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Orçamento Participativo 2020  

Propostas a votação 

 
 
 
 
 
PROPOSTA 1 - Construção de Monumento a D. João III - Rei que elevou Faro a cidade 
  
A construção do monumento a D. João III tem como objetivo principal, prestar justa 
homenagem, a um monarca que marcou indelevelmente a história de Faro, tendo-a elevado a 
cidade, a 7 de Setembro de 1540. Para além disso, este monarca, negociou com o Vaticano a 
transferência da sede de Bispado de Silves para Faro, que viria a efetivar-se em 1577, 
traduzindo-se na transformação da cidade, em capital do Algarve. Este episódio viria a ter um 
profundo impacto na história local, tendo contribuído para o forte desenvolvimento ao nível 
económico e social desta cidade. O Rei D. João III, conhecido pelo cognome de "o Piedoso" ou 
“O Pio” pela sua devoção religiosa, foi o décimo quinto rei de Portugal (1521-1557).  
 
Proponente: Jorge Carrega 
 
 
 
 
PROPOSTA 2 - Viaturas elétricas para apoio domicili ário no núcleo da Culatra 
  
A proposta visa dar resposta à necessidade que a Associação Nossa Senhora dos Navegantes 
tem em prestar a sua missão de forma mais eficiente, através do suporte de veículos com uma 
pequena caixa de carga, que permitirão continuar a prestar cuidados primários de higiene a 
idosos acamados e de reduzida mobilidade; proceder à distribuição de bens alimentares às 
famílias mais carenciadas; apoio a outras funções sociais e comunitárias. A opção por viaturas 
elétricas enquadra-se no Projeto "Culatra 2030- Comunidade Energética Sustentável", onde 
esta Associação é parceira. 
  
Proponente: Associação Nossa Senhora dos Navegantes 
 
 
 
 
 



                                                

                                       

 

2 
 

 
 
PROPOSTA 3 - Reabilitação de espaço para Centro de Diabetes 
  
A proposta visa a criação do Centro de Diabetes – Projecto de formação em Diabetes e 
cuidados de saúde para a inclusão social, um centro de apoio e formação ao portador de 
Diabetes Mellitus e ao seu cuidador. O projeto prevê a reabilitação de uma parte do edifício 
camarário, onde se localiza a sede da Associação para o Estudo da Diabetes Mellitus e Apoio 
ao Diabético do Algarve (AEDMADA). O centro dará oferta de nova valência dos serviços 
formativos e ampliará a resposta dos cuidados de saúde desta IPSS. 
  
Proponentes - AEDMADA - Associação para o Estudo da Diabetes Mellitus e Apoio ao 
Diabético do Algarve 
  
  
 
 
PROPOSTA  4 - Requalificação do espaço infantil e e spaço envolvente da Praceta Eng. 
Duarte Pacheco 
  
A proposta visa a requalificação do espaço público da Praceta Eng. Eng. Duarte Pacheco, 
incluindo a requalificação do atual espaço infantil prevendo a substituição do pavimento, 
equipamentos e vedação existentes, bem como a colocação de telas de ensombramento. 
Prevê-se também a instalação de pilaretes de modo a evitar o estacionamento abusivo nos 
passeios, bem como reparações pontuais da calçada e outras melhorias. 
  
Proponente: Manuel Pacheco 
 
 
  
 
PROPOSTA 5 - Intervenções de Arte Urbana 
  
Proposta que visa atenuar o abandono de alguns edifícios e de atos de vandalismo com grafitis 
em inúmeras paredes da cidade, através de um conjunto de intervenções selecionadas de arte 
urbana, com pinturas relativas à história da cidade entre outros temas, como seja, a Ria 
Formosa. 
  
Proponente: Ernesto Nuno Dos Reis Cabrita 
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PROPOSTA 6 - Instalação de equipamentos de ténis de  mesa em espaços públicos 
  
A proposta que visa a instalação de equipamentos de ténis de mesa em diversos espaços 
públicos da freguesia e que estejam ao dispor da população para incentivar a prática de 
exercício físico regular. O ténis de mesa é um dos desportos mais populares do mundo no que 
diz respeito ao número de praticantes, tendo sido recentemente eleito modalidade olímpica. 
  
