
PROJETOS ORÇAMENTO PARTICIPATIVO BENFICA - 2016 

 

PROJETO 1 

Custo: 3000€ 

Área de intervenção: Educação 

Equipar as salas da EB 1 Escola Parque Silva Porto de J.I., 1º Ciclo e CAF/AAAF com 

computadores e impressoras. 

 

PROJETO 2 

Custo: 5000€ 

Área de intervenção: Espaço Público 

Colocação de sinalização vertical e horizontal para marcação de estacionamentos na Rua 

Augusto Costa Costinha.  

 

PROJETO 3 

Custo: 5000€ 

Área de intervenção: Espaço Público 

Reabilitação do espaço desaproveitado no beco situado no fim da Rua Cidade Cachéu para 

criação de estacionamento (na zona Mercado de Benfica) 

A 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 efetuadas 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 4 

Custo: 5000€ 

Área de intervenção: Espaço Público 

Criação de um Parque canino no Bairro do Charquinho. 

Devido ao número de animais existentes no bairro, proponho que seja construído, um parque 

canino no Bairro do Charquinho. Parque com cancela, e equipamento de treino para animais, 

bebedouro e papeleira. Com este parque, o objectivo é de sensibilizar os donos dos animais a 

utilizar esse espaço, fazendo com que a higiene dos passeios seja assegurada. Sugiro que seja 

um local acessível a todos. 

 

 

PROJETO 5 

Custo: 5000€ 

Área de intervenção: Espaço Público 

Revitalizar os espaços ajardinados junto ao antigo campo da bola, colocando alguns 

divertimentos para as crianças. 

 

 

PROJETO 6 

Custo: 5000€ 

Área de intervenção: Espaço Público 

Rebaixamento dos passeios junto às passadeiras da rotunda de Pina Manique. 

O Bairro do Calhariz tem, pela sua localização, estado isolado do resto da freguesia. Muito se 

agradece à JFBenfica por ter facilitado a ligação daquele bairro com a restante freguesia com a 

possibilidade de utilização do acesso pela Estação CP, pelas pessoas idosas e com mobilidade 

reduzida (em cadeiras de rodas, carrinhos de bebé, etc.). 

Os idosos, pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida, moradoras daquele bairro, 

também vivem junto de um excelente espaço verde: o Parque Florestal de Monsanto, ao qual, 

infelizmente, não conseguem aceder por falta de acessibilidade adaptada. Os passeios junto à 

rotunda de Pina Manique são muito altos, quer para cadeiras de rodas, carrinhos de bebé e, 

até mesmo, bicicletas, impossibilitando o usufruto daquele espaço que tanto faz pela saúde 

psicológica e física dos lisboetas. 



Ao promover o rebaixamento dos passeios junto daquelas passadeiras, a JFBenfica daria mais 

um passo na integração e inclusão social de idosos, portadores de deficiência ou pessoas com 

mobilidade reduzida. 

 

 

PROJETO 7 

Custo: 2500€ 

Área de intervenção: Cultura 

Projeto “CineBenfica” - espaço de programação regular de cinema no Auditório Carlos 

Paredes e/ou noutros equipamentos de Benfica, focado no universo de cinema de autor, 

privilegiando ligações à freguesia. Sessões acompanhadas de uma apresentação, conversa ou 

comentário de um convidado especial 

O projeto "CineBenfica" consiste num espaço de programação regular de cinema no Auditório 

Carlos Paredes e/ou noutros equipamentos que possam dotar de maior e mais diversificada 

atividade cultural a Freguesia de Benfica. O "CineBenfica" foca-se no universo de cinema de 

autor, privilegiando ligações de várias naturezas com a freguesia (por exemplo: "Cartas da 

Guerra", de Ivo M. Ferreira, que evoca o passado do ex-residente António Lobo Antunes; ou 

"Verdes Anos", de Paulo Rocha, com banda sonora de Carlos Paredes); escolhas 

cinematográficas de atuais residentes; ou ainda efemérides históricas. Cada sessão será 

acompanhada de uma apresentação, conversa ou comentário de um convidado especial. 

 

PROJETO 8 

Custo: 5000€ 

Área de intervenção: Espaço Público 

Colocação de equipamentos desportivos, como por exemplo, mesas de ping-pong de exterior 

(próprias para o espaço público) nos recreios das escolas, bem como alguns jardins da 

freguesia, com vista à promoção da saúde e estilos de vida saudável e dinamização do 

convívio intergeracional. 

 

PROJETO 9 

Custo: 5000€ 

Área de intervenção: Educação 

Reparação do pavimento do ginásio G1 da Escola Secundária José Gomes Ferreira. 

