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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 84A/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.

7

ORÇAMENTO
E GOPS 2018

8

GRANDES
OPÇÕES DO PLANO

ORÇAMENTO
E GOPS 2018

As Grandes Opções do Plano para 2018 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 2018, 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 2018, 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.

(Inês Drummond)
Presidente
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A Junta de Freguesia de Benfica, propõe-se a dar continuidade em 2018 ao trabalho até
agora desenvolvido, gerindo de forma rigorosa e criteriosa os recursos existentes.
Em alinhamento com os grandes objetivos e linhas estratégicas definidas para 2018, e em
cumprimento do definido nos art.º 29º a 31º da Lei nº 35/2014, de 20 de junho, elaborou o
seu Mapa de Pessoal, prosseguindo 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.
A atual estrutura, resultante do aumento de competências promovidas pela Reorganização
Administrativa da cidade Lisboa, evoluiu de forma sustentada, tendo a Junta de Freguesia da
Benfica, dentro da sua gestão responsável e sustentabilidade financeira e acompanhando
a política do XXI Governo Constitucional, promovido o combate à precariedade laboral
e valorização do trabalho em funções públicas, bem como contribuído para a promoção
da modernização e inovação Administração Local, que contribuí de forma única para a
melhoria da qualidade dos serviços públicos e, consequentemente, da qualidade de vida
dos nossos cidadãos.
A conclusão do procedimento concursal em curso para admissão no mapa de pessoal
da Junta de 73 trabalhadores - assistentes operacionais, assistentes técnicos e técnicos
superiores - e regularização extraordinária dos vínculos precários na Administração Local,
nos termos legais que venham a ser definidos visam promover internamente uma rápida e
eficaz integração dos trabalhadores abrangidos combatendo a precariedade, e contribuindo
também através dessas medidas para a melhoria continua da qualidade dos serviços
prestados, como é nosso desígnio.
O Mapa de Pessoal, constituído pelo ANEXO I, que acompanha e faz parte integrante da
proposta de orçamento para 2018, reflete uma estrutura consistente e ponderada.
As Grandes Opções do Plano, para 2018, em matéria de recursos humanos, assumem,
uma vez mais, o compromisso deste Executivo em procurar, sempre que possível, de forma
gradual e sustentada melhores condições de trabalho que possam constituir motores de
qualificação e motivação do universo de trabalhadores e colaboradores desta Junta.
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A par do que já foi feito em parte do edifício principal da Junta, nomeadamente nas
áreas do Atendimento, Licenciamentos e Contabilidade, continuaremos a nossa aposta na
melhoria das instalações e condições de trabalho, apostando, uma vez mais, na qualificação
e formação dos nossos trabalhadores.

ENCARGOS COM RECURSOS HUMANOS POR ORGÂNICA
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ANEXO 1 - MAPA DE PESSOAL 2018
CARGOS/CARREIRAS E CATEGORIAS

Estrutura Orgânica
Unidade Orgânica

Subunidade Organica

Dirigente e Chefia

Postos Trabalho

Diretor de
Departamento

Chefe de
Divisão

Técnico
Superior
Técnico
Superior

Assitente Técnico
Coordenador
Técnico

Assitente Opreacional

Assistente
Técnico

Encarregado
Geral
Operacional

Encarregado
Operacional

N.º de Lugares no Quadro de Pessoal

Outras Carreiras
Assitente
Operacional

Tec. Superior
Informática

Fiscal
Coordenador

Área de Formação Académica e/ou Profissional
Fiscal

1

Preenchidos

Existentes

Preenchidos (a)

Licenciatura Sociologia

1

1

Bacharelato / Licenciatura

2
1
3

2
1
3

1
1
1

1
1
1

8
1
1

8
1
1

Escolaridade Obrigatória

1
1
2
1

1
1
2
1

Licenciatura Desporto

1

1

Escolaridade Obrigatória

1
1
3

1
1
3

1
1

1
1

1
2
1
1

1
2
1
1

Necessidades a
Prover (b)

