
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA FREGUESIA DE BENFICA – 2014 

 

PROPOSTAS 

 

Proposta nº1 

Proponente: Manuel Mendes Correia 

Transformação da Estrada de Benfica numa “Zona 30” por forma a promover uma circulação 
mais segura de bicicletas e peões. 

Nas zonas de cruzamentos devem ser criadas zonas / caixas de bicicletas para que estas 
possam “enfrentar” o cruzamento com maior segurança (estas caixas devem ocupar toda a 
largura da via e ter 4,0 m de desenvolvimento). 

A juntar à marcação no pavimento associada à criação da “zona 30” (+-200 m2 de tinta branca 
– 1800€) deve ainda ser instalada sinalização vertical (cerca de 1000€). 

P.S. Por Estrada de Benfica entende-se o troço que está na freguesia, ligando às Portas de 
Benfica a zona do Fonte Nova, ambas com ciclovia. 

 

Proposta nº2 

Proponente: Manuel Mendes Correia 

A Rua da Casquilha é uma rua de bairro que pelo traçado permite que os veículos circulem a 
velocidades muito acima do desejável (90km/h). 

A circulação de bicicletas é limitada por esse facto. Assim, propõe-se a criação de uma ciclovia 
bidireccional (do lado das moradias) e de uma zona de estacionamento paralela (2,1 m de 
ciclovia + 1,9 m de estacionamento paralelo). Desta forma a ciclovia estaria protegida pelos 
automóveis estacionados e seriam criados novos lugares.  

Esta proposta pode ser materializada apenas com pinturas no pavimento com tinta branca 
(1500€)  e sinalização vertical (6  x D7a + 6 x A17=1650€) numa extensão de cerca de 500 m. 
Esta ciclovia permite a ligação à Rua da Venezuela, criar estacionamento e reduzir a velocidade 
dos veículos ma Rua da Casquilha. 

 

Proposta nº3 

Proponente: Andreia Escudeiro Condesso 

No âmbito da Educação e com vista à integração das pessoas com dificuldades cognitivas, de 
desenvolvimento e motoras, haver campanhas de sensibilização nas escolas do Agrupamento 
de Benfica e posteriormente expandir por Lisboa e até a nível nacional. 



Explicar melhor as doenças mentais e ajudar a população a entender as pessoas “diferentes”. 
Criar uma rede de suporte a nível de voluntariado e especialistas que orientem jovens para 
cursos profissionais, quando estes não se adaptem ao ensino (dito) normal. Criar grupos de 
“terapia coletiva” para partilha e troca de ideias e vivência entre os pais destas mesmas 
crianças. Quebrar a angústia da “solidão” existente nestas famílias. 

 

Proposta nº4 

Proponente: Victor Silva 

A criação de um ginásio ao ar livre no Jardim do Mercado de Benfica 

 

Proposta nº5 

Proponente: Teresa de Fátima Sousa de Oliveira 

Caros Srs, 
Venho por este meio propor a criação de "mini-bibliotecas" assente na metodologia de "book-
crossing". Ideia esta muito utilizada internacionalmente e já implementada numa cabine 
telefónica na Avenida Guerra Junqueiro em Lisboa. Mas com a devida politica de doação bem 
estabelecida e descrita. 
Por uma questão de gestão do orçamento disponível, as "instalações" a utilizar poderiam ser 
mediante a reabilitação de cabines, veículos, quiosques que V.Exas possam ter conhecimento e 
sejam propriedade da Câmara de Lisboa ou da Junta de Freguesia de Benfica e estejam 
inativas. Proponho igualmente a criação de uma mini-biblioteca com temática infantil numa 
"casa de arvore" construída para o efeito, num dos parques da Freguesia. Todos estes locais e 
conteúdos das "mini-bibliotecas" poderiam ser fruto de uma votação dirigida à nossa 
comunidade. 
Com este ponto de partida há uma panóplia de parcerias possíveis: exemplo da livraria 
alfarrabista Ulmeiro da nossa freguesia onde alguns livros poderiam ser adquiridos, talvez uma 
parceria com a rede de bibliotecas municipais de Lisboa.  
Quiçá um ponto de partida para a existência de uma biblioteca pública em Benfica e para a 
estimulação da leitura e literacia na nossa população já bastante idosa, funcionando muitas 
vezes como biblioterapia e bibliopsicologia .Assim como a preservação do sentido de 
cidadania, civismo, solidariedade e autoconhecimento. 
Esta é a minha proposta exposta duma forma muito sucinta. 
Os meus mais sinceros cumprimentos e aproveito para vangloriar todo o trabalho efetuado 
pela vossa equipa da Junta de Freguesia de Benfica, 
Teresa Oliveira 

 

Proposta nº 6 

Proponente: Vítor Manuel Maximino Vieira 

Criação de um pequeno jardim ou espaço ajardinado no terreno devoluto que se encontra na 
Rua General Morais Sarmento, confinando com a Travessa Maestro Ivo Cruz. 
O espaço serve de lixeira, que tem vindo a ser consentida pelas entidades competentes.  



