
RESULTADOS

Conferência Internacional
*Avistar o Futuro a partir das Açoteias
(*derivado de visão, com origem no termo latim visĭo, a palavra visão faz referên-
cia ao sentido que permite detectar a luz e interpretá-la, ou seja, ver. Em termos de 
planeamento estratégico a visão é o estado futuro, onde se deseja chegar e o que se 
quer alcançar, contendo tanto a inspiração quanto aspirações da estratégia)



DIA 21 JUNHO, 
ENTRE AS 14H30 E AS 18H30
FÁBRICA DA CERVEJA – FARO 

59 PARTICIPANTES

O “AÇOTEIA - Faro Rooftop Festival” foi uma 
produção da Câmara Municipal de Faro em par-
ceria com a Ambifaro e o Teatro Municipal, e o 
imprescindível envolvimento de mais de 20 As-
sociações e Entidades, que invadiu as açoteias 
da cidade de Faro nos dias 20, 21 e 22 de junho. 

Sobre o mote de se voltar a utilizar e dar nova vida 
às açoteias e terraços farenses, participaram nes-
ta iniciativa mais de 5000 pessoas que aceitaram 
o desafio de ver Faro de outra perspectiva, usu-
fruindo de uma programação cultural diversa. 

A Conferência Internacional “Avistar o Futuro 
a partir das Açoteias” foi um dos momentos de 
destaque deste festival e surge na sequência do 1º 
Encontro Europeu de Rooftops organizado pelo 
município em janeiro deste ano, e que juntou tam-
bém convidados internacionais e comunidade fa-
rense a pensar no potencial das açoteias.

Esta Conferência contou com a presença de espe-
cialistas que partilharam práticas e abordagens 
inspiradoras a acontecer noutras cidades de Portu-
gal e da Europa com o propósito de revelar novas 
perspectivas sobre a cidade de Faro. Este evento 
proporcionou ainda um momento para que diversos 
cidadãos e cidadãs pudessem debater as visões de 
futuro que ambicionam para Faro, mapear os desa-
fios e oportunidades para cumprirmos essas ambi-
ções e formularmos coletivamente as questões com 
maior potencial mobilizador, e que devemos manter 
presentes, de modo a tirar o maior partido das novas 
oportunidades para mudar a vida no nosso território. 

PILARES

Sustentabilidade, Comunidade e Arte

PROGRAMA

14h30 Boas Vindas e Abertura

Painéis de construção coletiva de questões Mobilizadoras

Apresentação dos resultados e Reflexões Finais

Agradecimentos e Encerramento

Keynote Speakers

• Lívia, Tirone, Portugal
• León Van Geest, Holanda
• Ralf Alwani, Irlanda do Norte

1. “Visões para Faro?” 

2. “Entre o futuro e o presente”

3. “Construção de questões mobilizadoras”

14h45

16h00

18h00

18h25



Apresentação disponível AQUI

Apresentação disponível (apenas até Dezembro 2019) AQUI

No início do seu percurso profissional criou e imple-
mentou soluções inovadoras e sustentáveis para a 
indústria da construção em Portugal. Posteriormente 
foi convidada pela Comissão Europeia para desenvol-
ver legislação na área da eficiência energética, smart 
cities sustentáveis e inovação. É a curadora da “THNK 
School of Creative Leadership” em Lisboa. No sector 
público foi convidada a definir a estratégia e a dirigir a 
Agência de Energia e Ambiente de Lisboa. 

É co-fundadora da “Sustainable Construction Initia-
tive” e coordenou a “Sustainable Construction Living 
Lab”, uma plataforma que agrega vários agentes da 
indústria da construção, incluindo o consumidor final, 
com o objetivo de promover a construção sustentável 
em Portugal. Publica artigos e promove workshops 
no campo da construção sustentável, incluindo na 
área de living rooftops.

Lívia Tirone (Portugal)

KEYNOTE SPEAKERS KEYNOTE SPEAKERS 

É o diretor do “Rotterdamse Dakendagen”, o festival 
de rooftops de Roterdão que em 2019 recebeu cerca 
de 22.000 visitantes. Possui uma vasta experiência 
na área da intervenção social e comunitária. Na sua 
opinião, os rooftops possuem as condições para me-
lhorar as cidades, tornando-as mais sustentáveis e 

inclusivas. Considera assim o festival uma oportuni-
dade para, através duma iniciativa de curta duração, 
promover mudanças de médio e longo prazo. Desen-
volve atividade na área da inovação socio-económica 
com vista ao desenvolvimento das cidades.