 

 

 



PROJETO 10 

Custo: 5000€ 

Área de intervenção: Educação 

Criação de rampas para cadeiras de rodas para acesso aos vários blocos da Escola Secundária 

José Gomes Ferreira 

 

PROJETO 11 

Custo: 5000€ 

Área de intervenção:  Educação 

Instalar um telheiro na EB1/J.I da Escola Arquiteto Gonçalo Ribeiro Telles, que faça a ligação 

entre o portão da escola, recreio e o edifício principal, para proteção da comunidade escolar 

no inverno, pois não existe espaço que proteja os 170 alunos nos dias de chuva. 

 

PROJETO 12 

Custo: 3500€ 

Área de intervenção (escolha uma opção): Educação 

Aquisição de equipamento para o Clube Multimédia da Escola José Gomes Ferreira (por 

exemplo LCD) 

O Agrupamento de Escolas de Benfica tem como missão proporcionar a toda a comunidade 

escolar meios e recursos que promovam o sucesso nas aprendizagens, a diversidade nas 

experiencias educativas e o crescimento para uma cidadania participativa. 

Neste contexto a Associação de Estudantes com o apoio da Direção do Agrupamento pretende 

dinamizar o Clube Multimédia do Agrupamento.  

Neste Clube serão produzidos conteúdos de divulgação televisiva de todos os acontecimentos 

desportivos, sociais, pedagógicos, projetos de alunos/turmas, visitas de estudo ... de todos os 

estabelecimentos do agrupamento.  

Será uma maneira de divulgar, participar e sensibilizar todos os intervenientes para todas as 

atividades do dia a dia do Agrupamento. 

A publicação, em modo digital, do jornal da escola "Voz Ativa" e a sua visualização é também 

um desafio a que nos propomos. 

Necessitamos para a divulgação destes conteúdos criados e produzidos pelos alunos 

participantes, neste clube, de um LCD (a partir de 66 polegadas) que possa de uma forma 

legível e visível proceder à transmissão diária das emissões. 

 

 

 



PROJETO 13 

Custo: 3500€ 

Área de intervenção: Cultura 

Aquisição de Equipamento para a futura Biblioteca Central em Benfica 

 

 

PROJETO 14 

Custo: 500€ 

Área de intervenção: Ambiente 

Aquisição de Motocultivadora para projeto “Horta da nossa Escola” da Escola José Gomes 

Ferreira 

A diversificação de estratégias, o trabalho pratico/laboratorial, o trabalho de projeto, a 

multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade são algumas formas de abordagem aos 

diferentes currículos dos diferentes anos de aprendizagem no domínio da biologia na nossa 

escola. 

Nesta perspetiva um dos nossos projetos é a "Horta da nossa Escola" e desenvolve-se com as 

turmas do ensino secundário e que têm biologia no seu currículo e tem o seu espaço nos 

terrenos que circundam os edifícios da nossa escola. 

O projeto Horta da nossa Escola visa os seguintes objetivos: 

• Fomentar a prática da horticultura biológica como modo de produção sustentável; 

• Fomentar a aprendizagem da horticultura, inserida em atividades letivas, mediante a 

articulação com os curriculos lecionados na biologia nos diferentes anos de escolaridade; 

• Incentivar hábitos de alimentação saudáveis, com recurso a práticas ambientalmente 

adequadas; 

• Promover ações de sensibilização e fomentar a realização de atividades pedagógicas com os 

Enc. de Educação; 

• Sensibilizar e educar a para a defesa e respeito pelo ambiente. 

• Potenciar uma melhor gestão dos resíduos domésticos, nomeadamente através da 

promoção da compostagem; 

• Valorizar o espírito de equipa e interajuda na realização das tarefas. 

Uma das nossas dificuldades é preparação do terreno para as nossas culturas hortícolas, pois 

para além de necessitarmos de áreas com alguma dimensão não dispomos de meios 

mecânicos que nos facilitem/agilizem essa tarefa. 

Para tal necessitamos de uma motocultivadora para ajudar na preparação do terreno a fim de 

que nos inícios dos anos lectivos (entre outras alturas do ano) os espaços estivessem 

preparados para as actividades a desenvolver pelos diferentes grupos-turma. 



O desenvolvimento do nosso projecto com esta ajuda poderia ter uma dimensão mais 

expressiva e uma maior diversidade de actividades nas diferentes alturas do ano agrícola. 

