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d Introdução
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
Decorrente do processo de implementação das medidas da Lei nº56/2012, de 8 de novembro, foi iniciado no
decurso de 2014 todo o processo de transferência das competências próprias para a Junta de Freguesia de Benfica,
por parte da Câmara municipal de Lisboa, processo que continuará a verificar-se no decurso do ano 2015.
Com efeito tal processo de transferência não está ainda definitivamente consolidado, pelo que no decurso de
2015 irão verificar-se despesas relativas às novas competências, as quais não é possível ainda prever com todo o
rigor o respetivo montante, situação que se verifica igualmente com as receitas das competências próprias
constantes da Lei.
Deste modo o Orçamento ora apresentado, ainda que prevendo de forma mais precisa que o orçamento de 2014
os valores das despesas a executar no ano económico de 2015, quer quanto ao seu valor quer quanto à sua
natureza, não é exaustivo na sua repartição, atento à natureza do processo de transferência que se mantem em
curso no ano em apreço.
em síntese, na elaboração do presente documento bem como do Orçamento, a Junta de Freguesia de Benfica
integrou todos os elementos e informações que se encontram à sua disposição facultadas pela CmL, bem como
os que têm sido apurados através do exercício dos últimos oito meses de 2014, ainda que não seja possível
assegurar que outros não possam vir a ocorrer ou verificar-se no decurso de 2015, igualmente em consequência
do processo de reorganização administrativa da cidade de Lisboa.
Importa ainda salientar que no âmbito da apresentação da presente proposta de Orçamento, foram devidamente
consideradas e avaliadas as condições próprias e inerentes ao processo de reorganização administrativa de Lisboa,
sendo de salientar que as previsões de natureza orçamental apresentadas em devido tempo pela JFB,
independentemente da sua afetação contabilística, vieram a verificar-se como adequadas e fiáveis, pelo que tudo
garante um adequado juízo de sustentabilidade e rigor à presente proposta de Orçamento para 2015.
É com fundamento nesta certeza de rigor e sustentabilidade, bem como em princípios de responsabilidade e
transparência que foram definidas as Grandes Opções do Plano para 2015, consubstanciadas nos programas,
projetos e iniciativas que a seguir elencamos em síntese relativamente às atividades a desenvolver por cada Área.
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Dotações das orgânicas orçamentais para 2015

Percentagem de cada área no orçamento total

Variação dos valores do orçamento
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não obstante os constrangimentos referidos anteriormente, estão previstos os seguintes investimentos, devidamente
inscritos no PPI para o ano de 2014:

f Intervenções na melhoria dos espaços de trabalho, quer na sede da JFB, quer noutros espaços que venham a servir
como instalações de serviço;

f Obras de manutenção noutras instalações ou espaços exteriores;
f renovação de equipamentos informáticos de rede, por forma a aumentar a capacidade de resposta das aplicações,
numa perspetiva de alargamento de serviços;

f aquisição de software adaptado às novas competências;
f aquisição de mobiliário diverso para alargamento e/ou adaptação de instalações;
f aquisição de outro equipamento de apoio a instalações dos serviços (fotocopiadores, impressoras, aparelhos de ar
condicionado, alarmes etc);
no que respeita às Principais atividades para 2014, estão consagradas no PPa:

f Continuação da Implementação de metodologias de participação ativa da população na execução do Orçamento
de 2014 (continuação do Orçamento Participativo da Junta de Freguesia de Benfica).

f Para cada área de intervenção, são apresentadas também as respetivas atividades.
Com a reforma administrativa da Cidade de Lisboa a Freguesia de Benfica ficou com novas competências próprias.
neste sentido, será necessário no ano de 2015:

f Continuar a implementação do PICS – Plano Institucional de Consumo Sustentável, alargando a sua aplicação aos
novos serviços e edifícios que a Junta recebeu no âmbito da reforma administrativa da cidade.

