ORÇAMENTO PARTICIPATIVO – EDIÇÃO 2018
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

NOTA PRÉVIA
A União das Freguesias de Faro (Sé e São Pedro) realizou em 2018 a 2ª edição do
Orçamento Participativo (OP), um instrumento de democracia participativa, através do
qual os cidadãos apresentam propostas de investimento e escolhem, através do voto,
quais os projetos que devem ser implementados em diferentes áreas de governação
da União das Freguesias de Faro.
No âmbito da 2.ª edição, foi revisto o Regulamento de Funcionamento do Orçamento
Participativo e publicado em Diário da República n.º 56/2019, Série II de 2019-03-20.
Foi também criada a Comissão de Acompanhamento, constituída por um membro
eleito de cada partido com assento na Assembleia de Freguesia e por três membros
do Executivo da União das Freguesias de Faro, a qual reuniu nas diferentes fases de
implementação do OP 2018. O montante total foi definido em 60.000€ e o valor
máximo por projeto em 15.000€.
Foi também desenvolvida a imagem de comunicação do Orçamento Participativo.
A primeira fase do OP 2018, de apresentação de propostas, decorreu entre 16 de
agosto e 28 de setembro de 2018. Neste âmbito foram realizadas sessões de
esclarecimentos na Sede da Freguesia, no Patacão, no Rio Seco e na Ilha da Culatra.
Foram selecionados para votação 12 projetos, já depois de observada a análise
técnica das propostas e um período de consulta pública. A fase de votação decorreu
entre 6 e 30 de novembro de 2018. Foram registados um total de 587 votos e os
projetos mais votados foram os seguintes: “Aquisição de Lanchas Tradicionais
(Saveiros) para Regatas na Culatra” (208 votos); “Bem Estar Animal – Esterilização e
Controlo de Animais de Companhia” (126 votos); “Substituição do Telhado da Fábrica
da Igreja de S. Pedro” (85 votos); “Faro & Bike – Estacionamentos para bicicletas e
ações de sensibilização” (35 votos).
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PROJETOS IMPLEMENTADOS

Aquisição de Lanchas Tradicionais (Saveiros) para Regatas na Culatra
Proponente: Clube União Culatrense
Descrição: Aquisição de seis lanchas tradicionais (saveiros) para participação em
eventos de recreio e desportivos por parte dos pescadores da Culatra, tanto na Festa
de Honra à Nossa Srª dos Navegantes como em outras atividades. Destaca-se que
uma das maiores atrações em termos desportivos e de recreio são as tradicionais
regatas em saveiros ou lanchas, regatas essas efetuadas por pescadores e que têm
uma adesão enorme por parte da população, assim como dos visitantes.
Valor: 14.944,50 €
Data de concretização: As seis embarcações foram formalmente inauguradas nos
dias 3 e 4 de Agosto de 2019, no âmbito das Festas em Honra da Nossa Senhora dos
Navegantes (Culatra).
Noticias: Emitida nota de imprensa local e regional.
Sul Informação: https://www.sulinformacao.pt/2019/08/saveiros-tradicionais-voltam-aria-formosa-pela-mao-da-uniao-das-freguesias-de-faro/
Região

Sul:

https://regiao-sul.pt/2019/08/08/sociedade/uniao-de-freguesias-de-faro-

introduz-seis-saveiros-na-ria-formosa/473546
Fotografias
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Bem estar Animal - Esterilização e controlo de animais de companhia
Proponente: Rita Alves e Jorge Serpa Santos
Descrição: Tendo em vista garantir o bem-estar animal na freguesia, este projeto
propôs uma verba destinada ao cheque veterinário para felinos integrados em
colónias. Foi efetuado um levantamento das colónias existentes na freguesia e dos
respetivos cuidadores e estabelecido um Protocolo com a Ordem dos Médicos
Veterinários para enquadramento da verba disponível no Programa Cheque
Veterinário. Após aprovação do Protocolo iniciou-se a campanha de Captura Esterilização - Devolução nas colónias identificadas. Cada cheque veterinário incluiu a
intervenção cirúrgica de esterilização de 1 felino, acompanhada de vacinação e de
identificação eletrónica (microchip). Aderiram à campanha as seguintes Clinicas
Veterinárias: Clinica Veterinária do Bom João, Centro Veterinário da Estação, Clinica
Animal do Sul e Clinica Veterinária de Faro.
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Valor: 14.935,71 € (verba cabimentada à Ordem dos Médicos Veterinários no âmbito
do Protocolo – Cheque Veterinário)
Data de concretização: Projeto concluído em janeiro de 2020.
Noticias: Emitida nota de imprensa local e regional.
Região

