
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA FREGUESIA DE BENFICA – 2015 

 

PROPOSTAS 

 

Proposta nº1 

Proponente: Carlos Cabral 

Área de Intervenção: Espaço Público 

Espaço Público: Limpeza 

Ambiente: Controlo da População de Pombos 

 

Proposta nº2 

Proponente: Nuno Garcia 

Área de Intervenção: Espaço Público 

Organizar o estacionamento da Av Gomes Pereira (AGP). 

Nas zonas mais largas da AGP colocar os pilaretes a 2 m da parede permitindo o 

estacionamento em espinha de ambos os lados da AGP com duas rodas sobre o passeio e duas 

na via. O eixo da via volta a ser centrado com o asfalto. Nas zonas onde não existe passeio com 

mais de 2 m de largura, terá se se avaliar localmente se é possível estacionar no alinhamento 

da via ou não. 

Razão deste pedido muitos prédios têm as suas garagens a ser usados para outros fins que não 

o estacionamento dos seus moradores. E é de resto muito dificil estacionar na AGP tanto para 

os moradores como para os visitantes dos moradores. 

A circulação de autocarros e bicicletas não deverá ser afectada por estas alterações. 

 

Proposta nº3 

Proponente: Alexandra Costa Felga 

Área de Intervenção: Espaço Público 

Colocar lombas ao início da Rua Augusto Costa e no fim desta.  

 



Proposta nº4 

Proponente: Alexandra Costa Felga 

Colocar riscos no chão na Rua Augusto Costa para os moradores da rua arrumarem como deve 
de ser os seus automóveis. Haver corte das árvores de grande porte que existem na rua e 
realizar a desbastação das novas árvores. 

 

Proposta nº5 

Proponente: Maria de Fátima Vale 

Área de Intervenção: Espaço Público 

A calçada portuguesa nomeadamente na minha rua tem sido causadora de muitas quedas e é 
um desafio constante para não torcer os pés. 

Frequentemente há espaços, faltas de pedras, desnivelamentos. A população é 
maioritariamente idosa e temos de andar a olhar para o chão para evitar a queda. Nem nos 
permite usufruir das montras tranquilamente. 

Assim, e dado que não vejo ser viável substituir a calçada, proponho que se nivelem as pedras 
com uma camada de 'verniz', como já tenho visto nalguns sítios, o que evitaria as situações 
referidas e seria muito mais cômodo para todos. 

Não sei se é possível mas deixo a sugestão. 

Grata pela atenção. 

Fatima Vale 

 

Proposta nº6 

Proponente: José Manuel F. C. Antelo 

Área de Intervenção: Espaço Público 

Colocação de semáforos na passagem de peões à saída da Estação de C.F. de Benfica, na 
medida em que nas horas de partida e de chegada de comboios a passagem ininterrupta de 
passageiros impede o fluir normal de viaturas, para além dos riscos de atropelamento de 
peões, dada a pressa em atravessar, podendo ser colhidos inadvertidamente por viaturas. 

 

Proposta nº 7 

Proponente: MARIA GERTRUDES RIBEIRO DE SOUSA 

Área de Intervenção: Espaço Público 



REQUALIFICAÇÃO DE PARQUE DE ESTACIONAMENTO 

Proponho a Requalificação do Parque de Estacionamento existente entre a Linha da CP 
(Comboio) e a Rua da Venezuela, depois do 1º quarteirão de prédios a seguir à Estação de 
Benfica.  

Este Parque serve muitos dos moradores da zona e trabalhadores das empresas locais, tendo 
mesmo retirado a pressão sobre a zona das casas da parte sul do Bairro.  

O Parque que foi construído aproveitando uma zona devoluta após demolição de casas 
antigas, tem os acessos muito danificados, mantendo-se na sua maioria em terra com 
cascalho. 

Deveria ser repavimentado, pelo menos o acesso principal e alguns secundários. 

Poderia ser melhor aproveitado o espaço existente, como já fazem os utentes sobre as zonas 
menos limpas e niveladas. 

Deveria também estabelecer-se uma delimitação/sinalização mais permanente das entradas, 
para facilitar a circulação das viaturas. 

 

Proposta nº 8 

Proponente: MARIA GERTRUDES RIBEIRO DE SOUSA 

Área de Intervenção: Espaço Público 

ACESSIBILIDADE NOS ACESSOS À ESTAÇÃO DA CP DE BENFICA 

 

Pressuposto: que esta passagem, apesar de estabelecida na Estação de Benfica, é pública e 
como tal pode ser executada pela JFB, com eventual autorização prévia da CP. 

Os acessos para e da zona do Calhariz de Benfica para o outro lado da Estação (Rua da 
Venezuela) são feitos por lances de escada. 

As escadas são um obstáculo difícil para quem é idoso, deficiente, transporta malas, sobe com 
bicicletas, usa ou empurra carrinhos de compras ou de bebés, etc.  

Desde que não é possível atravessar a linha, esta é uma passagem privilegiada por quem usa o 
comboio, pelos que moram do outro lado da linha ou praticam desporto em Monsanto. As 
outras passagens aéreas são distantes. 

PROPOSTA. que se mantenha uma das escadas e se transforme a outra numa rampa ou em 
dois lances de rampa, que melhorariam a acessibilidade de todos. 

 

Proposta nº 9 

Proponente: Maria Lucilia 



Área de Intervenção: Desporto 

Benfica By Night 

Caminhadas nocturnas 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 inicio 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 voluntário 
responsaveis pelo percurso. 

Gostava muito de ver esta ideia concretizada. 

Maria Aires 

 

Proposta nº 10 

Proponente: Patrícia Isabel Serras Gomes 

Área de Intervenção: Espaço Público 

Junto às escadas que dão acesso da calç do Tojal à Rua Jorge Barradas junto ao prédio n33 
existe um espaço que as crianças designam por "quadrado" neste espaço costumam jogar à 
bola. Eu em nome de vários pais quer da calçada do tojal quer da rua Jorge barradas propomos 
a criação de um espaço vedado por redes do lado da estrada ( já que as crianças chutam as 
bolas além dos carros estacionados em frente, existe o perigo das crianças irem para a estrada 
atrás da bola), o restante espaço é vedado pelo muro da escada pública no qual poderiam 
pintar por exemplo graffitis, e a lateral do prédio 33 da Jorge barradas. O piso neste momento 
é terra se for possível relvado ou outro apropriado, um bebedouro e bancos para os adultos 
enquanto vigiam as crianças. Não sabemos o montante que englobaria esta intervenção mas 
basicamente seria uma rede e portão, o piso, um bebedouro, pintura do muro da escada e 
bancos. Existem emails enviados para a JFB com fotografias do local que é o prolongamento do 
jardim público. 

 

Proposta nº 11 

Proponente: João Fernandes 

Área de 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.  

 

Proposta nº 12 

Proponente: João Fernandes 

Área de Intervenção: Cultura 

A ideia seria criar um espaço onde se pudessem discutir e planear todos os eventos culturais 
não só para as noites de verão, mas sim para todo o ano. Podia-se reabilitar um edifício antigo 
(estou a pensar na casa rosa na Av.Gomes Pereira) com o esforço de voluntários e ajuda da 
junta. 

Realmente penso que o potencial que Benfica tem está por aproveitar, pois já se percebeu que 
a junta de freguesia tem personalidade e de certeza não faltariam residentes para ajudar no 
que fosse preciso. 

Este local seria usado para, como disse acima, discutir futuros eventos, dar workshops, 
exposições de trabalhos, dar todas estas oportunidades aos talentos escondidos dos 
residentes de Benfica. 

Trabalho na área informática e era capaz de dar com muito gosto aulas básicas aos mais idosos 
de como trabalhar com as novas tecnologias. Isto é apenas um exemplo e as ideias florescem à 
medida que escrevo. 

Se já tem um local deste gênero, ainda melhor, e sendo assim gostaria de poder ajudar mais. 

 

Proposta nº 13 

Proponente: Sofia Covas 

Área de Intervenção: Cultura/Educação 

Benfica precisa de uma biblioteca. A de S. Domingos, além de ficar um pouco longe para quem 
mora em determinadas zonas da nossa freguesia, tem um catálogo muito específico. E, numa 
altura em que quase todos fazemos contas à vida, poder requisitar livros (de ficção, práticos, 
científicos ou outros) em vez de os comprar é uma ótima alternativa, seja para trabalho ou 
para lazer. 