 

PROJETO 15 

Custo: 5000€ 

Área de intervenção (escolha uma opção): Espaço Público 

Criação de um Parque Canino na Quinta da Granja 

Venho apresentar a nossa proposta para Orçamento Participativo que consiste na criação de 

um Parque Canino na zona do relvado da Quinta da Granja (entre o Parque Infantil e as 

Hortas, à esquerda do caminho, naquela zona de relva menos frequentada) que permitirá que 

os cães possam brincar e correr, sem incomodar os outros utentes do Parque. 

A zona da Quinta da Granja é um excelente espaço de convívio e interacção entre os 

habitantes de Benfica, por isso mesmo (e com um crescente número de cães na zona) 

gostaríamos muito de vos solicitar um espaço vedado onde pudéssemos soltar os cães em 

segurança. 

Acreditamos ser um projeto bastante útil e viável e que não necessitaria de um grande esforço 

orçamental pois bastaria: 

- uma rede de malha aberta de 1,2m de altura, num espaço com cerca de 50x50m, (a 

colocação de estacas de madeira pode ser visualmente mais bonita, mas parece-nos bem mais 

dispendiosa de fazer e manter, além de que isola um espaço que se quer amplo e em 

continuidade com toda a envolvente de paisagem da Quinta da Granja), 

- um portão duplo com trinco, 

- aproveitar o sistema de rega para fazer um ponto de água, 

- aproveitar o sistema de iluminação para fazer uma puxada para um candeeiro, 

- um ou dois bancos de jardim para o convívio dos donos, 

- uma papeleira para se deitar os sacos com os dejectos. 

 

PROJETO 16 

Custo: 1500€ 

Área de intervenção: Ambiente 

Melhorias no abrigo criado pela junta de freguesia para a colónia de gatos CER do Parque 

Silva Porto (Mata de Benfica): Cimentar o solo na zona do abrigo onde se encontram os 

dormitórios dos gatos, para não entrar ali água; Colocação de um telhado no topo de toda a 

vedação (de modo a que as pavoas não entrem no abrigo para comer a ração dos gatos); 

Retirar a placa identificativa da colónia ali existente (com o intuito de diminuir o número de 

abandonos de cães e de gatos no local). 

 



PROJETO 17 

Custo: 5000€ 

Área de intervenção: Educação 

Reabilitação das instalações sanitárias/wc da Escola Básica Jorge Barradas. 

Espaço tem-se degradado e não apresenta condições adequadas de funcionalidade e higiene. 

Não necessita de uma intervenção de fundo, mas deve considerar-se arranjo/substituição de: 

torneiras, portas e sanitários 

 

PROJETO 18 

Custo: 5000€ 

Área de intervenção: Educação 

Reabilitação da sala de aula da turma 4º 3ª na Escola Básica Jorge Barradas.  

A intervenção fundamental que a sala exige tem que ver com a climatização e iluminação: 

estores, cortinas, lâmpadas e candeeiros 

 

PROJETO 19 

Custo: 5000€ 

Área de intervenção: Educação 

Melhoramento e possíveis equipamentos lúdico pedagógicas para o recreio do jardim de 

infância da escola Pedro de Santarém. 

 

PROJETO 20 

Custo: 2500€ 

Área de intervenção: Espaço Público 

Colocação de sinalética identificativa da localização da Associação de Moradores do Bairro 

das Pedralvas e colocação de placards para informações sobre as atividades desenvolvidas 

no bairro. 

 

PROJETO 21 

Custo: 5000€ 

Área de intervenção: Educação 

Equipar as salas de aulas da Escola Parque Silva Porto com computadores e mesas móveis e 

instalar Quadros Interativos e materiais didáticos adaptados nas salas destinadas aos alunos 

surdos. 



 

PROJETO 22 

Custo: 5000€ 

Área de intervenção: Educação 

Substituição de parte do mobiliário escolar (cadeiras) nas 12 salas de aula na Escola EB1 

Jorge Barradas devido ao seu elevado estado de deterioração. 

Propomos, pois, a aquisição de cadeiras novas de polipropileno multicoloridas com a medida 

adequada às faixas etárias dos alunos que frequentam a escola: 30 cadeiras x 12 salas= 360 

cadeiras. 

 

PROJETO 23 

Custo: 5000€ 

Área de intervenção: Educação 

Substituição dos cortinados nas salas de aula da escola EB1 Jorge Barradas, por forma a 

permitir que os alunos tenham a iluminação adequada ao trabalho realizar em aula e 

simultaneamente que todos os alunos tenham a visibilidade necessária para o quadro, sem 

reflexos que prejudiquem o seu trabalho.  