Léon Van Geest (Holanda)

https://drive.google.com/file/d/1GQWune_hMwetWypUNduHdP-FOhdIg9TM/view
https://drive.google.com/file/d/1ecBNBOZ1zR8vA0PNbGP6SoU4BFp4U_ub/view


Apresentação disponível AQUI

PAINÉIS DE CONSTRUÇÃO COLETIVA 
DE QUESTÕES MOBILIZADORAS

O que são Questões Mobilizadoras?

• Questões que as cidadãs e cidadãos de uma 
comunidade têm a responsabilidade e direito 
de responder;

• Questões que nos levam a reflexões  
alternativas e nos obrigam a explorar o nos-
so potencial;

• Questões que motivam o coletivo e acio-
nam a união de esforços para a obtenção de 
respostas;

• Questões cujo o processo de procura da 
resposta é, em si mesmo, transformador de 
um território

Porque questões mobilizadoras? 

“Num tempo em que a abundância de ideias acaba por se tornar mais um problema, esta conferência 
pretende proporcionar um momento para formularmos coletivamente as questões com maior poten-
cial mobilizador, e que devemos manter presentes, de modo a tirar o maior partido das novas oportu-
nidades para mudar a vida urbana” 

Conferência Internacional “Avistar o Futuro a partir das Açoteias”

KEYNOTE SPEAKERS 

O Ralf completou um mestrado no “Royal College of 
Art”, especializando-se em novas cidades e projec-
tos urbanos de grandes dimensões. Desde então, 
tem sido consultor em diversos projetos arquite-
tónicos públicos, comunitários e residenciais. Ele é 
diretor da “Urban Scale Interventions”, uma agência 
criativa que trabalha sobre as mudanças na forma 
como vivemos e trabalhamos, através do design 
centrado nas pessoas. 

O seu estúdio lidera o desenvolvimento de um pro-
jeto, que pretende analisar o efeito da regeneração 
das pontes e margens do rio Foyle sobre o bem-es-
tar emocional das pessoas de Derry Londonderry, 
articulando entre a esfera privada e a pública. Ralf é 
um membro ativo da “Royal Society of Arts” e teve 
trabalhos publicados em revistas na área da saúde 
mental, arquitetura e design. 

Ralf Alwani (Irlanda do Norte)

Sustentabilidade

• André Lara (Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa ARCA)

• Davide Alpestana (Associação de Desenvolvimento Comercial 
da Zona Histórica de Faro)

• Thomas Panagopoulos (Universidade do Algarve)

• Gonçalo Gomes (arquiteto pasagista)

• Stephanie Matias, (Black is Black)

• Filipe Luz Rebelo (NEWoffice Arquitetos)

Comunidade

Arte

CONVIDADOS

https://drive.google.com/file/d/1qOV-iLPkSscJ5n8dsrRs92rDcUVpiprg/view


SUSTENTABILIDADE

VISÕES PARA FARO
“Que visões de futuro na área da  
SUSTENTABILIDADE podemos retirar para Faro?”

•  Ocorre uma mudança de “mindset” através 
de educação e sensibilização para a susten-
tabilidade que atua em diferentes setores e 
com diversos grupos etários

• Faro é a Capital Verde da Europa 2030 - com 
uma percentagem de área verde por cada 
habitante, criação de novos espaços e áreas 
verdes, hortas urbanas e telhados vivos

• É realizado o aproveitamento das águas da chu-
va com cisternas urbanas de armazenamento 

• Criação de ciclovias funcionais e eficazes  

• Existe uma política municipal com incentivos 
fiscais que estimula práticas sustentáveis na 
construção

ENTRE O FUTURO E O PRESENTE
“O que é necessário superar no presente para  
atingirmos as nossas visões para a cidade?”

• Falta de sinergias entre diferentes agentes da 
cidade/ território, de forma a poder trans-
formar-se os baldios urbanos, por exemplo, 
em hortas urbanas ou jardins temporários 
(informais e efémeros)

• É necessário romper os tabus existentes e 
fomentar uma mudança de “mindset” quanto 
às nossas práticas e relação com o ambiente

• Falta educação e sensibilização sobre susten-
tabilidade, com workshops e demonstrações 
sobre técnicas específicas que a fomentem e 
que as pessoas e organizações possam colo-
car em prática

CONSTRUÇÃO COLETIVA DAS QUESTÕES MOBILIZADORAS
“Quais as questões mobilizadoras que temos de formular para  
alcançar a nossa visão para a cidade de Faro?”

•  De que estamos à espera para pensar  
coletivamente?

• Como envolver as comunidades no desenho 
e construção do Faro do futuro?

• Qual o papel da universidade e das escolas nos 
processos e ações para a sustentabilidade?

• O que faz falta para que o Plano Verde, de 
Mobilidade e de Ciclovias (entre outros planos 
existentes) sejam implementados?