f adaptar o edifício da Junta de Freguesia de Benfica, às novas exigências do serviço público.
f Proceder a obras de manutenção e reparação nos seguintes equipamentos:
1. mercado de Benfica
2. Complexo Desportivo da Boavista
3. Posto de Limpeza do Parque Silva Porto

f equipar o novo Posto de Limpeza da Boavista
f Concluir as obras de requalificação do novo posto de manutenção do Parque Silva Porto.
f Garantir junto da CmL a transferência em regime de comodato de instalações para o desenvolvimento das
actividades da freguesia.

f Dar início ao processo de licenciamento nos termos da legislação aplicável.
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a Junta de Freguesia de Benfica, em cumprimento do disposto no artº 28º da Lei nº 35/2014, de 20 de Junho,
procedeu ao planeamento das suas atividades de natureza permanente e temporária, tendo em consideração a
missão, atribuições, estratégia, objetivos fixados, competências das unidades orgânicas flexíveis e recursos
financeiros disponíveis, bem como, à elaboração do respetivo mapa de pessoal, que acompanham a proposta de
orçamento para o próximo ano de 2015.
O mapa de Pessoal, em conformidade com o disposto no artº 29º da Lei nº 35/2014, de 20 de Junho, é elaborado
tendo em vista refletir os postos de trabalho existentes e os necessários de que a JFB carece para o
desenvolvimento das suas atividades e programas de natureza permanente ou temporária previstas para 2015,
sendo composto pelo aneXO I, relativo aos postos de trabalho dos trabalhadores detentores de contrato de
trabalho por tempo indeterminado e aneXOII, relativo aos prestadores de serviços que, fundamentalmente,
asseguram funções em áreas muito específicas e com características muito próprias, sendo a sua contratação
variável e temporária, em função do volume dessas atividades.
O volume, diversidade e características das atividades desenvolvidas e asseguradas pela JFB, algumas de caráter
“sazonal” e temporário e com regras próprias de contratação e afetação (ex. Professores e monitores CaaF´s e
aeC´s), determinam a estrutura do mapa de Pessoal, cujos recursos são indispensáveis para responder à missão e
aos desafios colocados à JFB, refletindo a sua distribuição, os impactos decorrentes das atividades a assegurar nas
áreas de intervenção, social, educação e formação, desporto e cultura.
Os mapas de Pessoal anexos, refletem também e de modo muito particular, a implementação das medidas
decorrentes da Lei nº 56/2012 de 8 de novembro que aprovou a reorganização administrativa de Lisboa, procedeu
à sua reorganização administrativa e criou um quadro especifico das competências próprias das Juntas de
Freguesia que acrescidas às competências próprias de que eram já detentoras nos termos da legislação aplicável,
constitui uma profunda mudança de paradigma e alteração da estratégia e a consequente reorganização da
estrutura organizacional da JFB, com vista ao cumprimento dos princípios nela contidos, designadamente,
promover a melhoria e eficiência organizacional, potenciar competências e níveis de motivação dos seus
trabalhadores e colaboradores e prosseguir com racionalidade, eficácia e proximidade dos cidadãos a sua missão
em alinhamento com a missão e valores assumidos pela JFB.
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Estrutura do pessoal do quadro por categoria

Pessoal do quadro

Distribuição dos prestadores de serviços por área
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no ano de 2015, 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 2015 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, eventos temáticos

f Promover as ações Praia-Campo e Sénior - existente no âmbito da delegação de Competências da CmL;
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 FeaS, 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;
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, no Bairro da Boavista e restante freguesia.
f Implementar o 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 Criar uma cozinha comunitária na freguesia com oportunidade criação de negócio local no Bairro da Boavista.
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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 do programa maS- memória ativa Sénior- avaliação e estimulação Cognitiva sénior
através de meios virtuais.

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.
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a lavagem e varredura das ruas é agora uma competência da junta de Freguesia de Benfica. em 2015 propomo-nos:

f Dotar o serviço de Higiene Urbana dos meios necessários para uma mais eficiente prestação do serviço.
f ajustar os circuitos da higiene urbana às reais necessidades da Freguesia, por forma a ser prestado um melhor
serviço à população.

f Coordenar com a CmL a melhor estratégia de remoção e recolha selectiva, de objectos de grande volume e
entulho de obras freguesia.

f Implementar acções de sensibilização - tolerância zero ao lixo junto aos vidrões - e garantir uma maior
fiscalização.

f Proceder a limpeza de terrenos expectantes (baldios) e deservagem de passeios.
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Com a faseada implementação da reforma administrativa da Cidade de Lisboa durante o ano de 2014 muitos são
agora os desafios da Freguesia de Benfica.