Propõe-se a aquisição de estores de lâminas de PVc de 37mm de altura, equipado com todos 

os seus acessórios (eixo, roldana, dita e recolhedor) de acordo com EN 13659 a 19,98 euros o 

m2. 

 

PROJETO 24 

Custo: 5000€ 

Área de intervenção: Educação 

Aquisição de material de apoio ao projeto Sabistória a funcionar na Escola Superior de 

Educação de Lisboa. Numa nova etapa, o projeto pretende assumir mais uma vertente, que é 

a de potenciar o desenvolvimento linguístico das crianças.  

O projeto Sabistória foi implementado em outubro de 2015, na Escola Superior de Educação 

de Lisboa. Desde essa altura, foram dinamizadas várias sessões mensais em que o principal 

objetivo foi proporcionar, a bebés e crianças, um contacto mais próximo com o livro e a 

leitura. Neste âmbito, a família assume, também, um papel primordial. Os pais também ficam 

a conhecer livros infantis, com temáticas diversificadas, que podem utilizar posteriormente. 

Em articulação com os serviços da Junta de Benfica, mais de uma centena de crianças visitaram 

a ESELx, a sua biblioteca, e tiveram a oportunidade de ouvir histórias, num contexto 

amplamente enriquecedor. Portanto, disto se depreende que o projeto está a ter impacto e 

está a ser bastante divulgado. 



Também as alunas e dinamizadoras do projeto adquiriram uma experiência que será 

fundamental na sua ação enquanto futuras educadoras e professoras. 

Numa nova etapa, o projeto pretende assumir mais uma vertente, que é a de potenciar o 

desenvolvimento linguístico das crianças. Assim, seria fulcral adquirir-se: 

• títulos mais recentes, quer em papel, quer em áudio 

• programas informáticos que potenciam o desenvolvimento da linguagem 

• materiais diversos que permitam a construção de recursos (cartolinas, canetas, tecidos, etc.) 

Pelo facto de a freguesia de Benfica continuar sem uma biblioteca e pela reconhecida 

necessidade de despertar a comunidade para a importância de um contacto precoce com os 

livros e com a leitura, acredita-se que é de todo interesse a viabilização desta proposta. Não 

tendo um alto valor de manutenção e sendo de interesse público, fará todo o sentido a sua 

concretização. 

 

PROJETO 25 

Custo: 5000€ 

Área de intervenção: Educação 

Colocação de Cacifos na E. B. 123 Pedro de Santarém 

Os EE dos alunos desta escola manifestam-se pedindo cacifos para os alunos, principalmente 

das turmas que não se consegue atribuir uma sala residente, e andam o dia todo a trocar de 

sala com as mochilas bastante pesadas nas costas. 

Como o orçamento do agrupamento não permite tal investimento, e nem o da AP, 

gostaríamos de vos apresentar este projeto de equipar a escola com o número maior possível 

de cacifos para evitar dias inteiros com pesos acima do permitido nas costas dos alunos. 

 

PROJETO 26 

Custo: 5000€ 

Área de intervenção Área de intervenção: Cultura 

 “Arquivo de Benfica” - dinamizar o “Arquivo Histórico da Junta de Freguesia de Benfica” 

“Arquivo de Benfica” é uma proposta cultural de elevado interesse público, particularmente 

para a população de Benfica. De forma mais completa, a proposta consiste em dinamizar o 

“Arquivo Histórico da Junta de Freguesia de Benfica”, acção que carece previamente da 

organização e inventário da documentação mais antiga. É importante para a Freguesia 

dinamizar o sua história e património, o que promove a cooperação e dinamização entre 

habitantes e a junta. Esta é pois uma proposta com intervenção na área da Cultura, com 

elevado valor histórico, patrimonial e social, pois é aberta a toda a população.  

É sabido que a administração local visa concretizar os interesses colectivos da população 

residente num determinado território. Ao longo dos últimos séculos, os municípios e as 



freguesias têm criado identidades próprias que advêm da sua história e património específicos. 

Os arquivos, além da finalidade de servir a administração local nas suas múltiplas vertentes, 

possuem uma missão de servir à História: são uma fonte de pesquisa fundamental, fornecendo 

informações e documentos para escrever a história política, social ou económica de um 

território. A população de Benfica, sendo uma freguesia activa e com jovens, também possui 

muita gente mais idosa. Geralmente, pela sua vivência e memórias, são os habitantes que mais 

procuram as questões d a história e do património. No entanto, na generalidade das 3092 

freguesias actuais, a documentação está dispersa e desorganizada, transitou entre diversas 

pessoas e edifícios, e o número de freguesias que possuem inventário ainda é muito reduzido.  

