hidrográficas transnacionais 
delineiam a história social, cultural e urbana da 
Europa. Reno, Danúbio, Maritza/ Evros, Oder, 
Mesta/ Nestos, Sava, Daugava, So"a /Isonzo ou 
Guadiana são fluxos de água transnacionais que 
atravessam dezenas de fronteiras europeias 
e que milhões de europeus consideram 
igualmente seus. Eles carregam histórias, 
conflitos, comércio, energia hidroelétrica e 
recursos que podem gerar prosperidade igual 
e justa para afluentes e seus subsidiários; para 
a nascente e o estuário, se a água for partilhada 
democraticamente. Mas quem é o dono do fluxo 
constante da água? Quanto é que podemos 
receber sem devolver? A partilha justa da água 
do rio – a partilha justa dos lugares europeus, 
que consiste em partilhar o bem e o mal para 
benefício de todos; solidariedade e integração 
europeias, na prática. Faro2027 aborda esta 
questão com o tema europeu Superar o 
Turismo & Pobreza, abordando os desafios 
europeus da Democracia & Desigualdades e da 
Partilha Justa, que serão explorados no tema 
artístico Dar e Receber. Estes temas propõem 
um debate sobre como encontrar a parte justa 
da Europa para todos, discutindo abertamente 
entre nós velhas e novas formas de pobreza 
e construindo padrões mais profundos de 
interação europeia, para além das tradições 
insustentáveis e superficiais do turismo de 
massas.

A QUEM PERTENCE A EUROPA?
DEPENDE DE COMO A PARTILHAMOS.

As identidades europeias já não são baseadas 
em pontos de partida e chegada inalterados. 
A integração europeia é descentralizada, e o 
novo estilo de vida europeu é uma procura 
por uma existência cultural múltipla e global. 
Somos todos agentes da modernidade 
reflexiva: lugares, encontros e experiências 
partilhadas; pessoas, criatividade, encontro 
de identidades. A Europa é um reflexo fluente, 
evolutivo e mutável de 446 milhões de 
“Europas” altamente móveis, interconectadas 
e síncronas que mutuamente se visitam, 
hospedam, recriam e se refletem umas 
às outras. O capital cultural europeu é 
encontrado nos encontros inusitados entre 
anfitrião e visitante que transformam o 
significado partilhado dos lugares e mudam 
as nossas perceções culturais de viver como 
nós versus eles para viver como “nós”. Faro2027 
aborda esta questão com o tema europeu 
de Cidadania Fluida, abordando os desafios 
europeus da Cidadania Cocriativa e de Estilos 
de Vida Phygital, que serão explorados no 
tema artístico Espaços Flutuantes. Estes 
temas propõem um debate sobre como fazer 
a Europa fluir de forma sustentável; sobre 
mobilidade inteligente e soluções de transição 
digital que descentralizam a cidadania e 
aumentam a nossa conectividade, sempre 
ao serviço do place-making criativo que nos 
conecta com base no que estamos a partilhar 
e não de onde viemos.

QUÃO SÓLIDA É A EUROPA?  
DEPENDE DE NÓS: COMO NOS MOVEMOS E 

PORQUE NOS ENCONTRAMOS.

Património 
Contestado

Mobilidade 
Transcultural

FARO2027 PRINCIPAIS    TEMAS EUROPEUS
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Uma amostra das atividades de Faro2027 e como os potenciais cocriadores e cidadãos estão 
ligados para trabalhar em temas europeus partilhados (detalhados no programa cultural):

Faro2027 não procura simplesmente atrair 
o interesse de um público mais alargado; 
assumimos um desafio de comunicação mais 
ambicioso. A nossa estratégia utiliza canais 
de comunicação híbridos (ver estratégia 
de comunicação no Capítulo 5) para ativar 
a dimensão digital do sentido de lugar da 
Europa. Com marketing sincero, e através de 
interações híbridas, vamos definir novos laços 
entre as pessoas (visitando fisicamente e/ou 
interagindo digitalmente) e Faro. No processo, 
Faro2027 forma a sua comunidade, impelida a 
ver, participar e interagir com um sentido de 
autêntica criatividade e pertença humana.

Discutiremos tópicos reais com o público, esteja 
onde estiver, e daremos espaço criativo para eles 
mesmos conduzirem a conversa. Não fazemos 
isso apenas em Faro e no Algarve: fazemos em 
toda a Europa. Para sermos eficazes, temos de 
ser mais perspicazes sobre os temas a discutir, 
relevantes para Faro, mas predominantes 
e urgentes na maioria das outras cidades 
europeias. Só assim o nosso público de pessoas, 
organizações e empresas em toda a Europa 
pode participar e ser mobilizado para ativar a 
sua própria criatividade: com um convite para 
resolver desafios com a sua comunidade.

As questões comunitárias sobre as quais 
começaremos a comunicar serão: a) combate à 
pobreza, com especial atenção à pobreza infantil; 
b) criação de oportunidades para os jovens; c) 
melhoria do espaço público e do respeito pela 
natureza; d) aumento da atividade cultural e 
do turismo lento e sustentável durante todo o 
ano. Ouvimos falar destas urgências nas ruas 
de Faro e do Algarve no processo de consulta 
da candidatura, mas também ecoam noutras 
cidades e estão ligadas aos nossos temas 
europeus comuns. A nossa estratégia é convidar 
moradores renascidos, visitantes regulares e 
parentes/amigos perdidos das margens da 
Europa e do Mediterrâneo para se encontrarem 
como pares da paisagem, para cocriar novos 
valores culturais que partilham problemas e 
formam um novo “nós”: nós a trabalhar em 
conjunto para encontrar soluções criativas para 
os desafios europeus comuns.

Faro2027 usa a cultura como ponta de lança 
para resolver problemas locais de forma que as 
soluções possam ser aplicadas noutros lugares 
da Europa. Chamamos a isto de place-making 
fluido, e já o estamos a testar mobilizando a 
Europa:

• criámos espaços que fizeram com que as 
pessoas experimentassem, sentissem e 
partilhassem ideias de Faro2027 de uma 
forma que apoiasse sua própria criatividade 
através do projeto MI.MOMO.FARO; um 
projeto de alfabetização digital premiado 
nacionalmente em que crianças em idade 
escolar exploraram o património modernista 
da cidade através do jogo Minecraft. Uma 
segunda edição está a ser implementada 
com prováveis participantes de Moçambique 
e Kaunas 2022.

• desafiámos a xenofobia a partir do estômago, 
com a iniciativa GASTRO EMBASSY 
Cataplanas of the World, convidando os 
membros da comunidade a criar conteúdos 
criativos originais, em interpretações 
transculturais de receitas de cataplana, 
utilizando este utensílio tradicional algarvio. 
Estas criações online podem ser partilhadas, 
remisturadas, replicadas e reinterpretadas, 
mas, o mais importante – degustadas – pela 
comunidade;

! GASTRO EMBASSY também integra o diálogo 
intercultural com o combate à pobreza 
alimentar em toda a Europa, como programas 
de assistência alimentar + cultura, refeições 
gratuitas de crowdsourcing e interculturais 
ou desafios dos media social de partilha de 
alimento.

• ligámos cidades como Amesterdão, 
Antuérpia, Barcelona, Belfast e Chemnitz para 
iniciar a EUROPEAN CREATIVE ROOFTOP 
NETWORK com o objetivo de discutir espaços 
públicos sustentáveis nas cidades europeias, 
e coorganizámos projetos culturais híbridos 
que abrem novos caminhos artísticos e 
ambientalmente sustentáveis e espaços 
acessíveis nas açoteias.

Para todos os temas europeus, não vamos apenas 
tornar o nosso programa cultural traduzível 
para outros lugares da Europa, vamos cocriá-lo 
com a Europa! Essa é a nossa estratégia de dar 
atenção sincera às pessoas, não importa quem 
sejam ou onde estejam na Europa, e convidar 
esta comunidade crescente a ter acesso e 
expressar a sua própria criatividade, como um 
ato de place-making fluido: lugares híbridos que 
são campos de teste para Faro2027; iniciativas 
sociais, económicas, tecnológicas, ambientais 
e culturais em que todos podem participar em 
toda a Europa e que crescem mais além da 
própria Capital Europeia da Cultura.

curadoria e 
cocriação
Europeus co-
concebem e 
desenvolvem o 
programa

!ula Ribar (Novi Sad 
2022)

Vesela Mihaylova 
Vladimirova (Prazlav 

- Taste of Data)

associações de bairro, 
chefs e estudantes de 
hotelaria, produtores 

de alimentos, ativistas 
urbanos, decisores 
locais e europeus

municípios, 
organizações não 
governamentais, 

escolas, investigadores, 
ativistas climáticos, 

artistas europeus

Agricultores 
locais, jardineiros 

amadores, estudantes 
internacionais, artistas 
europeus, estagiários 

e voluntários de 
permacultura

líderes juvenis, 
associações juvenis, 

centros comunitários, 
congregações 

religiosas

museus, associações 
de património, 

arqueólogos, artistas, 
média, designers, 
programadores

Bek Berger (Novo 
Instituto de Teatro 

da Letónia)

Inta Balode 
(LAUKKU),

Sjoerd Bootsma 
(Arcadia)

Marco Alfieri 
(Biennale des 

jeunes créateurs 
de l'Europe et de la 

Méditerranée),
Oliver Musovik
(Skopje 2028, 
candidatura)

Rede de Convenção 
de Faro do Conselho 

da Europa,
Marcela Okreti"

(Aksioma),
Michal Hladky 

(Indústria Criativa 
Kosice)

coproduções
Os europeus 
trabalham juntos 
para produzir o 
programa

residências
Os europeus viajam 
para trabalhar num 
país diferente do 
seu

troca de
conhecimento
Europeus reúnem- 
se para partilhar 
e trocar opiniões 

interação online
Os europeus 
interagem 
virtualmente via 
programa cultural

GASTRO 
EMBASSY

MANUAL 
PIECEWORK: 

REVERSING THE 
RIVER

BLOOM IN THE 
MOUNTAINS

WHISPERING 
SANDS

IT'S ABOUT THE 
PEOPLE ! A 

DIGITAL FARO 
CONVENTION

PROGRAMAS COCRIADORES 
EUROPEUS

CIDADÃOS
TRANSLOCAIS

artesãos, agências e 
operadores de turismo, 

hotéis, mercados 
locais, freguesias 

locais, universidades, 
designers

Paolo Montemurro 
(Consórcio 

Materahub),
Gina Kafedzhian 

(Plovdiv 2019),
Rede de criação da 

Europa

fóruns do 
cidadão
Os europeus 
reúnem-se como 
audiências ativas e 
cocriam
and co-create

MANUAL 
STORYMAKING

3.2 PODE EXPLICAR A SUA ESTRATÉGIA GLOBAL PARA ATRAIR O INTERESSE DE UM VASTO PÚBLICO 
EUROPEU E INTERNACIONAL?
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A colaboração entre os candidatos de Faro2027, 
CEC e/ou CEC para 2026, 2027 e 2028 está 
inserida no programa cultural. O programa 
e as suas estratégias foram enriquecidos 
pelo intercâmbio de conhecimentos e pela 
aprendizagem entre pares com as CEC para 
2025 e muito antes. Faro2027 quer inspirar a 
confluência entre as urgências de diferentes 
cidades e comunidades europeias e dialogar 
diretamente com artistas, curadores, 
produtores, agentes municipais e outros atores 
do legado de Ko!ice 2013, Riga 2014, Leeuwarden 
2018, Novi Sad 2022, Kaunas 2022, Timisoara 
2023, Chemnitz 2025, além dos candidatos 
Jelgava 2027, Valmiera 2027, Clermont Ferrand 
2028, Jerez de la Frontera 2031, entre outros.