E a cultura merece sempre algum investimento... 

 

Proposta nº 14 

Proponente: Manuel Antunes 



Área de 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. 

 

Proposta nº 15 

Proponente: Fátima Batista 

Área de Intervenção: Ambiente/Cultura 

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

 

Proposta nº 16 

Proponente: Margarida Antunes 

Área de Intervenção: Ação Social 

“1ª Loja Social”, ou seja um projeto que permita a quem quer comprar por exemplo uma 
televisão e não tem dinheiro, possa trocar o valor da televisão por horas de trabalho de algo 
que possa fazer – ajudar por exemplo numa escola como auxiliar educativa. Desta forma 
podem-se trocar valores por valores ou valores materiais por “horas de trabalho”, etc. 

 

Proposta nº 17 

Proponente: Maria Margarida Ribeiro 

Área de Intervenção: Espaço Público 

Colocação de semáforos no cruzamento formado pela Av. Dos Lusíadas e a R. Maestro Lima de 
Freitas (Alto dos Moinhos, ao pé do Hospital Lusíadas) 

 

 

Proposta nº 18 

Proponente: Maria Teresa Romero Alexandre Fonseca 



Área de Intervenção: Espaço Público 

Jardins com baloiços no Bairro das Pedralvas. 

 

Proposta nº19 

Proponente: Maria Teresa Romero Alexandre Fonseca 

Área de Intervenção: Desporto 

Uma piscina pública para as crianças. 

 

Proposta nº20 

Proponente: Joana Carvalho 

Área de Intervenção: Espaço Público 

Venho por este meio propor o arranjo e tratamento da área florestal que se encontra 
abandonada e degradada que se situa entre o Companheiro (Avenida Marechal Teixeira 
Rebelo) até ao cruzamento com a Avenida dos Condes de Carnide. Proponho um passeio, que 
deste lado da avenida é inexistente e na área que se encontra degradada, pode ser 
aproveitada para construir um jardim. No outro lado do espaço, na Estrado Poço do Chão, é 
necessário também um passeio e acesso à Avenida Teixeira Rebelo. Este projecto de reabilitar 
esta área é crucial, pois visto que se encontra abandonada e sem qualquer tipo de 
manutenção ou tratamento, acaba por ser alvo de pragas e atrair insectos para as residências 
mais próximas, tornando-se assim um assunto de saúde pública. 

 

Proposta nº21 

Proponente: Paula Cristina da Cruz Serra Cabaço 

Área de Intervenção: Espaço Público 

A colocação de estacionamento na Avenida Gomes Pereira, tal como foi realizado na Av. do 
Uruguai, que tem passeios tão longos com os da Av. Gomes Pereira. Sugiro ou a criação de 
estacionamento reduzindo os passeios que são largos, ou a colocação de um sinal de trânsito 
que permite o estacionamento com metade do carro no passeio, tal como existe na Av. do 
Brasil ou em outras ruas da freguesia de Alvalade (ex. Guihermina Suggia). Sendo que esta 
última solução é mais económica. 

 

 

 

 



Proposta nº22 

Proponente: Associação de Moradores do Bairro das Pedralvas 

Área de Intervenção: Espaço Público 

Criação de um parque infantil no Bairro das Pedralvas, com uma zona adjacente onde exista 
uma baliza de futebol e um cesto de basquetebol.  

No bairro das Pedralvas não existe uma zona onde as nossas crianças e adolescentes possam 
ocupar os seus tempos livres. Tal facto faz com que as crianças, muitas vezes brinquem junto 
aos prédios trazendo incomodo para os moradores. 

Dado que não haverá muitos espaços livres na zona, propomos a criação de um espaço de 
actividade múltipla e que sirva às várias classes etárias das crianças do nosso bairro. 

 

Proposta nº23 

Proponente: António José Simões Dias 

Área de Intervenção: Espaço Público 

Visto que a Rua Comandante Augusto Cardoso, é uma via de sentido único e sendo uma via 
exclusiva de habitação, venho por este meio propor o estacionamento em forma de espinha. 

Com esta solução, duplica-se o estacionamento, não causando qualquer restrição á circulação. 

 

Proposta nº24 

Proponente: Rui Teives Henriques 

Área de Intervenção: Espaço Público 

OS PASSEIOS SÃO PARA OS PEÕES NA AV GOMES PEREIRA 

Há uma necessidade de intervenção a nível dos passeios da Avenida Gomes Pereira.  

O estacionamento em cima dos passeios deve ser interdito e fisicamente impossível, OS 
passeios devem ter reentrâncias de modo a permitir o estacionamento em espinha inclinada.  

É necessário ainda alguma intervenção de modo a corrigir os desnivelamentos causados pelo 
desenvolvimento das raízes das árvores (eventualmente substituir algumas delas por outras e 
menor porte). 

 

 

 



Proposta nº25 

Proponente: Ana Vilar Bravo 

Área de Intervenção: Cultura 

Arte Urbana Participativa 

Tendo em conta a importância que a Arte Urbana tem vindo a ganhar nos últimos anos e na 
senda dos valores subjacentes aos conceitos de Democracia Participativa e de Consulta 
Pública, este projecto pretende intervir artisticamente no espaço público urbano com a 
participação da Comunidade Local. 

 

Autoria e Propriedade Intelectual 

A ideia original bem como a propriedade intelectual referente a este projecto, pertence a Ana 
Vilar Bravo, aluna do Curso de Mestrado em Cultura e Comunicação, da Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, e insere-se na sua investigação académica sob a orientação da 
Professora Doutora Teresa Malafaia (FLUL) e co-orientação da Professora Doutora Lígia Ferro 
(CIES ISCTE-IUL). 

 

Objectivo Principal 

Trazer a comunidade local ao espaço urbano público e convidá-la a participar num projecto 
artístico de intervenção urbana. 

 

Resumo 

Este projecto destina-se a envolver as comunidades residente, operante e usufrutuária na/da 
Freguesia de Benfica e um conjunto de Artistas, num projecto em que todos, juntos, e em 
articulação directa, transformarão a imagem do espaço público da Freguesia, tornando-o um 
espaço de Arte viva e vivida. Esta iniciativa pretende democratizar e educar os cidadãos para a 
Arte, eliminando as distâncias que habitualmente separam o(s) público(s) e os criadores, 
permitindo a interacção de todos os agentes em todas as fases do processo artístico. 

 

Local 

Território: Freguesia de Benfica, Lisboa. Diversos espaços físicos, públicos e privados, muros, 
empenas, mobiliário urbano e armários técnicos na área geográfica da Freguesia de Benfica 
(locais ainda em estudo e sujeitos à apreciação da Freguesia de Benfica, a outros pareceres e 
autorizações formais). 

 

 



Eventos 

Conjunto de eventos artísticos e culturais, que terão lugar em 2016. A animação cultural, 
durante a intervenção artística plástica, compreenderá um conjunto de actuações nas mais 
diversas áreas, nomeadamente, a música, a dança e outras artes performativas. Outras festas 
e convívios serão organizados no âmbito das futuras edições do projecto. 

 

Animação Cultural 

Pretende-se complementar os momentos de intervenção artística plástica com um conjunto 
de eventos culturais que animarão o espaço, nomeadamente, pequenos concertos de música, 
performances de dança e teatro, e outras disciplinas artísticas performativas. Consideramos 
que esta complementaridade e a transdisciplinaridade é fundamental para a dinâmica do 
evento artístico e cultural no seu todo, e para a atracção de públicos diversificados ao local. 

 

Equipa 

Autoria e Direcção Executiva: Ana Vilar Bravo - aluna do Curso de Mestrado em Cultura e 
Comunicação, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa; Licenciada em Línguas, 
Literaturas e Culturas pela mesma Faculdade. 

 

Parcerias Institucionais e Estratégicas 

GAU-Galeria de Arte Urbana, Departamento de Património Cultural, da Câmara Municipal de 
Lisboa; 

EGEAC-empresa municipal, da cidade de Lisboa, responsável pela Gestão de Equipamentos e 
Animação Cultural; 

Turismo de Lisboa; 

FLUL - Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. 

Este Projecto procura ainda outras parcerias de instituições de renome nas áreas da Cultura, 
das Artes e da Comunicação. 