Em matéria de Espaço Público pretende-se:
f Concluir as obras de reorganização de estacionamento decorrentes do OP CmL 2011/2012 e negociar com a
CmL uma nova delegação de competências para a implementação do OP CmL 2013/2014 – mobilidade para
todos em Benfica.

f Implementar, por via de delegação de competências da CmL, o projecto Uma Praça em Cada Bairro, junto à
igreja e ao chafariz de Benfica.

f Investir na recuperação e nivelamento de alguns passeios da freguesia (rua das Garridas e av. Gomes Pereira),
assim como na colocação de rampas de acesso a edifícios, a fim de garantir o acesso a pessoas com mobilidade
reduzida, aprofundando assim o projecto “acessibilidade para todos em Benfica”.

f Colocar corrimãos, onde se julgue necessário para oferecer maior segurança aos cidadãos seniores ou com
mobilidade reduzida.

f Promover a manutenção da sinalização vertical e horizontal por forma a garantir a segurança de peões,
automobilistas e ciclistas;

f Garantir a manutenção e requalificação dos parques infantis e do chafariz de Benfica.
Em matéria de espaços verdes:
f Continuar a implementação do PICS – Plano Institucional de Consumo Sustentável, alargando a sua aplicação
aos novos serviços e edifícios que a Junta recebeu no âmbito da reforma administrativa da cidade;

f aplicar o PICS aos espaços verdes, nomeadamente no que respeita ao consumo de água melhorando e
requalificando os sistemas de rega e ao planeamento da requalificação dos espaços prevendo a
substituição/colocação progressiva de espécies autóctones.

f manter os espaços verdes da Freguesia com a qualidade a que fomos habituando os nossos fregueses;
f Implementar o plano plurianual de podas das árvores na freguesia;
f requalificação do Jardim da rua D. antónio Caetano de Sousa colocado também um parque canino e
iluminação pública.
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d Educação/Formação e Juventude
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 promover/dinamizar um leque de atividades que incidem em
diversas vertentes do processo educativo das nossas crianças/jovens.
tendo como intento a prossecução do sucesso educativo das crianças e jovens da freguesia, a Junta de Freguesia
de Benfica pretende dinamizar as ações indicadas infra:

f Dinamizar uma comissão de educação envolvendo todos os atores educativos e forças vivas locais;
f Promover, e gerir o projeto aeC’s do agrupamento Quinta de marrocos;
f Consolidar os Gabinetes de apoio ao aluno e à Família nos agrupamentos de escolas de Benfica e da Quinta
de marrocos (GaaF);

f Implementar um programa de reequipamento e dinamização de bibliotecas escolares na Freguesia e melhorar
os mecanismos de controlo e adequar o regime de empréstimo de livros de longa duração (Banco de Livros
escolares) às necessidades verificadas;

f Planear, gerir e avaliar as atividades de animação e apoio à Família (aaaF), nos jardim-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 Promover ações de formação acreditadas, como forma de valorização das assistentes Operacionais escolares (aO);
f Implementação, em parceria com a escola Secundária José Gomes Ferreira de um Observatório da Cidadania,
gerador de sinergias potenciadoras de um “melhor viver” em Benfica;

f Promover concursos educativos alusivos a festas tradicionais (ie: Concurso Presépios de natal, etc.), assinalar
efemérides do imaginário dos mais novos (ie: Dia mundial da Criança, Dia Internacional do Livro Infantil, etc.);

f Desenvolver trabalho em rede para criar uma calendarização conjunta de eventos escolares na freguesia;
f Continuar o projeto abraçado no âmbito da disciplina de educação física “Brincar ao Desporto” que visa a
introdução desta prática nas gerações mais novas, como forma de prevenir comportamentos “menos saudáveis”;

f Consolidar parcerias com instituições de ensino superior;
f Implementar em coordenação com o Centro Clínico desta Junta o programa “Saúde vai à escola”;
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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 perspectiva 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 Dinamizar

