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O Orçamento e as Grandes Opções do Plano (GOP) foram elaborados nos
termos da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, da Lei nº73/2013, de 03 de
Setembro e pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro (aprova o
Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais - POCAL) ratificado
pela Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro (1.ª alteração do POCAL), Decreto-
Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro (alteração ao POCAL), Decreto-Lei n.º
84-A/2002, de 2 de Abril (alteração ao POCAL “Regras Previsionais”) e
pelo Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de Fevereiro (“Determina que as
receitas e despesas públicas passem a reger-se por códigos de
classificação orgânica, funcional e económica”).
O presente documento tomou igualmente em consideração a Lei Geral de
Trabalho em Funções Públicas (LTFP) Lei 35/2014, de 20 de Junho, na
parte relativa ao orçamento de pessoal, 
Estes documentos previsionais e de gestão, expressam assim o necessário
enquadramento legal face à sua importância vital na Administração da
Autarquia.

(Inês Drummond)
Presidente
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Apresentação
As Grandes Opções do Plano para 2017 elaboradas em cumprimento da al.) a) do nº 1 do artº 16º da
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e demais legislação complementar, constituem documentos
previsionais de gestão, de caráter estruturante na estratégia de desenvolvimento e modernização
assumida pela Junta de Freguesia de Benfica, aliando ao rigor orçamental e transparência, audácia
e inovação nos desafios e sustentabilidade nas decisões com vista à melhoria contínua do quotidiano
dos nossos fregueses.

O Orçamento ora apresentado, prevê e apresenta as despesas a executar no ano económico de
2017, nas suas grandes linhas e áreas de intervenção, integrando todos os elementos e informações
inerentes às mesmas e refletindo os impactos ainda decorrentes do processo de reorganização
administrativa da cidade de Lisboa.

A atividade e as medidas propostas refletem os compromissos políticos e as linhas orientadoras
definidas como estratégicas para a Freguesia, com vista a uma Freguesia cada vez mais próxima
dos cidadãos, mais desenvolvida, moderna, empreendedora, mais amiga do ambiente, mais solidária,
mais inclusiva, mais acessível para todos, com envolvimento de todos os trabalhadores e
colaboradores, que constituem uma enorme mais valia da JFB.

É assim e em observância com os princípios de rigor, sustentabilidade e controlo orçamental que
apresentamos as GOP´s para 2017, com as quais procuraremos exceder as expectativas dos nossos
Fregueses, em linha com a missão, a visão e os valores que definimos para a Junta de Freguesia de
Benfica.

d Grandes Opções do Plano
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Percentagem de cada área no orçamento total
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Na área da Gestão Patrimonial pretendemos concluir a adaptação do edifício da Junta de Freguesia
de Benfica às novas exigências do serviço público, assim como construir um refeitório para os tra-
balhadores e colaboradores da Junta;

Iremos também proceder a obras de manutenção e reparação nos seguintes equipamentos:

f Mercado de Benfica

f Complexo Desportivo da Junta de Freguesia de Benfica (cobertura)

f Complexo Desportivo da Boavista

f Ecocentro (centro de recolha e triagem de resíduos dos ecopontos) no Bairro da Boavista, onde
vai funcionar o novo centro de Higiene Urbana e dos Espaços Verdes, assim como uma base do
INEM;

f Parque Escolar da freguesia de Benfica sob gestão da Junta de Freguesia;

f Palácio Baldaia

f Castelos de Benfica

d Gestão Patrimonial
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A Junta de Freguesia de Benfica, em alinhamento com os grandes objetivos e linhas estratégicas
definidas para 2017, e em cumprimento do definido nos artºs 29º a 31º da Lei nº 35/2014, de 20 de
junho, elaborou o seu Mapa de Pessoal tendo como objetivo prosseguir o desígnio de estabilidade e
consolidação dos postos de trabalho necessários e indispensáveis à concretização da missão e da
visão da Junta de Freguesia de Benfica, no âmbito de uma gestão rigorosa e de equilíbrio financeiro.

O Mapa de Pessoal, constituído pelo ANEXO I, que acompanha e faz parte integrante da proposta de
orçamento para 2017, reflete uma estrutura consistente e ponderada, resultante do aumento das
competências que têm vindo a ser atribuídas à JFB e cuja sustentabilidade é indispensável garantir,
propondo-se a concretização dos procedimentos indispensáveis à consolidação dos lugares previstos,
de forma sustentada e em conformidade com as disponibilidades financeiras e dentro de uma lógica
de gestão responsável e financeiramente saudável.

As propostas constantes das GOP para 2017 apresentadas a aprovação da Assembleia de Freguesia
voltam a refletir o investimento da Junta de Freguesia de Benfica na prossecução do seu Programa
e bem assim o compromisso em promover de forma gradual e sustentada condições de igualdade e
oportunidade que possam constituir motores de qualificação e motivação ao universo de
trabalhadores e colaboradores desta Junta.

d Gestão de
Recursos Humanos
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Mapa de Pessoal 2017
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No ano de 2017, pretendemos dar continuidade ao plano de Emergência Social, nomeadamente no
cumprimento dos objetivos propostos que se referem aos apoios diretos à população. Pretendemos
também aumentar o número de serviços disponíveis à população em áreas lacunares na freguesia
no domínio do envelhecimento e no domínio do apoio às famílias com crianças e jovens com
dificuldades de aprendizagem. Assim, para além das atividades correntes da Junta nesta matéria,
propomo-nos no ano de 2017 ao seguinte:

f Manter a plataforma de Emergência Social.

