
PROPOSTAS ORÇAMENTO PARTICIPATIVO BENFICA 2016 

 

PROPOSTA 1 

Proponente: Manuel Ferreira dos Santos 

Área de intervenção: Espaço Público 

Instalação de uma pista ciclável e pedonável entre a estação de Comboios da 

CP/Infraestruturas de Portugal e o Parque de Campismo. Deverá ter ligação à via ciclável 

existente ao lado da Radial de Benfica/Prolongamento do IC19. 

Deverá ter um traçado suave e seguro, quer para as pessoas que circulam na via ciclável e 

pedonável, quer para as vias e localidades que atravessa (Bairro da Boavista/Rotunda do Pina 

Manique/Estrada da circunvalação ao lado da CRIL, etc.) 

O comprimento total será da ordem de 2km e poderá ser utilizada como lazer, como acesso ao 

Parque de Campismo e mesmo até à zona comercial (Decathlon, IKEA, etc.), além a da ligação 

à Amadora (Alfragide/Zambujal) por via já existente com passagem superior sobre a CRIL. 

 

PROPOSTA 2 

Proponente: Rui Miguel Simão 

Área de intervenção: Espaço Público 

FUNDAMENTAÇÃO DA PROPOSTA 

Vem o impetrante Rui Miguel Esteves Simão, residente na Av. Gomes Pereira da freguesia de 

Benfica, propor a ampliação da capacidade de parqueamento automóvel desta artéria o que 

pode ser feito a baixo custo e sem prejuízo para o equilíbrio urbanístico do local. O que faz 

considerando ser fundamental a reorganização do espaço disponível de forma a permitir uma 

melhor e mais adequada gestão urbanística que beneficie não só os moradores e comerciantes 

como os demais transeuntes da Av. Gomes Pereira. 

A proposta tem sucintamente por base os seguintes elementos factuais: 

1. A largura dos passeios pedonais na Av. Gomes Pereira pedonais desde o cruzamento com R. 

Venezuela até à zona onde se situam instalações da Junta de Freguesia de Benfica é de cerca 

de 6 metros de cada lado da estrada; 

2. Cerca de 3 vezes mais do que se verifica a partir da zona das instalações da Junta de 

Freguesia onde os passeios, sendo perfeitamente ajustados à passagem de transeuntes têm 

cerca de 2 metros de largura; 

3. Um ligeiro encurtamento da largura dos passeios (de apenas um metro e meio) desde o 

cruzamento da R. Venezuela até à zona onde se situa a Junta de Freguesia de Benfica, 

permitiria desde logo a criação de vários lugares de estacionamento em espinha o que em 

muito valorizaria o espaço disponível, tendo em conta a actual dimensão dos passeios e a 

escassez de parqueamentos disponíveis; 



4. É evidente a escassez de alternativas para os moradores e visitantes do comércio desta 

Avenida contrastando a falta de estacionamento com a desmedida dimensão dos passeios 

pedonais; 

5. Tal situação apenas prejudica os moradores, o comércio, o trânsito e o urbanismo nesta 

artéria tão importante da Freguesia de Benfica; 

6. Ademais junto ao número 47, e por escassos metros, existe já uma solução semelhante à 

ora proposta, que se revela perfeitamente ajustada às necessidades de todos os utilizadores 

desta via; 

7. Nesse local, o encurtamento de apenas cerca de um metro de passeio, criou a possibilidade 

de vários lugares de aparcamento automóvel mantendo os passeios uma largura considerável 

e certamente superior à media dos demais; 

8. Está há muito identificada a necessidade de criação de espaços para estacionamento para 

moradores nas ruas de Lisboa, sendo que na maior parte dos casos o espaço disponível é 

demasiado exíguo para que possa ser promovida uma reorganização desta natureza; 

7. Afortunadamente na artéria em apreço existe espaço suficiente para que seja efectuada a 

operação urbanística proposta o que resultará numa clara melhoria das condições dos 

moradores sem qualquer prejuízo para a circulação pedonal; 

10. Em várias freguesias de Lisboa decorrem precisamente neste momento obras com o 

objectivo semelhante ao ora proposto; 

 

PROPOSTA 

Atendendo ao supra exposto e por se mostrar essencial a requalificação da Av. Gomes 

Pereira, dotando-a de mais e melhores valências e potenciando o espaço existente para 

benefício de todos os seus utentes, o impetrante desde já requer a V. Exa. se digne apreciar a 

proposta de criação de espaços para estacionamento em espinha na Av. Gomes Pereira, em 

especial nos locais em que a actual dimensão dos passeios pedonais o permita. 