No ano transacto, em reunião de CML realizada em Benfica, o vereador Sá Fernandes disse e 
comprometeu-se a iniciar os trabalhos em Maio. 
Já passou mais de um ano e nada.... 

 

Proposta nº7 

Proponente: Laurinda Chin Lee 

Projeto "Benfica Labs" 
 
Criação ou recuperação de um local para o transformar em espaço co-work e especializado em 
oficinas ou laboratórios.  
 
Este espaço permitiria a pessoas que estão a começar um negócio, uma "startup" ou 
desempregados e a tentar avançar com um projeto alugar a custo reduzido um espaço onde 
pudesse praticar o objeto do seu trabalho. 
 
Maioria dos espaços co-work baseiam-se numa secretária onde se pode colocar um 
computador, o que é bom para quem trabalha apenas com o computador. E quem desenvolve 
projetos que tem haver com produtos e necessita de usar material físico? um estúdio de 
fotografia? Um atelier de costura? 
 
Para além do mais era um local para desenvolver a comunidade empreendedora de Benfica e 
acompanhar o evoluir dos tempos. 
 
Temos como exemplo de projetos interessantes :  
 
https://www.facebook.com/villageundergroundlisboa - Recuperação de contentores para criar 
espaços alternativos de trabalho. 
 
Temos também o exemplo do espaço activo da Junta de Freguesia dos Anjos. Exemplo de 
criação de comunidade, espaços, etc. - http://www.espalhafactos.com/2013/06/05/freguesia-
dos-anjos-inaugura-espaco-activo/ 

 

Proposta nº 8 

Proponente: Emilia de Jesus Nunes Fernandes Alves 

Boa Tarde 
 
Gostaria de criar um banco alimentar, para animais de particulares e associações. Devido à 
situação actual do país, existem pessoas com poucos rendimentos para alimentar os seus 
animais, contribuindo para o seu abandono. Com o banco alimentar, com recolhas nos 
supermercados da freguesia e de particulares, seria possível aliviar parte deste problema. 
Apenas seria necessário um pequeno espaço, como uma garagem para armazenamento e 
publicidade, a distribuição seria feita por mim com os devidos relatórios, sobre as recolhas e as 
distribuições entregues, na respectiva junta de freguesia.  
 

https://mail2.jf-benfica.pt/owa/redir.aspx?C=09b6076710144899925fd1c71c3a5f3a&URL=http%3a%2f%2fwww.espalhafactos.com%2f2013%2f06%2f05%2ffreguesia-dos-anjos-inaugura-espaco-activo%2f
https://mail2.jf-benfica.pt/owa/redir.aspx?C=09b6076710144899925fd1c71c3a5f3a&URL=http%3a%2f%2fwww.espalhafactos.com%2f2013%2f06%2f05%2ffreguesia-dos-anjos-inaugura-espaco-activo%2f


Proposta nº9 

Proponente: Nuno Filipe Pires Casimiro 
 
A minha ideia: Colocação de sinalização luminosa junto à passadeira situada junto às paragens 
de autocarro na rua Venezuela, junto à estação dos comboios. 
 
O investimento não deverá ser muito elevado e proporcionará, para além de mais segurança a 
todos os que atravessam essa passadeira, uma maior fluidez no tráfego, reduzindo a poluição 
no local e também descongestionando essa estrada. 
 

 

Proposta nº10 

Proponente: Carlos Gonzalez Pereira 

Criar uma rampa de acesso à estação de Benfica a partir da rua José Augusto Seabra. 
Trata-se de uma medida que ajudaria muito todos os cidadãos com mobilidade reduzida e 
ajudaria a ligar estas duas partes da freguesia de Benfica que a linha de comboio separou. 

 

Proposta nº11 

Proponente: Maria Ramos 

Bancos no Jardim do Mercado.  