A cooperação de Faro2027 com outras cidades 
faz parte mas não se limita à candidatura, indo 
além da competição. A colaboração começa, 
ou já começou, e fluirá organicamente para 
o(s) ano(s) do título, com base num interesse 
partilhado em trabalhar com desafios europeus 
comuns e a partir de heranças culturais 
europeias interconectadas. Em cada cidade, 
procuramos as primeiras oportunidades para o 
desenvolvimento colaborativo de novos valores 
culturais partilhados que transformam pessoas 
e lugares num sentido de coletividade novo ou 
mais amplo.

Os exemplos são:
No emblemático EUROPEAN CREATIVE 
ROOFTOP NETWORK em curso, um projeto 
da Europa Criativa de 4 milhões de euros, 
trabalhamos com Amesterdão 1987, Antuérpia 
1983, Roterdão 2001, Chemnitz 2025, e a 
candidata Valmiera 2027, entre outras cidades, 
para tornar a Europa líder mundial em açoteias 
verdes e criativas de arquitetura, bem como 

para desenvolver novos espaços comunitários 
baseados em açoteias para que as cidades 
europeias sejam mais sustentáveis. No programa 
SUNBURN FESTIVAL, pretendemos cooperar 
com Bodø 2024 e Timi!oara 2023. Em BLOOM IN 
THE MOUNTAINS, com Eleusis 2023, Leeuwarden 
2018 e a candidata Liepaja 2027. Em CMANUAL 
STORYMAKING, com Oulu 2026, Plovdiv 2019 e 
Matera 2019.

Na exposição “Europe at Home”, organizámos 
colaborativamente uma galeria digital que 
documenta a pandemia da COVID-19 a partir de 
diferentes perspetivas europeias, juntamente 
com San Sebastian 2016, Valletta 2018, Plovdiv 
2019, Galway 2020, Esch -sur- Alzette 2022, Kaunas 
2022, Novi Sad 2022, Eleusis 2023, Veszprém 
2023, Tartu 2024, Bodø 2024, Chemnitz 2025 e 
Oulu 2026.

Em EXPLORE + (financiado pelo Erasmus+), 
exploramos a forma de criar parcerias educativo-
culturais para aumentar a criatividade e a 
curiosidade dos jovens, juntamente com 
Chemnitz 2025 e Timi"oara 2023.

A cooperação do Faro2027 com outras Capitais 
Europeias da Cultura também foi dinamizada 
através de abordagens em rede. Faro tem um 
património e terá um legado de cooperação 
cultural com antigas, futuras CEC e candidatas 
que vai mais além da competição, como um dos 8 
cofundadores da Culture Next, uma rede europeia 
que reúne 26 cidades-membro da Europa e do 
Reino Unido. Faro é também cofundadora do 
“Cities Fund for Culture”, lançado em conjunto 
com 9 cidades da mesma rede numa reunião de 
membros em Faro, em novembro de 2021. Faro 
é parceiro num projeto recente financiado pelo 
programa Europa Criativa com o objetivo de 
desenvolver um Guia sobre Cultura e Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável para cidades 
europeias, e organizará reuniões e atividades em 
rede dentro desse projeto.

À semelhança dos mercados de todo o mundo, 
o mercado municipal de Faro é um dos locais 
mais heterogéneos da cidade. O local perfeito 
para entrar em contacto com muitas pessoas 
diferentes diariamente! Entre a banca de fruta 
e a banca de peixe, montámos a Banca de 
Cultura como principal espaço de proximidade 
contínua e de diálogo com os cidadãos. Apesar 
de não ter sido criado para este efeito, o seu 
lado digital foi muito útil na pandemia para 
deixar ideias e questões nas sessões online do 
Wonder: “O que te incomoda em Faro?” foi 
a mesma pergunta simples que fizemos aos 
transeuntes também no nosso stand. Com o 
Projeto Pergunta fomos às comunidades das 
ilhas, escolas, bairros e mercados para descobrir 
os problemas mais urgentes. Em conversas 
improváveis no comboio turístico da cidade, 
em Apanha uma Boleia para a Mobilidade, 
discutimos os desafios e tendências da 
mobilidade. As crianças explicaram as suas 
ideias para a Faro do futuro nos projetos Casa 

de Natal e Mar D'Estórias, e fomos com elas à 
Ria Formosa imaginar coisas maravilhosas a 
acontecer na lagoa.

Desde 2019, pedimos a cidadãos, criativos, 
comunidades, associações, decisores, turistas, 
estudantes estrangeiros, agentes culturais, 
trabalhadores municipais e muitos, muitos 
mais, que partilhassem as suas perspetivas e 
criatividade em diferentes formatos. Fizemos 
um esforço sem precedentes para envolver as 
pessoas na formulação de políticas públicas 
através de entrevistas, grupos focais, reuniões, 
visitas de estudo, cafés abertos, consultas 
online e conversas ad hoc. Saímos ao encontro 
das pessoas onde elas estavam – no espaço 
público e eventos, nas freguesias e ilhas rurais, 
nas plataformas digitais. Organizámos sessões 
e encontros com criativos e com organizações 
sociais e culturais locais, saímos à rua para cafés 
e conversámos com cerca de 1000 pessoas em 
10 dias na Feira de Santa Iria.

Gota a gota recolhemos, condensamos e confrontamos as preocupações, 
ideias e sonhos das pessoas em Faro e no Algarve. Três mil conversas 
marcaram o ponto de partida para responder a alguns dos desafios mais 
urgentes que partilhamos com a Europa.

O livro de candidatura foi escrito originalmente 
em inglês. A tradução – nomedamente titulos e 
expressões – poderá não representar em pleno 
o sentido de algumas frases.

4.1 EXPLIQUE COMO É QUE A POPULAÇÃO LOCAL E A SOCIEDADE CIVIL ESTIVERAM ENVOLVIDAS NA 
PREPARAÇÃO DA CANDIDATURA E PARTICIPARÃO NA IMPLEMENTAÇÃO DO TÍTULO.

alcance

37

3.3 EM QUE MEDIDA PENSA DESENVOLVER LIGAÇÕES ENTRE O SEU PROGRAMA CULTURAL E O PROGRAMA 
CULTURAL DE OUTRAS CIDADES DETENTORAS DO TÍTULO DE CAPITAL EUROPEIA DA CULTURA?
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Desenvolvemos todos estes formatos a partir 
de uma atenção sincera, um verdadeiro 
interesse pelas histórias, motivos e perspetivas 
pessoais. Isto ajudou-nos a descobrir o 
inesperado, a identificar problemas reais e a 
reconhecer tabus. Mas também percebemos 
que a força do nosso processo não está em 
indagar, questionar e repensar: o Mar d'Estórias 
mostrou-nos que precisamos de sonhar ainda 
mais profundamente e de forma diferente 
com a lagoa. O feedback que recebemos na 
Banca de Cultura fez-nos voltar a redefinir a 
nossa estratégia de participação e a começar a 
testar uma nova abordagem de comunicação 
com, entre outros, um novo logótipo de ação 
desenhado e escolhido pelos cidadãos. Na nossa 
abordagem, as ideias fluem numa direção, 
como as ondas para a costa. Mas, ao mesmo 
tempo, o fluxo natural das ondas também é 
circular: exige que um pouco de água volte, só 
assim a onda pode atingir a costa.

Manter o entusiasmo dos cidadãos com 
oportunidades significativas de envolvimento 
é crucial. Continuaremos com formatos bem-
sucedidos e mais projetos-piloto, para fortalecer 
ainda mais a capacidade do município e 
de outros atores-chave na participação e 
envolvimento dos cidadãos. Um bom exemplo 
para um projeto de place-making em 
“expansão” é o grupo de cidadãos participativos 
na European Creative Rooftop Network. 
Também esperamos que os voluntários 
desempenhem um papel crescente no nosso 

processo, envolvendo comunidades e lugares 
connosco nos próximos anos. Já os atuais 30 
voluntários locais e internacionais de Faro2027 
ajudaram a identificar prioridades em relação 
aos objetivos para o programa e legado da CEC. 
Queremos que os nossos voluntários gerem as 
suas próprias experiências de aprendizagem: 
em 2021, os estagiários de Faro2027 começaram 
a explorar e a conceber um programa de boas- 
vindas para recém-chegados com alunos 
Erasmus. Até ao final do ano, vão implementar 
o projeto Óbvio ou Não, composto por cinco 
desafios para descobrir tesouros escondidos e 
outras curiosidades em Faro. Este é um piloto 
para o projeto DETOURISM. Estamos a pensar 
em desenvolver o programa de voluntariado 
passo a passo: em 2022 começaremos a receber 
voluntários internacionais do Corpo Europeu de 
Solidariedade no projeto CREATIVE RIPPLES em 
colaboração com duas ONG locais. Procuramos 
conquistar novos apoiantes entre os 8 e os 80 
anos, criando oportunidades de participação, 
especialmente para famílias e pensionistas, e 
trabalhamos para ampliar as oportunidades de 
capacitação dos nossos voluntários: na nossa 
estratégia de voluntariado digital, os voluntários 
já recebem desafios e dicas para desenvolver 
as suas competências de comunicação e redes 
sociais. Esperamos, ainda, continuar a participar 
no debate europeu sobre o desenvolvimento 
de competências através de experiências 
interculturais, em conjunto com diferentes 
agências nacionais Erasmus+ e outros parceiros 
internacionais e regionais.

Diferentes perspetivas sobre desafios 
comuns são um ingrediente-chave do nosso 
place-making fluido. São todos convidados a 
participar – sem rótulos, de igual para igual, 
mas acomodando necessidades especiais e 
diferenças. A colaboração com organizações 
comunitárias, capacitação e autoavaliação 
ajudam-nos a tornarmo-nos mais acessíveis e 
inclusivos.

As barreiras económicas e sociais à participação 
cultural desempenham um papel importante 
para Faro2027: o Algarve é a região de Portugal 
Continental com as taxas de pobreza mais 
preocupantes. Cerca de um quinto da sua 
população está em risco de pobreza e exclusão 
social. A COVID-19 teve impactos negativos 
adicionais nas rendas, habitação, condições de 
vida e acesso aos cuidados de saúde. Olhar nos 
olhos desta realidade é assustador, e muitas 
vezes associado a sentimentos de vergonha por 
todos os lados. Estamos convencidos de que 
também aqui é crucial unirmo-nos com base 
na empatia e no respeito para entender, aceitar 
e explorar mais e com maior consciência. A 
Banca de Cultura e o Projeto Pergunta foram 
pensados para ir ter com as pessoas onde elas 
estão – remetendo tanto para o sítio quanto 
para o ambiente social. Visitar crianças da 
comunidade cigana nas ilhas-barreira do Mar 
d'Estórias foi uma experiência de aprendizagem 
muito enriquecedora no sentido da nossa 
abordagem de atenção sincera.