Existentes

4
2

Necessários
Preenchidos

4

Palácio Baldaya

10

18

1

Preenchidos

12º Ano

3

Preenchidos

Escolaridade Obrigatória

Existentes
Necessários

1

Preenchidos

Licenciatura Relações Internacionais

1

Preenchidos
ECRI

12º Ano

Preenchidos

1

Escolaridade Obrigatória

1
8

Escolaridade Obrigatória

Existentes

1

Necessários
Preenchidos
Escolas Formação

2

1

Preenchidos

12º Ano

1

Preenchidos

12º Ano

Existentes
Necessários

2

Preenchidos

1
1
2

Preenchidos
Ação Social

Pelouro

Preenchidos

15

5

22
Licenciatura Serviços Social
Licenciatura Psicologia
Mestrado Psicologia

1

Preenchidos
Existentes
Necessários
Preenchidos

Pelouro

2

2

4

2

Necessários

3
12.º Ano

3

Preenchidos

2
1

Necessários

3

2

7

Licenciatura Educ. Física
Licenciatura Antropologia

1

Preenchidos

12º Ano

Existentes

1

Necessários

Licenciatura Gestão

2

Preenchidos

Escolaridade Obrigatória

1

Preenchidos

12º Ano

1

Preenchidos

1

Técnico de Luz e Som

1

Preenchidos

Espaço Público e
Mobilidade

Escolaridade Obrigatória

Existentes

Preenchidos
Pelouro

9

1

Preenchidos
Complexos Desportivos
(Benfica e Boavista)

6

1

Preenchidos

Desporto

Cultura

2
1

Existentes

Licenciatura Engenharia

Existentes

Espaço Público

1

Necessários

3

2

1

24

31

Preenchidos
Licenciamento

Existentes

2

Necessários

1
4

1
4

12º Ano

1
1
1

1
1
1

12º Ano

4

Preenchidos

Centro Clínico

2

12º Ano (Fiscalização)

1

Preenchidos

Escolaridade Obrigatória

Existentes

1
1

Necessários
Preenchidos
Recursos Humanos

1

12º Ano

1

Preenchidos

2

Licenciatura Enfermagem
Mestrado Ciências Documentais

1

Preenchidos
Existentes

1

Necessários

1

Licenciatura Gestão

1

1

Preenchidos

1

Licenciatura Contabilidade

2
1
3

1
1
3

1

1

1
2

1
2

2
1
2

1

Preenchidos

Bacharelato Contabilidade

Preenchidos
Existentes

1

Necessários
Preenchidos
Cont. Pública

1
6
1

12º Ano

4

Licenciatura Contabilidade
Licenciatura Economia

4
1

Necessários

2

11

6

Licenciatura Cont. Pública
Licenciatura Rel. Internacionais

2

Preenchidos

12.º Ano

Existentes

2
2

Necessários
Preenchidos

2

2

Escolaridade Obrigatória

2
1
2

1

Escolaridade Obrigatória

1

1

3
1

Escolaridade Obrigatória

1
1

1

1
1
3

1
1
3

1
3
32

1
3
31

106

103

Licenciatura Serviço Social

1

Preenchidos
Atendimento Boavista

3

Existentes
Preenchidos

Atendimento J.F.
Benfica

1

Preenchidos

12.º Ano

Preenchidos
Existentes

1

Necessários

1

2

Preenchidos
Vigilância

Existentes

2

Necessários
Preenchidos
Secretariado

1
2

Existentes
Necessários

5
Licenciatura

1

12.º Ano

1

Preenchidos
Mercado

3

Preenchidos

3

Licenciatura

1

Preenchidos

12.º Ano
Escolaridade Obrigatória

Existentes

1

Necessários

2
Escolaridade Obrigatória

3

Preenchidos
Higiene Urbana

3

1

Preenchidos

Escolaridade Obrigatória

31

Preenchidos

Escolaridade Obrigatória

Existentes

1

Necessários

1

35

Diretor de
Departamento

Chefe de
Divisão

Técnico
Superior

Coordenador
Técnico

Assistente
Técnico

Encar. Geral
Operacional

Encarregado
Operacional

Assitente
Operacional

Tec. Sup.
Informática

Fiscal
Coordenador

Fiscal

TOTAIS

Lugares Preenchidos
Lugares Existentes
Lugares Necessários

0
0
0

2
2
2

18
20
35

2
2
3

14
14
40

1
1
1

4
4
1

60
61
87

0
0
1

0
0
0

2
2
0

103
106
170

Total (Existentes + Necessários)

0

4

55

5

54

2

5

148

1

0

2

276

a) Lugares prenchidos por contrato de trabalho em funções publicas por tempo indeterminado.
b) Lugares a prover no âmbito da reorganização de serviços em resultado das novas competências.
d) Total de lugares necessários no Quadro de Pessoal.