 

Proposta nº12 

Proponente: Maria João Valente 

Campanha de sensibilização sobre recolha do lixo e novas competências da Junta de Freguesia 
e CML. 

 Eco-ilhas (bairros) 

 Vidrões 

 Recolha selectiva 

 Fiscalização (lixo fora dos locais próprios) 

 Papeleiras 

 Limpeza de Passeios e Lavagens 

 Recolha de outros objectos 

 Dejetos caninos 

 Pilhas 

 Entregas de Equipamentos Informáticos 

Informação escrita e outros meios áudio visuais. 

Proposta nº13 



Proponente: Maria José Pereira 

Reformulação das marcações de estacionamento na R. João de Barros (marcações ficaram em 
cima das passadeiras) 

 

Proposta nº14 

Proponente: Joaquim Lopo 

Manutenção do campo de jogos do Eucaliptal. As tabelas de basquete estão destruídas. 

 

 

Proposta nº15 

Proponente: Madalena Dinis Pereira Dias 

Criação de um Parque de Estacionamento na R. Maria Lalande. 

 

Proposta nº16  

Proponente: Luis Filipe dos Santos Costa 

Renovação e poda das árvores (plátanos) que criam alergias e lixo que entope sarjetas e põe 
em perigo a saúde das pessoas. 

 

Proposta nº17 

Proponente: Luis Filipe dos Santos Costa 

Alteração e criação de espaço envolvente ao Mercado para estacionamento. 

 

Proposta nº18 

Proponente: Luís Filipe dos Santos Costa  

Campo de Futebol Benfica – criação de novo espaço gimnodesportivo e alteração de espaço 
envolvente 

 

 

Proposta nº19 



Proponente: Luís Filipe dos Santos Costa  

Apoio social e melhores condições com criação de apoio sanitário a pedintes e sua inserção 
social em pequenos trabalhos para a comunidade. 

 

Proposta nº20 

Proponente: Maria Georgina Sousa Cepeda Lopes 

Limpeza de terreno devoluto que se encontra na Rua General Morais Sarmento confinado com 
a Travessa Maestro Ivo Cruz, que possui um poço tapado deficientemente, constituindo um 
perigo para quem lá passa. 

Aquele espaço tem servido de lixeira, dado o aspeto dele, o que tem sido consentido pelas 
autoridades competentes. 

O ano transacto, em reunião da CML realizada em Benfica, o Sr. Sá Fernandes comprometeu-
se com o início dos trabalhos. Já passou um ano e a situação continua na mesma. 

 

Proposta nº21 

Proponente: Laura Maria Chapela Rodrigues de Oliveira 

Melhor atenção á Rua Cláudio Nunes. Cortar 30 cm de passeio do lado ímpar e 20 cm do lado 
par, para se conseguir estacionamento sem ser em cima dos passeios.   

 

Proposta nº22 

Proponente: Carlos Gonzalez Pereira 

Dado que Benfica tem um polo de Escolas muito concentrado (Quinta de Marrocos, Pedro de 
Santarém, José Gomes Ferreira, ESCS, ESEL) faz sentido criarem-se as condições de mobilidade 
de bicicleta para todos os estudantes destas escolhas. 
Assim sendo proponho a criação das seguintes ciclovias: 
- Anel de ligação destas escolas que circundasse todas elas (fazendo uso da Rua Fernando 
Botelho) 
- Ligação do colégio Militar a esse Anel 
- Ligação da estação de Benfica a esse Anel 
 
Numa segunda fase (mais custosa) deverá ponderar-se na criação de uma ciclovia na Av. 
Carolina Michaelis + Rua Conde de Almoster. 

 

 

Proposta nº23 



Proponente: Agrupamento de Escolas de Benfica, Escola Secundária José Gomes Ferreira 