Do nosso trabalho próximo com organizações 
e mediadores culturais e sociais, aprendemos 
que a melhor maneira de envolver cidadãos 
vulneráveis na cultura é simplesmente 
encorajar ativamente as suas culturas de 
“fazer”. Todos podemos fazer algo que tenha 
valor e aumente a nossa autoconfiança e 
sentimento de pertença. Todos podemos ser 
criativos, seja um surfista estrangeiro, de uma 
comunidade migrante, que more numa ilha-
barreira, perdido de amores ou numa cadeira de 
rodas. Reconhecer que as nossas características 
não são isoladas, que a identidade de cada 
pessoa tem múltiplas e sobrepostas camadas, 
que nos permitem reconhecer e descobrir as 
capacidades e habilidades em cada um. Ao criar 
espaços de partilha entre cidadãos europeus, 
comunidades e criativos, entre associações 
locais, entre os cidadãos mais improváveis, 
esperamos dar, receber, agir e aprender juntos. 
Por isso, pedimos a voluntários, motociclistas 
e famílias beneficiárias de apoios sociais para 

levarem o livro da candidatura Faro2027 a 
Lisboa. O nosso Programa Cultural cria estes 
espaços em todas as linhas do programa. Em 
Cataplanas do Mundo, um projeto-piloto para 
o GASTRO EMBASSY, já estamos a trabalhar 
com três mulheres migrantes para aprender a 
cozinhar com a Cataplana Algarvia, fundi-lo com 
os ingredientes e técnicas do seu país de origem 
e partilhar esta experiência gastronómica 
intercultural com outras pessoas. Com o 
SUNBURN FESTIVAL partilhamos as nossas 
tradições e visões culturais sobre a luz solar, e 
em RESILIENT ROOMS, abordamos a habitação 
a preços acessíveis como um dos maiores 
problemas para todos os tipos de residentes 
em Faro e no Algarve – locais, estudantes, 
migrantes, reformados estrangeiros, novos ou 
pobres temporários.

Estamos cientes de que, sem garantir a 
acessibilidade e a inclusão dos nossos locais 
e programas, a participação permanecerá 
limitada. Garantir o acesso gratuito a grande 
parte das atividades culturais e ir aos lugares 
onde as pessoas estão, será tão importante 
quanto melhorar a situação de mobilidade 
na cidade que hoje impacta negativamente 
a participação cultural. Também planeamos 
estabelecer diretrizes gerais para acessibilidade 
e inclusão, nomeadamente as relacionadas com 
a remoção de barreiras físicas e preços flexíveis.

Em conexão com o programa da Estratégia 
Cultural PEC 2030, TodXs sobre medidas 
de acessibilidade e inclusão, planeamos 
estabelecer um programa de capacitação 
para as equipas das estruturas culturais 
municipais e outras locais. A aprendizagem 
fundamental deverá atender à diversidade e às 
necessidades específicas dos públicos – pessoas 
com deficiência auditiva/visual, falantes não 
nativos – aumentando o conforto para todos, 
como rampas para cadeiras de rodas, pais com 
carrinhos de bebé, ou os idosos. O programa 
de capacitação será estabelecido em grupos 
de trabalho multidisciplinares, incluindo 
associações locais que trabalham com grupos 
comunitários. Entre outros, a formação ajudará 
a explorar possibilidades de envolvimento 
tanto como público quanto como cocriadores, 
nomeadamente no teatro. Queremos que 
o programa inclua intercâmbios e visitas de 
estudo internacionais e locais e leve à criação 
de planos de ação concretos, códigos de prática 
personalizados, bem como ferramentas de 
autoavaliação.

4.2 EXPLIQUE COMO PRETENDE CRIAR OPORTUNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE GRUPOS 
MARGINALIZADOS E DESFAVORECIDOS.
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O que significa ser ouvido com atenção 
sincera? O que acontece se usarmos esta 
técnica um no outro? A atenção sincera 
cria uma mistura feliz de confiança mútua e 
exploração empática que queremos estimular 
com as nossas estratégias de divulgação. 
Cocriação, propriedade e pertença são a 
essência do envolvimento nos nossos projetos 
de place-making fluidos.

O place-making fluido acontece quando as 
pessoas que se preocupam com um lugar 
criam soluções ou projetos específicos e 
assumem a responsabilidade de implementá-
los. Esta apropriação de soluções criativas 
– deixar a nossa pegada – gera identidade e 
pertença ao lugar e cria novas relações entre 
os seus utilizadores.

Convidar todos A cultura é uma parte inerente 
da natureza humana e da cidade, e diz-nos 
respeito a todos. As comunidades flutuantes 
dos nossos projetos de place-making consistem 
numa mistura diversificada de utilizadores da 
cidade, de moradores e turistas, de estudantes a 
trabalhadores temporários e nómadas digitais, 
de famílias nas ilhas a idosos solitários. Todos 
nós produzimos significados e identidades 
culturais juntos, e a diversidade neles estimula 
a nossa criatividade. Portanto, projetamos as 
nossas comunicações para falar com todos 
e alcançar o maior número e diversidade de 
pessoas possível como primeira regra. A parceria 
com organizações comunitárias e sociais ajuda-
nos a alcançar também os grupos que mais 
conhecem os efeitos das atuais tendências 
de desenvolvimento urbano, mas muitas 
vezes estão sub- representados nos processos 
culturais ou participativos. Quanto mais os 
nossos projetos forem feitos para todos, maior 
será o nosso impacto.

Relacionamentos significativos com atenção 
sincera É um pouco como no turismo: não 
visamos a quantidade de público, mas sim criar 
relações significativas. Cada pessoa importa. 
Com o nosso processo de envolvimento da 
candidatura, aprendemos que ouvir com 
interesse sincero antes de divulgar outras 
mensagens permite-nos entender e explorar 
com maior consciência e adaptar as nossas 
abordagens a situações que nos são novas – ou 
que estão em constante mudança, como foi o 
caso das restrições da pandemia.

Do público aos participantes cocriativos 
Programas culturais significativos têm a ver com 
a qualidade e a profundidade da experiência 

Acreditamos que as gerações mais jovens 
têm grandes contribuições a fazer aos nossos 
processos fluidos de place-making. A sua 
energia, frescura de espírito e criatividade 
inocente é um potencial que não gostaríamos 
de perder! Há muita experiência, know-how e 
conexões em Faro e no Algarve que podemos 
construir para criar um forte envolvimento 
de jovens como cocriadores e voluntários no 
projeto Capital Europeia da Cultura. O Algarve 
foi pioneiro na criação do primeiro Plano de 
Acão Regional para a Juventude da Europa 
com uma rede de quase 50 parceiros entre os 
16 municípios algarvios, com todas as direções 
regionais e em 10 áreas temáticas diferentes. 
No grupo informal redeMOVE – um exemplo 
europeu de boas práticas – 20 instituições e 
organizações do Algarve cooperam e envolvem 
os jovens em atividades regulares e parcerias 
de projetos. Em outubro de 2021, a cidade de 
Portimão, no Algarve, acolheu a conferência 
Democracy Reloading que juntou dezenas de 
municípios da Europa em torno do tema da 
participação juvenil a nível local. O município 
de Faro já implementa o projeto Nós Propomos! 
Cidadania e Inovação na Educação Geográfica, 
onde os alunos desenvolvem propostas de 

cultural. Queremos gerar espaços onde as 
pessoas possam desenvolver os seus interesses 
culturais, a sua criatividade, as suas relações 
sociais e as suas identidades. Queremos levar as 
abordagens de mediação para o próximo nível 
com conexão e empatia numa base individual. 
Este encontro de igual para igual entre pessoas 
– por exemplo, um artista e um cidadão – pode 
ser altamente intenso e tocar ambos de uma 
forma que a maioria dos eventos coletivos não 
consegue. Os nossos projetos geram espaços 
de aprendizagem e intercâmbio – incentivamos 
o nosso público a fazer parte de comunidades 
temporárias que capacitam os cidadãos a 
assumir um papel ativo e autoconsciente no 
processo e tornarem-se participantes criativos 
em vez de espectadores. Queremos aproveitar 
o entusiasmo que as pessoas sentem ao fazer 
algo que lhes é relevante. Nos nossos projetos-
piloto, vimos que apenas deixar as pessoas 
fazerem às vezes pode ser o suficiente.

Cultura é onde as pessoas estão Se somos 
todos seres culturais, então a cultura acontece 
em todos os lugares – nas casas, nas ruas, 
até na praia. Identificámos muitos desafios 
e obstáculos para as pessoas não virem aos 
eventos culturais – então vamos nós onde as 
pessoas estão! À medida que identificamos 
e abrimos novos espaços para a cultura na 
cidade e fora dela, também queremos refletir 
o lado digital das nossas vidas em ofertas 
híbridas. Projetos como É SOBRE AS PESSOAS 
– IT'S ABOUT THE PEOPLE - A DIGITAL FARO 
CONVENTION or WATER OUR TERRITORY 
aproveitam as oportunidades da virtualidade 
para se ligarem mais pessoas diferentes aos 
nossos lugares fluidos.

intervenção para a cidade de Faro. Para a fase 
de implementação de Faro2027, transformamos 
estas “propostas” em “criações”. Nós propomos! 
Nós criamos! adicionará uma estratégia para 
colaborar com estudantes universitários, 
criativos locais e internacionais. A formação 
com uma equipa multidisciplinar do município 
já começo. As gerações mais jovens também 
estão muito presentes na programação 
cultural de Faro2027 – em RESPONSIVE CHAIN 
REACTIONS e em WHISPERING SANDS, são elas 
as protagonistas, e no Cápsula damos-lhes todo 
o espaço e apoio para que criem o seu próprio 
caminho.

O Mito da Ria Formosa é um projeto que vai 
envolver as escolas primárias num concurso 
colaborativo de narrativa digital sobre a Ria 
Formosa. Convidamos os alunos a envolverem-
se com as histórias, a biodiversidade e os 
fenómenos incríveis que acontecem na lagoa, 
mesmo às nossas portas. O projeto inclui visitas 
de estudo e reuniões com investigadores, 
organizações ambientais, criativos e as 
comunidades das ilhas-barreira. Sentimos 
falta de uma estratégia de comunicação sobre 
este belo espaço; assim, uma plataforma 
digital dedicada irá acolher uma mistura de 
informação científica fantástica e real e, claro, as 
histórias mais fantásticas sobre a Ria Formosa. 
É nessa recolha contínua de informações, que 
será baseado o espetáculo de luzes mágico do 
nosso evento de OPENING.

ENVOLVIMENTO DE JOVENS E CRIANÇAS

OS NOSSOS PRINCÍPIOS DE PARTICIPAÇÃO

O livro de candidatura foi escrito originalmente 
em inglês. A tradução – nomedamente titulos e 
expressões – poderá não representar em pleno 
o sentido de algumas frases.

4.3 EXPLIQUE A SUA ESTRATÉGIA GERAL PARA TRABALHAR COM O PÚBLICO E, EM PARTICULAR, A 
LIGAÇÃO COM A EDUCAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO DAS ESCOLAS.
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Para não reduzir recursos aos parceiros culturais 
em tempos de pandemia, não utilizámos 
recursos do investimento anual da cidade em 
cultura para o processo de candidatura. Isso 
é assumido pelo orçamento geral da cidade 
desde 2018.

No período de 2018 a 2021, foi investido no 
processo de candidatura um orçamento de 1 185 
000 euros (2018: 150 000; 2019: 175 000; 2020: 215 
000; 2021: 645 000).

Para 2022, está previsto ser de 700 000 euros. Estes 
valores financeiros são usados para programas 
culturais criativos, para desenvolvimento de 
estratégias e participação cidadã, e para 
desenvolver uma abordagem em 
cultura, tanto online como offline, e 
na formação de equipas dedicadas. 
A maior parte deste investimento 
refere-se a despesas operacionais e 
correntes.

Desde 2019, Faro tem um orçamento anual para 
a cultura de 10% do orçamento anual total da 
cidade. Em 2020 e 2021, devido à necessidade 
de alocação de grandes montantes para o 
combate à pandemia, este valor teve uma 
queda, mas, também nestes anos, !500 mil por 
ano foram destinados a programas de apoio ao 
setor no âmbito da pandemia, da intensificação 
da experimentação digital e do investimento na 
capacitação.