Proponente: C.F. os Bonjoanenses Faro 
 
 
 
 
PROPOSTA 7 - Recuperação do moinho de vento - símbo lo histórico da ilha dos 
Hangares 
  
A proposta tem por objetivo a recuperação do moinho de vento considerado o símbolo do 
núcleo dos Hangares, localizado na Ilha da Culatra. Este moinho foi construído para retirar 
água de um poço que abastecia os navios que circulavam na costa e que atualmente se 
encontra num estado muito degradado. O núcleo dos Hangares tem origem em 1911, quando 
surgem as primeiras barracas ocupadas por temporadas por pescadores. Mais tarde, durante a 
primeira Grande Guerra Mundial foi local estratégico cedido pelo ministério da marinha à 
marinha de guerra francesa, para criar uma base de amaragem. O nome da povoação deriva 
da construção de dois hangares construídos em alvenaria.   
  
Proponente: Associação de Moradores da Ilha dos Hangares 
  
  
 
 
PROPOSTA 8 - Projeto Social - remodelação da cozinh a do refeitório social da Paróquia 
de São Pedro 
  
A proposta tem por objetivo a remodelação da cozinha do refeitório social da Paróquia de São 
Pedro, por forma a dar resposta ao aumento de pedidos de apoio social por parte de famílias 
carenciadas. A proposta inclui a aumento da zona da cozinha e um conjunto equipamentos 
essenciais ao seu funcionamento, designadamente fogão, câmara frigorífica, bancada em inox 
e diversos utensílios. 
  
Proponente: Fábrica da Igreja de São Pedro de Faro 
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PROPOSTA 9 - FFF - Faro, Fresco e Florido 
  
A proposta visa criar e reabilitar espaços destinados à flora dentro do perímetro urbano, como 
instrumento de combate à seca e ao aquecimento urbano, de embelezamento e bem-estar e de 
usufruto para a população ou visitantes. A proposta prevê plantar em áreas públicas 
abandonadas e /ou canteiros - existentes ou novos - com vegetação autóctone, árvores de 
fruto, arbustos e ervas aromáticas e um local de jardins suspensos. A proposta prevê também o 
envolvimento comunitário, nomeadamente dos moradores dos bairros destes espaços verdes 
para que eles próprios possam ajudar a cuidar e a manter.  
 
Proponente: Glocal Faro (representado por Francisca Emília Marciano Viegas) 
  
  
 
 
PROPOSTA 10 - Instalação de dois espaços de street workout 
  
A proposta visa a instalação de dois espaços de street workout (pequenos ginásios ao ar livre) 
e tem por objetivo reestruturar a oferta de equipamentos recreativos e desportivos da cidade, 
reforçar a qualidade dos serviços desportivos existentes e potenciar a prática de atividade física 
informal, livre e espontânea, de forma segura e gratuita. A proposta prevê a reestruturação de 
dois parques específicos, localizados na Praceta Pintor Lyster Franco e na Praceta Prof. 
Fernando José Caniço. 
  
Proponente: Carlos Augusto Rita de Brito Rodrigues Rita 
  
  
 
 
PROPOSTA 11 - Baixa de Faro - O Passado e o Present e 
  
A proposta tem por objetivo assinalar as datas históricas de alguns locais emblemáticos da 
cidade de Faro, como por exemplo, os armazéns do Chiado (100 anos) ou a Casa Verde (100 
anos). A par destes dois locais, existem outros estabelecimentos comerciais que também 
merecem ser destacados, como por exemplo o Café Aliança. A proposta visa a realização de 
várias iniciativas sobre estes espaços históricos, como exposições de fotografia, teatro e 
recriações históricas, visitas guiadas, tertúlias e pequenos espetáculos de música e poesia. 
  
Proponente: Ginásio Clube de Faro 
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PROPOSTA 12 - Quiosque de carregamento elétrico com  painel solar 
 
A proposta visa a instalação de um posto de carregamento para equipamentos eletrónicos 
através de painel solar, como telemóveis ou baterias de mobilidade elétrica (trotinetes e 
bicicletas) protegidas por códigos de segurança. O intuito é aproveitar a abundância de sol para 
gerar energia gratuitamente e estimular a mobilidade elétrica e acrescentar um serviço e uma 
facilidade na freguesia. 
 
Proponente: Marcos António Filho 
 