Projeto: Uma Freguesia para o Futuro e uma Escola sustentável energeticamente 
 
A energia solar pode ser convertida em calor, utilizando um simples mecanismo, os painéis 
solares. Sendo esta uma modalidade que gera não só o melhor custo-benefício, como constitui 
uma alternativa para a redução de emissões de gases ácidos ou poluentes, podendo ser 
utilizada para o aquecimento de água dos balneários da nossa escola. 
Devido à zona onde se situa (zona temperada do norte), aos movimentos de rotação e 
translação terrestres, à latitude, à exposição das vertentes, e ao número médio de horas de 
insolação (que em Portugal são cerca de 10 horas) Portugal regista um grande número de 
horas de insolação ao longo do ano e por isso uma grande quantidade de energia solar 
recebida. Através dos painéis solares, as radiações são captadas e podem ser transformadas 
em energia térmica e energia fotovoltaica. Mais de 85% das necessidades energéticas 
mundiais são satisfeitas por combustíveis fósseis como o carvão, petróleo e o gás natural. O 
consumo de energético, em particular o da eletricidade aumenta com o desenvolvimento 
económico e a adoção de estilos e hábitos de vida com mais conforto e qualidade. Benfica e os 
seus habitantes não fogem a esta situação. O recurso a fontes de energia fósseis faz aumentar 
a emissão de gases que poluem a atmosfera e o ambiente. 
A sustentabilidade energética e a utilização de fontes energéticas limpas e renováveis é uma 
opção cada vez maior entre os compromissos por uma economia em crescimento e as 
responsabilidades sociais para melhorar a qualidade de vida das atuais e futuras gerações da 
freguesia de Benfica, de Lisboa, de Portugal e do Mundo! É urgente diminuir a pegada 
ecológica de cada um e neste caso de cada aluno do Agrupamento de Escolas de Benfica (AEB), 
fregueses de Benfica! 
As inovações tecnológicas na área da exploração das energias renováveis, como a energia 
solar, permitem dar resposta ao aumento do consumo energético ao mesmo tempo que 
demonstram uma nova mentalidade com consciência ambiental. 
Dada a situação financeira do nosso país e a dependência das energias fósseis provenientes do 
estrangeiro, ainda torna mais urgente a necessidade de adotar medidas de poupança de 
energia, como recorrer às energias renováveis, entre elas, a energia solar. 
Sendo que o Pavilhão Gimnodesportivo (PG) do AEB tem uma exposição privilegiada à radiação 
solar devido ao espaço envolvente estar liberto de edifícios, a funcionalidade dos painéis 
solares seria total durante o período de insolação. 
Tendo o Pavilhão Gino Desportivo, do nosso agrupamento, uma ocupação semanal de 148 
horas, aproximadamente, no período diurno e a prática de actividades desportivas destinadas 
à população residente na Freguesia de Benfica, no período nocturno, consideramos ser muito 
vantajoso a instalação de painéis solares e dos respectivos cilindros de aquecimento de água, 
bem como, da canalização para transporte da mesma, até aos balneários.  
A utilização deste tipo de energia tem inúmeras vantagens, das quais se destacam: 
- Não é poluente e não causa danos ambientais; 
- É bastante fiável; 
- É resistente a condições climatéricas extremas; 
- A manutenção é quase inexistente; 
- Não há «conta a pagar» no fim do mês, pois a energia solar é gratuita; 
- É uma fonte de energia limpa e renovável. 
Mediante o exposto anteriormente resta-nos acrescentar que com a apresentação deste 
projecto pretendemos que a pegada ecológica dos utilizadores diários do PG diminua 
consideravelmente, diminuindo também a da Freguesia de Benfica. A Escola é também um 
lugar onde se aprende através de práticas ambientais responsáveis e da utilização da inovação. 
Esta é uma forma de difundir hábitos e práticas inovadoras na sociedade de Benfica, de Lisboa 



e de Portugal – Agir local, Pensar global. 
 
Projeto realizado por: 
Inês Filipa Ferreira; Sofia Carrilho; Tomás Rodrigues; Sara Sampaio Silva – 10º 8ª 
 
Escola: Secundária José Gomes Ferreira Ano Letivo: 2013/2014  

 

Proposta nº24 

Proponente: Penka Girginova 

O nome do projeto é "Trazer a ciência a Benfica". O objetivo do projeto é a divulgação das 
novas tecnologias e inovações, que devido ao desenvolvimento da ciência nos últimos anos, 
tornam a nossa vida muito mais cómoda e interessante. Trata-se de mostrar e explicar numa 
linguagem acessível para todos nós o desenvolvimento dos novos materiais que encontram 
aplicação nos setores diferentes, nomeadamente no setor ambiental, nas áreas da saúde, 
alimentação, etc. O público-alvo é o público em geral, com maior impacto nos alunos mais 
novos e nas pessoas idosas que têm mais dificuldades em deslocar-se fora da freguesia. O 
projeto engloba quatro ciclos de conferências: Primavera, Verão, Outono e Inverno. Será 
dividido em dois (ciclo terceira idade e oficina para alunos), consoante o público-alvo: 
palestras e exposições temáticas para os seniores e uma oficina científica para crianças (jogos, 
palestras, exposições e trabalhos práticos). O projeto poderia ser realizado no território da 
freguesia de Benfica, onde os habitantes terão a facilidade de assistir sem ser preciso 
deslocarem-se até as universidades ou museus. A iniciativa poderá ser realizada em 
colaboração com o Pavilhão de conhecimento e as universidades em Lisboa. 

