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PROSSEGUIR UMA LINHA ESTRATÉGICA DE MUDANÇAS 

 

As Grandes Opções do Plano e o Orçamento são documentos fundamentais para a 

vida dos munícipes farenses e afirmação que se quer cada vez maior da capital do 

Algarve, no país e no estrangeiro. 

É nele que se expressam e se criam condições para dar corpo à realização de 

grandes obras que têm forte expressão e impactos a nível local, regional, nacional e 

internacional, ao mesmo tempo que se procura garantir a resposta ao direito 

inalienável de uma adequada qualidade de vida dos munícipes, nalguns casos em 

aspectos de caracter básico que se vão satisfazendo progressivamente.  

Por outro lado, importa assegurar que, sendo Faro um ponto de confluência de 

muitos milhares de visitantes, a cidade e o Concelho sejam cada vez mais 

harmónicos, corrigindo-se injustiças relativas entre zonas e estratos sociais, e 

tomando ao mesmo tempo medidas para tornar Faro cada vez mais atraente e 

competitivo em relação a outros Concelhos e regiões, com indispensáveis acções de 

promoção reforçadas. 

É essa a linha de política que se tem vindo a seguir, realizando-se obra, iniciando-se 

obra e prevendo-se em 2005 mais um conjunto diversificado de investimentos. Ao 

mesmo tempo, na sequência do que se tem feito nos anos anteriores, vai prosseguir 

um forte esforço junto da Administração Central para responder com a máxima 

brevidade a obras fundamentais que estão sob a sua responsabilidade, 

nomeadamente vias de comunicação, porto de recreio, estruturas de saúde, etc. 
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Conforme se encontra discriminado, o que se apresenta tem caracter relevante, indo 

prosseguir obras e projectos indispensáveis em áreas como: educação; cultura 

(obras novas e recuperação de edifícios históricos); social e especificamente 

habitação social (nova e recuperação de edifícios); desporto; ordenamento, 

urbanismo e requalificação urbana e arranjos paisagísticos; estruturas no sector das 

pescas; ilhas; forte esforço para dotar as zonas rurais de infraestruturas essenciais, 

como nunca fora feito; equipamentos de natureza económico-empresarial; etc. De 

salientar, que alguns deles já se haviam previsto no Orçamento de 2004 mas, por 

razões do tempo que se revelou necessário para efeitos técnicos e/ou 

procedimentos administrativos e/ou garantia de apoios comunitários, só em 2005 

irão ter o seu início ou prosseguir. 

Especificamente, justifica-se fazer algumas referencias: grande esforço na 

requalificação urbana; equipamentos culturais; escolas do ensino Básico; 

infraestuturas desportivas; Freguesias rurais, em especial a “Aldeia histórica de 

Estoi” e “Área de baixa densidade de Stª Bárbara de Nexe”, que têm apoios próprios 

de caracter comunitário; ilhas e suas populações; início das obras de construção da 

habitação social; apoios aos Bombeiros; infraestruturas de sistemas de informação 

para os jovens e creches e jardins de infância para as crianças; e ponte de acesso à 

Ilha de Faro, nos termos que o LNEC vier a definir.  

Destaque ainda para a preocupação em responder de forma cada vez mais eficaz 

aos Protocolos assinados com as Juntas de Freguesia e garantir às colectividades 

os apoios para desenvolverem os relevantes serviços que nas áreas da educação e 

cultura, desporto, social, juventude, etc., prestam à sociedade. 
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O Parque das Cidades representa elevados compromissos pelos quais a Câmara de 

Faro tem de responder, num projecto em desenvolvimento. 

Saliência especial para os aspectos da segurança e protecção civil, no sentido de 

melhorar cada vez mais os meios operacionais para responderem pela nobre missão 

de que estão incumbidos e garantirem a tranquilidade dos cidadãos, nomeadamente 

através dos Bombeiros Municipais e Voluntários. 

Estes investimentos e apoios são absolutamente essenciais à vida do Concelho e 

das pessoas, havendo por isso que recorrer a todas as formas possíveis para 

encontrar os indispensáveis financiamentos. 

Nas Notas Introdutória às Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2003 referia-

se expressamente “A situação exige rigor e a máxima redução de despesas 

correntes de funcionamento, na perspectiva do curto, médio e longo prazos, 

para garantir a melhor prestação possível de serviços aos munícipes, libertar 

verbas para apoiar a sociedade civil, realizar investimentos, pagar a dívida já 

facturada e preparar as condições para responder pelos compromissos 

resultantes dos empréstimos já contraídos ou que os projectos em curso 

tornam indispensáveis. 

É precisamente isso que, coerentemente, se tem feito e vai continuar a fazer. 

O grande lema tem sido reduzir ao máximo as despesas de funcionamento para 

libertar verbas para os relevantes e essenciais fins já referidos, acrescentando 

salientar a forte incidência em 2004 do serviço de divida. 

Deste modo, na perspectiva das indispensáveis receitas, além das transferências do 

Estado, receitas autárquicas, fundos comunitários já aprovados ou previsíveis e 
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empréstimos que é possível contrair, justifica-se proceder a alienações e recorrer a 

outras formas de rentabilização dos espaços públicos. 

Sem isso, não seria possível continuar a avançar com as profundas mudanças que o 

Concelho exige,  a que os munícipes têm direito e que já estão em curso. 

Nestas condições, o orçamento para o ano económico de 2005 apresenta um valor 

total de � 90.278.335, repartido por � 26. 466.877 de Despesas Correntes e � 63. 

811.458 de Despesas de Capital. 

Referência muito particular e destacada é devida a Faro, Capital Nacional da Cultura 

2005 que, embora não sendo da competência as Câmara, tem merecido da parte da 

autarquia todo o apoio de cooperação e criação das melhores condições possíveis 

ao Sr. comissário e respectiva estrutura de missão. 

Deste modo, é com convicção e determinação que se apresentam as GOPes e 

respectivo Orçamento para 2005, na certeza de que representam mais um marco na 

linha de mudança que se tem vindo a prosseguir de forma consistente. 

 

02.11.04 

O Presidente da Câmara, José Adriano Gago Vitorino. 