f Promover o envelhecimento saudável da população Sénior da Freguesia através de programas
específicos como o GIRO, o Envelhecimento Ativo e Saudável, a Hidroginástica Sénior, a Agenda
Cultural, o Teatro sénior, os passeios quinzenais, a Teleassistência, o Memória Activa e Saudável,
Férias Sénior, eventos temáticos.

f Criar sala de Informática para os idosos residentes na freguesia.

f Continuar a apoiar as famílias carenciadas da freguesia através de programas como o FEAAC,
apoio alimentar solidário em épocas festivas, o Desperdício Zero- Programa Ajudar Benfica, o
Banco de Roupa, Balneário público, Lavandaria Social, o Fundo de Emergência Social, SOS
Reparações, Programa Benfica em Férias e Banco de Ajudas técnicas, o protocolo EPA, Cheque
Veterinário. 

f Manter os protocolos de colaboração com instituições como o IEFP, O Companheiro, a Direção
Geral de Reinserção Social entre outras, no âmbito da Inserção Social;

f Renovar a metodologia do Programa de Voluntariado da Junta de Freguesia; 

f Apoiar as IPSS – Instituições Particulares de Solidariedade Social - que desenvolvem a sua
atividade na Freguesia através do Banco de ideias Sociais e serviços disponíveis pela Junta de
Freguesia;

f Dinamizar o trabalho da Comissão Social de Freguesia, aumentando os projetos interinstitucionais,
bem como implementar um sistema de diagnóstico e investigação das problemáticas sociais locais.

f Dar continuidade ao Banco de Ideias Sociais no âmbito do empreendedorismo Social, através de
do programa de apoio financeiro e formativo aos projetos e iniciativas comunitárias que promovam
atividades no âmbito das necessidades prioritárias identificadas pela Junta de Freguesia.

f Manter o serviço de Transporte Solidário- Benfica BUS na freguesia.

d Ação Social



f Dar continuidade ao funcionamento da Oficina de Mecânica Automóvel Solidária no Calhariz de
Benfica e Bairro do Bom Pastor, alargado à freguesia, rentabilizando recursos locais e criando
oportunidades de Negócio.

f Dar início à atividade da cozinha comunitária construída no bairro da Boa vista, dando
oportunidade à criação de negócio local.

f Diversificar o âmbito de intervenção dos serviços de psicologia ao nível do acompanhamento e
avaliação psicológica, aconselhamento parental, apoio técnico às instituições e projetos locais.

f Promover a implementação de programa de apoio ao nível das Dificuldades de Aprendizagem nas
crianças e jovens em percurso escolar.

f Implementar um sistema de avaliação do desenvolvimento psicomotor nas creches e famílias com
bebés da freguesia de modo a fomentar a deteção precoce de problemáticas.

f Criação de uma sala de informática com Cursos de Aprendizagem para diferentes níveis.

f Implementar um programa para trabalhar as dificuldade de aprendizagem em contexto de grupo.

d ORÇAMENTO 2017
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No âmbito da Higiene Urbana, a Junta de Freguesia de Benfica propõe-se para 2017:

f Executar com responsabilidade as competências da Higiene Urbana;

f Aproximar os serviços de higiene urbana das necessidades da freguesia e da sua população;

f Agilizar e melhorar o tempo de resposta dos serviços de limpeza do espaço urbano;

f Continuar a melhorar a limpeza urbana nos espaços verdes;

f Realizar campanhas de sensibilização junto da população para a recolha de dejetos caninos;

f Continuar a aplicar o produto repelente de urina no espaço urbano;

f Sensibilizar para a melhoria da eficácia da recolha seletiva, de objetos de grande volume e entulho
de obras;

f Potenciar a utilização dos meios mecânicos para melhorar a limpeza da freguesia;

f Colaborar com a Câmara Municipal de Lisboa na seleção das zonas-piloto para a colocação de
contentores enterrados;

f Equipa o Ecocentro com as melhores condições de trabalho possível para os colaboradores da
Higiene Urbana;

f Adquirir os equipamentos necessários à melhoria dos serviços prestados na área da Higiene
Urbana;

f Garantir a limpeza de sumidouros, grelhas e sarjetas para prevenir os entupimentos e as
inundações;

d Higiene Urbana



Junta de 
Freguesia
de Benfica

ORÇAMENTO2017

Espaço Público



d ORÇAMENTO 2017

17

Uma das competências fundamentais das Juntas de Freguesia prende-se com a gestão do Espaço
Público. Assim, a Junta de Freguesia de Benfica irá desenvolver as seguintes iniciativas em 2017:

f Executar e concluir as empreitadas e projetos previstos no Contrato de Delegação de Competências
assinado em setembro de 2016 com a Câmara Municipal de Lisboa:

1 - Requalificação da Rua dos Arneiros;

2 - Requalificação da Rua Prof. Santos Lucas;

3 - Execução da rotunda do Bairro de Santa Cruz;

4 - Requalificação da Rua Dr. João de Barros;

5 - Requalificação da Rua da Buraca;

6 - Requalificação da Rua República Peruana;

7 - Requalificação da Rua Dr. Joaquim Manso;

8 - Elaboração de projeto de execução para a qualificação do espaço público no terreno
expectante da Rua República da Bolívia;

9 - Elaboração de projeto de execução para a qualificação do espaço público na Alameda Padre
Álvaro Proença;

10- Elaboração de projeto de execução para a requalificação do Mercado de Benfica;

f Executar novos Contratos de Delegação de Competências a assinar com a Câmara Municipal de
Lisboa:

1 - Bairro da Boavista: requalificação do Jardim da Pedra e respetivo parque infantil; requalificação
do rinque do Polidesportivo da Boavista; construção de um parque infantil e estrutura de
sombreamento na Escola Arquiteto Ribeiro Telles.