 

Proposta nº25 

Proponente: Fernando Santos 

Sugeria que à semelhança do Bairro da Quinta do Bom Nome, do Bairro de Carnide e Quinta da 
Luz, na Freguesia de Carnide, fosse o controlo do estacionamento no Bairro do Charquinho, 
fosse entregue à EMEL pelo motivo de esta zona ser tomada de assalto pelos funcionários e 
colaboradores do Hospital da Luz e Centro Colombo. 

 

Proposta nº 26 

Proponente: Refood Benfica 

O projeto Re-food é um projeto eco humanitário, 100% voluntário, desenvolvido por cidadãos 
para cidadãos, a nível micro-local, que pretende acabar simultaneamente com o desperdício 
de alimentos e a fome existente nos bairros urbanos, contribuindo para o reforço dos laços 
comunitários.  
 
Há muitas maneiras de resgatar comida, lutar contra a fome e fomentar a solidariedade 
comunitária. O Projeto Re-food motiva todos a adotar, aplicar e trabalhar ativamente na 



implementação da política de 100%:  
 
1. Trabalhamos para resgatar 100% dos excedentes alimentares dentro das fronteiras da 
freguesia. 
 
2. Trabalhamos para providenciar comida a 100% das pessoas com necessidade de apoio 
alimentar dentro das fronteiras da freguesia.  
 
3. Trabalhamos para envolver 100% da comunidade dentro das fronteiras da freguesia no 
desenvolvimento, operacionalização e apoio ao projeto ou seja, aceitamos e integramos todos 
os voluntários, trabalhamos com todas as organizações complementares e oferecemos a todas 
as empresas a oportunidade a participar no projeto pelo apoio que possam prestar.  
 
Quando em funcionamento, o núcleo Refood Benfica irá resgatar a comida em perfeitas 
condições dos seus parceiros de restauração, embalando-a no centro de operações e 
distribuindo-a pelos seus parceiros beneficiários. O núcleo operará diariamente, procurando 
expandir-se na medida do possível para cobrir todo o território da freguesia durante os meses 
e anos seguintes. 
 
Para sustentarmos a importância da existência da Refood em Benfica, recorremos aos dados 
dos Censos de 2011, pois consideramos serem relevantes para que este projeto seja um dos 
aprovados. 
Apesar de acharmos que em três anos vários indicadores mudaram para pior, sendo a crise um 
dos principais fatores para que isso aconteça, a Freguesia de Benfica em 2011 é a quarta com 
maior densidade populacional no Concelho de Lisboa existindo 36821 habitantes, onde 31,23% 
são pensionistas ou reformados e quase 30% (28,93%) tem mais de 65 anos, sendo uma 
freguesia muito envelhecida. Dos núcleos familiares residentes, 4109 núcleos têm filhos com 
idades inferiores a 15 anos. 
Quanto ao desemprego, 2192 pessoas estavam sem emprego neste ano e, relativamente, às 
famílias denominadas clássicas 9,84% delas tinha pelo menos 1 desempregado, números que 
consideramos que devem ter aumentado e, por isso, a necessidade ao acesso a bens 
alimentares também. 
 
O projecto pretende ser auto-suficiente, apoiado e sustentado na comunidade micro-local e 
tendo alguns custos inerentes à sua implementação, como seja a aquisição de materiais, a 
realização das reparações e remodelações necessárias no centro de operações e ainda as 
despesas correntes da manutenção do centro de operações. Será necessário equipar o centro 
com frigoríficos industriais, máquinas de lavar louça, caixas isotérmicas individualizadas para 
cada beneficiário, luvas de látex, equipamentos de limpeza (vassouras, pás, baldes e 
esfregonas, panos, lixívia e detergentes) talheres, mesas e cadeiras. 
 
Assim, propomos à população de Benfica o seu acordo e apoio para nos ser atribuído o apoio 
financeiro na implementação deste projeto estrutural para a freguesia, pelo Orçamento 
Participativo de 2014. Tendo em consideração a Clausula 2 do OP2014 (Montantes do 
orçamento participativo), nomeadamente no seu ponto 2, candidatamo-nos ao valor de 5000 
euros para execução do exposto anteriormente 

 

 

Proposta nº27 



Proponente: João Francisco dos Santos Morgado 

À descoberta da Natureza de Benfica!  
 