Sul:

https://regiao-sul.pt/2019/07/03/sociedade/uniao-de-freguesias-de-faro-

avanca-com-programa-de-esterilizacao-de-gatos/470839
Barlavento:

https://www.barlavento.pt/algarve/uniao-de-freguesias-de-faro-lanca-

programa-de-esterilizacao-de-gatos

Substituição do Telhado da Fábrica da Igreja de S. Pedro
Proponente: Fábrica da Igreja de S. Pedro
Descrição: Execução de novo telhado nas instalações da Fábrica da Igreja de S.
Pedro de Faro (Largo Campo da Feira, n.º 12 – Faro), pertencentes à paróquia de S.
Pedro e onde é desenvolvida parte da sua ação social. Nestas instalações faz-se o
armazenamento e posterior distribuição de artigos diversos que são doados,
nomeadamente, roupas, calçado, artigos para casa, artigos de primeira necessidade
para bebés, brinquedos, etc. Os beneficiários são famílias carenciadas da cidade que
se dirigem à paróquia a pedir auxilio, muitas contando com este apoio há vários anos.
Em termos de características, é um telhado em duas águas com 12,34 m de
comprimento por 7,64 m de largura.
Valor: 14.999€ (C/ IVA a 6%). A obra foi adjudicada por concurso em plataforma
ACINGOV à empresa CRPRO - Construção e Reparação.
Data de concretização: Projeto concluído em setembro de 2019.
Noticias: Não foi emitida nota de imprensa.
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Faro & Bike – Estacionamentos para bicicletas e ações de sensibilização
Proponente: Andreia Martins
Descrição: Faro & Bike – Rede de Estacionamentos para Bicicletas” visa incentivar
modos mais sustentáveis de mobilidade na Freguesia, numa altura em que um dos
principais desafios das cidades passa pela necessidade de alterar os hábitos de
transporte dos cidadãos e incentivar as pessoas a trocar o automóvel particular por
modos de transporte mais sustentáveis. No total, foram definidas 18 localizações em
função do potencial de utilização de cada local, reforçando assim a rede de
estacionamentos para bicicletas existente na cidade, num processo de planeamento
que contou com os contributos da proponente do projeto, Andreia Martins e do
Movimento “Faro a Pedalar”.
As localizações (18) e o número de equipamentos instalados (43) são os seguintes:
1. Sede da União das Freguesias de Faro (2)
2. Delegação de S. Pedro (2)
3. Bom João, Praça da Alfarrobeira (3)
4. Praceta Engenheiro Duarte Pacheco (2 suportes)
5. Igreja Paroquial de São Luís (2 suportes)
6. Alto Rodes, junto aos 11 Esperanças (3)
7. Parque de Lazer das Figuras (4)
8. Patacão, junto à bomba da Galp (2)
9. Mar e Guerra, junto ao CTT (3)
10. Rua Dr. Emílio José Campos Coroa (3)
11. Rua Natália Correia, Amera (2)
12. Rua 1.º de Dezembro (2)
13. Rua Jornal Correio do Sul (3)
14. Campo Desportivo da Atalaia (3)
15. Av. da República (2)
16. Rua Lethes (2)
17. Praça Dom Marcelino Franco (2)
18. Largo de S. Pedro (2)
Valor: 5.922,13€ (adjudicação à Biciway- Soluções de mobilidade, Unip. Lda.)
Data de concretização: Outubro de 2019. Este projeto será ainda acompanhado por
uma ação de sensibilização para a segurança rodoviária dos utilizadores deste meio
de transporte.
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Noticias: Emitida nota de imprensa local e regional.
Postal do Algarve: https://postal.pt/2019/10/uniao-das-freguesias-de-faro-reforca-redede-estacionamentos-para-bicicletas/
Barlavento:https://www.barlavento.pt/algarve/freguesias-de-faro-reforcamestacionamentos-para-bicicletas
Fotografias
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IMAGEM DE COMUNICAÇÃO OP 2018
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