
PROJETOS ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA FREGUESIA DE BENFICA – 2015 

 

Projeto nº1 

Custo: 5000€ 

Intervenção: Espaço Público 

Pintura no chão para marcação de lugares de estacionamento na Rua Augusto Costa para os 
moradores da rua arrumarem como deve de ser os seus automóveis. Executar a poda das 
árvores que existem na rua. 

 

Projeto nº2 

Custo: 5000€ 

Intervenção: Desporto 

Benfica By Night 

Caminhadas noturnas diárias. 

Tal como já acontece em algumas freguesias de Lisboa, penso que seria uma iniciativa muito 
interessante para a nossa freguesia.  

Melhorar a saúde nos nossos fregueses, ao combater o sedentarismo, promover o convívio 
entre as pessoas dentro da nossa comunidade e aproveitar os excelentes espaços verdes que a 
freguesia tem, seria muito interessante. 

Estas caminhadas acontecem ao início da noite o que permite que todas as pessoas 
compareçam mesmo as que trabalham. 

Têm pontos de partida e de chegada que estão sinalizados e são liderados por guias 
voluntários responsáveis pelo percurso.  

Sinalização do percurso assinalando com mobiliário urbano o Património Cultural da freguesia 

 

Projeto nº3 

Custo: 5000€ 

Intervenção: Cultura 

Gostaria de dar continuação ao projecto vencedor da 3ª edição do Orçamento Participativo da 
Freguesia de Benfica, em 2014, que pretendia dinamizar as noites de Verão da freguesia e com 
animação cultural. Penso que falta bastante esta componente à nossa freguesia.  



Projeto nº4 

Custo: 5000€ 

Intervenção: Desporto 

O projecto seria desenvolver um circuito de crossfit na mata de benfica, sendo que bastantes 
jovens praticam actividade física neste espaço, este projecto permitiria a esses e outros jovens 
treinarem e melhorarem a sua capacidade física em várias vertentes. Uma vez que este parque 
já tem máquinas para os mais idosos, com este circuito a oferta seria para todos e para as 
diversas faixas etárias. 

Seria apenas necessária a colocação de barras fixas, paralelas, alguns pneus e cordas, podendo 
ainda colocar-se pesos livres (sendo estes mais problemáticos).No entanto apenas barras fixas 
e paralelas chegam para se trabalhar toda a parte superior do corpo. 

 

Projeto nº5 

Custo: 1500€ 

Intervenção: Ambiente/Cultura 

Realização de um Mercado Ecológico e Bio com atividades alternativas, duas vezes por ano , 
nos parques da freguesia 

 

Projeto nº6 

Custo: 5000€ 

Intervenção: Espaço Público 

Jardins com baloiços no Bairro das Pedralvas. 

 

Projeto nº7 

Custo: 5000€ 

Intervenção: Desporto 

Criação de um circuito de manutenção física no Jardim do Eucaliptal de Benfica, através da 
colocação de vários equipamentos de postes com barras de elevações, paralelas, de saltos, 
com argolas (…), bancos de abdominais, etc.. Placa explicativa no início do circuito definindo 
várias etapas de corrida e respetivo percurso, paragens obrigatórias em cada equipamento 
espalhados ao longo de todo o Jardim, onde se encontrarão também placas a identificar o 
respetivo exercício a executar. 

Pretende-se a criação de uma zona propícia à prática de desporto ao ar livre com a instalação 
de equipamentos onde cada utilizador pode adaptar o ritmo e a carga do exercício à sua 



condição física. Sendo por isso diferente dos equipamentos já existentes em vários locais da 
freguesia que pelas suas características são mais adequados à prática de exercício para o 
utilizador sénior.  

De referir que o próprio Jardim já dispõe de características de terreno e estruturais através de 
inclinações, escadarias e obstáculos que poderiam ser incorporadas no percurso pré definido. 

 

Projeto nº8 

Custo: 5000€ 

Intervenção: Espaço Público/Cultura 

Com o crescimento e aceitação do graffitti como uma forma artística surgiram também 
roteiros ligados ao turismo em toda a cidade de Lisboa para apresentar os vários trabalhos nas 
paredes da capital. Cada vez mais estas imagens são divulgadas por todo o mundo, existindo já 
muitos artistas portugueses entre os mais conceituados. 

Não existirá melhor tela em toda a freguesia que o muro do Cemitério de Benfica, pelo que 
propomos a execução de um projecto artístico em todo o muro, desde o início da Rua Quinta 
do Charquinho até ao portão / entrada n.2 do Cemitério. 

Vários artistas seriam contactados para intervir numa área com cerca de 250 metros de 
comprimento, dividido em parcelas reservadas a cada artista e com zonas especificas para 
intervenção supervisionada dos fregueses. 