Desde há muitos anos que, devido à segurança e às melhores condições de vida que as cidades 
oferecem se tem verificado uma crescente migração da população rural para as zonas urbanas. 
Deste modo o homem tem-se vindo a afastar cada vez mais da natureza mas existe sempre 
algo inato à sua existência, uma curiosidade intrínseca, que não o permite separar-se desta, 
sendo a mesma indispensável para a sua sobrevivência e bem-estar. 
Os espaços verdes urbanos desempenham assim um papel fundamental, constituindo um 
refúgio privilegiado de contacto entre o ser humano e a natureza, devendo por isso investir-se 
na sua conservação e protecção.  
A freguesia de Benfica desempenha assim um importantíssimo papel para a divulgação natural 
do concelho de Lisboa, sendo uma das freguesias com maior diversidade em temos de fauna e 
flora. Abrangendo áreas como o Parque Silva Porto, Quinta da Granja e cerca de 2/3 da área 
do Parque Florestal de Monsanto, alberga uma grande percentagem de todas as espécies 
presentes no concelho, com grande ênfase não só nas espécies florestais mas também nas que 
são habituais em áreas agrícolas. Dentro dos limites da nossa freguesia, podem ser 
encontradas mais de 50 espécies de aves (algumas delas raras em contexto nacional), várias 
espécies de répteis, e uma flora variada com destaque para três exemplares de árvores de 
interesse público da cidade de Lisboa, e com muitas outras espécies ainda por descobrir! 
 
O Objectivo deste projecto é Conhecer, Divulgar e Rentabilizar. Descobrir as riquezas do 
património natural que a freguesia tem, mostrá-la aos seus habitantes e fazer com que estes 
disfrutem e valorizem este seu valiosíssimo património. 
 
• Identificar e conhecer os recursos naturais da Freguesia.  
• Planear, organizar e executar visitas guiadas à população, visitas de estudo para as escolas, e 
variados workshops sobre aspectos biológicos da região e de fotografia de natureza. 
• Elaborar placares informativos da riqueza natural da freguesia em locais de interesse como o 
Parque Silva Porto, Quinta da Granja ou Monsanto 
• Colocar caixas ninho no Parque Silva Porto, uma das quais com uma câmara de vídeo, que 
permitirá a gravação de imagens e posterior visualização das mesmas em jardins-de-infância e 
escolas, de forma que as crianças possam acompanhar de perto o ciclo de vida destas 
pequenas aves, fomentando o amor e respeito pela natureza desde a infância. 
  

Proposta nº28 

Proponente: AHEAD – AHEAD Bairros: Boavista 

A AHEAD – Associação Humanitária para a Educação e Apoio ao Desenvolvimento propõe o 
projecto AHEAD Bairros: Boavista. Este é um projecto de inserção social para crianças e jovens 
residentes neste bairro, com foco na Educação. O projecto decorre no Bairro da Boavista 
desde 2008, realizando-se desde Setembro 2013 na Associação de Moradores do Bairro da 
Boavista, que nos cede o espaço gratuitamente. 

 O projecto é dinamizado por um grupo de voluntários, na sua maioria estudantes 
universitários, durante todo o ano lectivo, 3 vezes por semana, perfazendo um total de 6h 
semanais. Dirige-se a alunos do 1º, 2º e 3º ciclos dos Ensinos Básicos e possui duas 
componentes principais: O acompanhamento escolar / apoio ao estudo (componente 
educativa escolar) e o desenvolvimento de actividades de carácter ludicopedagógico 



(componente educativo e social). Este projecto promove ainda visitas de estudo no final de 
cada período escolar e pretende igualmente organizar um campo de férias no final do ano 
lectivo.  

Tratando-se de uma associação sem fins lucrativos, que oferece gratuitamente estas 
actividades às crianças e jovens, o apoio da Junta seria bastante útil para o financiamento das 
visitas de estudo, campos de férias, transportes e outros materiais para as actividades 
regulares. 

(mais informação em www.ahead.org.pt) 

 

Proposta nº29 

Proponente: Vinicius Girão 

Mais atividades para as pessoas idosas e crianças. Ter balouços no parque, ter um sítio para as 
bicicletas andarem, ter umas balizas para os miúdos. 