 

O impacto orçamental da presente proposta estima-se em 4.000,00 € (quatro mil euros) e visa 

corresponder às necessidades da freguesia através deste mecanismo de democracia 

participativa.  

Cumprindo todos os requisitos do Orçamento Participativo de 2016 - Benfica, deverá a 

presente proposta ser admitida e apresentada à votação. 

 

PROPOSTA 3 

Proponente: Patrícia Isabel Serras Gomes 

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. 



 

PROPOSTA 4 

Proponente: António José Simões Dias 

Área de intervenção: Espaço Público 

Estacionamento. 

Pintura no pavimento de lugares de estacionamento em "espinha" na Rua Comandante 

Augusto Cardoso. 

A falta de estacionamento nesta via leva a muitos veículos em cima do passeio dificultando a 

circulação de peões, com esta simples alteração será quase duplicado o numero de 

estacionamentos. 

A Rua Comandante Augusto Cardoso é uma via de sentido único e serve quase em exclusivo os 

seus moradores, sendo feita esta alteração metade da via fica disponível para a circulação. 

 

PROPOSTA 5 

Proponente: Pedro Manuel Rodrigues Alves 

Área de intervenção: Desporto e Juventude 

Construção de parque infantil e jardim na zona da Rua André Resende. 

 

PROPOSTA 6 

Proponente: Alexandra de Jesus Alves da Costa Felga 

Área de intervenção: Espaço Público 

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

Augusto Costa Costinha. 

 

PROPOSTA 7 

Proponente: Setélo da Costa Isidoro 

Área de intervenção: Espaço Público 

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

criação de estacionamento 

Venho por este meio enviar uma proposta no âmbito do Orçamento Participativo. 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. 

 

PROPOSTA 8 

Proponente: Tiago Santos Coelho Pessoa e Costa 

Área de intervenção: Espaço Público 

Colocação de passadeiras com lombas na Rua da Casquilha, dado o excesso de velocidade 

com que os veículos passam na referida, a qualquer hora do dia ou da noite. 

Trata-se de uma reta em zona residencial, em que o excesso de velocidade pode, a qualquer 

momento, resultar num acidente grave. 

 

PROPOSTA 9 

Proponente: Carlos António Caeiro Vargas 

Área de intervenção: Espaço Público 

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. 

 

PROPOSTA 10 

Proponente: Joaquim Taveira ferrada 

Área de intervenção: Espaço Público 



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

divertimentos para as crianças. A mata de Benfica não é suficiente. 

 

PROPOSTA 11 

Proponente: David Faneca 

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. 

 

PROPOSTA 12 

Proponente: Jorge Augusto lopes do carmo 

Área de intervenção: Espaço Público 

Proponho que a minha rua a Calçada do Tojal tenha só um sentido de transito, fácil de 

perceber a razão. 

 

PROPOSTA 13 

Proponente: Rute Barbedo 

Área de intervenção: Cultura 

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



 

 

PROPOSTA 14 

Proponente: André Moura Valentim 

Área de intervenção: Espaço Público 

Aproveitando os recreios das escolas, bem como alguns jardins da freguesia e com vista à 

promoção da saúde e estilos de vida saudável e dinamização do convívio intergeracional, 

proponho a colocação de equipamentos desportivos, como por exemplo, mesas de ping-

pong de exterior (próprias para o espaço público) 

 

PROPOSTA 15 

Proponente: Associação de Pais Escola Secundária José Gomes Ferreira 

Área de intervenção: Educação 

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

 

PROPOSTA 16 

Proponente:  Associação de Pais da ESJGF 

Área de intervenção: Educação 

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

José Gomes Ferreira 

 

PROPOSTA 17 

Proponente: Associação de Pais EB1/JI Arquitecto Gonçalo Ribeiro Telles 

Área de intervenção: Educação 

Instalar um telheiro na EB1/J.I da Escola Arquitecto 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. 

 

PROPOSTA 18 

Proponente: ASSOCIAÇÃO de ESTUDANTES da E S José Gomes Ferreira 

Área de intervenção (escolha uma opção) * Educação 

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. 