Seguindo a nossa estratégia cultural, em 2022 

o município pretende transformar um sistema 
de contratos anuais em contratos de dois ou 
três anos de apoio ao setor cultural, criativo e 
artístico. Este foco no apoio de médio a longo 
prazo, traz estabilidade às organizações e ao 
planeamento, salvaguardando a independência 
– distante da tomada de decisões políticas –, 
além de trazer a tão necessária capacidade de 
internacionalização da criação artística. Esta 
transformação é o resultado das constatações 
ocorridas durante a preparação desta 
candidatura e dos projetos que implementámos 
até à data.

O legado é um elemento crucial da razão pela 
qual Faro está a fazer esta candidatura. Há 
necessidade de repensar e reformular a relação 
com o turismo e explorar caminhos relacionados 
com estilos de vida saudáveis e mais respeitosos 
no caminho a seguir. A cidade de Faro decidiu a 
2 de novembro de 2021 gastar 10% do orçamento 
da cidade em cultura.

O prémio Melina Mercouri será aplicado integralmente em apoio a programas referentes ao legado 
para 2028 e 2029.

O Algarve tem a maior taxa de crescimento 
populacional em Portugal, com 3,7 por cento 
na última década. De acordo com as previsões 
combinadas de longo prazo da OCDE e do FMI, 
espera-se um crescimento económico anual 
médio de 1,5 por cento para Portugal até 2026. 
Prevemos gastar 6 800 000 euros em cultura 
em 2028, 7 100 000 euros em 2029, e 7 400 000 
euros em 2030.

Receita do setor público para cobrir 
despesas operacionais Em euros %

Governo central 0 ! 0 %

Cidade 10,600,000 ! 24.6 %

Região 6,000,000 ! 13.9 %

UE (excluindo prémio MM) 26,500,000 ! 61.5 %

Outras

Total 43,100,000 ! 100 %

Ano Orçamento anual da cidade 
para a cultura (em euros)

Orçamento anual da cidade para a cultura (em 
% do orçamento anual total da cidade)

2017 4,000,000 ! 7.1 %

2018 3,300,000 ! 8.8 %

2019 4,000,000 ! 9.9 %

2020 3,400,000 ! 8 %

2021 4,900,000 ! 9.6 %

Receita total de despesas 
operacionais (em euros)

Do setor público 
(em euros)

Do setor 
público
(em %)

Do setor 
privado

(em euros)

Do setor 
privado
(em %)

46,300,000 ! 43,100,000 ! 93 % 3,200,000 ! 7 %

ORÇAMENTO DA CIDADE PARA A CULTURA

5.1 QUAL FOI O ORÇAMENTO ANUAL DA CIDADE PARA A CULTURA NOS ÚLTIMOS 5 ANOS 
(EXCLUINDO AS DESPESAS PARA A PRESENTE CANDIDATURA A CAPITAL EUROPEIA DA CULTURA)?

5.2 CASO A CIDADE PRETENDA UTILIZAR FUNDOS DO SEU ORÇAMENTO ANUAL PARA A CULTURA, 
TENDO EM VISTA FINANCIAR O PROJETO CAPITAL EUROPEIA DA CULTURA, INDIQUE ESTE MONTANTE A 
PARTIR DO ANO DE APRESENTAÇÃO DA CANDIDATURA ATÉ AO ANO DA CAPITAL EUROPEIA DA CULTURA. 

5.3 QUAL O MONTANTE DO ORÇAMENTO ANUAL GLOBAL QUE A CIDADE PRETENDE GASTAR COM A 
CULTURA APÓS O ANO CAPITAL EUROPEIA DA CULTURA (EM EUROS E EM % DO ORÇAMENTO ANUAL 
GLOBAL)?

VALOR DO SETOR PÚBLICO

5.5 QUAL É A REPARTIÇÃO DAS RECEITAS A RECEBER DO SETOR PÚBLICO PARA COBRIR AS DESPESAS 
DE FUNCIONAMENTO? POR FAVOR, PREENCHA A TABELA ABAIXO:

5.4 POR FAVOR, EXPLIQUE O ORÇAMENTO OPERACIONAL GERAL (OU SEJA, FUNDOS QUE SÃO 
ESPECIFICAMENTE RESERVADOS PARA COBRIR DESPESAS OPERACIONAIS). O ORÇAMENTO DEVE 
ABRANGER A FASE DE PREPARAÇÃO, O ANO DO TÍTULO, A AVALIAÇÃO E AS PROVISÕES PARA AS 
ATIVIDADES DO LEGADO. PREENCHA TAMBÉM A TABELA ABAIXO.

ORÇAMENTO OPERACIONAL PARA O ANO DE TÍTULO 

VALOR PARA COBRIR DESPESAS OPERACIONAIS

gestãoFinanças
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O Governo português, através do Ministério 
da Cultura, já assumiu formalmente o 
compromisso de apoiar financeiramente 
a cidade que vai receber o título com 25 
milhões de euros. O Ministério da Cultura 
afirmou que este orçamento será atribuído a 
partir de fundos do Programa-Quadro da UE 
2020-2027 (portanto, os 25 milhões de euros 
são mencionados na rubrica UE (excluindo 
prémio MM), aos quais acrescentamos mais 1,5 
milhões euros que esperamos de outras fontes 
de financiamento comunitário da UE. Esta é 
a única fonte de investimento formalmente 
confirmada pelas autoridades nacionais neste 
momento. A Secretaria de Estado do Turismo 
ainda está a negociar com as cidades candidatas 
o valor do apoio financeiro e operacional que 
será prestado. Assim, as cidades candidatas 
aceitaram assumir 8 milhões de euros com base 
no investimento atribuído por esta organização 
à anterior CEC em Portugal, mas, porque ainda 
não está confirmado, não está incluído na 
tabela. O orçamento será ajustado assim que se 
estabeleça um compromisso formal.

A nível local, a cidade aprovou a sua primeira 
decisão de apoio ao processo de candidatura a 18 
de novembro de 2019. A 2 de novembro de 2021, o 
executivo municipal aprovou por unanimidade 
a decisão de alocar 10 600 000 euros, entre 2023 
e 2028, para custos operacionais do programa 
CEC, distribuídos na seguinte tabela:

Em Portugal, não existe um nível político-
administrativo regional entre estado e 
municípios. O valor de 6 000 000 euros 
colocado na região, refere-se ao compromisso 
de investimento conjunto estabelecido com os 
16 municípios da região do Algarve, decidido a 
5 de novembro de 2021. Isto reforça a aposta do 
Sul do País neste projeto.

Estar atento às empresas e às suas necessidades 
e envolvê-las desde o início é a base da nossa 
estratégia. Com o programa Rockstars, 
envolvemos mais de 30 empresas locais e 
regionais no brainstorming que levou ao 
desenvolvimento da estratégia de marketing 
de Faro2027. Os vários projetos-piloto realizados 
visaram, também, envolver o setor privado. No 
projeto MI.MOMO.FARO, somos patrocinados 
pela Microsoft, e a exposição “Europe at 
Home” foi patrocinada pela Sonae, empresa 
multinacional com um portfólio diversificado 
de negócios. A 20 de outubro de 2021, foi 
assinado um acordo escrito com as 7 principais 
associações empresariais da região – que 
representam a maioria das empresas do Algarve 
– no qual reconhecem a importância estratégica 
deste projeto e se comprometem a ser agentes 
ativos na obtenção de apoios privados.

Para o ano de 2027 queremos ampliar ainda 
mais a participação do setor privado. Vamos 
criar uma plataforma de crowdfunding cívico 
para angariar fundos de todas as áreas, dando a 
possibilidade a qualquer apoiante de escolher 
qual a parte do programa é mais adequada. 
Grandes empresas, organizações internacionais, 
cidadãos individuais e grupos poderão apoiar 

igualmente no processo da Capital Europeia 
da Cultura, escolhendo diferentes projetos que 
considerem mais próximos da sua sensibilidade 
e interesse específicos.

Em troca de contribuições financeiras e 
de serviços, haverá muito mais do que os 
habituais crachás, prémios e outros benefícios 
promocionais. Estas empresas e os seus 
colaboradores, as organizações e os cidadãos, 
serão reconhecidos pelo seu contributo para 
a resolução de problemas que afetam não 
só a sua comunidade, mas também outras 
comunidades europeias. Todos querem fazer 
parte da solução, fazer parte de algo maior e 
realmente significativo. Problemas urgentes 
como as alterações climáticas, ou a criação 
de oportunidades para as gerações futuras, 
ou a pobreza, com especial atenção à pobreza 
infantil. Também serão responsáveis pelo 
place-making fluido. Serão embaixadores 
e agentes da mudança sustentável, tanto 
no sentido financeiro como no social. Uma 
poderosa alavanca para a participação cívica.

Desta forma, patrocinar Faro2027 assenta em 
tornar socialmente relevante a relação entre as 
empresas, Faro2027 e a sociedade.

Despesas do programa (em euros) 30,300,000 !

Despesas do programa (em %) 65.4 %

Promoção e Marketing (em euros) 6,600,000 !

Promoção e Marketing (em %) 14.3 %

Salários, despesas gerais e administração (em euros) 7,300,000 !

Salários, despesas gerais e administração (em %) 15.8 %

Outros (em euros) 2,100,000 !

Outros (em %) 4.5 %

Total 46,300,000 !

Os custos de avaliação e acompanhamento entre 2023 e 2028 e despesas imprevistas estão
incluídos em “outros”.

2023 1,900,000 !

2024 1,900,000 !

2025 1,900,000 !

2026 1,900,000 !

2027 2,100,000 !

2028 900,000 !

Total 10,600,000 !

5.6 AS AUTORIDADES FINANCEIRAS PÚBLICAS (CIDADE, REGIÃO, ESTADO) JÁ VOTARAM OU 
ASSUMIRAM COMPROMISSOS FINANCEIROS PARA COBRIR DESPESAS OPERACIONAIS? SE NÃO, 
QUANDO O FARÃO?

5.7 QUAL É A ESTRATÉGIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA PROCURAR APOIO DE PATROCINADORES 
PRIVADOS? QUAL É O PLANO PARA ENVOLVER OS PATROCINADORES NO EVENTO?

FINANCIAMENTO DO SETOR PRIVADO

5.8 FORNEÇA UMA DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS, PREENCHENDO A TABELA ABAIXO.

DESPESAS OPERACIONAIS
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Investimentos como o KM Cultural, são uma 
melhoria para as pessoas da cidade que vivem 
uma relação de amor/ódio com o espaço público 
e, ao mesmo tempo, reforçam a sua relação 
pessoal com a paisagem.

As novas infraestruturas culturais e a 
recuperação/transformação das existentes 
são consideradas cruciais para assegurar um 
percurso cultural europeu entre a cidade e a 
natureza, que é o cerne da transformação que a 
cidade está a viver.

Receita do setor público para cobrir 
despesas de capital Em euros %

Governo central 0 M !

Cidade 27,500,000 ! 100%

Região 0 !

UE (sem o prémio MM) 0 !

Outras 0 !

Total 27,500,000 ! 100%

A nível local, a 2 de novembro de 2021, na reunião 
do executivo municipal, a cidade aprovou por 
unanimidade a decisão de alocar 27 500 000 
euros, entre 2023 e 2028, para custos de capital 
relacionados com o programa CEC.

A nível regional esperamos poder atribuir um 
valor entre 7 000 000 euros e 10 000 000 euros 
dos próximos instrumentos de financiamento 
regional da UE. Não os incluímos porque não 

temos garantia formal desse valor. Todo o valor 
que for possível trazer desses instrumentos será 
subtraído do investimento municipal.