Benfica pode ser um exemplo, para a cidade de Lisboa e para as freguesias a nível nacional. Na 

área da cultura, particularmente no património e na história, os arquivos podem potenciar a 

cooperação entre diferentes actores. Entre eles, o “Arquivo de Benfica” e os habitantes, as 

associações e empresas da freguesia, o arquivo municipal e os centros documentais, as 

bibliotecas e os museus, entre outros. 

O objectivo é a recuperação, organização, inventário e divulgação do acervo documental mais 

antigo da Junta de Freguesia. A realização de um inventário é a ferramenta fundamental para a 

pesquisa por parte da população. A Junta de Freguesia de Benfica terá certamente 

documentarão desde meados do século XIX, desde as juntas de paróquia. Ou pelo menos terá 

após 1916, data de criação das “juntas de freguesia”. Seria de todo o interesse inventariar o 

acervo até 1974 (Revolução de Abril) ou mesmo 1985 (Adesão à CEE). Além do fundo da junta 

de freguesia, a junta de freguesia poderá ter documentos relativos a: confrarias religiosas e 

fábrica da igreja da paróquia de Benfica até meados do século XIX; comissões formadas pela 

população , tais como administrativas, de abastecimento, de recenseamento escolar, de 

recenseamento eleitoral, de festas, entre outras ao longo do século XX; regedoria da freguesia 

até à sua extinção em 1976; posto do registo civil; comerciantes; famílias; Etc. 

Um arquivo organizado reúne as condições para a “abertura” à população, com a existência de 

inventário, de libreto do projecto, de folheto e cartaz informativo. Deve criado um logótipo 

para conferir uma imagem corporativa ao “Arquivo de Benfica”, bem como criar índices 

onomásticos para complementar o inventário. Para acompanhar a era digital, deve-se fazer o 

registo fotográfico em suporte digital da documentação, ou pelo menos uma selecção das 

páginas com factos interessantes. Também é fundamental a difusão através da internet do 

inventário e dos documentos em formato digital, devendo ser criada uma “caixa” própria na 

página Web na junta, com informações, regulamentos, etc. 

No futuro, a proposta “Arquivo de Benfica” pode (deve) ser alargada a recolha de fundos 

documentais de instituições, empresas, comerciantes, famílias e habitantes. O objectivo é 

formar uma entidade de relevo, referência nacional no que aos arquivos históricos da 

administração local diz respeito, com múltiplos fundos que se possam relaciona entre si, 

enriquecendo o conhecimento da história local. 

O arquivo tem como objectivo a dinamização do seu património documental para cativar o 

interesse dos habitantes pela história e pelo património da freguesia de Benfica. Prevê-se a 

divulgação mensal de documentos relativos a personalidades, locais e acontecimentos 

relevantes para a freguesia, sendo posteriormente reunidos num boletim anual.  

A proposta, se assim for o entendimento político da junta, pode gerar receitas: nas cópias em 

papel e digitalização de documentos, fotografias, etc. A publicação de livros ou revistas para 

venda poderia ser também uma fonte de receitas. A organização de eventos e encontros 



relacionados com a história de Benfica é outra possibilidade. A promoção de um prémio anual 

por trabalhos de história sobre a freguesia é um evento a considerar. 

Os custo de 5000€ poderia ser repartido entre: 3000€ pagamento por organização e 

inventário; 1000€ para material informativo, inventário e panfletos em papel; 1000€ em 

mobiliário mais adequado, caso seja necessário; Se não for necessário, o mesmo montante 

poderia ser destinado a um concurso de história da freguesia, que tivesse o arquivo como uma 

das fontes centrais de informação. 

Concluindo, o arquivo histórico da Freguesia de Benfica pretende ser um arquivo vivo e aberto 

aos habitantes da freguesia, na sede da junta e na internet. A proposta procura fomentar a 

cooperação entre o arquivo e cidadãos e entidades, para a valorização do património 

documental. A divulgação das histórias contidas no arquivo contribuirá para a dinamização de 

eventos, desenvolvendo a freguesia. 

A proposta “Arquivo de Benfica” além de elevado interesse público, abrange toda a Freguesia 

de Benfica e versa sobre matérias de competência da Junta de Freguesia de Benfica. O valor 

global da proposta não ultrapassa os €5.000,00, tem valor de manutenção nulo e não contém 

interesses comerciais ou empresariais. 

 

PROJETO 27 

Custo: 5000€ 

Área de intervenção Área de intervenção: Espaço Público 

Colocação de duas máquinas de fitness para Parque Fitness Calhariz, de um toldo para 

Parque Infantil e de um equipamento para Dejetos Caninos 

 

 