 

PROPOSTA 19 

Proponente: Carlos Vargas 

Área de intervenção: Cultura 

Aquisição de Equipamento para a futura Biblioteca Central em Benfica 

Sugiro que seja criada uma Biblioteca Central em Benfica, para dar apoio às atividades relativas 

à literacia e educação. É cada vez mais urgente existir este espaço central que servirá de apoio 

às diversas escolas existentes na freguesia, como espaço público para o conhecimento, 

dinamizando atividades socioculturais, gerindo atividades como book crossing e outras. 

Uma biblioteca não é somente um depósito de livros, podendo ser de grande importância no 

desenvolvimento social-económico-cultural-individual residente desta Freguesia. 

Adianto que residem em Benfica também técnicos bibliotecários. 

 

PROPOSTA 20 

Proponente: Professores de Biologia e Geologia da Escola Secundária José Gomes Ferreira 

Área de intervenção: Ambiente 

Motocultivadora para projeto “Horta da nossa Escola” 

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. 

 

PROPOSTA 21 

Proponente: Ana Fonseca 

Área de intervenção (escolha uma opção) * Espaço Público 

Proposta para Orçamento Participativo "Parque Canino na Quinta da Granja" 

Eu, Ana Fonseca, proponente em nome do grupo Patudos de Benfica, 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 projecto 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. 

 

PROSPOSTA 22 

Proponente: Alexandra Sofia Azinhais Carril Carvalho 

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) 

Como é sabido, ao longo dos anos, sempre existiram diversos gatos na Mata de Benfica.  

Em Outubro/2012, esta colónia foi legalizada ao abrigo do Programa Captura, Esterilização e 

Recolocação (CER) da Casa dos Animais de Lisboa da CML (o que implicava que os animais 

fossem esterilizados, desparasitados e devidamente alimentados).  

Em Março/Abril de 2014, foi solicitado pela Junta de Freguesia que os dois abrigos existentes 

junto ao portão principal da Mata fossem deslocalizados para um espaço sugerido pelo 

Executivo, uma vez que, de acordo com a informação transmitida, se iriam iniciar trabalhos de 

reparação do gradeamento da Mata.  

O abrigo para os gatos foi, então, colocado no local indicado pela Junta, tendo sido seguidas 

algumas das sugestões dos cuidadores da colónia (os quais se mantiveram sempre reticentes 

quanto a esta mudança).  

Há um ano que este abrigo é mantido único e exclusivamente por 2 pessoas (que alimentam, 

desparasitam e vacinam os gatos a seus próprios custos). Tendo o abrigo sido melhorado (ao 

nível da colocação de casotas para pernoita) porque, manifestamente, não possui as condições 

adequadas para o efeito.  

Paralelamente, a colocação de uma placa identificativa do local na vedação do abrigo tem 

contribuído muito, desde Abril de 2014, para o consequente aumento do número abandono 

de animais na Mata, muito perto do referido abrigo. 

Note-se que, só no ano 2014, foram abandonados 5 animais (4 cães e 1 gato) junto ao abrigo – 

apenas dos casos que conhecemos e acompanhámos (fora os restantes).  

E, em 2015, mais 4 animais (3 cães e 1 gata).  

Em Janeiro/Fevereiro de 2015, foi solicitado em reunião com a Senhora Presidente da Junta 

que fosse cimentada a zona do abrigo onde se encontram os dormitórios dos gatos, para não 

entrar ali água. Como a situação se perpetuou, a 16/12/15, em Assembleia de Freguesia de 



Benfica voltámos a solicitar intervenção no abrigo da colónia… Até hoje continua tudo na 

mesma.  

Face ao exposto anteriormente, permito-me apresentar ao Orçamento Participativo de Benfica 

o presente projecto, que visa a melhoria do abrigo da colónia de gatos CER do Parque Silva 

Porto (Mata de Benfica): 

- Cimentar o solo na zona que referi acima;  

- 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). 

 

PROPOSTA 23 

Proponente: Alexandra Sofia Azinhais Carril Carvalho 

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) 

Em Janeiro/Fevereiro de 2015, foi solicitado em reunião com a Senhora Presidente da Junta 

que fosse cimentada a zona do abrigo onde se encontram os dormitórios dos gatos, para não 

entrar ali água. Como a situação se perpetuou, a 16/12/15, em Assembleia de Freguesia de 

Benfica voltámos a solicitar intervenção no abrigo da colónia… Até hoje continua tudo na 

mesma.  