a Comissão da Formação em Benfica, como forma de aprofundar a relação entre todos os
interlocutores escolares e formativos da freguesia;

f aprofundar o âmbito de atuação do projeto FormUp Benfica, bem como o número de destinatários;
f apostar no estreitar de relações com o Instituto do emprego e Formação Profissional e outras entidades
formativas, no âmbito do projeto FormUp Benfica, para servir a população de Benfica e freguesias limítrofes;

f apostar na realização de workshops e seminários, de modo a otimizar as capacidades, habilidades e aptidões
dos fregueses de Benfica e das freguesias limítrofes;

f Proporcionar respostas às necessidades individuais e familiares dos formandos, através do Serviço de apoio ao
Formando (SaF), potenciando as suas competências psicossociais e profissionais;

f apostar na criação de uma rede de acolhimento de estágios no âmbito do projeto FormUp Benfica;
f Implementar projetos de reflexão e construção social com jovens em risco;
f Criação de uma plataforma de eLearning que sirva as necessidades formativas da freguesia;
f alargar o âmbito de atuação do projeto Intervir tornando-o mais abrangente, mediante o estabelecimento de
parcerias com entidades de cariz social local, por forma a criar uma rede integrante de partilha de informação
e aplicação de boas práticas sociais;

f alargar a área de atuação do Centro de apoio ao Imigrante “eCrI”, deslocalizando para os bairros (ie: Boavista,
Bom Pastor e Calhariz), criando caminhos formativos adaptados à sua realidade.

Juventude
O Pelouro da Juventude da Junta de Freguesia de Benfica tem como linha de ação uma política juvenil coerente,
sustentada, dinâmica e objetiva. esta política resulta da observação atenta da realidade e da consciência dos
movimentos e mudanças que a sociedade regista nos dias de hoje, a um ritmo muito acelerado.
Com esta preocupação a Junta de Freguesia pretende auxiliar na promoção de oportunidades, apoiando e
incentivando um vasto leque de ações criteriosamente vocacionadas para os interesses dos jovens, apostando
simultaneamente na continuidade e na inovação.
O nosso público-alvo são todos os jovens residentes na freguesia, entre a faixa etária dos 12 e os 35 anos. assim
como todas as associações Juvenis Locais e outras entidades e organizações, que promovam iniciativas para a
população jovem, ou ainda Grupos Informais de Jovens.

f Dinamização da Comissão da Juventude;
f Construção de um programa anual de eventos ao abrigo da Comissão da Juventude;
f Promoção na difusão da informação para os jovens, acerca de temas e oportunidades, para apoiar a tomada
de decisão na criação do seu projeto de vida;

f apoio ao associativismo, na concretização de atividades culturais, desportivas, ambientais e sociais;
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f Desenvolvimento de competências Individuais e sociais através dos nossos workshops/seminários/exposições;
f Desenvolvimento do associativismo juvenil;
f estimular o empreendedorismo jovem e inovação na freguesia;
f Criação de ateliers para jovens;
f Desenvolvimento em parceria com o desporto de um leque de atividades desportivas vocacionadas para a
juventude.
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d Cultura
Pretendemos continuar a desenvolver a nossa 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 na freguesia, individual e/ou coletiva.

f apoio aos diversos agentes culturais da Freguesia 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 “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 assinalar o 90º aniversário de nascimento de Carlos Paredes.
f Dinamizar as comemorações dos 100 anos da Sala do auditório Carlos Paredes através da realização de
iniciativas nas mais diversas áreas culturais.