A nível nacional, apesar das tentativas conjuntas 
das cidades candidatas em Portugal, não foi 
possível, à data da apresentação da candidatura, 
obter um compromisso do Governo Central 
para o custo de capital.

O nosso objetivo é utilizar os fundos que 
atraímos para equipar as novas infraestruturas 
culturais, reabilitadas e adaptadas da cidade, 
com as melhores condições possíveis 
para implementar o programa artístico da 
candidatura, mas também para manter essa 
infraestrutura sustentável e acessível além de 
2027, como parte do legado da Capital Europeia 
da Cultura.

Numa perspetiva pan-europeia, os programas 
de financiamento visados são: a) o Connecting 
Europe Facility (subprogramas de energia, 
transportes e digital); b) o "Futurium" (antiga 
Iniciativa Urbana Europeia) apoiado pelo FEDER 
(vertente b - ações inovadoras); c) a Nova Bauhaus 
Europeia (projetos-piloto da fase de entrega).

Do ponto de vista regional, a Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Algarve (CCDR-Alg), como entidade gestora 
regional dos ESIF, apoia esta candidatura e 
está empenhada em mobilizar recursos para 
uma implementação de sucesso de Faro2027. 
Como única região de transição de Portugal 
para o quadro dos Fundos Estruturais 2021-
2027, o Algarve apresenta uma desvantagem 
a este respeito, acentuada pelo perfil de 
especialização assente em serviços, em 
particular o turismo, setor fortemente 
impactado pela pandemia. Para mitigar este 
problema, o governo central concedeu mais 300 
milhões de euros da NextGenerationEU, com 

a intenção de diversificar a base económica, 
promover o emprego e tornar a região mais 
resiliente a choques externos. 

A CCDR-Alg considera Faro2027 e os seus 
planos totalmente alinhados com a Estratégia 
de Desenvolvimento Regional Algarve 2030, no 
que respeita aos objetivos de desenvolvimento 
das indústrias culturais e criativas, programação 
cultural regionalmente conectada e ações 
de desenvolvimento urbano sustentável, 
mas, também, com a Estratégia Regional de 
Especialização Inteligente (RIS3 Algarve) sobre 
conhecimento e inovação no setor das indústrias 
criativas.

Embora o quadro 2021-2027 para os FEEI (FEDER 
e FSE) ainda não esteja formalmente aprovado, 
a CCDR-Alg admite a potencial disponibilização 
de um total de 778 milhões de euros no 
Programa Operacional Regional do Algarve, do 
qual os municípios são beneficiários prioritários, 
especificamente para 72 milhões de euros 
(FEDER) na rubrica “Uma Europa mais próxima”. 
Além disso, o desenvolvimento do património 
cultural e das indústrias culturais/criativas são 
prioridades relevantes no âmbito do Programa 
Operacional de Cooperação Transfronteiriça 
Espanha-Portugal (POCTEP) do Interreg, com 
uma estimativa de 8 milhões de euros (FEDER) 
disponíveis para o Algarve, na Eurorregião AAA 
(Alentejo–Algarve–Andaluzia), iniciativas de 
cooperação, que Faro2027 pretende capitalizar.

Uma descrição desses projetos pode ser encontrada no mapa no final do livro de propostas.

A infraestrutura Em euros

Fábrica da Cervej 7,900,000 !

KM Cultural  16,700,000 !

Plataforma Formosa 1,100,000 !

Edifício da Alfândega 800,000 !

Residências Artísticas nas Ilhas da Culatra e Farol 1,000,000 !

Total 27,500,000 !

ORÇAMENTO PARA DESPESAS DE CAPITAL

5.9 QUAL É A REPARTIÇÃO DAS RECEITAS A RECEBER DO SETOR PÚBLICO PARA COBRIR AS DESPESAS DE 
CAPITAL RELACIONADAS COM O ANO DO TÍTULO? POR FAVOR, PREENCHA A TABELA ABAIXO:

5.10 AS AUTORIDADES FINANCEIRAS PÚBLICAS (MUNICÍPIO, REGIÃO, ESTADO) JÁ VOTARAM OU 
ASSUMIRAM COMPROMISSOS FINANCEIROS PARA COBRIR DESPESAS DE CAPITAL? SE NÃO, QUANDO 
O FARÃO?

5.11 QUAL É A SUA ESTRATÉGIA DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS PARA OBTER APOIO FINANCEIRO DE 
PROGRAMAS/FUNDOS DA UNIÃO PARA COBRIR DESPESAS DE CAPITAL?

5.12 SE FOR O CASO, INSERIR AQUI UMA TABELA QUE ESPECIFIQUE OS MONTANTES QUE SERÃO GASTOS 
EM NOVAS INFRAESTRUTURAS CULTURAIS A SEREM UTILIZADAS NO ÂMBITO DO ANO DE TÍTULO.

46 47



CEO: responsável pelas operações e pela equipa 
de gestão. Escolhido através de processo de 
recrutamento internacional, será responsável 
pela escolha de diretores para as seguintes 
áreas:

• Mobilização e ativação de parcerias, redes e 
produtores europeus, nacionais e regionais;

• Administração, finanças e recursos 
humanos;

• Marketing, comunicação (híbrida), 
participação comunitária;

• Projetos estratégicos, avaliação e 
acompanhamento.

DIRETOR ARTÍSTICO: 
responsável pela implementação do programa 
artístico e pela nomeação da equipa artística 
e curadores das várias áreas artísticas. Será 
escolhido através de processo de recrutamento 
internacional e será responsável pela escolha de 
diretores para as seguintes áreas:

• Programação com os coordenadores ou 
curadores (no mínimo 5);

• Programas de capacitação e impacto;
• Parcerias e cooperações estratégicas e 

digitais;
• Produção, realização técnica e 

desenvolvimento de públicos (juntamente 
com o presidente);

• Participação, voluntariado e escolas.

COMISSÃO CONSULTIVA ESTRATÉGICA:
acompanha o desenvolvimento do projeto 

estratégico, assegura a coesão regional 
e nacional e aconselha na orientação 
do projeto. Serão convidados os 
presidentes das câmaras da região, 
elementos do governo e um conjunto 
de personalidades relevantes a nível 
europeu, regional e nacional, a par de 
outros do mundo académico, do setor 
cultural e criativo e da comunidade.

Não só o diretor artístico e o CEO, mas 
também os gestores e coordenadores 

serão recrutados através de processos de 
recrutamento internacional.

CONSELHO EXECUTIVO: com sete lugares 
repartidos entre a Câmara Municipal de Faro, 
o Governo Central, a AMAL – Associação dos 
Municípios do Algarve, a Universidade do 
Algarve, um empresário cultural com experiência 
internacional, um(a) cidadão(ã) selecionada 
através de um concurso aberto e uma figura 
com experiência de gestão de CEC. O Conselho 
supervisionará os planos de implementação e 
promove a CEC nas suas próprias redes.

COMITÉ: composto por três membros da 
direção executiva; supervisiona as decisões da 
direção executiva e reúne-se de cinco a seis 
vezes por ano.

O CEO E O DIRETOR ARTÍSTICO são convidados 
para todas as reuniões do conselho e do seu 
comité.

5.13 FORNEÇA UM RESUMO DA ESTRUTURA DE GOVERNAÇÃO E EXECUÇÃO PRETENDIDA 
PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO ANO CAPITAL EUROPEIA DA CULTURA.

Uma eventual CEC em Faro será 
implementada pela Empresa Faro2027 
criada especificamente para esta função. 
Além disso, a autarquia de Faro pretende 
também reforçar a sua atual empresa 
pública que gere o Teatro Municipal, 
dotando-o de novas áreas de gestão, 
recursos humanos e financiamento. Esta 
empresa será responsável pela gestão 
de infraestruturas e equipamentos, 
produzindo programas estratégicos 
essenciais para Faro2027, e para o 
legado da CEC. Desta forma, mantemos 
a experiência/mão-de-obra acumulada 
na região; ao mesmo tempo capacitará 
pessoas e manterá todas as novas conexões 
e parcerias que a CEC traz para o futuro.

ESTRUTURA DE GESTÃO DA 
EMPRESA FARO2027

A estrutura de gestão da Empresa Faro2027 
irá refletir o envolvimento da região no 
projeto.

ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL 
PROPOSTA PARA A 
EMPRESA FARO2027

A organização a ser criada terá três 
grandes áreas:

• Conselho Executivo;
• Comité;
• Comissão Consultiva 

Estratégica.
• 

Estrutura 
organizacional
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• Faro tem uma abordagem atlântico-
mediterrânica semelhante a outras Capitais 
Europeias da Cultura no sul da Europa, que 
se enquadra na tradição de cidades como 
Matera, La Valetta, Eulefsia e Pafos.

• Devido à sua posição geográfica, o 
multiculturalismo é, historicamente, um 
aspeto natural da sociedade algarvia que 
permite a experimentação criativa de 
múltiplas formas participativas para um 
vasto leque de pessoas diferentes, tanto 
digitais como offline.

• Ser um destino turístico “maravilhoso” 
dá a oportunidade de reformular o 
significado de beleza, não só em termos 
de mar e praia, mas também em termos 
de questões tradicionais sensíveis, como 
sustentabilidade social, respeito pela 
paisagem, migração e pobreza.

• A Marca do Património Europeu de Sagres e 
a Convenção de Faro são marcos da cultura 
europeia que permitem a prossecução de 
relações diplomáticas e de cooperação com 
outros países, podendo ser capitalizados 
para mostrar a visibilidade da UE, dos seus 
programas e valores.

• Devido aos 5 milhões de visitantes 
anuais, há acesso europeu durante todo 
o ano e uma capacidade de alojamento 
forte e de qualidade. A região possui 
um conhecimento profundo e bem 
fundamentado sobre os perfis dos seus 
visitantes, os mercados-alvo e as conexões 
com o setor do turismo internacional, 
que possibilitam chegar a públicos mais 
amplos, sem esforço extra – e que podem 
ser utilizados no desenvolvimento cultural.

• A economia depende 80% do turismo, e 
indústria cultural, criativa e artística está 
voltada para a procura dos visitantes através 
da produção de eventos. A diversificação da 
oferta turística não está a ocorrer em larga 
escala até ao momento.

• Os dados mostram que a produção cultural 
é fraca e, portanto, a estratégia cultural 
local e a articulação regional são essenciais 
para aumentar a quantidade e a qualidade 
da produção.

• Os preços dos imóveis subiram devido a 
décadas de foco principal no público de 
golfe- mar-praia. As diferenças regionais 
entre aldeias e vilas levaram Faro a ser 
tradicionalmente reconhecida apenas 

como capital administrativa. A negação dos 
efeitos sociais do turismo de consumo está, 
apenas, lentamente a desaparecer.

• O turismo de massas pode provocar 
mudanças substanciais na paisagem. 
Embora hoje exista uma maior preocupação 
com o território, é necessária mais ação por 
parte do poder público.

• Sendo uma cidade do Sul da Europa, a 
cidade e a região têm reputação de serem 
lentas na implementação. É necessária 
uma maior profissionalização e capacitação 
do setor para levar a cabo um projeto do 
âmbito e dimensão de uma CEC.

SUPERAR AS FRAQUEZAS

Desde o início da candidatura, quatro aspetos que fortalecem 
a cidade e a cultura regional têm estado em foco:

Programação Cultural em Rede – em toda 
a região onde foi possível apoiar artistas no 
valor de 900 000 euros.

• Para realçar a abordagem às soluções 
criativas de base desta candidatura, foram 
testados diferentes métodos práticos com 
pessoas em conjunto, através do aprender 
fazendo em locais específicos; esta 
experiência foi utilizada como mecanismo 
global do programa, bem como a sua 
implementação na estratégia cultural.