2 - Bairro das Pedralvas: requalificação da Rua Augusto Costa; requalificação da Rua Lucília Simões;
pavimentação da Rua 5; elaboração de projeto de legalização das hortas urbanas; construção
de acesso a viaturas de socorro ao lote 12; construção de parque infantil na Rua 4.

N âmbito do seu próprio investimento, a Junta de Freguesia de Benfica pretende também:

f Continuar a colocação de corrimãos para proporcionar maior segurança e conforto aos idosos e
cidadãos com mobilidade reduzida, em diversos locais da freguesia;

d Espaço Público



f Promover a manutenção da sinalização vertical e horizontal (essencialmente através do reforço
de pintura das passadeiras existentes) por forma a garantir a segurança de peões, automobilistas
e ciclistas;

f Garantir a manutenção e requalificação dos parques infantis;

f Elaborar um plano de construção de rampas em diversos arruamentos da freguesia, no sentido
de melhorar o acesso a edifícios de habitação e comércio local a cidadãos com mobilidade redu-
zida;

f Alargar o âmbito da intervenção da empreitada de reparação de calçadas, com o intuito de re-
qualificar diversas zonas com calçada tipo anti-derrapante e melhorar a acessibilidade pedonal;

f Garantir a melhoria da qualidade operacional e de resposta às pequenas reparações no espaço
público;

f Reabilitar o mobiliário urbano;

f Proceder à limpeza e eliminação de graffitis;

f Continuar a colocação de pilaretes de forma a garantir a livre circulação nos passeios.

Para além destas iniciativas, a Junta de Freguesia de Benfica irá em 2017:

f Acompanhar as intervenções da Câmara Municipal de Lisboa no âmbito do projeto “Uma Praça
em cada Bairro (na Alameda Manuel Ricardo Espírito Santo);

f Acompanhar a intervenção da Câmara Municipal de Lisboa no âmbito do OP 2013 “Mobilidade
para todos em Benfica” que está a ser efetuada na freguesia;

f Pugnar pela remoção de sinalética inútil geradora de poluição visual, em colaboração com a
Câmara Municipal de Lisboa;

f Elaborar um projeto de reperfilamento de lugares de estacionamento na Avenida Gomes Pereira
(em articulação com o Plano de Pavimentação e o Plano de Drenagem da Câmara Municipal de
Lisboa);

f Desenvolver outros projetos de melhoramento do espaço público que possam ser implementados
pela Câmara Municipal de Lisboa ou através de contratos de delegação de competências na
Junta de Freguesia de Benfica.

No âmbito do licenciamento, competência própria da Junta de Freguesia de Benfica derivada da
reforma administrativa, pretende-se:

f Continuar a aprofundar o âmbito de intervenção da Junta de Freguesia de Benfica na área do li-
cenciamento, apetrechando-a de meios humanos e técnicos para executar esta competência de
forma eficiente;

f Manter um estreito relacionamento com o comércio da freguesia, através do Conselho Consultivo
do Comércio, no sentido de assegurar que todas as situações passíveis de licenciamento por
parte da Junta de Freguesia de Benfica se encontram regularizadas e atualizadas.

d ORÇAMENTO 2017
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Consagrado no artigo 66º da Constituição da República Portuguesa, compete ao Estado, em parceria
com as Autarquias Locais, promover “a qualidade ambiental das povoações e da vida urbana,
designadamente no plano arquitetónico e da proteção das zonas históricas;”.

Os espaços verdes urbanos podem minimizar muitos dos impactes ambientais decorrentes do
crescimento urbano, reduzindo as quantidades de dióxido de carbono atmosférico, melhorando a
qualidade do ar, diminuindo o escoamento de águas pluviais (minorando as inundações), baixando
os níveis de ruído e contribuindo para um aumento da biodiversidade.

Um incorreto planeamento dos espaços verdes urbanos, bem como uma inadequada seleção e
localização da flora, pode elevar os custos de manutenção, danificar infraestruturas e aumentar o
consumo de água. Os espaços verdes urbanos também possuem uma forte componente social,
permitindo à população o usufruto de um espaço no qual poderão praticar exercício físico e
estabelecer relações sociais, de convívio e vizinhança, combatendo a solidão e a monotonia.

Por fim, os espaços verdes urbanos possuem um forte benefício estético. A apreciação estética é
geralmente subjetiva e apresenta impactes nas pessoas ao nível mental e emocional. Existe uma
ligação estreita entre a paisagem e o bem-estar, a qual pode ser percecionada através das vistas
do interior de um edifício, ou de um passeio a pé, de bicicleta ou de carro.