 

Observações 

1- embora tenhamos escolhido no campo "Área de Intervenção" a opção "Espaço Público" 
queremos reforçar que esta proposta se articula também directamente com as áreas da 
Cultura e da Acção Social, como se pode perceber pela "Descrição do Projecto" acima. 

2- importa ainda realçar que esta proposta ainda que apresentada por Ana Vilar Bravo é 
efectivamente uma parceria/trabalho conjunto da sua autora/proponente com o MU 
WorkSpace Lisboa, um espaço de trabalho partilhado, fisicamente vizinho da Junta de 



Freguesia de Benfica, com sede na Av. Gomes Pereira nº11 Armazém 10, da responsabilidade 
do Artista Plástico e Tatuador Rui Ferreira, também conhecido por RAF. 

 

Proposta nº26 

Proponente: Tiago Ferreira 

Área de 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 repectivo percurso, paragens obrigatórias em cada equipamento 
espalhados ao longo de todo o Jardim, onde se encontrarão também placas a identificar o 
respectivo 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. 

 

Proposta nº27 

Proponente: ABC - Associação de Moradores do Bairro do Charquinho 

Área de 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. 

 

Proposta nº28 

Proponente: Rita Pestana Gonçalves Fagulha (em representação dos Pais e EEs da turma do 
1º/2ª da escola Jorge Barradas) 

Área de 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. 

 

 



Proposta nº29 

Proponente: Joana Gamboa 

Área de Intervenção: Espaço Público 

Ligação sustentável entre escolas / espaços comerciais / supermercados / espaços públicos 
/culturais / junta de freguesia / bibliotecas / igreja … 

Através de corredores “verdes” – ciclovias: permitem as crianças deslocarem-se 
“autonomamente” e com redução de emissões para a atmosfera (sem necessidade de os pais 
as levarem de carro) 

Promoção de deslocações sustentáveis e amigas do ambiente. 

Efeitos colaterais esperados: 

- diminuição do tráfego automóvel , do trânsito e emissões de CO2 

- aumento da autonomia / independência das crianças 

- promoção de hábitos saudáveis (pais podem levar os filhos às escolas de bicicleta) 

 

Proposta nº30 

Proponente: Luís Filipe da Costa Caldeira 

Área de Intervenção: Espaço Público 

O projecto pretende retraçar a ciclovia de Benfica que liga Monsanto a Telheiras. 

Corrigir falhas que as ciclovias de Benfica têm e que poderão ser melhoradas a baixo custo. 
Para tal sugere-se: 

1 - A ciclovia deve ser alinhada na beira da estrada a favor do trânsito com um sentido para 
cada lado e não com dois sentidos como tem vindo a ser feito até agora. Esta não deve estar a 
meio do passeio, p.e. troço que contorna o Fonte Nova, de modo a não incentivar os ciclistas a 
pedalar no passeio noutras circunstâncias. As ciclovias devem sempre salvaguardar os 
ciclistas/cicloturistas/migrantes pendulares de bicicleta das viragens à direita realizadas por 
veículos automóvel que poderão não ver as bicicletas. 

2 - Resolver a gincana que se encontra perto do Centro Comercial Colombo. Os ciclistas têm de 
andar a realizar curva e contra curva pelo passeio e estrada atravessando vários artefactos 
paisagistas e modais, tais como passeios, passadeiras e até mesmo estrada. Esta situação 
poderia ser melhorada se tivesse duas ciclovias, uma num sentido, outra no outro, seguindo as 
duas pela estrada. 

3 - Pintar novamente o traçado da ciclovia existente na Avenida do Uruguai. 

4 - Estender ciclovia para as avenidas mais interiores, tais como Avenida Gomes Pereira e 
Estrada de Benfica. 



 

Proposta nº31 

Proponente: Luís Filipe da Costa Caldeira 

Área de Intervenção: Espaço Público 

Redução do ruído durante a noite na Avenida Gomes Pereira. 

A poluição sonora é uma das causas para o aumento de stresse e durante a noite poderá 
impedir o sono normal das pessoas. Na Avenida Gomes Pereira verifica-se que passam veículos 
a alta velocidade causando muito ruído para os moradores, especialmente quando existem 
prédios do outro lado da rua que refletem o som. Sugiro que se reduza a velocidade permitida 
na Avenida Gomes Pereira para 30km/h usando de quaisquer meios de acalmia de trafego 
possíveis. 

 

Proposta nº32 

Proponente: Maria de Fátima Bôto Deus 

Área de 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-les 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. 

 

 

 



Proposta nº33 

Proponente: Projeto +Companhia - Associação Casa estrela-do-mar 

Área de Intervenção: Ação Social 

Descrição: 

O projecto +Companhia tem como objectivo diminuir as situações de isolamento e solidão na 
população sénior da Freguesia de Benfica. O objectivo principal deste projecto será estimular o 
envolvimento das pessoas mais velhas que vivem isoladas da comunidade, fortalecendo a 
união entre moradores, promovendo a inclusão social, o bem-estar, a saúde física e mental, e 
a satisfação com a vida. 

Tendo em conta que 1) o Plano Nacional de Saúde 2012-16 prevê actividades de intervenção 
no âmbito da promoção do envelhecimento activo e a promoção de ambientes capacitadores 
para pessoas mais velhas; e que 2) os registos do Plano de Acção e Estrutura de Monitorização 
do Bairro do Charquinho, evidenciaram o aumento do número de casos de solidão entre a 
população sénior residente na Freguesia de Benfica, a Casa estrela-do-mar sentiu a 
necessidade urgente de intervir através de estratégias específicas de combate à solidão nos 
mais velhos.  

 

População–alvo 

Desta forma, a nossa população alvo terá idades a partir dos 60 anos, que tenham interesse 
em rentabilizar o seu tempo, socializando com outros moradores através da partilha de 
experiências e conhecimentos.  

 

Organização do programa 

As atividades serão realizadas todas as quintas feiras, das 11h às 13h, na Associação casa 
estrela-do-mar, com um programa pré-definido. Este mesmo programa comportará atividades 
tais como (exemplos):  

– ‘A minha vida dava um livro’ 

– ‘Cosidos de coser e cozidos de comer’ 

o Oficinas de trabalhos manuais  

o Partilha de receitas 

ilizar a história de vida para fazer “novelas / fotonovelas”) 

 

o Oficina de teatro tendo com base a nossa vida e as nossas estórias  

 



Valor: 

O grupo será semanal (2h) e contará com a participação de um mínimo de 8 pessoas, estando 
a dinamização a cargo de dois técnicos (1 psicólogo e 1 encenadora). Assim, prevê-se um custo 
total de 3.840 euros para honorários (cada técnico receberá 40euros/hora: [(4x12 sessões) x 2 
técnicos (40 euros)] + 1160 para gestão e produção de materiais = 5000 euros. 

 

Proposta nº34 

Proponente: Ana Conde e Silva Fonseca 

Área de Intervenção: Espaço Público 

A/C Pres. Inês Drummond 

Assunto: Proposta para Orçamento Participativo 

Eu, Ana Fonseca, em nome do Grupo Patudos de Benfica venho apresentar a nossa proposta 
de 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. 

A propósito do grupo proponente, gostaria de dizer que em poucos meses este grupo já conta 
com mais de 50 membros que se reúnem regularmente várias vezes por semana, este grupo 
permitiu que vários vizinhos de diferentes gerações se conhecessem e interagissem num 
convívio extremamente saudável, reforçando laços; tão importante para uma melhor 
qualidade de vida em Benfica.  



Posteriormente, e como sugestão, podia-se vedar (nota: quando dizemos vedar queremos 
dizer delimitar, uma rede baixa de malha aberta permite delinear "fronteiras" entre as 
actividades mantendo a dinâmica e a amplitude do espaço sem o "enjaular") outras zonas 
fazendo da Quinta da Granja como que um "Parque Temático e Familiar da Quinta da Granja". 

Como todo o relvado já está dividido pelos caminhos, seria fácil ter a zona "Patudos na 
Quinta", uma outra zona "PicNic na Quinta", "Desporto na Quinta" (zona de jogar à bola, 
colocação de dois cestos de basket, etc), "Seniores na Quinta" (mesas e bancos à sombra), etc 
etc. 