• A cooperação regional através de parcerias 
entre os decisores culturais e os decisores 
políticos, os produtores e os artistas da região. 
Ao trabalhar desta forma o financiamento da 
UE foi aplicado com sucesso e as principais 
redes e programas à escala europeia estão a 
ser ativamente trabalhados.

• A capacitação da sociedade e do setor 
cultural e criativo, para cultivar cidadãos 
autocríticos, produtores e ativistas culturais. 
Desenvolver programas como o 365 Algarve, 
que juntou o sector cultural e turístico, e 
um recente programa cultural em rede – 

FORÇAS

FRAQUEZAS Atualmente, tecnologia, dados e recolha de 
dados são fundamentais na comunicação. Mas 
não nos serviremos apenas disto para disseminar 
uma mensagem. A nossa posição é sobre o que a 
criatividade, a vida e a humanidade podem ser, e 
como conciliaremos isto com a nossa estratégia 
de comunicação. As pessoas não querem ser 
um utilizador ou um número, elas querem ser 
humanas.

Comunicamos com as pessoas no local onde 
se encontram e na forma como comunicam 
umas com as outras. Este processo começou, 
literalmente, nas ruas de Faro. Conversámos 

com todo o tipo de gente. Nestas conversas, 
uma questão foi central: qual é o 
principal problema em Faro para o qual 
precisamos de encontrar uma solução? 
A resposta levava sempre a um desafio: 

quer participar e contribuir para a solução. 
A partir da resposta, trabalhámos com 

essas pessoas, dentro dos seus hábitos 
específicos, criando um place-making fluido.

Isso requer atenção sincera. Antecipar as 
expectativas desses grupos e perceber os seus 
hábitos específicos denomina-se “marketing 
de atenção sincera”. É preciso mais do que 
tecnologia, dados e perfis unidimensionais. A 
nossa estratégia passa por envolver cada vez 
mais pessoas de Faro, do Algarve e de toda a 
União Europeia.

É por isso que estar envolvido na candidatura 
Faro2027 significa prestar atenção sincera às 
pessoas e fazer com que as pessoas prestem 
uma atenção real a si mesmas e aos outros 
como comunidade. Esta é também a forma 
de desenvolver uma comunidade criativa 
sem fronteiras. E uma comunidade fluida 
cria um place-making fluido: um laboratório 
para os nossos projetos sociais, económicos, 
tecnológicos, ecológicos e culturais nos quais 
todos podem participar.

PLACE!MAKING FLUÍDO

5.14 QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS PONTOS FORTES E FRACOS DO SEU PROJETO? COMO ESTÃO A 
PLANEAR SUPERAR OS PONTOS FRACOS IDENTIFICADOS?

5.15 FAÇA UM RESUMO DA ESTRATÉGIA DE MARKETING E COMUNICAÇÃO PRETENDIDA PELA CIDADE 
PARA O ANO DA CAPITAL EUROPEIA DA CULTURA.

Planos de 
contigência

Marketing e
comunicação
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EXPERIÊNCIA HÍBRIDA: PARA CRIAR O 
MELHOR DE DOIS MUNDOS

A forma ética de construir esta comunidade é 
oferecer às pessoas uma experiência híbrida. 
Tanto física como quanto digitalmente. 
Queremos que o público se sinta livre para tomar 
as suas próprias decisões. A nossa comunicação 
flutuará entre os mundos físico e digital, fazendo 
desaparecer o aparente fosso entre eles.

“Onde estás?” e “quando estás" são dois lados 
da mesma pergunta: “quem és tu?”. As pessoas 
encontrarão a sua maneira de se expressar sem 
se sentirem manipuladas por um algoritmo: essa 
é a boa vontade e a confiança que queremos 
construir.

ALGORITMO HUMANO CRIATIVO PARA A 
SUSTENTABILIDADE DIGITAL

Pessoas não são utilizadores nem números; as 
pessoas são seres humanos individuais. Cada um 
tornar-se-á participante ativo de Faro2027 ao ter 
novas experiências proporcionadas pelo título. 
Um Algoritmo Humano Criativo é composto 
por informações que os utilizadores partilham 
conscientemente e com um propósito: resolver 
problemas e encontrar soluções práticas 
recorrendo à cultura. Através do Algoritmo 
Humano Criativo, cada pessoa escolherá as 
experiências que mais a impelem, escolhendo 
livremente o seu próprio caminho: como um 
jogo em que atua na vida real. Este caminho 
incentivará os indivíduos a conhecer novas 
pessoas, e tal permitirá que os laços europeus 
e internacionais se tornem mais fortes numa 
comunidade criativa.

Queremos estar em contacto com os nossos 
públicos-alvo da maneira mais relevante e 
atenciosa. Esta estratégia não se baseia em 
meios nem plataformas digitais, mas sim em 
pessoas.

Cada indivíduo conta para criar uma comunidade 
(segmentação nano). A comunidade impele-se 
a ela própria a encontrar-se e a ser criativo em 
conjunto. A comunidade, portanto, é dona da 
narrativa: nós só fornecemos as ferramentas e o 
conhecimento para criá-la.

Esta estratégia já começou com a identificação 
e segmentação de intervenientes, e a 
implementação de projetos-piloto como “Europe 
at Home”, Cataplanas do Mundo e Banca de 
Cultura. Para intensificar este crescimento da 
comunidade, criaremos um sistema chamado 
Persona para permitir o contacto direto entre 
pessoas com gostos semelhantes. Ao criar 
experiências em conjunto, as pessoas irão 
desbloquear novos desafios criativos baseados 
no programa artístico Faro2027: como um jogo 
de interpretação de papéis.

A Europa faz-se sentir em toda a candidatura 
da Faro2027. Seja pelos temas que queremos 
explorar, pelas parcerias desenvolvidas ao longo 
do processo ou pelo seu conteúdo artístico.

Todo o nosso material promocional (impresso e 
digital) – como anúncios, imagens, comunicados 
de imprensa, banners, etc. – terão os elementos 
visuais da UE ao lado do logótipo Faro2027.

Temos um aeroporto internacional que serve de 
base para a companhia aérea portuguesa TAP e 
duas das principais companhias aéreas de baixo 
custo da Europa, sendo também utilizado por 
mais de 30 outras companhias aéreas europeias. 
Com o projeto Vamos Embarcar numa Capital 
Europeia da Cultura, pretendemos decorar os 
aviões que viajam de outras cidades europeias 
para Faro, com imagens dos temas do nosso 
programa e com o logótipo da UE.

Ao longo do processo de candidatura, sempre 
aludimos ao facto de o processo ser o principal 
projeto da UE que queremos destacar. Outro 
exemplo é a New European Bauhaus, através 

da qual inspiramos entidades e artistas locais a 
participar. Pedimos a todos os nossos parceiros 
que promovam Faro2027 e mencionem que este 
é um projeto da União Europeia. No nosso site, 
os logótipos Faro2027 e União Europeia estão 
disponíveis para toda a comunidade.

Devido à Covid-19, desenvolvemos a nossa 
candidatura em contexto de pandemia. Este 
momento ímpar na nossa história recente, 
obrigou-nos a reinventar novos espaços de 
encontro e novas formas de nos relacionarmos 
com outras cidades e entidades europeias. Não 
nos foi permitido viajar ou abraçar colegas, mas 
isso não nos impediu de participar no espaço 
europeu de debate, ir a conferências, workshops, 
partilhar e adquirir conhecimentos. Enfrentámos 
este desafio de frente e criámos novas 
oportunidades de comunicação, como o projeto 
“Europe at Home”, onde, em pleno confinamento, 
desafiámos 30 cidades europeias (e continuamos 
a crescer!) a refletirem e descodificarem este 
momento particular da nossa história através da 
linguagem universal da fotografia e do vídeo.

A NOSSA MISSÃO

A nossa missão é despertar a criatividade 
interior de cada indivíduo através da oferta de 
experiências culturais híbridas. A nossa visão: 
Faro2027 será o marco zero de uma comunidade 
criativa sem fronteiras, com o objetivo comum 
de aumentar o bem-estar social através do uso 
da cultura. Ao fazer isso em termos e contextos 
locais, aplicamos uma estratégia de base. Os 
indivíduos podem influenciar novas políticas a 
nível local, nacional e europeu, dando atenção 
sincera aos problemas e partilhando as suas 
soluções. A Capital Europeia da Cultura será um 
acumulador para o desenvolvimento do bem-
estar.

OS NOSSOS VALORES

Ser sincero significa explorar, aprofundar os 
problemas da comunidade, obter detalhes 
necessários para ajudar as pessoas, discutir 
tópicos reais com elas, empoderar-se pela 
oportunidade de se expressar.

Faro2027 tornar-se-á o “lugar-comum” online e 
offline para as pessoas – de Faro e do estrangeiro 
– colaborarem e trabalharem criativamente em 
conjunto, respeitando a diversidade, fomentando 
a solidariedade através do conhecimento da 
perspetiva do outro, nutrindo um sentimento de 
hospitalidade que não se limita ao mundo físico.

OBJETIVOS DE COMUNICAÇÃO

Os objetivos de comunicação de Faro2027 são:
 
• Obter uma adesão crescente a esta 

comunidade criativa que estamos a construir. 
Disso depende a promoção do programa 
Faro2027;

• Criar notoriedade para Faro e o Algarve como 
um lugar culturalmente criativo, capaz não 
só de transformar o seu território através 
da cultura, mas também de transmitir 
conhecimento e influenciar o resto da 
Europa;

• Aumentar a consciência de que a maioria 
dos problemas das nossas comunidades 
são comuns na Europa e que só partilhando 
soluções podemos assegurar o bem-estar 
das pessoas;

• Criar uma Comunidade Criativa Europeia 
suficientemente forte para continuar a crescer 
mesmo depois de 2027, unida pelo objetivo 
de continuar a superar conjuntamente os 
desafios europeus;

• O que aprendemos com a pandemia é que 
as pessoas desenvolveram um novo sentido 
de lugar, e é isto o que vamos explorar de 
todas as formas possíveis

O NOSSO ORÇAMENTO

A comunicação representa 14,3% do nosso 
orçamento. Queremos estar em contacto com os 
nossos públicos-alvo da maneira mais relevante. 
Para isso, criaremos o que chamamos de 
ferramenta de captação de recursos mais sincera. 
Será uma ferramenta acessível e transparente 
que permitirá a todos aqueles que nos quiserem 
apoiar, fazê-lo da forma que quiserem. O controlo 
da ferramenta está nas mãos do utilizador. Todos 
os projetos, todas as formas de apoio e todas as 
entidades ou pessoas que apoiam Faro2027 
estarão visíveis.

Esta ferramenta terá um orçamento elevado. No 
entanto, é a forma mais democrática de gerir um 
orçamento de comunicação. Estamos a investir na 
criatividade das pessoas e a criar um espaço mais 
amplo para a expressão de todos os europeus.

Ao criar e utilizar esta ferramenta, a execução 
orçamental é feita através de um processo de 
sinceridade. Os recursos são disponibilizados 
a partir da sinceridade da comunicação e da 
disponibilidade de cada indivíduo para gastar 
energia no processo. Na realidade, não se 
trata apenas de gastar dinheiro em materiais 
promocionais e campanhas. O nosso verdadeiro 
investimento está nas pessoas, inspirando e 
motivando-as a fazer parte do processo e, de 
facto, acelerar o seu crescimento.