 

Proposta nº30 

Proponente: Nuno Manuel da Conceição Zarcos 

Melhorar o espaço publico, nomeadamente as zonas verdes da envolvente ao espaço ocupado 
pelo Clube Futebol Benfica. Deverá ser incluído o ordenamento de trânsito /estacionamento 
da zona da rotunda existente junto aos lotes 1 e 37 da respectiva rua. 

 

Proposta nº31 

Proponente: Tiago Rodrigues  

Colocação de bancos e assentos em locais disseminados pela freguesia. 

 

Proposta nº 32 

Proponente: Sónia Santos 

O projeto a ser implementado, será promovido por uma profissional com vasta experiência na 
área e visa o desenvolvimento de Atividades de Enriquecimento Curricular nos agrupamentos 
de Escolas de Benfica e Quinta de Marrocos numa vertente lúdico-pedagógica proporcionando 
aos alunos da freguesia de Benfica um conjunto de disciplinas cujos conteúdos programáticos 
serão dinamizados por docentes qualificados e especialistas nas áreas. 

 

Proposta nº 33 

http://www.ahead.org.pt/


Proponente: Maria de Lurdes Marques Romano 

Isto é uma ideia, não propriamente um "Projeto"! 
Visto que temos 3 escolas superiores nas imediações, visto que o programa "Erasmus" traz 
para Portugal estudantes estrangeiros, visto que a população de Benfica é relativamente 
envelhecida, visto que neste bairro não há nada que traga a população jovem para cá, seria 
bom termos um local (edifício) para abrigar esses jovens( tipo Hostel); aí, além de quartos para 
alugar, poderia haver espaços destinados ao convívio e vida dos mesmos: bar, local de estudo, 
espaços de promoção de artes/ música, etc!  
Isso chamaria jovens de outros locais da cidade que dariam nova dimensão ao nosso bairro! 

 

Proposta nº 34 

Proponente: Marco César Marques e Almeida 

BENFICARTE - Festival de Arte Urbana 
 
Um dos problemas públicos que mais atenção tem merecido nos últimos anos, são as acções 
de vandalismo que marcam as nossas ruas, e que denigrem a imagem da cidade e da freguesia. 
Apesar dos esforços realizados pelo estado, câmara e juntas, em acções de limpeza e 
alterações constitucionais, relativas a este fenómeno; Estas caiem por terra, sendo incapazes 
de resolver este fenómeno. Apesar das acções de remoção e limpeza serem eficazes, são 
eficazes também para que os graffiti writers obtenham espaços mais limpos onde possam 
deixar a sua marca; Após a limpeza total da nossa freguesia (cerca de 5-6 meses atrás), 
atingimos novamente um momento em que as paredes estão repletas de tags, assinaturas e 
outras formas de expressão livre e ilegal. Desta forma apenas podemos constatar que as 
acções que têm sido realizadas não combatem o vandalismo, talvez até o incentivem. 
 
Desta forma apresento como projecto de Orçamento Participativo para a Junta de Freguesia 
de Benfica, a realização de um Festival de Arte Urbana; Um evento com um calendário 
alargado, onde possa ser explorado este fenómeno do século XX, por forma a enraizar os 
interesses artísticos e culturais, integrando artistas de arte urbana na sociedade, conseguindo 
reabilitar espaços através da arte urbana, acrescentando interesse artístico e cultural a 
espaços que hoje denigrem a imagem da nossa freguesia. Mais importante que decorar as 
principais avenidas da cidade, para estrangeiros e turistas as admirarem; Mais importante é 
decorar espaços por toda a cidade, e aqui, na nossa freguesia para os fregueses e moradores 
possam co-habitar em maior harmonia e vivência. Trata-se de um projecto de integração social 
através da arte, arte urbana, como forma de dinamizar alguns do s espaços mortos nas ruas de 
Benfica 
 
Recuperação artística de espaços vandalizados, acrescentado valor artístico e patrimonial 
através das intervenções realizadas. 
 
Integração da comunidade infantil e juvenil, com a realização de mostras e workshops, onde o 
conceito de graffiti e arte urbana sejam desmistificados e esclarecidos, através do contacto 
com esta forma de expressão artística. 
 
Integração da comunidade Senior, com a realização de mostras e workshops, onde o conceito 
de graffiti e arte urbana sejam desmistificados e esclarecidos, através do contacto com esta 
forma de expressão artística. 