Face ao exposto anteriormente, permito-me apresentar ao Orçamento Participativo de Benfica 

o presente projecto, que visa a melhoria do abrigo da 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). 

 

PROPOSTA 24 

Proponente:  Henrique Matos 

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 

 

PROPOSTA 25 

Proponente: Henrique Matos 

Área de intervenção: Educação 

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

Esta turma termina o seu percurso na Jorge Barradas e deverá seguir o rumo para outra escola 

no final deste ano lectivo, pelo que a intervenção irá beneficiar alunos que entrem para o 

primeiro ano em 2017/2018.  

No entanto, enquanto pais, gostaríamos de ajudar na recuperação da sala, ainda que os 

beneficiários venham a ser outros meninos e meninas. 

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

- estores  

- cortinas  

- lampadas e candeeiros 

Os pais contam este ano lectivo juntar-se para pintarem a sala 

 

PROPOSTA 26 

Proponente: Carla Barata 

Área de intervenção: Educação 

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

infância da escola Pedro de Santarém. 

 

PROPOSTA 27 

Proponente:  Associação de Moradores do Bairro das Pedralvas 

Área de intervenção: Espaço Público 

Colocação de sinalética identificativa da localização da Associação e colocação de placards 

para informações sobre as actividades desenvolvidas pela Associação 

 

PROPOSTA 28 

Proponente: CÁTIA BARROS FERREIRA 

Área de intervenção: Educação 



Equipar as salas de aulas dos alunos surdos da Escola Parque Silva Porto com Quadros 

Interativos, Computadores e Materiais didáticos adaptados 

Na qualidade de Encarregado de Educação, de um aluno surdo, e em representação dos pais 

dos alunos surdos que frequentam o estabelecimento de Ensino, Escola Básica Parque Silva 

Porto, escola de referencia para o ensino bilingue de alunos surdos, apresento a nossa 

candidatura individual, para aquisição de: 

1. Quadros interativos 

2. Computadores 

3. Materiais didáticos adaptados para as salas de aula, dos alunos surdos.  

A nossa proposta, foi elaborada com base na análise dos seguintes aspetos que passamos a 

citar 

APRENDIZAGEM DOS ALUNOS SURDOS 

A criança surda, não ouve, constrói o seu conhecimento cognitivo em função de um processo 

de aprendizagem baseado, apenas, nos 3 sentidos (tacto, olfacto e visão) onde o estimulo 

visual assume o papel de maior importância, ou seja, aprendem pela sua memória visual. 

Desta forma, os recursos solicitados são imprescindíveis, na sua educação e aprendizagem, 

pela aquisição de competências futuras, quer ao nível da comunicação, da cultura de 

aprendizagem e da aquisição da língua, LGP, Língua Gestual Portuguesa, a primeira língua dos 

surdos. Nesta medida, a acessibilidade às Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC), 

através da utilização, em sala de aula de quadros interativos e computadores, 

especificamente, são recursos prioritários para o estímulo, e enriquecimento das capacidades 

cognitivas e promovem o desenvolvimento precoce de competências.  

Os métodos de ensino de uma criança surda, podem ser diversos mediante as características 

da criança, daí terem de ser adaptadas às necessidades educativas individuais de cada uma 

delas. Este processo de aprendizagem, é moroso e trabalhoso. 

A LEI E O ENSINO BILINGUE DE SURDOS 

O ensino de alunos surdos prevê a adequação do processo de ensino e de aprendizagem 

através de medidas educativas, nomeadamente as tecnologias de apoio previstas no Decreto-

Lei n.º3/2008, no n.º 1 e n.º 2 alínea f) do artigo 16º , do presente diploma, e depois de termos 

confrontado que na realidade, as salas dos alunos surdos do estabelecimento de ensino 

referido em epígrafe, não estão apetrechadas com equipamento essencial às necessidades 

especificas da população surda, conforme invoca o n.º23 e n.º 24, do artigo 23.º do referido 

diploma. 

Desta forma, e conforme o n.º 24 do artigo 23.º do Decreto-lei 3/2008, consideram-se 

equipamentos essenciais ao nível da escola e da sala de aula os seguintes: computadores com 

câmaras, programas para tratamento de imagem e filmes, impressora e scanner; televisor e 

vídeo, câmara e máquinas fotográficas digitais, retroprojector, projector multimédia, quadro 

interativo, sinalizadores luminosos de todos os os sinais sonoros, telefone com serviço de 

mensagens curtas (sms), sistema de vídeo-conferência, software educativo, dicionários e livros 

de apoio ao ensino e aprendizagem em LGP, ao desenvolvimento da LGP e sobre a cultura da 



comunidade surda, disponibilizados em diferentes formatos; material e equipamentos 

específicos para a intervenção da fala. 