ESTRATÉGIA DO ACUMULADOR

5.16 COMO É QUE A CIDADE PRETENDE DESTACAR QUE A CAPITAL EUROPEIA DA CULTURA É UMA AÇÃO 
DA UNIÃO EUROPEIA?
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Esta proposta entende infraestruturas culturais 
como o ambiente construído que contribui para 
a melhoria das condições de vida das pessoas em 
sociedade. Isto inclui infraestruturas para facilitar 
as ICC, o turismo cultural e as artes. Juntamente 
com a visão artística do place-making fluido, os 
espaços entre todos os lugares culturais também 
são vistos como facilitadores do programa. Em 
termos concretos, isto significa que antevemos 

estes desenvolvimentos no normal crescimento 
da vida cultural da cidade e que exigirão um 
conjunto de novos investimentos. Além dos cinco 
investimentos estratégicos descritos na pergunta 
do Orçamento de Capital, estão previstas outras 
novas instalações (ou sua requalificação), para 
atender às crescentes necessidades do setor 
cultural e criativo da cidade e que, quando 
realizadas, atenderão também a CEC.

• Construção de um parque de feiras e exposições.

• Centro de Criação Associativa: espaço que 
receberá o movimento cultural independente 
com salas multidisciplinares, partilha de recursos 
e uma blackbox para apresentações.

• Parque Tecnológico Internacional do Algarve: 
está a ser desenvolvido na Universidade do 
Algarve.

• O Centro Cultural da Bordeira: um espaço que 
trabalha dois temas importantes desta zona do 
território: as “Charolas”, um património oral e 
musical com fortes raízes em Faro, e o trabalho 
em pedra que aqui tinha fortes tradições.

• Construção do Arquivo Histórico Municipal de 
Faro: um edifício para tratar e preservar a história 
da cidade de Faro.

• Reabilitação da zona ribeirinha da cidade: 
principais avenidas e praças e o seu espaço 
público.

• Ampliação e requalificação do Teatro 
Municipal: é a principal sala cultural do sul de 
Portugal e possui um dos maiores palcos do 
país. Será ampliado, criando um novo espaço 
para produção independente. Além disso, a sala 
será ampliada para acomodar um total de 1000 
espectadores.

• Teatro Lethes: faz parte da Rota Europeia dos 
Teatros Históricos e é um dos mais antigos e 
belos teatros da Europa. O edifício será adquirido 
e ampliado, mantendo a fachada e toda a sala, 
criando-se ao lado um edifício contemporâneo 
que servirá de base ao ensino do teatro. Os 
estudos iniciais foram realizados em colaboração 
com a Universidade de Estrasburgo.

CONFIRME E FORNEÇA EVIDÊNCIAS DE QUE A SUA CIDADE 
POSSUI OU TERÁ INFRAESTRUTURAS ADEQUADAS E VIÁVEIS 
PARA SEDIAR A CEC. PARA TAL, RESPONDA ÀS SEGUINTES 
PERGUNTAS:

6.2 EXPLIQUE BREVEMENTE COMO É QUE A CAPITAL EUROPEIA DA CULTURA IRÁ UTILIZAR E 
DESENVOLVER AS INFRAESTRUTURAS CULTURAIS DA CIDADE.

Reabilitação/Recuperação de
equipamentos/infraestruturas

Novos equipamentos/infraestruturas
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A nível local, dois importantes documentos 
foram aprovados por unanimidade pela Câmara 
Municipal: o primeiro a 18 de novembro de 
2019, para esclarecer publicamente o alcance e 
dimensão do processo de candidatura para a 
cidade e região; e outro a 2 de novembro de 2021 
– após as eleições – que traduz a candidatura em 
compromisso financeiro. A Assembleia Municipal 
aprovou estas decisões a 12 de novembro de 2021.

A nível regional, amplos debates e decisões 
levaram ao apoio da AMAL – Associação de 
Municípios do Algarve. Juntamente com a 
Universidade do Algarve e o Turismo do Algarve, 
no dia 25 de novembro de 2019, foi realizada 
uma cerimónia pública onde foi acordado um 
roteiro; estes apoios foram fundamentais na 
coprodução do processo de candidatura. Na 
mesma sessão foram celebrados acordos que 
fomentaram diversos encontros e projetos com 
três entidades descentralizadas do governo 
central: a Direção Regional da Cultura do 
Algarve (gere as ações culturais do governo na 
região), a CCDRAlg – Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional do Algarve 
(gere fundos comunitários para a região) e a 
delegação regional do Instituto Português do 
Desporto e da Juventude (responsável pelos 
programas de voluntariado). A 5 de novembro 
de 2021, a Associação de Municípios do Algarve 
decidiu participar também financeiramente na 
candidatura. Adicionalmente, realizou-se, no dia 
20 de outubro de 2021, um conselho regional de 
associações empresariais e comerciais, onde foi 

assinada uma declaração de apoio à candidatura 
para garantir o trabalho conjunto, com o objetivo 
de obter financiamento privado para Faro2027.

A CCDRAlg emitiu um comunicado formal 
afirmando o seu total apoio à formalização da 
candidatura e assegurando a cooperação para 
mobilizar os recursos e meios necessários à sua 
implementação.

A nível nacional, Faro foi pioneiro na aproximação 
de todas as cidades candidatas. Durante a 
primeira reunião de autarcas, a 24 de janeiro de 
2020, no Algarve, foram organizadas as primeiras 
linhas de comunicação entre as cidades 
candidatas e as entidades nacionais. A vantagem 
desta composição é que ter todas as cidades 
candidatas juntas é uma oportunidade única 
para o país desenvolver o seu setor cultural e 
criativo e, coletiva e individualmente, aprofundar 
a cooperação europeia.

A maioria dos deputados do Parlamento 
eleitos pela região do Algarve, de todos os 
partidos, assinaram uma declaração de apoio a 
Faro2027 considerando este projeto um objetivo 
estratégico regional.

Por fim, Faro2027 é um projeto de cooperação 
estratégica para a Eurorregião AAA (Alentejo–
Algarve–Andaluzia). O Governo Regional da 
Andaluzia e as autarquias do Algarve sublinham a 
importância da cooperação cultural pragmática 
na região sul da Península Ibérica.

Desde o início dos preparativos para a candidatura de Faro a CEC 2027, 
sempre houve a preocupação de envolver os atores públicos e privados 
europeus, locais, regionais e nacionais. As muitas conversas, oficinas, 
debates e reuniões informais que trouxeram a todos os envolvidos, 
insights sobre a forma como Faro e o Algarve se desenvolverão através 
da cultura na próxima década.

capacidade   de
    execução

6.1 CONFIRME E FORNEÇA EVIDÊNCIAS DE QUE TEM 
AMPLO E FORTE APOIO POLÍTICO E UM COMPROMISSO 
SUSTENTÁVEL DAS AUTORIDADES PÚBLICAS LOCAIS, 
REGIONAIS E NACIONAIS RELEVANTES.



A cidade de Faro vai transformar-se de uma cidade de 
serviços administrativo para uma cidade aberta à natureza e à 
água. O nome da Ria é Formosa, significa beleza em português. 
Através desta transformação, a cidade criará espaços para interações 
culturais e criativas nos seus espaços públicos, espaços esses que 
redefinem a beleza em termos de respeito mútuo e harmonia. 
Estas infra-estruturas são mencionadas no capítulo 5 na tabela 
das novas infra-estruturas culturais.

EDIFÍCIO DA 
ALFÂNDEGA

"TEMA EUROPEU ! 
FRONTEIRAS VIVAS"
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Transcultural
Mobility

TEMAS UE

Património 
Contestado

Natureza 
& Cidades 
Resilientes

Culturas 
Adaptativas

Democracia & 
Desigualdades

Partilha Justa Cidadania 
Cocriativa

Estilos
de Vida 
Phygital

NATURE IN TRANSIT GIVE AND TAKE FLOATING SPACES

O caminho de ferro tem, há 
mais de um século, funcionado 

como uma cortina que separa a 
cidade da Ria Formosa, da natureza. 

Este Km Cultural vai ligar espaços onde o 
público local e os visitantes podem usufruir, 
onde pode ser tocado emocionalmente, 
consumir e experimentar cultura. 
Permitirá aos cidadãos e à cidade 

renegociar um relacionamento 
de respeito mútuo, explorar, 

imaginar e experimentar a 
natureza e a água.

Será um dos mais espaços criativos 
mais a Sul da Europa. Irá apelar para 

a reflexão artística e intervenção 
de uma rede de criadores que irão 

abordar o futuro de pobreza e novas 
formas de turismo com maior 

respeito pelo território e 
pelas pessoas.

AEROPORTO 
INTERNACIONAL DE FARO

KM CULTURAL
"TEMA EUROPEU ! 

CIDADANIA FLUIDA"

O local onde o comboio pára, apenas 
a alguns metros da Ria, será um local 
para estimular o pensamento crítico 
e pragmático e ações em torno das 
mudanças que a natureza está a sofrer 
e as suas implicações na vida cultural e 

social. Com foco nas artes plásticas 
e visuais, irá ter um conceito de 

transdisciplinaridade.

O ANTIGO
ARMAZÉM DA ESTAÇÃO

"TEMA EUROPEU ! PAISAGENS 
HUMANAS JUSTAS"

RESIDÊNCIAS 
ARTÍSTICAS

NAS ILHAS DA 
CULATRA E FAROL

"TEMA EUROPEU !
SUPERAR O TURISMO DE 

MASSAS E A POBREZA"

• Construção de um parque de feiras e exposições.

• Centro de Criação Associativa: espaço que 
receberá o movimento cultural independente 
com salas multidisciplinares, partilha de recursos 
e uma blackbox para apresentações.

• Parque Tecnológico Internacional do Algarve: 
está a ser desenvolvido na Universidade do 
Algarve.

• O Centro Cultural da Bordeira: um espaço que 
trabalha dois temas importantes desta zona do 
território: as “Charolas”, um património oral e 
musical com fortes raízes em Faro, e o trabalho 
em pedra que aqui tinha fortes tradições.

• Construção do Arquivo Histórico Municipal de 
Faro: um edifício para tratar e preservar a história 
da cidade de Faro.

• Reabilitação da zona ribeirinha da cidade: 
principais avenidas e praças e o seu espaço 
público.

• Ampliação e requalificação do Teatro 
Municipal: é a principal sala cultural do sul de 
Portugal e possui um dos maiores palcos do 
país. Será ampliado, criando um novo espaço 
para produção independente. Além disso, a sala 
será ampliada para acomodar um total de 1000 
espectadores.

• Teatro Lethes: faz parte da Rota Europeia dos 
Teatros Históricos e é um dos mais antigos e 
belos teatros da Europa. O edifício será adquirido 
e ampliado, mantendo a fachada e toda a sala, 
criando-se ao lado um edifício contemporâneo 
que servirá de base ao ensino do teatro. Os 
estudos iniciais foram realizados em colaboração 
com a Universidade de Estrasburgo.

• Cinema Ossónoba: espaço de teatro e espetáculos 
na zona rural de Faro; vai acolher uma companhia 
residente para criar um laboratório cultural sobre os 
problemas das zonas rurais.

• O edifício da Câmara Municipal de Faro: na 
zona histórica da cidade, será progressivamente 
recuperado e os serviços serão realocados, 
transformando o edifício histórico num espaço 
cultural central.

• Ampliação e reabilitação do Museu de Faro: o 
convento quinhentista que alberga o Museu será 
remodelado e terá uma ligação natural à Fábrica 
da Cerveja (edifício adjacente).

• Ampliação da Biblioteca de Faro: readaptada 
à "biblioteca do futuro", para potenciar a relação 
entre literatura e natureza, acrescentando novas 
dinâmicas digitais.

Transformamos o conceito de alfândega, 
transformando o edifício que agora abriga 
o controle de bens e pessoas no exterior, 
num espaço de interculturalidade 
e diálogo intercontinental, onde as 
energias que vêm das migrações e a sua 
diversidade são pensados e discutidos, 

e onde a gastrodiplomacia 
desempenhará um papel 

papel fundamental.