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 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).
f Promoção e divulgação do Quiosque d’arte.
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d Desporto
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 instrumento essencial para a
melhoria da condição física, da qualidade de vida e da saúde dos cidadãos.”
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 desenvolvido.
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 prevenção 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 investimento 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 Plano, importa fazer os investimentos necessários à
melhor eficiência energética dos nossos equipamentos desportivos, bem como à elaboração e implementação
de modelos organizativos internos que promovam a sustentabilidade.
assim, ao abrigo do disposto no artigo 79º da Constituição da república Portuguesa e no artigo 6º da Lei de Bases
da atividade Física e do Desporto e assente nos pressupostos anterior indicados, propomo-nos desenvolver os
seguintes projetos devidamente dotados em Orçamento:
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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 Criar o Portal do Desporto – espaço de partilha de experiências, oportunidades e atividades entre a comunidade
e as entidades desportivas da Freguesia;

f Organizar, promover e dinamizar formação para atletas, treinadores e dirigentes desportivos, em parceria com
o Instituto Português do Desporto e Juventude, Federações, associações Profissionais e Coletividades locais;

f Organizar e promover a realização de um torneio Internacional de Futebol infantil masculino, em parceria com
um Clube local e a Câmara municipal de Lisboa;

f Organizar e promover a realização de um torneio Internacional de Futebol feminino, em parceria com um Clube
local e a Câmara municipal de Lisboa;

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 novo modelo que vise apoiar o movimento associativo desportivo no seu
dia-a-dia, nomeadamente através da formação e da partilha de experiências;

f Organizar, promover e dinamizar diversas campanhas temáticas na área da saúde, que visem combater o
sedentarismo e procurem estimular na população, em geral, estilos de vida saudáveis e despertá-la para a
necessidade e importância da prática de atividade física;

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 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;
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d Mercado de Benfica
O mercado de Benfica está em processo de reformulação, reformulação do espaço físico, mas principalmente
reformulação no modo de funcionamento. nos últimos anos o mercado tem dependido em exclusivo da iniciativa
dos comerciantes, uma iniciativa importante mas não suficiente. O mercado de Benfica já é o maior de Lisboa,
mas pode e deve ser o melhor de Lisboa, mas para isso tem de ser mais do que um conjunto de comerciantes,
temos de garantir que todos funcionamos em conjunto para melhorar o nosso mercado.
a Junta de Freguesia ao assumir a responsabilidade de gestão do mercado de Benfica deixou logo presente que
esta gestão tinha de ser feita com os comerciantes. Desta forma criamos o Conselho Consultivo onde estão
representados todos os comerciantes de todos os setores, por membros eleitos pelos próprios comerciantes, e a
Junta de Freguesia. este Conselho permite que no mercado de Benfica todos trabalhem em conjunto, os
comerciantes com a Junta, e todos com o intuito de tornar este mercado melhor e mais vivo.
O trabalho deste Conselho já garantiu que varias iniciativas da Junta congraçassem também o mercado de Benfica,
como foi o caso do magusto e o “Halloween”, onde milhares de cidadãos acorreram ao mercado de Benfica e
ficaram a conhecer não só o espaço, mas a oferta dos nossos comerciantes. este ano a Feira de natal será feita
também em estrita colaboração com o mercado de Benfica e os seus comerciantes. Para o ano pretendemos
manter estas iniciativas, corrigindo as imperfeições e melhorando a interação do mercado com Benfica.
no próximo ano o mercado de Benfica vai procurar parcerias com organizações da Freguesia e da cidade de Lisboa
para melhorar a oferta aos nossos fregueses e atrair novas ofertas comerciais. Pretendemos alargar a oferta do
mercado de Benfica e por isso no próximo concurso publico para bancas, as propostas que diversifiquem a oferta
terão bonificação, só assim conseguiremos atrair nova clientela ao mercado e garantir o futuro do mercado de
Benfica.
a Junta de Freguesia está a preparar o novo regulamento do mercado de Benfica, um regulamento mais ajustado
a realidade do nosso mercado, ajustados as leis vigentes e que facilite a interação dos comerciantes e dos clientes
com as regras do mercado.
O mercado de Benfica é o centro do comércio tradicional de Benfica, Loja ancora deste comercio tão importante
para a vida da nossa Freguesia, por isso em 2015 vamos investir na interação entre o comércio tradicional e o
mercado de Benfica com eventos conjuntos e parcerias.
Para que o mercado de Benfica comece o ano com o pé direito, no primeiro trimestre de 2015, vamos implementar
uma nova imagem no mercado, uma imagem mais jovem, dinâmica e que permita mostrar aos fregueses que o
mercado de Benfica está vivo e preparado para se tornar no melhor mercado de Lisboa.
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