Assim, no que diz respeito à gestão dos espaços verdes, e com o objetivo de continuar a sua
adequada manutenção, tão importantes para a qualidade de vida e bem-estar dos cidadãos que
diariamente se deslocam pela freguesia, a Junta de Freguesia de Benfica pretende:

f Definir um plano estratégico anual de manutenção e conservação dos espaços verdes, otimizando
e reforçando a estrutura operacional afeta;

f Reorganizar os espaços verdes da freguesia, no sentido de garantir uma melhor eficiência
energética na utilização e manutenção dos mesmos;

f Aplicar o PICS (Plano Institucional de Consumo Sustentável) aos espaços verdes, nomeadamente
no que respeita ao consumo de água, melhorando e requalificando os sistemas de rega e ao pla-
neamento da requalificação dos espaços verdes, prevendo a substituição/colocação progressiva
de espécies autóctones;

f Manter os espaços verdes da freguesia cuidados e com elevado nível de qualidade;
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Implementar o plano plurianual de podas das árvores na freguesia;
f Promover a plantação de diferentes espécies de árvores, arbustos e herbáceas para substituir
as que se encontram em fim de ciclo de vida, contribuindo para a segurança dos fregueses, para
a promoção da sustentabilidade da sua manutenção e para a diversificação da flora existente na
freguesia;

f Promover a celebração de Protocolos de estágios para jovens da área do Desporto, que possam
assumir relevância na formação do estagiário e uma mais-valia para persecução do Plano anual
de atividades da Junta de Freguesia;

f Promover atividades formativas dos recursos humanos afetos à gestão, conservação e manutenção
dos espaços verdes, contribuindo para a atualização e obtenção de novas competências, para
um melhor e mais correto desempenho das atividades diárias;

f Colocar diverso mobiliário urbano (mesas, bancos, pequenos aparelhos de fitness, mesas de
ping-pong, etc) em vários espaços verdes da freguesia;

f Melhorar alguns espaços verdes em diversos arruamentos: Rua Prof. Jorge da Silva Horta, Rua
Professor Santos Lucas e Largo da Estação de Comboios de Benfica;

f Promover campanhas de sensibilização para a importância de manter os espaços verdes limpos;

f Promover campanhas de sensibilização para o uso frequente dos espaços verdes;

f Colocar wifi gratuito nos jardins da freguesia de Benfica (projeto-piloto).
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A área de intervenção deste Pelouro deve ser entendida em torno de três pilares de atuação.

Educação
No âmbito da Educação e tendo como objetivo a promoção de um ensino de excelência para
todas as crianças e jovens que têm o seu percurso formativo nas instituições de educação e
ensino de Benfica, esta Junta de Freguesia irá continuar a pautar a sua atuação no sentido de
dinamizar um leque de atividades que incidam em diversas vertentes do processo educativo.

Paralelamente, a Junta de Freguesia de Benfica tem cada vez mais um papel ativo nos espaços
escolares, quer seja mediante a participação nos Conselhos Gerais de Agrupamento, quer seja em
áreas como a gestão escolar, obras, contratação de pessoal, entre outros. Nesse sentido, muito
contribui o relacionamento de proximidade e concertação de esforços com vista a um trabalho de
rede.

Tendo como intento a prossecução do sucesso educativo das crianças e jovens da freguesia, a
Junta de Freguesia de Benfica pretende na área da Educação:

f Promover, gerir e avaliar os projetos dinamizados no âmbito da infância, como o Brincar ao
Desporto e Brincar à Música, que têm como público-alvo crianças dos jardins de infância da rede
pública de Benfica;

Ambos os projetos visam contribuir, o primeiro através da prática desportiva e o segundo da
música, para o crescimento/desenvolvimento sadio da criança, tanto a nível físico e como
mental;

f Fomentar e alargar a prática de atividade física aos restantes graus de ensino, com o lançamento
do projeto Jogos de Benfica que se propor realizar torneios inter-escolas como forma de
promover a prática de diversas modalidades desportivas e fomentar a partilha de conhecimentos
e experiências entre escolas da rede pública e privada da freguesia de Benfica;

f Planear, executar, gerir e avaliar as Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF), nos jardins
de infância, e a Componente de Apoio à Família (CAF), nas escolas básicas do 1º ciclo, com vista à
persecução do trabalho de excelência desenvolvido pelas mesmas;

f Continuar a promover o projeto Inf4Kids, dinamizado no âmbito das AAAF/CAF, programa lúdico
de iniciação às Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), com dinâmicas assentes na
realização de jogos didáticos, concursos de desenhos digitais, entre outras atividades direcionadas
para o pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico;

d Educação/Formação e Juventude



f Continuar a promover as Academias Desportivas – Active Start – no âmbito das AAAF/CAF, com
as modalidades de Natação, Judo, Futsal, Ginástica, Futebol11, Hóquei em Campo, Rugby, Esgrima
e Basquetebol;

f Continuar a promover as Academias de Expressão Artística – Ativ’Arte – no âmbito das AAAF/CAF,
com oficinas de Teatro, Dança, Música;

f Continuar a promover os programas lúdicos nas interrupções letivas, no âmbito das AAAF/CAF e
Academia do Saber, apostando sempre na diversificação do leque de atividades proposto, que
vão desde idas à praia, piscinas, museus, passeios históricos, passando pela iniciação a práticas
desportivas como o surf, paddle surf, bodyboard e snorkeling, e pela realização de jogos de
grande envolvência na freguesia;

f Assinalar efemérides do imaginário dos mais novos (ie: Mercado de Natal, Carnaval, Dia Mundial
da Criança, Dia Internacional do Livro Infantil, entre outros);

f Promover, gerir e avaliar a Academia do Saber, destinada aos alunos do 2º ciclo (5º e 6º ano) do
Agrupamento de Escolas de Benfica e do Agrupamento de Escolas Quinta de Marrocos;

f Assegurar a continuidade do Regime de Empréstimo de Livros de Longa Duração (Banco de
Livros Escolares) adequando-o às reais necessidades dos agregados familiares;