Sendo que os materiais didáticos adaptados, muito utilizados pelos professores de ensino 

especial, são também considerados tecnologias de apoio, conforme o especificado no link: 

http://www.dge.mec.pt/perguntas-sobre-o-dl-no-32008-7-janeiro, que esclarece a definição 

de Tecnologias de Apoio como “.... consideram-se todos os dispositivos facilitadores, incluindo 

equipamentos e materiais pedagógicos adaptados ou especialmente concebidos para 

melhorar a funcionalidade dos alunos e facilitar a sua aprendizagem e autonomia....” 

SOCIEDADE INCLUSIVA 

Por este motivo consideramos que não estão implementadas o conjunto de medidas que 

visam facilitar a integração e inclusão das crianças com necessidades educativas especiais, não 

lhes sendo conferida a devida prioridade e importância, e negligenciando o acesso de pleno 

direito aos recursos descritos na LEI que lhes permita no futuro garantir um melhor 

desempenho na sociedade em que estão inseridos.  

RESPONSABILIDADE SOCIAL 

No SEC. XXI, os recursos tecnológicos assumem um papel importante na aprendizagem de 

qualquer criança, enquanto uma ferramenta de trabalho facilitadora, quer para os alunos 

ouvintes, quer em especial para os alunos surdos. 

A linguagem, a comunicação e a cultura, são áreas chaves de referenciais de competência quer 

para o ensino básico quer para o ensino secundário, e desta forma, há que reunir esforços para 

que cada vez mais, os recursos de aprendizagem sejam mais e melhores, no apoio à 

aprendizagem das crianças e jovens ouvintes e surdos. 

Desta forma, apelamos à Responsabilidade Social de todos, para ajudar e participar na votação 

deste projeto, para que as crianças surdas, tenham o direito e acesso às tecnologias de Apoio, 

evidenciadas, nomeadamente aquelas que propomos: 

• Quadros interativos 

• Computadores  

• Materiais didáticos adaptados 

A previsão de custos está orçamentada no valor de 5000,00 € (com IVA incluído), 

nomeadamente: 

- 4 Quadros Interativos com caneta e software – no valor de 3 575,28 € (com IVA incluído) 

- 3 computadores com licenças de Windows e Office – no valor de 1 200,00 € (com IVA 

incluído) 

- Despesas para adaptação de materiais didáticos – no valor de 224,72 € (com IVA incluído). 

Os orçamentos estão efetuados, e serão disponibilizados à Junta de Freguesia de Benfica, caso 

sejam solicitados. 

Concluindo, os recursos afetos a este projeto, são imprescindíveis no ensino e aprendizagem 

da população surda, são do interesse público, uma vez que estamos a formar crianças surdas, 

os futuros adultos da sociedade do amanhã, uma sociedade inclusiva; é referente ao espaço 



geográfico da Junta de Freguesia de Benfica, e não carecem de manutenção, excepto os 

computadores, que poderá ser assegurada pelos próprios Pais. 

Agradecemos, antecipadamente, toda a vossa a atenção e colaboração! 

A representante dos Pais, 

Cátia Barros Ferreira 

 

PROPOSTA 29 

Proponente: Associação de Pais da EB1 Jorge Barradas 

Área de intervenção: Educação 

Substituição de parte do mobiliário escolar (cadeiras) nas 12 salas de aula devido ao seu 

elevado estado de deterioração, havendo situações de roupas estragadas devido a esta 

situação e podendo alguém magoar-se por causa do estado de degradação já referido. 

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. 

De acordo com as nossas pesquisas, o valor desta proposta poderá ser de 4.860,00 euros, já 

com IVA incluído; contudo, é possível conseguir um valor mais baixo e obter um desconto de 

35% na encomenda, como verificámos numa empresa por nós contactada. 

 

PROPOSTA 30 

Proponente: Associação de Pais EB1 Jorge Barradas 

Área de intervenção: Educação 

Este projeto tem como objetivo a 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.  

Ao mesmo tempo temos a preocupação que o material seja durável e resistente ao tempo e 

uso. 