Acreditamos que deste modo o convívio entre todos os habitantes será mais fácil e fluido, 
dado que não só agrega e organiza as actividades (quem quer jogar à bola não incomoda quem 
quer descansar ou ler sossegado, as crianças que querem correr estariam em segurança sem o 
risco de irem até à estrada ou passarem na ciclovia) como também aproxima os habitantes e 
promove o convívio entre quem tenha interesses parecidos. 

Gratos pela atenção, ficaremos a aguardar resposta com o vosso parecer, 

Ana Conde e Silva Fonseca 

 

Proposta nº35 

Proponente: Estela Maria Alvarez Janeiro Acabado 

Área de Intervenção: Espaço Público / Ambiente 

 

À semelhança do que já se faz em Madrid, seria bom podermos contar com um sistema como 
a "Bicimad", bicicletas eléctricas ao serviço da população. Um meio de transporte prático, 
simples e ecológico. O objetivo é proporcionar em vários pontos da freguesia, um serviço 
alternativo de transporte amigo do meio ambiente e saudável, que permita ao cidadão 
deslocar-se dentro da freguesia. Pormenores em: http://www.bicimad.com/ 

 

 

Proposta nº36 

Proponente: Associação de Tempos Livres e Apoio à Família "Os Putos Traquinas" 

Área de Intervenção:  Ação Social 

A Associação "Os Putos Traquinas", enquanto Associação de Solidariedade Social focada (1) no 
Apoio à infância e juventude, incluindo as crianças e jovens em perigo e (2) no Apoio à Família, 
pretende capacitar a camada infanto-juvenil para o seu [des]empenho escolar, propondo-se 
criar um espaço de elaboração de trabalhos escritos de alta qualidade, com vista a aumentar o 
interesse desta(s) faixa(s) etária(s) nas componentes lectivas. 



Deste modo, propomo-nos apoiar o estudo e a elaboração de projectos lectivos e 
extracurriculares com base em: História, Geografia, Matemática, Língua e Literatura 
Portuguesa, Ciências, etc.. 

Teremos como pilares para este apoio vários voluntários, além da equipa que acompanha 
regularmente as actividades quotidianas do nosso CATL. 

Este Apoio escolar terá dois eixos: 1. Formal; 2. Informal. 

No Apoio Formal às disciplinas leccionadas, visaremos o acompanhamento do programa 
lectivo através de elaboração de trabalhos escritos, requeridos ou não pelos docentes, de 
forma a fomentar o interesse pela matéria (através de pesquisas, leituras de livros e artigos, 
etc.). No Apoio Informal, pretendemos que os utentes dêem largas à imaginação e recriem 
essas mesmas matérias (nomeadamente através da fotografia, do teatro, elaboração de 
apresentações PPT, de reciclagem de materiais, de visitas acompanhadas, etc..). 

Para um melhor [des]empenho das crianças e jovens do CATL, propomos a compra de 5 
computadores (3 desktop + 2 portáteis) e um máquina fotográfica, com vista à formação 
nestas áreas (estendendo ainda às componentes de informática e fotografia); este projecto já 
havia sido pensado, no entanto não existe neste momento capacitação de material 
informático para tal. Propomos ainda a organização de workshops para a comunidade dentro 
de várias áreas de interesse, duplicando a intervenção dos materiais que abaixo propomos. 

Assim: 

1x - Pack Máquina Fotográfica Reflex NIKON D3200 + 18/55G + 55/200G + MO + LI, no valor de 
529,99€ (IVA incluído) 

2x - Computador Portátil HP 17-F253NP no valor de 569,99€ (unidade, IVA incluído) 

3x - Computador de Secretária (Desktop) Acer AXC-703 no valor de 399,99 (unidade, IVA 
incluído) 

Como complementares para o Desktop: 

• 3x Pack Teclado + Rato – até ao valor de 30eur (unidade de conjunto, IVA incluído) 

• 3x Monitor Philips 20” 203V5LSB26/10 no valor de 99,99€ (unidade, IVA incluído) 

No valor total de 3.259,91€ (três mil, duzentos e cinquenta e nove Euros e noventa e um 
cêntimos). 

Complementarmente a este projecto de aprendizagem, gostaríamos ainda de, a médio prazo, 
ponderar no nosso orçamento a “construção” de um mini estúdio de fotografia (em que 
seriam as crianças e jovens a fazer os diferentes cenários no CATL), com vista a servir as 
crianças/jovens e suas famílias e amigos. Com isto, pretendemos a realização de sessões 
fotográficas a um menor custo que o do mercado, rentabilizando o projecto e a alocação de 
recursos. 

Gratos pela V. atenção, 

Associação "Os Putos Traquinas". 



 

 

Proposta nº37 

Proponente: Associação de Pais e Encarregados de Educação EB1/J.I. José Salvado Sampaio 

Área de Intervenção: Espaço Público/ Educação 

Criação de zona abrigada com cobertura de acesso/permanência dos alunos da escola. 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. 

 

Proposta nº38 

Proponente: Maria Gabriela Martins Fernandes Mestre 

Área de Intervenção: Espaço Público 

A dificuldade de estacionamento na Avenida Gomes Pereira tem vindo a piorar. 

Há alguns anos foi prometido estudar o estacionamento em espinha com o corte dos passeios 
como tinha sido feito na R. Venezuela e Av ª Uruguai. 

Nada foi feito -pelo contrário- aumentaram significativamente os pinos nos passeios largos. 

Esperando que este meu apelo seja lido e tenha seguimento subscrevo-me 

Maria Gabriela Mestre 

 

Proposta nº39 

Proponente: Pedro Isidoro 

Área de Intervenção: Espaço Público 

A minha proposta consiste na 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. 

Irei enviar para o email Junta de Freguesia divulgado para este efeito, cópia desta proposta, 
acompanhada de fotografias da área em questão, para uma melhor explicação e apreciação. 

 

Proposta nº40 

Proponente: Rita Sofia Pereira Vieira Vinagre 

Área de Intervenção: Educação 

Programa Sorrir + 

Projeto Higiene Oral e Prevenção Dentária nas Escolas 

A Saúde oral é parte da saúde em geral e mantê-la deve ser a nossa prioridade. 

Programa Sorrir + tem como principal objetivo sensibilizar crianças e jovens para a importância 
de uma boa Saúde Oral;  

Este programa pretende sensibilizar, identificar eventuais problemas dentários e trata-los, 
melhorando desta forma a condição oral dos intervenientes. 

Será portanto dividido em três etapas distintas: Ação de sensibilização, Rastreio, entrega de 
Voucher Sorrir +. O voucher será posteriormente utilizado nas instalações da Clínica dentária 
de Algés no tratamento dos problemas orais identificados. 

Objetivos 

• Promover a Saúde Oral; 

• Identificar eventuais problemas dentários e de higiene oral; 

• Aconselhar tratamentos e formas de prevenção das doenças orais; 

• Informar sobre os principais problemas e consequências de uma incorreta higiene oral; 

• Dar a conhecer e promover a clínica Dentária de Algés; 

• Tratar e motivar os pacientes para uma correta Higiene oral 

 



Estratégias 

• Ações de Sensibilização sobre Saúde Oral; 

• Rastreios; 

• Entrega de Voucher Sorrir +. 

 

Ações de Sensibilização 

As ações de sensibilização consistem em uma apresentação, feita pela Higienista Oral da clinica 
dentária de Algés, com informação sobre a cavidade oral, direcionada para cada grupo etário e 
tem a duração de 15-20 minutos. 

Rastreios 

Só serão rastreadas as Crianças e/ou Jovens autorizados pelos encarregados de edução. 

Os rastreios serão feitos nas instalações da escola, numa sala que reúna as condições de 
higiene e segurança necessários. 

Os encarregados de educação serão previamente informados acerca do projeto e apenas serão 
rastreados os alunos autorizados. 

Entrega do Voucher Sorrir + 

No final do rastreio será entregue um voucher Sorrir + e um relatório individual a cada aluno 
que participe no rastreio com as necessidades orais encontradas para entregar ao encarregado 
de educação. 

Atenciosamente 

Higienista Oral Rita Vinagre 

 

 

Proposta nº41 

Proponente: Maria Cândida Torres Ferreira Soares 

Área de Intervenção: Espaço Público 

Marcação dos Lugares (parquímetro) para que alguns dos condutores não ocupem dois 
lugares. Isto é no parque à volta do Mercado de Benfica 

 

Proposta nº42 

Proponente: Helena Maria Caldas Marques 



Área de 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. 