Sendo a delimitação de um local de culto que exige o maior respeito, todas as propostas de 
trabalhos a executar teriam de ser previamente avaliadas e selecionadas por um grupo de 
trabalho criado para o efeito. 

Toda a zona a intervir teria de ser preparada para o efeito, conforme indicação do artista, 
através de pintura primária como base e corte das ramagens existentes. 

Seria necessário investimento nos vários materiais necessários para pintura e execução dos 
trabalhos. 

 

Projeto nº9 

Custo: 5000€ 

Intervenção: Espaço Público/Educação 

O nosso Projeto visa proporcionar uma sala de aula funcional e digna às crianças que 
frequentaram a turma 1º/2ª da EB1 Jorge Barradas (durante o ano lectivo 2014/15 e que agora 
serão os alunos do 2º/2ª da mesma escola): 

- colocação de estores que funcionem: 

Os que lá estão não funcionam: impedem que se filtre a luz e calor solar. Os alunos não 
conseguem ver bem o que se escreve no quadro. Dão um ar abarracado e desleixado à sala. 



- pintura das paredes: 

As paredes estão sujas, são mais de 30 anos sem qualquer manutenção. Cheias de restos de 
cola dos painéis de corticite que foram caindo ao longo do tempo.  

- Recuperação dos painéis de corticite que cobrem as paredes: 

Os painéis de cortiça que cobrem grande parte da parede têm inúmeras falhas/buracos, alguns 
foram-se descolando e no seu lugar resta o sujo da cola. 

- Substituição das lâmpadas/arrancadores dos candeeiros de teto: 

Há lâmpadas nos candeeiros de teto que piscaram durante todo o ano letivo de 2014/2015 - 
possivelmente, devido a um problema no arrancador. 

-Se possível: 

Arranjar um computador para o uso dos alunos, o que lá está é tão obsoleto que se torna 
impossível usá-lo. 

Este grupo de alunos foi recebido no seu primeiro ano de ensino básico numa sala sem 
condições. A pior de toda a escola Jorge Barradas. Possivelmente de todo o Agrupamento de 
Benfica, e/ou até da Freguesia de Benfica. Gostávamos que estas 25 crianças pudessem 
usufruir nos próximos 3 anos dum espaço minimamente digno. 

 

Projeto nº10 

Custo: 5000€ 

Intervenção: Educação / Ação Social 

Considerando a existência de um número elevado de habitantes desta freguesia com mais de 
65 anos, muitos deles com necessidade e interesse em iniciar ou continuar uma aprendizagem 
de informática, propõe-se a organização de um núcleo educativo de informática para adultos e 
adultos seniores, com os seguintes objetivos: 

• Proporcionar autonomia aos utentes de forma a permitir-lhes a utilização da internet para a 
resolução de problemas, tais como: marcação de consultas, declaração de IRS, pagamentos de 
impostos, consulta de atividades da Junta de Freguesia, etc. 

• Facultar, através da aprendizagem dos programas do Office a execução dos mais diversos 
materiais (postais de felicitações, cartazes, avisos, cartas, contabilidade básica das despesas 
pessoais, etc.),de acordo com os interesses dos utentes.  

• Contribuir para a preservação das capacidades cognitivas, atenção, concentração e memória 
dos utentes, que atividades como a informática, comprovadamente facilitam.  

• Promover e desenvolver situações de convívio junto dos utentes considerando a existência 
de casos de exclusão social, neste grupo etário. 

• Os meios materiais (uma sala com computadores, projetor, ecrã e ligação à internet) 
poderão, inicialmente ser os possíveis, de acordo com o orçamento. Temos professores em 



voluntariado, com muita prática nesta área, dos quais facultaremos os respetivos currículos 
logo que conveniente. 

 

Projeto nº11 

Custo: 5000€ 

Intervenção: Espaço Público 

Criação de um espaço vedado para os cães na zona do relvado da Quinta da Granja; projecto 
ao qual chamámos "Patudos na Quinta". 

Acreditamos ser um projecto muito importante pois contribui para a segurança não só dos 
cães mas também para a segurança de quem não tem cães e quer desfrutar dos espaços 
verdes à vontade. 

Deste modo os donos poderiam conviver tranquilamente, os cães poderiam brincar e correr e 
todos os outros utentes do Parque poderiam estar nas suas actividades em tranquilidade. 

Este projecto consistiria na vedação de um espaço do relvado, por exemplo a zona esquerda 
(de quem vai no sentido do Colombo) logo a seguir ao Quiosque e ao Parque Infantil.  