Assim, pesquisamos e encontramos o estore 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. 

 

PROPOSTA 31 

Proponente: Hugo Manuel Milheiro Martins Diogo 

Área de intervenção: Espaço Público 



Desenvolver um concept book e plano de negócios sustentável para a requalificação dos 

terrenos do antigo Laboratório Nacional de Investigação Veterinária, englobando as 

diferentes propostas da Junta de Freguesia para essa área e envolvente, aplicando uma visão 

global e de longo prazo. 

Este projeto surge pela constatação da existência deste terreno subutilizado, mas de elevado 

potencial, no coração de Benfica. Existem outras parcelas de terreno em Benfica a precisarem 

de intervenção que vão beneficiar diretamente pela regeneração deste terreno, que vai 

dinamizar Benfica a curto prazo, trazendo viabilidade à reabilitação urbana da freguesia no 

longo prazo. 

Tem-se assim a possibilidade de afirmar Benfica como o novo melhor bairro de Lisboa para 

viver, conciliando a essência e história do bairro com uma nova zona moderna, permitindo 

melhorar a qualidade de vida da população residente e fixar novas famílias. 

Proponho o desenvolvimento do conceito deste projeto sustentável para a freguesia de 

Benfica sobre três pilares: social, ambiental e económico. 

Social no sentido de promover a regeneração urbana da freguesia e o convite ao investimento 

privado, gerando emprego, novas oportunidades de negócio e levando a sua população a 

utilizar e viver este novo espaço urbano acessível a todos. 

Ambiental, pois o projeto envolverá um conjunto considerável de espaços verdes e de lazer 

amplos onde hoje existem edificações devolutas. 

Económico, pois a execução integral do projeto paga-se a si próprio, garantindo anualmente o 

rendimento necessário para a manutenção deste novo espaço urbano, reduzindo-se o 

investimento público ao mínimo essencial para a conclusão do projeto com sucesso. 

Este “dossier de investimento” do projeto será estruturado tendo por base as políticas, 

programas e medidas de desenvolvimento local em vigor. O dossier servirá de base para a 

efetiva implementação do projeto após análise e validação prévia de todas as questões de 

licenciamento, e outras, em cooperação com a JFB/CML. 

O valor desta proposta é de 5.000€. Fico disponível para qualquer esclarecimento sobre esta 

proposta. 

 

PROPOSTA 32 

Proponente: Antónia Estrela 

Área de intervenção: Educação 

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. 

Valor estimado: 5000€ 

 

PROPOSTA 33 

Proponente: Lourdes Aparecida Mota Barbosa e Maria Manuel Machado 

Área de intervenção: Educação 

Projecto " Nosso Espaço" 

TITULO 

Atelier Iintergeracional "Nosso Espaço - do S ao XXL" 

MISSÃO 

Promover o diálogo intergeracional entre Seniores e as Crianças. 

OBJECTIVOS 

- Proporcionar um espaço de aprendizagem, de convívio, lazer, aprendizagem e 

desenvolvimento pessoal entre os nossos Mayores e as nossas crianças, os nossos jovens para 

que todos se sintam felizes, apoiados e estimados.  

- Pretende-se incentivar o estudo e a aprendizagem dos mais novos com a experiência e o 

saber dos mais velhos nos espaços de tempo necessários para o apoio ao estudo.  

- Promover o diálogo e a comunicação entre as gerações mais avançadas (L; XL; XXL) e as 

nossas crianças, os nossos jovens (S; M). 

- Criar e fomentar de relações interpessoais. 

- Desenvolver a capacidade de escuta inter-relacional e o estreitamento de laços afectivos. 



- Promover a participação activa em actividades destinadas a facilitar e incentivar a 

aproximação entre os diferentes elementos da população de Benfica (S; M; XL; XXL). 

- Proporcionar e incentivar o envelhecimento activo e feliz; a autonomia ; o sentido da vida, 

combatendo a solidão e o desespero. 

- Proporcionar aos miúdos a riqueza da sabedoria dos avós, o seu exemplo de vida e a sua 

afectividade. 

- Proporcionar o desenvolvimento pessoal mediante a abordagem de temáticas na área do 

desenvolvimento psicossocial. 

- Disponibilizar a realização de workshops (gastronomia, yoga, informática, modelismo, dança, 

entre outros) e dinâmicas de grupo. 