6.5 EM TERMOS DE INSFRAESTRUTURAS CULTURAIS, 
URBANAS E DE TURISMO, QUAIS SÃO OS PROJETOS 
(INCLUINDO PROJETOS DE REABILITAÇÃO) QUE SUA CIDADE 
PLANEIA REALIZAR EM LIGAÇÃO COM A AÇÃO CAPITAL EUROPEIA 
DA CULTURA, ENTRE ESTE MOMENTO E O ANO DO TÍTULO? 

O edifício será transformado de forma a 
receber agentes culturais e cidadãos com o 
objectivo de construir um terreno comum, 
e uma maior compreensão do território 
– o lugar – bem como a procura por mais 
autoestima. Este espaço, para além de ser 
o espaço da sede da Faro2027, também 

receberá um projeto cultural regional 
que procurará uma relação de 

maior conhecimento e 
respeito com a água.

FÁBRICA
DA CERVEJA

"SEDE DA FARO 2027 E LOCAL 
PARA EXPERIÊNCIAR AÇÕES 

COM A ÁGUA E A SUA HERANÇA"

capacidade
Esta proposta entende infraestruturas culturais 
como o ambiente construído que contribui para 
a melhoria das condições de vida das pessoas em 
sociedade. Isto inclui infraestruturas para facilitar 
as ICC, o turismo cultural e as artes. Juntamente 
com a visão artística do place-making fluido, os 
espaços entre todos os lugares culturais também 
são vistos como facilitadores do programa. Em 
termos concretos, isto significa que antevemos 

estes desenvolvimentos no normal crescimento 
da vida cultural da cidade e que exigirão um 
conjunto de novos investimentos. Além dos cinco 
investimentos estratégicos descritos na pergunta 
do Orçamento de Capital, estão previstas outras 
novas instalações (ou sua requalificação), para 
atender às crescentes necessidades do setor 
cultural e criativo da cidade e que, quando 
realizadas, atenderão também a CEC.

CONFIRME E FORNEÇA EVIDÊNCIAS DE QUE A SUA CIDADE 
POSSUI OU TERÁ INFRAESTRUTURAS ADEQUADAS E VIÁVEIS 
PARA SEDIAR A CEC. PARA TAL, RESPONDA ÀS SEGUINTES 
PERGUNTAS:

6.2 EXPLIQUE BREVEMENTE COMO É QUE A CAPITAL EUROPEIA DA CULTURA IRÁ UTILIZAR E 
DESENVOLVER AS INFRAESTRUTURAS CULTURAIS DA CIDADE.

Reabilitação/Recuperação de
equipamentos/infraestruturas

Novos equipamentos/infraestruturas
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Faro é, depois de Lisboa e do Porto, uma das 
cidades com melhores ligações em Portugal e 
no Sul da Europa. O Aeroporto Internacional de 
Faro é o terceiro mais movimentado do país e, 
a partir daqui, operam 30 companhias aéreas, 
das principais às de baixo custo, para mais de 80 
destinos europeus – ligando-se aos principais 
aeroportos, países e capitais da Europa e todas as 
outras grandes cidades do continente, em apenas 
algumas horas. Em 2019 o número de passageiros 
chegou aos 9 milhões.

A rede ferroviária regional liga as principais cidades 
através de 30 estações, incluindo Faro, onde há uma 
ligação rápida a todas as outras regiões portuguesas 
e principais centros urbanos, como Lisboa e Porto. 
Está em curso um grande investimento para a 
modernização das linhas de equipamentos e 
infraestruturas no Algarve.

O sistema rodoviário regional inclui duas vias 
principais: a A22 é uma autoestrada que liga toda a 
extensão do Algarve, cruzando a A2 com Lisboa e a 
EN125 que liga todas as principais cidades da região. 

A A22 também liga diretamente a Espanha, onde 
se torna a A-49 para Sevilha. Queremos também 
sublinhar a importância da EN2 (Estrada Nacional 
2) a mais longa estrada europeia, que liga Chaves (a 
cidade mais a norte de Portugal) a Faro, ao longo de 
740 km atravessando todo o país.

No que diz respeito às viagens marítimas e 
acessibilidades, existem importantes rotas marítimas 
em fase de desenvolvimento, como a rota Faro – 
Tânger/Casablanca.

Há várias empresas de transportes públicos como 
FlixBus, ALSA, RENEX, Rede Expressos, EVA e outras, 
que disponibilizam ligações rodoviárias regionais, 
inter-regionais e internacionais com várias cidades 
do país e Espanha (p. ex.:, Sevilha e Málaga). Em Faro 
há uma rede de linhas de autocarros que asseguram 
a circulação dentro da cidade e que transportam 
cerca de 100 mil pessoas por ano.

Faro e o Algarve têm a maior capacidade de 
alojamento turístico de Portugal, tanto em número 
de hotéis, como em meios de alojamento e todas 
as demais infraestruturas turísticas existentes. 
O Algarve representa mais de 30% do turismo 
em Portugal. Em 2019, o Algarve atingiu as 21 
milhões de dormidas e os 5 milhões de hóspedes, 
dos quais 3,5 milhões eram estrangeiros.

O Reino Unido foi o principal mercado, com 1,2 
milhões de hóspedes. Também significativo foi 
o mercado italiano, com um crescimento de 27% 
no número de hóspedes (90 mil) e os mercados 
emergentes como o Brasil, que subiu 26% (82 
mil), e os Estados Unidos da América com um 
crescimento de 20 % (107 mil).

NÚMEROS DE ALOJAMENTO EM FARO E ALGARVE (2020)

Faro e o Algarve apresentam uma multiplicidade de 
tipologias de alojamento com escolha entre hotéis, 
hostels, airbnb, parques de campismo, parques de 
caravanas, aldeamentos e apartamentos turísticos. 
Embora o mercado de Sol e Mar continue a ser 
o principal atrativo para os turistas, o Turismo do 

Algarve tem vindo a trabalhar para diversificar 
a oferta regional, desenvolvendo cada vez mais 
nichos turísticos alternativos como o birdwatching, 
ciclismo & caminhadas e turismo criativo; o seu 
Plano de Marketing centra-se substancialmente 
nestes segmentos turísticos.

Total de 
camas

Camas em 
hotel ou 
similar

Unidades de 
alojamento

Hotéis ou 
similares

Total de 
quartos

Quartos em 
hotel ou 
similar

Cidade de 
Faro 6,400 2,400 850 27 4,000 1,600

Região do 
Algarve 257,000 126,000 37,500 600 119,000 45,000

6.3  QUAIS SÃO OS ATIVOS DA CIDADE EM TERMOS DE ACESSIBILIDADES (TRANSPORTE REGIONAL, NACIONAL 
E INTERNACIONAL)? 6.4  QUAL É A CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DA CIDADE EM TERMOS DE ALOJAMENTO DE TURISTAS?
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"O início do Mundo"

Sagres 
Algarve

Cidade Candidata: Faro
Município: Câmara Municipal de Faro, representada pelo Presidente da Câmara, Rogério Bacalhau
Co-produtores da candidatura: AMAL - Associação dos Municípios do Algarve; Região de Turismo no 
Algarve; Universidade do Algarve.

Executivo da Câmara Municipal de Faro: Rogério Bacalhau, Paulo Santos (Dirigente da equipa 
Faro2027), Sophie Matias, Carlos Baía, Adriano Guerra, Teresa Santos, Aquiles Marreiros, Anabela Afonso 
e Paula Matias.

Direção da Canidatura Faro2027: Bruno Inácio (Diretor de Projeto); Gil Silva; Joaquim Brandão Pires, em 
representação da AMAL - Associação dos Municípios do Algarve; Duarte Padinha, em representação 
da Região de Turismo do Algarve; Miriam Tavares, em representação da Universidade do Algarve.
Equipa de projeto: Ana Sofia Martins, Diogo Simão, Isadora Justo, Tiago Prata.

O processo de candidatura ao Faro2027 foi realizado por milhares de pessoas, nas dimensões 
estratégicas, na criação e participação em projetos-piloto ou em muitas outras colaborações. Não é 
possível mencionar todos eles, mas aqui está uma lista daqueles que mais de perto tornaram tudo isso 
possível. Faro e o Algarve agradecem a todos (por ordem alfabética):

Adriana Nogueira, Alexandra Gonçalves, Alexandra Teodósio, Ana Moreno, Ana Neto, Ana Paula Lopes, 
Ana Pedrosa, Andreia Martins, Anne Kurzweg, Arnaldo Tavares "Brasa", Bruno Amaro, Candelas Varas, 
Carlos Martins, Carlos Reis, Catarina Antão, Catarina Ramos, Célia Silva, Claudio Calveri, Custódio 
Moreno, Daniela Cabral, Débora Gonçalves, Denise Rodrigues, Dona Esmeralda, Dona Rita, Dona 
Rosa, Elsa Cavaco, Erika de Paula, Eusébio Joaquim, Fernando "Calatrava", Fernando "Pacaças", 
Francisca Soares, Francisco Serra, Gonçalo Correia, Gonçalo Louro, Gonçalo Rodrigues, Goran Tomka, 
Greg Richards, Gundega Lavinia, Helen Cole, Helena Gonçalves, Henrique Gomes, Isabel Reis, Jane 
Page, Joana Jesus, Joana Lucas, João Amaro, João Bernardes, João Carrolo, João Fernandes, João 
Filipe Marques, João Melo, João Peixoto, João Quintela, Jone Belausteguigoitia Garaizar, Jordan Le 
Cam, Jorge Botelho, Jorge Machado, Jorge Simão, José Amaro, José Apolinário, Junaid Sarieddeen, 
Laure de Witte, Liliana Pereira, Liliana Pereira, Louise Bay, Lucie Lefevre, Luis Caracinha, Luis Filipe 
Oliveira, Luís Nunes, Luis Sousa, Maia Viegas, Manuela Rosa, Marco Lopes, Margarida Jesuino, Maria 
José Piedade, Maria Kurinna, Mariana Maia, Marisa Madeira, Marko Panovic, Marta Lima, Matilde 
Valério, Mattijs Maussen, Michal Haldsky, Mike van Graan, Nabil Chouieb, Nelson Guerreiro, Nuno 
Beja, Oriana Calò, Pablo Berástegui, Pascal Gielen, Pedro Bartilotti, Pedro Filipe, Pedro Guerreiro, 
Rafaela Scheiffer, Ragnar Siil, Raquel Carvalheira, Reym Mansour, Rita Neves, Rita Tavares, Rui Afonso, 
Sabine Kampmeier, Sandra Guerreiro, Sandra Martinho, Sandra Martins, Sandrine Crisostomo, Sara 
Martins, Saúl de Jesus, Senhor Manuel, Sjoerd Bootsma, Sonia Silvestre, Teresa Silva, Teresa Valente, 
Tiago Candeias, Tiago Gonçalves, Vanda Vicente, Vânia Martins, Vasco Célio, Vladyslav Komarnytskyi. 
Aos Presidentes dos Municípios do Algarve e às suas equipas.
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Por fim, queremos agradecer a todas as cidades candidatas em Portugal. A forma como pudemos 
colaborar juntos mostra que há um futuro positivo para a cultura em Portugal.

Saiba mais sobre nosso processo de envolvimento, estratégias, projetos-piloto e outros projetos em 
www.faro2027.eu
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O livro de candidatura Faro2027 foi impresso em papel certificado que foi recolhido em florestas em que 
se conseguiu preservar a diversidade biológica e beneficiar a vida das populações e trabalhadores locais.
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