 

Proposta nº 35 

Proponente: HOPE-apoio aos animais de rua 

Ficou decidido! Iríamos criar uma Associação de apoio aos animais de rua, a Hope! 
Criar um Grupo/ Associação de ajuda aos animais e aos donos dos mesmos! 
 
Dos vários objetivos da Associação, temos alguns que se destacam e se diferenciam das 
restantes: 
• Realizarmos campanhas de sensibilização, sazonais e constantes, contra o abandono e maus 
tratos de animais, com maior incidência nos períodos da Páscoa, Verão e Natal. 
• Propomo-nos a cuidar de animais de rua, não só na sua esterilização, como no tratamento 
dos mesmos. 
• Localizarmos, recensear e legalizar colónias de gatos em Benfica. As quais, serão 
posteriormente, alimentadas e cuidadas diariamente. 
• Acolher e encaminhar para famílias de adoção, animais idosos e “especiais” (com alguma 
deficiência), da população mais idosa/carenciada que por razões diversas, já não os possam 
manter, ou provenientes da rua. 
• Ajudar e apoiar animais de idosos, nos passeios, tratamentos, vacinação, alimentação, etc. 
• Ajudar e apoiar animais, de famílias carenciadas, nos tratamentos, vacinação, alimentação, 
etc. 
• Divulgar casos urgentes (animais desaparecidos ou a necessitar de ajuda imediata), 
principalmente de pessoas que não tenham meios ou acesso à internet. Fazendo a divulgação 
através de cartazes na rua, no Facebook, no site da Hope e da Junta de Benfica. 
• Arranjar famílias de acolhimento sazonal (FAS), evitando desta forma o abandono de animais 
na alturas de férias, ou períodos prolongados de ausência. 
• Promover ações de formação e informação para os donos aprenderem a cuidar, educar e 
estimar melhor os seus animais e onde poderão tirar as suas dúvidas sem que, para tal, 
tenham de recorrer ao veterinário e pagar uma consulta. 
Estas são algumas das ideias que temos. Temos um vídeo para apresentação, caso seja 
solicitado! 

 

Proposta nº 36 

Proponente: Ana Inês Aires Mesquita Vieira Ferreira 

Português para quem dele precise 
 
A diversidade cultural e linguística da freguesia de Benfica tem-se tornado cada vez mais 
evidente: nas escolas, nas ruas, nas lojas, quantos sorrisos com sotaques diferentes. Por outro 
lado, uma volta pela freguesia também nos permite observar a prevalência de habitantes num 
ciclo de vida avançado, por vezes solitários e com dificuldades na resolução de tarefas básicas 
que impliquem escrever (ex. recolha da reforma no posto dos CTT). Neste panorama, mais do 
que “Português para estrangeiros” ou “Alfabetização de adultos”, propõe-se “Português para 
quem dele precise”. Embora existam serviços potenciais para colmatar estes lapsos de 
formação (ex. universidade sénior/intergeracional e escolas de línguas com aulas de 
português), o seu custo poderá ser incomportável para quem esteja em desvantagem 
socioeconómica, designadamente nas comunidades imigrantes e na população mais idosa, 



devendo por isso tal serviço ser providenciado com o apoio possível do poder local. A proposta 
poderia ser integrada nas actividades do ECRI, sobretudo ao nível da organização de aulas de 
português falado e escrito, com o apoio de voluntários ao nível de propostas educativas não 
formais e informais, providenciando a JF a manutenção e os custos dos espaços necessários.  
 
Exemplo de actividades com apoio voluntário:  
- Sessões de cinema (internacional mas sobretudo português) com legendas em português, 
promovendo a associação da palavra falada à palavra escrita;  
- Português fora de horas (programas de conversação e leitura para quem não possa participar 
em horário laboral), em espaços diversificados da freguesia;  
- SOS língua portuguesa (programa sintético sobre o essencial da língua escrita), a ser 
partilhado pelos voluntários educadores porta-a-porta, sobretudo em locais mais frequentados 
por idosos e por populações imigrantes; 
- Em Benfica lê-se assim (dossiê intercultural com selecção de conceitos-chave trabalhados 
com as populações alvo, apresentando também a sua tradução para imagens, sons e outras 
línguas faladas pelos participantes no projecto, assim revelando as línguas faladas na 
freguesia), documento de reflexão, memória e conclusão do ciclo de actividades.  

 

Proposta nº 37 

Proponente: Tiago Rodrigues 

Dinamizar as noites de Verão na freguesia, com animação cultural durante o verão 

 

 

 