Sei que o espaço é o agora Auditório Carlos Paredes mas ao lado existe um grande terreno e 
uma casa que está abandonada há muitos anos, que podia ser recuperada para esse fim. 

 

Proposta nº43 

Proponente: Maria do Carmo Inácio (+ grupo de cidadãos: 27 assinaturas na proposta) 

Área de Intervenção: Espaço Público 

A zona do inicio da Calçada do Tojal e o começo da Rua Jorge Barradas estão abandonadas, 
carecem de intervenções que , não exigindo grandes meios, muito viriam a beneficiar quem lá 
mora ou por lá passa. 

Logo no principio, junto à florista Rosinha, a calçada é bastante íngreme e, sendo a maioria dos 
utentes idosos, é com muita dificuldade que se arrastam no local. Dotar esse quarteirão da rua 
de um CORRIMÃO, será um grande auxilio e não se afigura dispendioso, Conciliar a conceção 
do corrimão com a necessidade de não prejudicar as entradas dos quatro prédios em frente, 
não trará grande dificuldade. 

A outra situação é o terreno entre a entrada da garagem do nº 14 da R. Jorge Barradas e o 
vidrão. Desse lado da rua não existe passeio. Os peões, em especial no inverno, têm de usar o 
piso destinado aos carros ???. As ervas são mato, crescem à vontade, quando vem o verão 
tudo seco, deixado ao abandono, quero ver em caso de incêndio a quem cabe a culpa. No 
entretanto a zona é utilizada como latrina dos cães das redondezas, vazadouro, e a parte do 
terraplano, junto à estrada, para estacionamento (ao menos tem essa utilidade). Limpar o local 
e colocar alguns bancos também não será grande gasto e desencorajaria que alguns 
continuassem a tratar o local como um enorme caixote do lixo. Já lemos que o espaço esteve 
destinado para a construção de um lar de idosos, agora fala-se numa instituição de apoio aos 
mais novos, o certo é que nada acontece. Porque é que enquanto se aguarda pela 
concretização de grandes projetos, não fazem estes pequenos carinhos aos fregueses que 
muito gratos ficarão. Se não é da competência da Junta de Freguesia acarinhar estes projetos, 
sejam portadores deste anseio junto da Câmara Municipal. 

Bem hajam 

 

Proposta nº44 

Proponente: Ana Maria Saraiva (FB 10/7 post faixa pedonal) 



Área de Intervenção: Espaço Público 

Arranjar a zona envolvente R. Dr. Pereira Bernardes (nos. pares).  

 

Proposta nº 45 

Proponente: Maria Fernanda Costal Afonso (FB 18/7 post bancos jardim) 

Área de Intervenção: Espaço Público 

Será ainda possível pedir que coloquem dois ou três bancos na Rua da Casquilha, no troço 
entre a Rua Tomás de Figueiredo e o Jardim do Mercado? Tenho algumas vizinhas, bastante 
idosas e com dificuldade em andar, que gostariam de ir até ao jardim mas que não conseguem 
chegar lá sem esse apoio, que lhes permitiria descansar um pouco. Obrigada. 

 

Proposta nº 46 

Proponente: Fernanda Vieira Rodrigues (FB 20/7 post equip desportivos Boavista) 

Área de Intervenção: Espaço Público 

Penso que os equipamentos desportivos no jardim do eucaliptal eram muito útil para os idosos 
desta zona que têm dificuldades em se deslocarem para o jardim do mercado 

 

Proposta nº 47 

Proponente: Herminio Gouveia 

Área de Intervenção: Espaço Público 

Sei que haverá situações mais prementes onde aplicar a verba facultada pelo 

Orçamento, mas aproveitando esta oportunidade, relembrava um caso que em 

tempos já referi e que teve a intervenção por parte da Junta ou CML e que resultou 

em nada. 

Passo a descrever:. 

Entre os prédios n.ºs 4 e 6 da Praça Artur Portela, existe um terreno com alguma 

dimensão, cujo único acesso é exatamente entre estes dois imóveis que poderia ser 

aproveitado para muitas outras coisas exceto para a porcaria que uns quantos 

ocupantes lá possuem. É um atentado à saúde pública e à vista dos moradores dos 

andares mais altos dos edifícios contíguos. Faz lembrar os bairros de lata de 

outrora que proliferavam por Lisboa. São umas quantas barracas cobertas com 

chapas de zinco, mato, barris de plástico, latas, centenas de garrafões, mobiliário 

velho, etc., espalhados por todo o espaço. 

A minha proposta é que este espaço seja aproveitado para um fim mais 

comunitário, como por exemplo: 



- hortas para interessados com regras estipuladas; 

- estacionamento; 

- parque de lazer;  

ou proceder a uma limpeza radical.  

Agradeço que tenha sucesso com esta minha sugestão.  

Proposta nº 48 

Proponente: Miguel Nogueira 

Área de Intervenção: Espaço Público 

Mais Mercado de Benfica: sustentabilidade, comunidade e saúde pública 

Descrição do Projeto 

A   sustentabilidade   dos   meios urbanos é um tema urgente   que tem vindo a ganhar a 
atenção das agências governamentais,   académicos,   media   e público   em   geral.   Neste   
contexto começa a existir alguma convergência de opiniões em relação à relevância do papel 
que os mercados deverão ter no futuro   dos   meios   urbanos   enquanto centros de 
distribuição de alimentos de qualidade a preços acessíveis assim como centros comunitários 
de interação social. De facto, este é um papel que os mercados desempenharam ao longo da 
história, mas que se reduziu de forma acentuada a partir da segunda metade do século XX e 
início do século XXI nos centros urbanos desenvolvidos. 

 

O mercado representa um sistema de alimentação   local   que   promove   a sustentabilidade   
em   três   pontos importantes: 

 

1) disponibilização   de   produtos saudáveis, frescos e não (ou pouco) processados a preços 
acessíveis; 2) redução   da   custo   ambiental   e monetário associado ao transporte de longa   
distância,   assim   como   à consequente necessidade de preservação artificial   de   alimentos   
altamente perecíveis como a fruta, os legumes ou a carne e peixe;  

 

3) incentivo   à   economia   local, agricultura   e   produção   primária   e também práticas 
laborais mais justas através   do   encurtamento   da   cadeia entre   produtores   e   os   
consumidores finais; 

 

O recente crescimento em número e popularidade dos mercados nos países mais 
desenvolvidos refletem o aumento da   sua   importância,   invertendo   uma tendência de 
decaimento. Por exemplo desde o ano 2000 o número de mercados nos   EUA   cresceu   150%.   
De   facto,   a maioria   das   grandes   metrópoles   mais desenvolvidas   (Nova   Iorque,   
Londres, Paris, Los Angeles, Madrid, Barcelona, entre   muitas   outras)   tem   investido 
fortemente   em   remodelar   os   seus mercados   mais   emblemáticos   e/ou construir   
novos,   com   crescente preponderância no quotidiano dos seus habitantes e visitantes. A 



cidade de Lisboa não é exceção, como provam as recentes remodelações dos mercados da 
Ribeira, Campo de Ourique e Algés e o seu   enorme   sucesso.   No   entanto,   é preciso   
salientar   que   estas remodelações,   embora   tenham   efeitos muito   dinamizadoras   e   
positivos, focaramse   essencialmente   no   lazer, cultura   e   gastronomia   (com   forte ênfase   
na   restauração)   o   que inevitavelmente reduz o papel destes mercados como centros de 
distribuição de   produtos   frescos   a   preços acessíveis. Em paralelo têm surgido em Lisboa   
(e   noutras   cidades)   novos mercados   focados   nos   produtos denominados   biológicos,   
como   são   os casos do Mercado Biológico do Príncipe Real e do Mercado Biológico de Santos. 
Este   tipo   de   mercados   apresentam constrangimentos   ao   nível   do   preço inerentes   ao   
contexto   atual   da agricultura   biológica,   que   não permitem que os seus produtos sejam 
acessíveis   a   todos   os   membros   da comunidade. 