f Consolidar o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido nas Bibliotecas Escolares, em estreita
parceria com professores responsáveis, no sentido de possibilitar a adequação das atividades,
dinamizadas por técnicos da Junta de Freguesia, em contexto biblioteca, aos conteúdos pro-
gramáticos dos Planos Anuais de Atividades Escola/Jardim de infância;

f Criar na freguesia uma Biblioteca Municipal, que interligue com as bibliotecas escolares existentes,
visando a criação de uma rede de bibliotecas em Benfica que sirvam tanto a população escolar
como a residente;

f Promover, gerir e avaliar as Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), destinadas aos alunos
do 1º ciclo de ambos os Agrupamentos de Escolas da freguesia, designadamente, Agrupamento
de Escolas de Benfica e Agrupamento de Escolas Quinta de Marrocos;

f Assegurar o quadro de pessoal no que diz respeito às Auxiliares de Ação Educativa (Assistentes
Operacionais) do pré-escolar, e promover ações de formação acreditadas/certificadas pela
Junta de Freguesia de Benfica, como forma de valorização profissional e pessoal das mesmas; 

f Implementar em parceria com a Escola Secundária José Gomes Ferreira um Observatório da
Cidadania, gerador de sinergias potenciadoras de um “melhor viver” em Benfica;

f Promover e consolidar o trabalho desenvolvido pelos Gabinetes de Apoio ao Aluno e à Família
(GAAF) em ambos os Agrupamentos de Escolas (Benfica e Quinta de Marrocos), alargando o
espetro de atuação desde a idade pré-escolar até ao 2º e 3º Ciclos, com especial incidência no
pré-escolar e 1º ciclo;

f Implementar em coordenação com o Centro Clínico da Junta de Freguesia de Benfica e demais
parceiros (ie: Instituto de Apoio à Criança (IAC), Instituto Politécnico de Lisboa (IPL), outros),
programas de rastreio e boas-práticas no âmbito do projeto Saúde vai à Escola;

f Alargar o âmbito de atuação do projeto Intervir Benfica junto da comunidade escolar mediante o
estabelecimento de parcerias com entidades de cariz social local, por forma a criar uma rede
integrada de partilha de informação e aplicação de boas práticas psicossociais e educativas;
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f Reforçar as competências e qualidades parentais através de sessões de educação parental, com
a realização de Encontros de Pais, com o objetivo de promover a parentalidade positiva, promover
uma maior participação dos pais na vida escolar dos filhos, tornar os pais mais responsivos às
necessidades dos filhos, potenciar as aprendizagens dos alunos e facultar orientações para os
pais lidarem com os desafios da infância e adolescência;

f Implementar um Estudo/Inquérito descritivo e transversal que visa a caracterização das crianças
e jovens que frequentam os estabelecimentos de educação e ensino de Benfica, por forma a
adequar o espetro de atuação do Pelouro aos seus intentos e espetativas, em áreas como a
saúde, opções de vida, lazer, entre outros;

f Promover sinergias no sentido de desenvolver um trabalho em rede, por forma a criar um
calendário conjunto de eventos escolares na freguesia;

f Consolidar as parcerias já firmadas ao nível do Programa de Estágios, designadamente, com o
Instituto Politécnico de Lisboa (IPL) nas licenciaturas de Saúde, Animação Sociocultural e Música
na Comunidade;

f Continuar a assegurar o fornecimento das Refeições Escolares Saudáveis às crianças do pré-
escolar e 1º ciclo do ensino básico da freguesia e apresentação de candidatura ao programa Selo
Saudável;

f Continuar a assegurar as obrigações decorrentes da Gestão Escolar, como sejam material de ex-
pediente e limpeza, fornecimentos de água, luz e gás, obras de manutenção e/ou reparação,
entre outros, às escolas do 1º ciclo do ensino básico e jardins de infância da rede pública da
freguesia; 

f Apoiar financeiramente e logisticamente as escolas e jardins de infância de Benfica, bem como
respetivas Associações de Pais, na prossecução das atividades consignadas nos respetivos
Planos de Anuais;

f Implementação de uma plataforma informática que possibilite aos pais e/ou encarregados de
educação acesso privilegiado a informações como marcação de refeições escolares, avaliações
AEC, mensalidades AAAF/CAF e Academia do Saber, bem como, demais serviços promovidos
pelo Pelouro da Educação em que o seu educando estiver inscrito;

Formação
A Junta de Freguesia de Benfica compromete-se a contribuir para a promoção de uma sociedade
mais dinâmica e competitiva, proporcionando respostas adequadas às necessidades de formação
profissional dos seus fregueses numa perspetiva de integração, promoção social e realização
pessoal, procurando desenvolver uma política de boa governança e de trabalho em rede com
todos os parceiros educativos locais. 

f Consolidar os programas formativos certificados pela Direção-geral do Emprego e das Relações
de Trabalho (DGERT) e promovidos pela Junta de Freguesia de Benfica, em diferentes áreas no
domínio da Formação Profissional;

f Aprofundar o âmbito de atuação do projeto FormUp Benfica, por forma a facultar uma oferta
formativa mais abrangente e diversificada, que envolva um maior número de destinatários;

d ORÇAMENTO 2017

25



f Manter e aprofundar parcerias com o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP),
Sindicato dos Profissionais de Seguros de Portugal (SISEP) e outras entidades formativas, no
âmbito do projeto FormUp Benfica, para corresponder às necessidades identificadas da população
de Benfica e freguesias limítrofes;

f Estabelecer novas parcerias com entidades, cuja oferta formativa demonstre ir ao encontro das
necessidades identificadas pelos fregueses de Benfica e pelas freguesias limítrofes;

f Implementar e consolidar o desenvolvimento da atividade do Centro Qualifica, após definições e
competências atribuídas pela Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.
(ANQEP, I.P.)