• Que volume de financiamento o Estado, o Mu-
nicípio e os Privados estão dispostos a investir 
para garantir a sustentabilidade no concelho?

• Como pôr Faro a gostar de si?



COMUNIDADE

VISÕES PARA FARO
“Que visões de futuro podemos retirar 
para a COMUNIDADE de Faro?”

•  Um concelho no qual os seus cidadãos, cida-
dãs e parceiros têm orgulho 

• Condições de mobilidade eficazes dentro do 
concelho e entre outros concelhos da região

• Diversidade de oportunidades, nomeadamente 
a nível de alojamento e emprego

• Concelho com forte coesão social e partici-
pação cidadã, onde existe vida de bairro e 
onde diferentes comunidades convivem e 
colaboram entre si  

• A cultura existe para todos e todos estão en-
volvidos na dinamização cultural

ENTRE O FUTURO E O PRESENTE
“O que é necessário superar no presente para  
atingirmos as nossas visões para a cidade?”

• É necessário desenvolver a inclusão e a 
coesão social no concelho, aproximando e 
criando pontes entre diferentes “bairros” e 
comunidades de Faro

• Os e as farenses não conhecem o seu patri-
mónio ou oferta cultural, é necessário de-
senvolver oportunidades para que se viva o 
património e a cultura. 

• Não existem mecanismos de participação 
cidadã eficazes ou de continuidade. É urgente 
criar oportunidades de participação, apro-
ximação e diálogo entre as comunidades, 
organizações e entidades públicas

• A comunicação sobre eventos culturais e 
dinâmicas do concelho não funciona. Uma 
comunicação efetiva e eficaz tem o potencial 
de unir públicos!

• A conciliação entre desenvolvimento turís-
tico e desenvolvimento comunitário é um 
importante desafio. O nível de turismo atual 
já representa um perigo para a emancipação 
dos e das jovens farenses, para o alojamento 
de estudantes e para toda a comunidade de 
forma geral.

• A candidatura de Faro a Capital Europeia da 
Cultura 2027 deve atuar como o agente mobi-
lizador para criar estas mudanças necessárias

CONSTRUÇÃO COLETIVA DAS QUESTÕES MOBILIZADORAS
“Quais as questões mobilizadoras que temos de formular para  
alcançar a nossa visão para a cidade de Faro?”

•  O que faz as pessoas de Faro sorrir e  
mobilizarem-se pelo seu concelho? 

• Que públicos/ comunidades não estamos  
a envolver? 

• Onde é que as coisas estão demasiado  
confortáveis para Faro?



ARTE

VISÕES PARA FARO
“Que visões de futuro para a 
ARTE podemos retirar para Faro?”

• Uma comunidade feliz e vibrante a tirar  
partido destes novos espaços

• A interação com a arte como mais uma  
atividade do dia-a-dia, acessível a todos

• As açoteias enquanto aceleradores, tanto para 
a comunidade de artistas como para o público 
em geral

•  Assistirmos a uma fusão entre a produção 
artística e a Ria Formosa

ENTRE O FUTURO E O PRESENTE
“O que é necessário superar no presente para  
atingirmos as nossas visões para a cidade?”

• O abandono enquanto desafio que pode ser 
ultrapassado pela arte. Tanto na dimensão 
ambiental (Ria Formosa) como na dimensão 
urbana (tecido citadino a regenerar)

• Assegurar a manutenção de eventos, tal 
como o Açoteia – Faro Rooftop Festival  
enquanto contributo para que seja  
alcançada a visão

• É da maior importância enfatizar a importân-
cia de retribuirmos à comunidade com os n/ 
recursos (tempo, dinheiro)

• Contribuir para o reconhecimento de quão 
fácil é tirar partido destes espaços, também 
para as artes

CONSTRUÇÃO COLETIVA DAS QUESTÕES MOBILIZADORAS
“Quais as questões mobilizadoras que temos de formular para  
alcançar a nossa visão para a cidade de Faro?”

•  Como poderemos fazer com as pessoas se 
sintam em casa nestes espaços (Ria Formo-
sa / Faro), através dos rooftops?

• Como poderemos capacitar as comunidades 
locais de modo que tenham um papel mais 
ativo neste processo?

• Como poderemos mobilizar a comunidade 
criativa de modo a facilitar o reconhecimento 
do potencial destes lugares?











email de contacto: gabinete27faro@gmail.com
site: acoteia.pt/conferencia.html

facebook: facebook.com/acoteiafestival/
instagram: instagram.com/festival_acoteia/

http://acoteia.pt/conferencia.html
http://facebook.com/acoteiafestival/
http://instagram.com/festival_acoteia/