Parece-nos um projecto bastante útil e viável e que não necessitaria de um grande esforço 
orçamental pois, ao contrário dos parques caninos cercados com madeira, cheios de diversões 
e de material de agility; bastaria por exemplo: 

- uma rede de malha aberta com cerca de 1m de altura (num espaço de cerca de 50x50m),  

- a colocação de um portão duplo (permite a entrada e saída segura de cães sem o risco de que 
os que estão lá dentro fujam ao se abrir um portão simples, além de que o "cubo" entre os 
portões seria um bom modo de apresentar calmamente um novo cão àqueles que já se 
encontram no interior do recinto) com trinco,  

- a colocação de uma puxada de luz, de um ponto de água e de uma papeleira para se deitar os 
sacos com os dejectos. 

 

Projeto nº12 

Custo: 5000€ 

Intervenção: Espaço Público/ Educação 

Criação de zona abrigada com cobertura de acesso/permanência dos alunos da EB1 José 
Salvado Sampaio. Existe a carência de um espaço que proteja os alunos da chuva e do sol para 
atividades lúdicas e educativas dentro do parque escolar. Com o objetivo também de 
promover à escola um espaço exterior adequado a apresentações, festas,etc. 

 

 



Projeto nº13 

Custo: 5000€ 

Intervenção: Espaço Público 

Reabilitação de um espaço que neste momento está a ser completamente desaproveitado na 
Freguesia de Benfica. Esse espaço situa-se num beco no seguimento da Rua Cidade de Cacheu, 
junto ao Mercado de Benfica. Nesta zona em questão, encontra-se um enorme espaço 
calcetado com alguns bancos de jardim que nunca são utilizados, pelos fregueses por se 
encontrarem nas traseiras desta rua e da Rua João Frederico Ludovice, e que por isso apenas 
tem como destino o estacionamento. A única utilização dada àqueles bancos é por eventuais e 
fortuitos toxicodependentes durante a noite, o que inclusivamente causa grande incómodo 
aos moradores. 

Sendo esta praceta alvo de uma enorme procura de lugares de estacionamento, tanto nos dias 
de semana, como em especial aos sábados durante o horário de funcionamento do mercado, a 
minha proposta é a de serem retirados aqueles bancos de jardim da zona calcetada, ser 
cortado o lancil de passeio de acesso àquela zona e serem efectuadas marcações de 
estacionamento, para que possa passar a funcionar como uma zona adicional de 
estacionamento. 

A concretização desta proposta vinha igualmente proporcionar uma maior facilidade de 
estacionamento durante as inúmeras iniciativas da Junta de Freguesia que decorrem nesta 
zona com uma enorme afluência de fregueses, tais como as Feiras de Artesanato, Produtos 
Regionais, Mercado de Natal, Santos Populares etc. Outro grande beneficiário desta iniciativa 
seria o Clube Futebol Benfica que em dias de jogo, poderia oferecer mais alternativas de 
estacionamento. 

 

Projeto nº14 

Custo: 2500€ 

Intervenção: Cultura 

Projeto “Cinema de Novo” 

O inico de “o fim do antigo cinema de Benfica” 

Foi com muito desagrado que a população de Benfica viu morrer o cinema de Benfica. A minha 
ideia seria recuperar essas sessões, tanto para os mais pequenos, como para os mais graúdos. 
No verão podemos recriar o cinema ao ar livre “cinema dos anos 70” e no inverno podemos 
passar matinés ou mesmo sessões até às 22h. 

 

 

 

 



Projeto nº15 

Custo: 1500€ 

Intervenção: Espaço Público 

Colocação de dois ou três bancos na Rua da Casquilha, no troço entre a Rua Tomás de 
Figueiredo e o Jardim do Mercado.   

 

Projeto nº16 

Custo: 5000€ 

Intervenção: Espaço Público 

Dinamização e Modernização do Mercado de Benfica: criação de uma nova imagem e modelo 
de comunicação para o Mercado de Benfica. 

 

Projeto nº17 

Custo: 5000€ 

Intervenção: Espaço Público / Educação 

Ao fazer um levantamento das necessidades com que a comunidade educativa da nossa escola 
(da EB1 Jorge Barradas) se debate verificámos que o percurso realizado desde o portão da 
escola até à porta principal do edifício é referido por muitos Pais e Encarregados de Educação, 
pois este não tem qualquer tipo de proteção para os dias de chuva, criando muitas vezes 
situações de confusão nas entradas e saídas da escola. Acrescente-se o facto de muitas vezes 
os alunos, após a chuva que apanham no início do dia, permanecerem durante o dia de aulas 
com a roupa húmida no corpo devido à situação acima descrita. 

Ouvidos vários membros da comunidade educativa da EB1 Jorge Barradas, concluímos que é 
necessário instalar um telheiro que faça a ligação entre os dois pontos acima referidos. 