f Apostar na realização de Workshops e Seminários, promovidos pelo FormUP Benfica e entidades
parceiras (ie: DECO) de modo a otimizar as capacidades, habilidades e aptidões dos fregueses
de Benfica e das freguesias limítrofes, bem como, sessões de esclarecimento sobre temas con-
siderados pertinentes;

f Garantir respostas às necessidades individuais dos formandos, quer em contexto profissional,
quer em contexto pessoal, através do Serviço de Apoio ao Formando (SAF), potenciando as suas
competências psicossociais e profissionais;

f Continuar e aprofundar o trabalho de parceria entre o FormUp Benfica e o Gabinete de Inserção
Profissional (GIP), no sentido de sinalizar e/ou encaminhar eventuais formandos para ofertas for-
mativas consentâneas com as suas reais necessidades e/ou ajuda na procura de emprego;

f Consolidar o trabalho do Grupo de Entreajuda na Procura de Emprego (GEPE) e sua articulação
com os restantes serviços (ie: GIP e FormUP Benfica) como agentes facilitadores da empregabilidade,
quer seja pela gestão das ofertas/candidaturas a emprego (GIP), que seja pela aquisição de
competências e realização de estágios (FormUP Benfica); 

f Consolidar o processo de encaminhamento de formandos para estágios com elevada emprega-
bilidade, no âmbito do projeto FormUp Benfica;

f Implementar projetos de reflexão e construção social com jovens em risco, assim como apoiar no
âmbito de orientação vocacional;

f Criar uma Plataforma e-Learning com oferta formativa complementar, que vá de encontro às
necessidades formativas identificadas pelos fregueses de Benfica;

f Alargar o espetro de atuação do FormUp Benfica junto do Centro de Apoio ao Imigrante - “ECRI”,
para que, através da concertação de esforços, possam ser pensados percursos formativos
adaptados à realidade da comunidade imigrante residente em Benfica (ie: Boavista, Bom Pastor
e Calhariz).

Juventude
O Pelouro da Educação, Formação e Juventude da Junta de Freguesia de Benfica, nesta vertente
tem como linha de ação uma política juvenil coerente, sustentada, dinâmica e objetiva. Esta política
resulta da observação atenta da realidade e da consequente necessidade verificada em adequar
o modo de atuação às mudanças operadas na sociedade de hoje.

Assente neste prossuposto a Junta de Freguesia de Benfica pretende ter um papel aglutinador
mediante a promoção de sinergias que visem a criação de oportunidades, apoiar e incentivar
demais parceiros à realização de uma Agenda Jovem, como forma de divulgação/promoção de
um leque de ações diversificadas, criteriosamente direcionadas aos jovens.

Nesta vertente pretende-se trabalhar a, e com a, população dos 12 aos 35 anos, residente ou a

d ORÇAMENTO 2017

26



estudar na freguesia. Assim como, com todas as Associações Juvenis locais, constituídas
formalmente, Grupos Informais de Jovens e demais entidades e organizações, que intentem
atividades direcionadas às camadas jovens de Benfica. 

f Dinamizar uma Comissão da Juventude;

f Criar um programa anual de eventos ao abrigo da Comissão da Juventude –Agenda Jovem;

f Promover a divulgação de informação direcionada aos jovens, com especial enfoque em temas e
oportunidades, que os capacitem na tomada de decisão e na perspetivação do seu projeto de
vida;

f Promover e apoiar o associativismo juvenil, recorrendo para isso à concretização de atividades
culturais, desportivas, ambientais e sociais conjuntas;

f Promover workshops/seminários/exposições, que tenham como especial enfoque capacitar os
jovens a nível das competências individuais e sociais;

f Estimular o empreendedorismo jovem e, consequentemente a inovação na freguesia;

f Criar/Promover ateliers para jovens;

f Desenvolver em parceria com o Pelouro do Desporto de um leque de atividades desportivas di-
recionadas à população jovem de Benfica.

Comércio
No âmbito do Comércio, tendo como objetivo a sua promoção, divulgação e modernização a Junta
de Freguesia de Benfica pretende dinamizar as ações indicadas infra:

f Criar e Implementar a marca Comércio Tradicional de Benfica;

f Assegurar a continuidade e a vitalidade do projeto do Cartão B promovendo os estabelecimentos
aderentes e angariando novos estabelecimentos com ações mensais de divulgação por rua.
Garantir a presença de um Balcão Cartão B em todos os eventos da Junta de Freguesia de
Benfica, para divulgação e incentivo à utilização do cartão; 

f Criar e Implementar um Grupo de Networking do Comércio e Serviços da Freguesia que permita
criar entre os comerciantes, laços de confiança e de proximidade que permitam a entreajuda
necessária à persecução e concretização de objetivos comuns e simultaneamente o crescimento
individual de cada negócio através de parcerias e da referenciação numa estratégia funcional de
Marketing Boca-a-Boca;

f Criar e Implementar um Centro de Coworking que permita a dinamização e revitalização do tecido
empresarial e comercial da freguesia;

f Promover Ações de Formação no âmbito do Atendimento, Vendas, Animação de Ponto de Venda,
Gestão de reclamações e de conflitos, Vitrinismo e Gestão Comercial que permitam dotar os
proprietários e funcionários do Comércio de ferramentas e de novas formas de entendimento e
de abordagem ao mercado e consumidores atuais;

f Realizar atividades de incentivo e dinamização do Comércio por setores.
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O Pelouro da Cultura pretende continuar a desenvolver a sua intervenção em dois eixos: numa
política de organização e promoção de iniciativas que permitam aos fregueses ter mais próximo de
si o acesso a produções culturais diversificadas e de qualidade; e no incentivo à produção e criação
cultural, individual e/ou coletiva, na freguesia. 