 

O presente projeto debruçase sobre esta   lacuna:   a   inovação   do   mercado enquanto 
centro local de distribuição de   produtos   frescos   de   qualidade   a preços acessíveis a todas 
as classes económicas, como um foco de promoção de alimentação saudável e também como 
centro comunitário de interação social verdadeiramente transversal a todos os membros   da   
comunidade,   promovendo   a integração   e   coesão   social,   a diversidade e combatendo o 
isolamento e   despersonalização   características dos meios urbanos modernos. 

 

O projeto incide sobre o   Mercado Municipal de Benfica, que apresenta a maior afluência de 
clientes em toda a cidade de Lisboa, segundo a informação disponível no site da Câmara 
Municipal de Lisboa, oferecendo uma vasta gama de bens alimentares: peixe fresco e 
congelado,   legumes,   fruta,   carne, padaria,   charcutaria,   mercearia, churrascaria e 
restauração e bebidas. Adicionalmente são vendidos bens não alimentares incluindo flores, 
plantas e   artigos   de   jardinagem,   vestuário, calçado, têxteis para o lar, bijutaria e   
quinquilharias. Faz neste ano 44 anos que o Mercado de Benfica abriu as suas portas ao 
público, no dia 19 de Outubro   de   1971,   apresentando naturalmente um aspeto algo 
desgastado e desatualizado inerente ao passar do tempo.  

 

Atualmente o Mercado de Benfica é um centro de distribuição de comida local   a   preços   
acessíveis,   estando claramente   dentro   do   conceito   de mercado em que este projeto se 
centra. Este facto permite otimizar recursos e reduzir custos, evitando remodelações 
profundas   ou   construir   de   novo.   Ao invés,   o   presente   projeto   pretende tirar   partido   
da   parte   positiva   do atual Mercado de Benfica e otimizar e maximizar o seu valor enquanto 
recurso público   através   de   um   investimento cirúrgico.  

 

O   objetivo   geral   deste   projeto   é dinamizar   e   adaptar   o   Mercado   de Benfica,   
preparálo   para   a   nova realidade e para o futuro, tornálo num modelo pioneiro e inovador 
dentro do   conceito   de   cidade   moderna   e sustentável, tornálo   transversal a toda a 
comunidade e criar um foco de integração e coesão social. Ao mesmo tempo   pretendese   
que   o   Mercado   de Benfica   continue  a   ser  um   ponto  de distribuição de produtos 
frescos com preços acessíveis a todas os membros da nossa comunidade, incluindo os mais 
desfavorecidos.  

 



São   identificados   três   problemas específicos   que   o   presente   projeto 

 

pretende resolver: 

 

1) as características do público atual do mercado de Benfica apresentam uma tendência   para   
faixas   etárias   mais envelhecidas   e   para   meios socioeconómicos   mais   baixos.   O 
envelhecimento dos clientes do mercado é particularmente preocupante, uma vez que   
poderá   colocar   em   causa   o   seu futuro. Pretendese que no futuro o mercado   continue   
a   servir   cada   vez melhor os seus atuais clientes, mas que   se   estenda   de   forma   mais 
transversal   a   todos   os   membros   da comunidade; 

 

2) a interação social, a compra direta ao   produtor,   as   cores,   cheiros, sabores   e   sons   
fazem   da   visita   ao mercado   municipal   uma   experiência muito   interessante.   No   
entanto,   há muito   espaço   para   melhorar   esta experiência e o próprio conceito do 
mercado   enquanto   espaço   comunitário para   partilhar   com   família,   amigos, vizinhos   e   
membros   da   comunidade. Pretendese   melhorar   a   imagem   e   o ambiente   do   
Mercado   de   Benfica, aumentando   a   satisfação   dos   atuais clientes e ao mesmo tempo 
cativar mais membros da comunidade que atualmente recorrem   a   outras   alternativas   para 
adquirir   os   seus   bens.   Desta   forma será possível aumentar a afluência e diversidade dos 
clientes, contribuindo para a economia local e criando mais um   espaço   comunitário   de   
lazer   que promove ativamente uma maior interação e coesão social e o ambiente diverso e 
multicultural; 

 

3) O   mercado   desempenha   um   papel importante para a saúde pública pois disponibiliza 
produtos alimentares de qualidade   a   preços   acessíveis. Pretendese que no futuro o 
mercado contribua cada vez mais para informar e melhorar qualidade da alimentação nos 
centros urbanos. 

 

Nova Imagem do Mercado 

 

Um ponto chave para a solução dos problemas 1 e 2 é a perceção que o público   geral   tem   
dos   mercados municipais.   Em   contraste   com   as grandes   cadeias   de   retalho,   os 
mercados   não   dispõem   de   uma   ampla estrutura   de   promoção   através   de marketing   
e   comunicação.   Uma   parte significativa dos potenciais clientes que atualmente não utilizam 
o Mercado de   Benfica   tem   uma   imagem   menos positiva dos mercados municipais. Uma 
forma simples de ilustrar esta fraca imagem   passa   pelo   resultado   de pesquisar no google 
por “mercado de benfica”:  o  primeiro   resultado   (e único   realmente   relevante)   é   uma 
página no site da Câmara de Lisboa: http://www.cmlisboa.pt/ 
en/equipments/equipment/info/mercadodebenfica que em nada contribui para a sua 
imagem. O site em si é pobre e pouco   apelativo,   com   uma   descrição telegráfica e não 
cativante do que é o Mercado   de   Benfica,   com   fotografias que mostram um lugar 



desgastado, sujo, antiquado   e   com   uma   população envelhecida.  Em contraste, fazendo o 
mesmo   exercício   para   o   Mercado   de Campo de Ourique, encontramos um site moderno   
e   apelativo   (www.mercadode campodeourique.pt   ),   com   presença   nas redes sociais 
(www.facebook.com/mercad odecampodeourique   )  que   mostram   um local renovado, 
dinâmico mas ao mesmo tempo tradicional. De notar que não se pretende o mesmo conceito 
de mercado que   foi   implementado   em   Campo   de Ourique, Ribeira e Algés. No entanto o 
trabalho que foi feito nesses locais com ao nível de imagem, marketing e comunicação   deverá   
ser   aproveitado como um exemplo de sucesso. 

 

A existência de um site apelativo pode  ser   uma  grande   mais  valia,   em contraste com um 
site pouco apelativo que pode surtir o efeito contrário ao desejado. É importante a 
contratação dos   serviços   de   profissionais especializados para a criação de uma nova   
imagem.   No   atual   ambiente   de empreendedorismo   e   competitividade existem   
soluções   de   qualidade amplamente disponíveis e acessível a orçamentos baixos. O site da 
Junta de Freguesia de Benfica poderá ser usado para promover o Mercado de Benfica, mas a 
existência de um site dedicado apenas ao   Mercado   de   Benfica   é   um fator positivo. Neste 
âmbito, criar um site   de   conteúdos   mais   estáticos permite poupar na manutenção do 
mesmo. 

Os conteúdos mais dinâmicos (por exemplo notícias sobre o mercado, eventos, etc.) deverão 
ser divulgadas preferencialmente   através   das   redes sociais (onde a presença é essencial nos   
dias  de   hoje)  que   permitem  uma manutenção mais simples e direta para a qual a Junta de 
Freguesia de Benfica está amplamente preparada graças à sua experiência (por exemplo no 
Facebook). Deverá também ser criada uma página no Facebook   própria   para   o   Mercado   
de Benfica. Outras redes sociais como o Instagram   ou   o   Twitter   poderão   ser 
interessantes, incitando os clientes a partilhar   as   suas   experiências   no Mercado de 
Benfica, uma ferramenta de promoção e notoriedade muito poderosa atualmente. 

 

É   também   fundamental   promover   e salientar as qualidades e vantagens de um   mercado   
municipal.   Enquanto   para alguns   membros   da   comunidade,   a vantagem são os produtos 
frescos de qualidade a preços muito acessíveis, para outros será o ambiente único de cores,   
cheiros,   sabores,   sons   e diversidade, ou ainda o seu papel na promoção de uma 
alimentação saudável. No   fundo,   pretendese   passar   a mensagem   que  ir   ao  mercado   
é  muito mais   do   que   nos   deslocarmos   a   um edifício   para   comprar   comida,   é   um 
conceito que se integra num modo de vida moderno e sustentável, que une a dinâmica urbana 
ao mundo rural, que promove   a   economia   local,   a agricultura e práticas laborais mais 
justas, que nos liga diretamente aos produtores   daquilo   que   consumimos   e aos   outros   
membros   da   nossa comunidade,   combatendo   o   crescente isolamento   social   que   aflige   
as cidades.   Pretendemos   com   esta descrição apenas ilustrar o conceito de   mercado   a   
implementar.   A   tarefa final   de   criação   de   imagem   e comunicação   deverá   ser   
colocada   a cargo   de   profissionais   capazes   e especializados   neste   tipo   de atividade. 