- Proporcionar Apoio Psicológico dirigido aos miúdos e graúdos e exames de orientação escolar 

e vocacional. 

ACTIVIDADES PROPOSTAS 

- Espaço de apoio ao estudo, aprendizagem com transmissão de saberes intergeraccional e 

partilha com horários e duração flexíveis e ajustados incluindo os Sábados. 

Disponibilizar  

- Workshops (gastronomia, yoga, técnicas de relaxamento e meditação, informática, 

modelismo, dança, costura entre outros)  

- Dinâmicas de grupo e realização de actividades lúdicas, como visitas  ao Oceanário, a museus, 

a teatros, passeios na natureza, que serão determinados em função dos interesses de todos. 

Inclusive nas férias de Natal, de Carnaval, Páscoa e Verão. 

- Consultas de Psicologia 

- Palestras/ formações sobre temáticas de interesse avaliadas. 

- As actividades propostas são, não só de aprendizagem e apoio ao estudo, como de caracter 

recreativo e cultural, mas também de incentivo às boas práticas de saúde e bem estar. 

EQUIPAMENTO /MATERIAIS 

- Espaço físico para a realização do "Nosso Projecto - "Nosso Espaço - do S ao XXL" . 

- Material didáctico e multimédia (computadores e outros). 

- Testes de Psicológia 

- Mesas, cadeiras, sofás, colchões. 

 

 

 

 

 



PROPOSTA 34  

Proponente:  Daniela Jorge Valente 

Área de intervenção: Ação Social 

Gabinete da Apoio ao Idoso: a criação de um gabinete de apoio aos mais idosos permitirá um 

maior acompanhamento e intervenção gerontológica junto dos mais seniores da freguesia de 

Benfica. Enquanto recém-licenciada em Gerontologia Social, e a residir em Benfica, deteto 

através da observação para a existência de situações de idosos que vivem sozinhos, em cariz 

de isolamento e solidão social. Desta forma, a criação de um gabinete teria como principal 

objetivo detetar atempadamente situações de isolamento e solidão para posteriormente 

desenvolver um acompanhamento gerontológico, por forma a melhorar a qualidade de vida da 

população sénior de Benfica. 

 

PROPOSTA 35 

Proponente: Associação de Pais da E. B. 123 Pedro de Santarém 

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. 

 

PROPOSTA 36 

Proponente:  Associação de Pais e Enc. de Educação escola Professor José Salvado Sampaio 

Área de intervenção: Educação 

Colocação de contentor marítimo adaptado a sala de aula, fornecido de equipamento e 

material para experimentação de disciplinas de interesse atual. 

Possibilidades de utilização:  

- introdução à programação informática (ex: monitorização da horta escolar, outros) 

- introdução ao estudo de um instrumento musical (parcerias com Caf ou academias de 

música) 

- acompanhamento ao estudo / recuperação de desempenho escolar 

- expressão plástica  

- introdução à culinária 



(Contentor de carácter temporário, e com a possibilidade de crescer em tamanho através de 

ligação a novos módulos anexados) 

 

PROPOSTA 37 

Proponente: Sara Cristina de Sousa Gonçalves 

Área de intervenção: Espaço Público 

OBJECTIVO: CRIAÇÃO DE JARDIM DE PERMACULTURA COM HORTA COMUNITÁRIA DE 

UTILIZAÇÃO INTERGERACIONAL  

LOCALIZAÇÃO: terreno no cimo da Rua Cláudio Nunes até Rua Jorge Barradas 

CONTEXTO: encontra-se em estado de baldio 

JUSTIFICATIVA: 

Por se encontrar sem uso e com tendência a depósito de lixo de matérias de médio e grande 

porte (como sofás, móveis desmantelados, etc) ou de criação de mata com perigo de criação 

de pulgas, carraças e outros animais de contaminação de doenças infecciosas e bacterianas 

para humanos com os animais domésticos como alvo fácil, propomos a revitalização do 

terreno no cimo da Rua Claúdio Nunes que faz ligação à Rua Jorge Barradas com a criação de 

um Jardim de Permacultura, por ser por sua definição de natureza auto sustentável, com 

criação de lago artificial para reutilizar águas naturais. 

Este Jardim consiste em preservar as árvores, que são maioritariamente de fruta, e dar-lhes 

um uso público, integrando-as na criação de uma horta didáctica para populações específicas 

do bairro, permeando a partilha de saberes de tradições com renovações de olhar no lidar com 

a natureza. 