f Apoio aos diversos agentes culturais da Freguesia de Benfica.

f Divulgação e promoção de Cartão Palcos de Benfica.

f Promover e coordenar a programação do Auditório Carlos Paredes.

f Fomentar parcerias com o Pelouro da Cultura da Câmara de Municipal de Lisboa, com vista a
integrar a freguesia na agenda cultural da cidade. 

f Dar continuidade a eventos como Aniversário de Carlos Paredes, “Junta-te ao Jazz”, “Junta-te
ao Fado” e “Benfica ao Luar”.

f Assinalar os dias da Mulher, da Poesia, do Teatro, da Música, o 25 de abril entre outros. 

f Dar continuidade ao “Grupo de Teatro Amador de Benfica” sob direção de Benjamim Falcão e à
“Tertúlia do Bocage”, sob direção de América Miranda. 

f Realização de iniciativas nas ruas e jardins da freguesia com animação, música, teatro, fotografia,
entre outras.

f Continuidade na promoção e divulgação de iniciativa “Benfica Clicks” impulsionando o olhar sobre
a freguesia.

f Dinamização de oficinas e workshops nas mais diversas áreas culturais.

f Melhoria dos canais de comunicação e divulgação das iniciativas culturais. 

f Continuar a promover a Feira de Artesanato de Benfica (FAB).
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O Desporto tem vindo a ganhar um crescente protagonismo na sociedade atual, afirmando-se pela
sua transversalidade, o que justifica uma maior atenção por parte das autarquias locais,
nomeadamente no que respeita ao planeamento de espaços e atividades, e também ao volume de
investimentos que lhe é destinado. 

A Lei de Bases da atividade Física e do Desporto, estabelece que “incumbe ao estado, às regiões
autónomas e às autarquias locais, a promoção e a generalização da atividade física, enquanto ins-
trumento essencial para a melhoria da condição física, da qualidade de vida e da saúde dos cida-
dãos.”

O entendimento da prática desportiva como fator de desenvolvimento educativo e social, bem
como pilar de um estilo de vida saudável, essencial para a qualidade de vida, a saúde e bem-estar,
leva a Junta de Freguesia de Benfica e as entidades parceiras, nas quais se destacam a rede de
coletividades, a promover e dinamizar atividades desportivas que envolvam toda a comunidade de
forma harmoniosa e integrada.

As nossas coletividades, bem implantadas, e com um elevado número de atletas jovens da nossa
comunidade, souberam na altura certa apostar na formação, como garante do seu futuro, e têm
hoje novos atletas, garante do futuro das mesmas. É necessário persistir nesta aposta, reforçando
com jovens os quadros das nossas coletividades e sabendo dar continuidade ao bom trabalho de-
senvolvido.

Benfica tem o know-how, os recursos, e o capital humano para se tornar a curto-médio prazo numa
Freguesia de excelência na formação, na prática e na promoção do Desporto. Importa formar não
só atletas, mas também, jovens treinadores e jovens dirigentes que possam continuar amanhã o
trabalho hoje iniciado.

Em 1987, a cidade de Lisboa assistia à primeira edição dos “Jogos de Lisboa”, que durante 15 anos
envolveram milhares de jovens que participaram numa competição que marcou de forma
determinante o plano desportivo da cidade de Lisboa. A Câmara municipal de Lisboa, considerando
que estes Jogos são fundamentais para a articulação de uma agenda pró ativa de políticas de pre-
venção e desenvolvimento de cuidados primários regulares, como o desporto, decidiu-se pelo
regresso dos Jogos – “Olisipíadas” – que irá envolver, além do município, as Juntas de Freguesia.

Em matéria de equipamentos desportivos, importa assegurar a continuidade da estratégia de in-
vestimento anual, que tem permitido garantir sempre as melhores condições aos nossos utentes,
sem colocar em risco o nosso equilíbrio financeiro. O Plano nacional de ação para a eficiência
energética sugere a adoção de novas tecnologias e processos organizativos bem como mudanças
de comportamentos e valores, que conduzam a tipologias e hábitos de consumo mais sustentáveis.
Assim, no âmbito deste Plano, importa fazer os investimentos necessários à melhor eficiência
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energética dos nossos equipamentos desportivos, bem como à elaboração e implementação de
modelos organizativos internos que promovam a sustentabilidade.