 

O  marketing   e   comunicação   são fundamentais, mas para um mercado com 44 anos é 
necessário ir um pouco mais além, procedendo a algumas renovações do   mercado   em   si   
enquanto infraestrutura.   A   perceção   e   imagem que   se   tem   de   um   sítio   é   muito 
importante.   Mais   do   que   uma remodelação de fundo, é necessário ir ao pormenor e ter 



atenção aos detalhes que deverão estar em sintonia com a nova imagem, tendo o cuidado de 
não descaracterizar aquilo que é o Mercado de Benfica. Mais uma vez este trabalho deve   ser   
entregue   a   profissionais especializados capazes de introduzir a nova imagem e conceito de 
mercado nos trabalhos de renovação. 

 

Dinamização do mercado 

 

Deverão   ser   criados   incentivos   à adesão   de   jovens   agricultores, produtores e 
comerciantes assim como a produtores   biológicos   (por   exemplo através de uma parceria 
com a Agrobio, www.agrobio.pt)   como   vendedores   no Mercado de Benfica. Isto contribuirá 
de forma importante para a inovação, e   dinamização   assim   como   para   o aumento da 
diversidade dos clientes do mercado. É importante notar que não se pretende neste   projeto   
substituir nenhum   dos   vendedores   atuais.   Esta medida será implementada, se possível 
através   da   criação   de   novas   bancas específicas para o efeito, ou caso não seja possível 
logo que surjam vagas. Pessoas   novas   e   dinâmicas   trazem ideias novas e movimento. Os 
produtos biológicos   ajudarão   a   atrair   uma população com maior poder económico a 
juntarse   também   à   frequência   do mercado,   fortalecendo   assim   o   seu carácter   
transversal   e   a   sua consciência   ambiental.   O   ligeiro aumento de concorrência trazido 
pelos novos   vendedores   será   amplamente compensado   pelo   aumento   do   fluxo   e 
diversidade de pessoas ao mercado. 

 

As   pessoas   que   vendem   no   mercado têm um papel muito importante na sua imagem.   A   
sua   diversidade   e características   particulares   fazem parte e valorizam muito a experiência 
de visitar um mercado. Isto é algo que se pretende manter e potenciar. É tão importante   a   
senhora   idosa   que   já trabalha   no   mercado   desde   a   sua abertura   como   a   jovem   
agricultora cheia de ideias inovadoras, o pescador como   o   comerciante   tradicional.   As 
particularidades   e   a   variedade   dão vida   ao   mercado   e   distinguemno   do ambiente   
uniforme   e   impessoal   das grandes superfícies comerciais. Neste âmbito,   será   
interessante   promover pequenas   ações   de   formação   para   os vendedores,   que   os   
ajudarão   a potenciar   o   seu   negócio,   melhorando também   o   serviço   prestado   aos 
clientes.   A   formação   desempenha   um papel   importante   para   valorizar   os negócios e 
as pessoas. Existem muitas ofertas   de   pequenas   empresas especializadas neste tipo de 
formação. 

 

É   amplamente   reconhecida   a importância   de   conhecer   os   clientes (atuais   e   
potenciais)   e   as   suas necessidades e desejos. Isto é válido em qualquer atividade. Tirando 
partido do   papel   da   Junta   de   Freguesia enquanto elo de ligação à comunidade, deverão 
ser realizados inquéritos de satisfação e pesquisas de mercado para o Mercado de Benfica 
através das redes sociais,   inquéritos   e/ou   outros mecanismos   que   possam   estar 
disponíveis. A informação obtida será muito   importante   para   preparar   o mercado para 
realidade atual e futura. Esta informação será também usada nas formações   aos   vendedores   
para   os ajudar a melhorar o seu serviço. 

 



Horário de funcionamento 

O Mercado de Benfica está aberto de 

2ª a sábado, das 7h às 14h.  

Este ponto pode representar um entrave para que a população ativa frequente o mercado. 
Embora a aposta   do presente projeto será claramente em apostar nas manhãs de sábado 
como o período de excelência para passear em Benfica com passagem obrigatória   pelo   
mercado,   seria interessante explorar a possibilidade do Mercado de Benfica abrir um dia por 
semana   no   período   da   tarde,   por exemplo à quartafeira o horário de funcionamento   
ser   alterado   para   o período   das   12h   às   19h,   em   vez   do período atual das 7 às 14h. 
Este é um esforço   que   pode   cativar   novos clientes   e   criar   novos   hábitos   e rotinas   de   
visitar   o   mercado.   Esta abertura até mais tarde também terá o potencial de criar hábitos de 
sair à rua   ao   final   da   tarde,   com   claros benefícios para o comércio tradicional mas   
também   beneficiando   a   segurança nas ruas de Benfica graças ao maior movimento.  

 

O mercado é saúde 

 

O   mercado   municipal   desempenha   um papel   importante   para   hábitos alimentares   
saudáveis   através   da disponibilização   de   uma   grande variedade de alimentos de 
qualidade e pouco processados a preços acessíveis. O   presente   projeto   irá   também 
potenciar   esta   vertente   do   mercado, tornandoo num centro de promoção e informação 
de hábitos de alimentação saudável e equilibrada, com ações de formação,   workshops   e   
eventos dirigidos   a   toda   a   comunidade, contribuindo ativamente para melhorar a saúde 
pública e ter uma sociedade mais consciente e informada sobre a alimentação.  

 

Embora o conhecimento sobre o valor dos produtos alimentares frescos não (ou pouco) 
processados tenha vindo a aumentar   nos   últimos   anos,   existe ainda   muita   falta   de   
informação   no público em geral, assim como um grande desequilibro   na   quantidade   de 
informação   proveniente   das   grandes cadeias   industriais   (muito   devida   à publicidade)   
em   comparação   com   os produtos   mais   primários.   O   mercado municipal   irá   ajudar   a   
divulgar   a informação   sobre   os   produtos primários, para que as pessoas possam tomar 
decisões mais informadas. 

 

Para   além   de   promover   a   saúde pública, estas ações ajudarão também a cativar novos 
clientes. Em particular as   famílias   com   crianças   são   um público muito recetivo e sensível 
a estas questões. Estas famílias serão alcançadas   diretamente   nas   ações   no mercado   e   
também   através   de   ações junto   das   escolas,   com   grandes benefícios futuros a nível na 
saúde pública   e   numa   sociedade   mais informada.   Adicionalmente,   o   Mercado de 
Benfica é um espaço para promover a gastronomia   através   de   workshops   e showcookings,   
reforçando   a   sua componente   de   lazer,   o   ambiente diverso   e   multicultural   e   a   
coesão social.  

 



Para todos os produtos alimentares disponíveis no mercado, será melhorada a   informação   
disponibilizada   aos clientes   sobre   o   valor   nutricional, origem, método de produção, etc. 
Há um público   crescente   com   interesse   nos detalhes associados aos produtos que 
consome. Este tipo de questões serão também   abordados   nas   formações oferecidas aos 
vendedores do mercado acima   mencionadas,   permitindolhe tirar partido da natural 
qualidade dos seus produtos. 

 

Complementaridade   com   o   comércio tradicional 

 

Um   outro   entrave   à   utilização   do mercado   de   Benfica   para   diversos membros da 
comunidade, particularmente para a população ativa com ritmos de vida   acelerados   típicos   
dos   centros urbanos,   é   o   facto   de   nas   grandes superfícies e centros comerciais ser 
possível adquirir praticamente todo o tipo de produtos, ao passo que a gama de   produtos   no   
mercado   é   menos abrangente (ainda que bastante vasta). 

