
PROJETOS ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA FREGUESIA DE BENFICA – 2014 

 

Projeto nº1 

Custo: 3000€ 

Intervenção: Educação 

Mensagem: 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. 

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. 

 

Projeto nº2 

Custo: 1500€ 

Intervenção: Espaço Público 

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

 

Projeto nº3 

Custo: 5000€ 

Intervenção: Educação  

Mensagem: 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. 
 

Projeto nº4 

Custo: 5000€ 

Intervenção: Espaço Público 

Mensagem: 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. 
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. 

O espaço serve de lixeira, que tem vindo a ser consentida pelas entidades competentes.  
 

Projeto nº5 

Custo: 3000€ 

Intervenção: Espaço Público 

Mensagem: Bancos no Jardim do Mercado.  

 

Projeto nº6 

Custo: 3000€ 

Intervenção: Espaço Público 

Mensagem: 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. 



Projeto nº7 

Custo: 3000€ 

Intervenção: Espaço Público 

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

 

Projeto nº8 

Custo: 5000€ 

Intervenção: Educação 

Mensagem: 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. 

 

Projeto nº9 

Custo: 5000€ 

Intervenção: Educação 

Mensagem: 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. 
  

 

Projeto nº10 

Custo: 3000€ 

Intervenção: Espaço Público 

Mensagem: Colocação de bancos e assentos em locais disseminados pela freguesia. 

 

Projeto nº11 

Custo: 5000€ 

Intervenção: Cultura 

Mensagem: 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. 

 

Projeto nº12 

Custo: 5000€ 

Intervenção: Educação 

Mensagem: 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.  

 

Projeto nº13 

Custo: 5000€ 

Intervenção: Cultura 

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

 

 

 