A Horta Didáctica é de cariz comunitário e será mantida por crianças e adolescentes e pessoas 

mais idosas monitorizadas por um técnico especialista em Permacultura, com articulação a 

escolas e Associações de Reformados e Centros de Dia. 

Por ser esta freguesia de tradição agrícola, e a sua população mais envelhecida ter crescido 

ainda no ambiente rural, propomos ainda a criação de lotes para canteiros de flores ou outros, 

cabendo, através de candidatura, a conjuntos de moradores a responsabilidade do seu uso e 

correcta manutenção por pelo menos um ano. 

É também nossa intenção que este seja um local de passagem de fruição verde para 

transeuntes pedonais, ligando dois pontos distintos de Benfica, a igreja ao cemitério, como 

alternativa às ruas Cláudio Nunes e Jorge Barradas. 

Por outro lado, gostaríamos de deixar em aberto a possibilidade de criação de parque infantil, 

como futuro acrescento de valor público do Jardim. 

RECURSOS HUMANOS:  

1. Técnico especialista em Permacultura que terá a responsabilidade de desenhar zonas no 

espaço baldio, estruturar o seu uso e criar sistemas que levem à auto-sustentação do espaço 

verde; sugerimos a construção de um protocolo com a Escola Superior de Agronomia da 

Universidade de Lisboa localizada no parque florestal de Monsanto. 



2. Jardineiros afetos à freguesia que receberão formação em permacultura e ajudarão na 

manutenção deste espaço, à semelhança com o que acontece com os restantes espaços 

verdes da freguesia; 

ORDEM DE TRABALHOS: 

1. Limpeza do baldio; 

2. Criação de um caminho pedonal nivelado que garanta a acessibilidade pela população de 

mobilidade reduzida; 

3. Zonamento do território em: (a) Horta comunitária e didáctica; (b) Lotes a atribuir a grupos 

de moradores; (c) Lago artificial de recolha e re-utilização das água pluviais;  

4. Construção da horta e do lago artificial; 

5. Construção de um programa de formação de Permacultura com o técnico responsável para 

moradores da freguesia em articulação com as escolas locais, Universidade Senior, Associações 

de Reformados e Centros de Dia. 

 

PROPOSTA 38 

Proponente:  Hugo Xavier Rodrigues de Queirós 

Área de intervenção: Cultura 

 “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. 

 

PROPOSTA 39 

Proponente: Associação de Moradores Bairro do Calhariz 

Área de intervenção: Espaço Público 

Duas máquinas de fitness para Parque Fitness Calhariz 

Um toldo para Parque Infantil 

Sitio para Dejetos Caninos 

 

PROPOSTA 40 

Proponente: Jorge Joaquim Rodrigues Marreiros 

Área de intervenção Espaço Público 

Requalificação da Rua Cláudio Nunes 

 

PROPOSTA 41 

Proponente:  Maria do Rosário Lucindo Gomes 

Área de intervenção:   Ambiente 

Agradeço que façam alguma coisa para acabar com a praga de pombos que se vem a 

reproduzir no Bairro das Pedralvas, porque me prejudicam muito, não só pelo prejuízo nos 

telhados, como pela saúde de todos que ali moram. Tem-se vindo a notar cada vez mais os 

piolhos nas árvores e nas janelas das casas. Desde já os meus agradecimentos. 

 

PROPOSTA 42 

Proponente:  Marco António Horta Cardoso 

Área de intervenção:   Espaço Público 

Projeto Requalificação Jardim Rua Frei António Brandão (escadinhas Rua Cláudio Nunes). 

 

 

 

PROPOSTA 43 



Proponente: Associação de Pais Escola Parque Silva Porto 

Área de intervenção: Educação 

O Projeto “+ tecnologia para os alunos da nossa freguesia”, entregue em mãos no 

atendimento da junta, prevê a participação do orçamento da junta na aquisição de 10 

computadores, 10 mesas móveis e um quadro interativo e respetiva caneta, para equipar as 

salas escolares da Escola Básica Parque Silva Porto e JI nº2 de Benfica. Propõe-se a aquisição 

do quadro interativo e caneta para instalar numa sala de turma de alunos surdos e os 

restantes computadores instalados em mesas com rodas para facilitar a mobilidade dos 

mesmos dentro da escola. Solicitamos que consultem a pasta entregue para análise.  Gratos 

pela oportunidade! 

 