 

A   solução   aqui   não   passa   por aumentar   o   leque   de   produtos   no mercado para fora 
do seu âmbito, mas antes   pela   complementaridade   com   o comércio   tradicional   nas   
zonas adjacentes   ao   Mercado   de   Benfica, particularmente a Estrada de Benfica e Avenida   
Grão   Vasco.   O   comércio tradicional tem um papel importante em Benfica   e   ganhará   
bastante   com   a implementação deste projeto e com o aumento da afluência e da 
diversidade ao Mercado de Benfica. Pretendese que ir ao mercado seja também um momento 
de lazer que traz a comunidade para as ruas   de   Benfica,   para   o   comércio local, para os 
parques, espaços verdes e desportivos, restaurantes, cafés e esplanadas. O estudo de mercado 
acima mencionado irá incluir a análise das necessidades e desejos de compra dos clientes 
(atuais e potenciais) e quais os produtos que não estão disponíveis no mercado. Esta 
informação deverá ser divulgada para o comércio tradicional, as   associações   comerciais   e 
empreendedores para que estes possam melhorar   a   sua   oferta   no   comércio existente ou 
criar novas oportunidades de negócio. 

 

Conclusão 

 

O presente projeto visa a adaptação do   Mercado   Municipal   de   Benfica   à realidade   atual   
e   futura,   torandoo num   foco   de   desenvolvimento sustentável   no   meio   urbano,   
como centro de distribuição de alimentos de qualidade com preços acessíveis a toda a  
comunidade   e  ao   mesmo  tempo   como centro   de   união   da   comunidade, potenciando 
a interação, a integração e o ambiente diverso e multicultural e ainda   os   hábitos   de   
alimentação saudável. 

Atualmente o mercado de Benfica tem um bom funcionamento com condições que podem ser 
consideradas suficientes. No entanto,   com   um   investimento relativamente   pequeno   na   
sua dinamização   e   modernização   será possível   otimizar   e   maximizar   este recurso   
público,   tornandoo   num exemplo   pioneiro   de   um   espaço transversal   a   todos   os   
membros   da comunidade,   com   grandes   benefícios imediatos e a longo prazo, criando uma 



sociedade mais sustentável e coesa e contribuindo   para   uma   dinamização social   e   
económica   e   uma   melhoria efetiva   na   qualidade   de   vida   da freguesia de Benfica. 

 

A   criação   de   uma   nova   imagem   e modelo de comunicação para o Mercado de Benfica, 
em conjunto com trabalhos de   renovação   estética   realizados   de forma   cirúrgica,   
resultarão   numa melhoria   significativa   da   perceção pública do mercado, que irá aumentar 
o número   e   diversidade   de   visitantes, tornandoo   num   serviço   público   mais 
transversal a toda a comunidade. Este projeto   irá   cativar   novos   clientes, aumentar   a   
satisfação   dos   clientes atuais   e   ainda   combater   a   atual tendência   de   envelhecimento   
dos utilizadores do mercado que ameaça o seu futuro. Apostar no crescimento dos mercados 
municipais é também promover a economia local, a atividade agrícola e   de   produção   
primária   e   também práticas laborais mais justas através do   encurtamento   da   cadeia   
entre   os produtores e consumidores finais. 

 

Adicionalmente,   este   projeto   irá aumentar   e   diversificar   o   movimento nas ruas de 
Benfica, com repercussões positivas para o comércio local nas zonas   adjacentes   ao   
mercado.   A presença de um mercado com uma imagem dinâmica e inovadora irá 
repercutirse na   própria   imagem   da   Freguesia   de Benfica,   tornandoa   mais   apelativa 
para a população mais jovem, ajudando a   combater   a   notória   tendência   de 
envelhecimento   que   se   verifica atualmente. 

 

O   serviço   prestado   pelo   mercado será   melhorado   e   dinamizado   e   será fomentada 
uma maior complementaridade com o comércio local (em particular nas   zonas   adjacentes   
da   Estrada   de Benfica e Avenida Grão Vasco) através de um planeamento integrado, 
incluindo o   incentivo   a   novas   ideias   e   à presença   de   jovens   agricultores   e 
produtores   no   Mercado   de   Benfica, estudos de mercado, ações de formação e de 
promoção e eventos. O objetivo é que o mercado e a sua zona envolvente funcionem em 
sintonia, num modelo de gestão integrada inteligente. 

 

O   novo   conceito   de   mercado   que propomos   tem   também   benefícios significativos ao 
nível social e da saúde pública. O mercado é um ponto de distribuição de produtos saudáveis a 
preços acessíveis a toda a comunidade, incluindo os membros com menor poder  de compra. 
Deverá também ser um ponto de informação e promoção destes mesmos produtos   e   das   
suas   vantagens   numa alimentação   mais   saudável   e equilibrada. Adicionalmente, 
pretendese que a ida ao mercado se torne num momento   de   lazer   para   famílias, amigos,   
vizinhos   aproximando   toda   a comunidade, parte de uma vasta oferta de atividades que há 
para explorar nas ruas de Benfica. A existência de um ponto referência transversal a toda a 
comunidade é muito importante ao nível coesão   social   potenciando   a integração, a 
interação, a diversidade e o combate ao isolamento urbano. A médio   e   longo   prazo   há   
efeitos potenciais   muito   positivos,   como   o aumento   de   solidariedade   e   a diminuição 
da criminalidade graças à maior integração e coesão social mas também ao maior movimento 
nas ruas de Benfica. 

 



É ponto assente que os cinco mil euros   disponibilizados   para   cada projeto   através   do   
Orçamento Participativo   2015   da   Junta   de Freguesia   de   Benfica   não   sejam suficientes 
para completar com sucesso todos os pontos propostos no presente projeto. No entanto, será 
interessante explorar   a   sua   exequibilidade   e   a possibilidade de outros financiamentos ao 
nível da Câmara de Lisboa, Estado Português   ou   Europeus,   dados   os grandes benefícios 
acima apresentados e a escalabilidade deste projeto: se funcionar (e tem tudo para funcionar) 
o   Mercado   de   Benfica   poderá representar um projeto piloto e uma referência   pioneira   
para   a   futura gestão   dos   mercados   municipais enquanto espaços de verdadeiro serviço 
público em Portugal, na Europa e no Mundo. De notar também que o presente projeto  está   
em  claro   acordo  com   o pensamento atual relativamente à forma sustentável, planeada e 
integrada como devem   ser   geridos   os   meios   urbanos modernos,   o   que   facilitará   a   
sua inclusão   em   políticas   mais abrangentes. 

 

Finalmente,   salientase   que   o contexto atual é muito propício para a implementação   deste   
projeto,   dada   a crescente   preocupação   com   a sustentabilidade e gestão inteligente dos   
meios   urbanos,   o   interesse renovado   nos   mercados   graças   à renovação da Ribeira, 
Campo de Ourique e Algés que também se verifica a nível internacional, a crescente 
preocupação com a alimentação e os produtos não processados e a popularidade atual da 
inovação e da reinvenção da cultura tradicional como é notório em diversas novas   marcas   e   
“startups”   que   têm vindo  a   surgir  nos   últimos  anos   em Portugal.   Este   contexto   
ajudará   a alavancar   o   início   deste   projeto   e maximizar o seu sucesso. 

 

A freguesia de Benfica é ideal para implementar   este   projeto   pela   sua história  um misto 
de meio urbano, rural   e   natureza   ainda   hoje   muito presente em locais como a Quinta da 
Granja ou Monsanto  mas também pela sua   população   diversa   a   todos   os níveis, 
podendo o Mercado de Benfica estabelecerse   como   um   elo   ligação comum a todos (para 
além da Junta de Freguesia de Benfica). 

 

Como nota final colocome à inteira disposição para explicações adicionais sobre algum ponto 
da presente proposta que   possa   ser   menos   claro   e   para  colaborar na sua execução de 
qualquer forma que seja considerada útil caso aceite.   Acrescento   também   que   não existe   
da   minha   parte   qualquer possível   conflito   de   interesses pessoal,   profissional   ou   
comercial neste   projeto,   sendo   o   objetivo   da presente   proposta   apenas   dar   o   meu 
contributo para a nossa comunidade. 

 

Proposta nº 49 

Proponente: Associação de Pais EB1 Jorge Barradas 

Área de Intervenção: Espaço Público / Educação 

Ao fazer um levantamento das necessidades com que a comunidade educativa da nossa escola 
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 protecção 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. 

Após alguma pesquisa de mercado, encontramos a proposta que enviamos em anexo, a qual 
consideramos dar resposta às necessidades sentidas há muito por parte da comunidade 
educativa desta escola e tem em mente o bem-estar das crianças que a frequentam. 

 

 

 