Assim, propomo-nos desenvolver os seguintes projetos devidamente dotados em Orçamento:

f Organizar, promover e dinamizar a fase local das Olisípiadas, em parceria com a comunidade,
escolas, coletividades, clubes e associações, outras Juntas de Freguesia da cidade de Lisboa e
com a Câmara Municipal de Lisboa;

f Organizar, promover e dinamizar formação para professores e treinadores dos Complexos
Desportivos da Junta de Freguesia, contribuindo para o reforço das competências dos recursos
humanos, apostando numa contínua melhoria dos serviços oferecidos;

f Promover a celebração de Protocolos de Utilização da Piscina do Complexo Desportivo do Bairro
da Boavista com entidades próximas da Freguesia de Benfica, possibilitando a utilização deste
equipamento a uma oferta mais alargada de população;

f Organizar e promover programas de atividades aquáticas para crianças com necessidades
educativas especiais, promovendo o seu desenvolvimento global através dos estímulos em meio
aquático;

f Organizar, promover e dinamizar programas de férias, que possam assumir um papel ativo na
responsabilidade social da Junta de Freguesia de Benfica para com as famílias, sobretudo nos
períodos de interrupção letiva;

f Organizar e promover programas de atividade desportiva que visem despertar o interesse dos
mais novos pelo desporto e o reconhecimento da sua importância;

f Organizar e promover atividades desportivas ao ar livre, que estimulem e motivem a população
para a necessidade e importância da prática de atividade física;

f Organizar, promover e dinamizar programas de atividades em Monsanto, através de uma parceria
com a Câmara municipal de Lisboa e o Parque Florestal de Monsanto;

f Dinamizar as atividades curriculares e temáticas nos Complexos Desportivos, continuando a
apostar na melhoria e certificação dos conteúdos, em parceria com a Federação Portuguesa da
natação;

f Organizar, promover e dinamizar um evento que privilegie a demonstração dos clubes, das
modalidades e atletas à comunidade;

f Promover o Fórum Desportivo, num modelo que vise apoiar o movimento associativo desportivo
no seu dia-a-dia, nomeadamente através da formação e da partilha de experiências;

f Promover a celebração de Protocolos de estágios para jovens da área do Desporto, que possam
assumir relevância na formação do estagiário e uma mais-valia para persecução do Plano anual
de atividades da Junta de Freguesia;

f Realizar obras de melhoramento dos balneários e instalações sanitárias do ginásio do Complexo
Desportivo da Junta de Freguesia de Benfica;

f Realizar obras de melhoramento do Complexo Desportivo do Bairro da Boavista, nomeadamente
na reparação da cobertura e do piso;
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f Promover os estudos necessários à otimização e eficiência energética dos Complexos Desportivos,
com vista à instalação e implementação de equipamentos e procedimentos que permitam reduzir
a fatura energéticas e a pegada ambiental da Junta de Freguesia de Benfica, nomeadamente
nos seus equipamentos desportivos;

f Promover e Divulgar o Desporto aventura com atividades de natureza e ao ar livre através do
BX-AdventurePark e do Projeto Benfica Aventura, sensibilizando ambientalmente a população e
aproximando todos dos espaços verdes.
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Desde que a Junta de Freguesia de Benfica assumiu a responsabilidade de gestão do Mercado de
Benfica em 2014 que ficou bem presente a ideia de que esta gestão teria de ser feita em conjunto
com os Comerciantes. De facto, nos anos anteriores, o Mercado dependia exclusivamente da
iniciativa dos Comerciantes, sendo esta iniciativa importante, mas não suficiente.

O Mercado de Benfica, o maior de Lisboa, deve continuar a ser pensado em conjunto entre a Junta
de Freguesia e os Comerciantes, para garantir um melhor funcionamento do mesmo. Por isso foi
criado, em 2015, o Conselho Consultivo, que em 2017 será reforçado, onde estão representantes
eleitos de todos os comerciantes, bem como a Junta de Freguesia. Este Conselho permite que no
Mercado de Benfica todos trabalhem em conjunto, os Comerciantes e a Junta, e todos com o intuito
de tornar este Mercado melhor e mais vivo.

O Mercado de Benfica será durante os próximos anos alvo de uma remodelação completa, com o
objetivo de melhorar e modernizar o Mercado, adequando-o as normas mais modernas de higiene
e segurança alimentar, mas mantendo sempre o espirito tradicional do Mercado de Benfica. O
Projeto de modernização do Mercado de Benfica será acompanhado pelo Conselho Consultivo, bem
como pela Assembleia de Freguesia.

Em 2016 a Junta de Freguesia lançou um concurso com o objetivo de ocupar os lugares vagos do
mercado, após o sucesso deste concurso, será efetuado novo concurso em 2017 com o intuito de
ocupar os lugares que, entretanto, se encontram vagos.

Para o ano de 2017, o Mercado de Benfica continua a apostar na Higiene e Segurança Alimentar,
mantendo a aposta ganha em 2016 de ser a Junta de Freguesia a garantir com os seus serviços a
limpeza e higienização do Mercado de Benfica, bem como reforçando o investimento na formação
quer dos comerciantes, quer dos colaboradores da Junta de Freguesia. Durante o ano de 2016 o
Mercado de Benfica tem exibido melhorias significativas na área da Higiene e Segurança Alimentar,
opinião corroborada pelos próprios comerciantes, que foram unânimes em dizer que, atualmente o
Mercado de Benfica serve melhor os Fregueses, assegurando um serviço com melhores condições
de Higiene e Segurança Alimentar.

O Mercado de Benfica é o centro do comércio tradicional de Benfica, loja ancora deste comércio tão
importante para a vida da nossa Freguesia, por isso em 2017 vamos reforçar a aposta no Cartão B
e na interação entre o comércio tradicional e o Mercado de Benfica com eventos conjuntos e
parcerias, tal como foi efetuado com resultados positivos em 2016.

Deste modo a Junta de Freguesia vai manter a aposta na promoção de diversas iniciativas no
Mercado de Benfica (Magusto, “Halloween”, Feira de natal) envolvendo diversas entidades e a
comunicação social, no sentido de promover a identidade e imagem do próprio Mercado de Benfica.
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