37

Escolaridade Obrigatória

Carreiras / Categorias

170

AV 27.11.2017
*) Licenças de longa duração / transferências (ainda não efetivadas).
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A Junta de Freguesia de Benfica assumiu desde a primeira hora o seu compromisso
pleno, e sem reservas, com a reforma administrativa da cidade de Lisboa. Este processo,
já completamente concluído, implicou uma transferência de meios financeiros, recursos
humanos e equipamentos, como foi o caso do Mercado de Benfica, o pavilhão desportivo
da Boavista e as escolas de 1º ciclo.
Ao longo dos últimos 4 anos a Junta de Freguesia de Benfica tem vindo a fazer um forte
investimento no seu património, procurando requalifica-lo, adapta-lo às normas e legislação
em vigor bem como às necessidades de acomodar o acréscimo de meios humanos.
Estas intervenções têm sido planeadas e faseadas em função das necessidades mais
prementes e dos apoios que se têm procurado junto da CML, uma vez que muitas das
intervenções necessárias são de carater estruturante.
Depois das obras realizadas no sentido de modernizar o atendimento da Junta de Freguesia
de Benfica importa agora concluir algumas alterações funcionais do edifício no sentido de
conferir melhores condições de trabalho nos diversos serviços do edifício sede. Por outro
lado, sendo expectável que a Associação de Reformados de Benfica consiga concluir a sua
mudança para as novas instalações, na Rua Rodrigues Miguéis, iremos ter possibilidade de
finalmente proceder à construção de um refeitório para os trabalhadores e colaboradores
da Junta;
Por outro lado, o Centro de Limpeza do Parque Silva Porto, que transitou para a Junta de
Freguesia de Benfica na sequência da reforma administrativa, apresenta alguns problemas
na sua cobertura e carece de uma requalificação mais profunda no seu interior sobretudo
ao nível dos balneários. Esta intervenção que será priorizada em 2018, sendo que a mesma
requer alguns ajustamentos ao serviço de limpeza urbana, que se terá de basear no Ecocentro da Boavista enquanto durar a obra.
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A Junta de Freguesia de Benfica está a concluir o projeto para a requalificação do Mercado
de Benfica, na sequência de um contrato de delegação de competências assinado com o
município, pelo que será expectável que a CML proceda aos competentes procedimentos
administrativos para dar início às necessárias obras.
Durante o ano de 2018 prevê-se ainda a possibilidade de se intervir nos balneários da
piscina da Junta de Freguesia de Benfica (edifício sede). Em relação ao auditório Carlos
Paredes identifica-se a necessidade de uma requalificação mais profunda pelo que iremos
propor à CML uma delegação de competências no sentido de a poder realizar, sem prejuízo
de ainda no início do ano se proceder a algumas intervenções para poder garantir mais
conforto e funcionalidades a este equipamento cultural.
Em relação ao Palácio Baldaya, cedido pela CML à Junta de Freguesia de Benfica, através
de contrato de comodato, para aí se poder instalar um conjunto de atividades dedicadas à
cultura, à educação e à inovação, com valências de biblioteca, pólo cultural, salas de ensaio,
espaço de coworking, salas de formação, entre outros, está previsto concluir no início do
ano as intervenções iniciadas no espaço de cowork. No entanto, dada a elevada procura de
espaços de trabalho colaborativo, a Junta de Freguesia está a diligenciar junto da ESTAMO
a possibilidade de aluguer de 1 pavilhão. A concretizar-se esta possibilidade a autarquia
terá de realizar algumas obras de requalificação deste local.
Em 2013 foi aprovado um OP CML, num valor de € 150.000,00, para a criação de um centro
de coworking, em Benfica. A Junta de Freguesia de Benfica propôs à CML que o projeto
ficasse sedeado no Palácio Baldaya, sito na Estrada de Benfica, adaptando os seus usos
para aí se poder receber as valências previstas no OP na área do empreendedorismo e
inovação, desenvolvendo, ao mesmo tempo, e de forma complementar, no mesmo edifício,
salas de formação, biblioteca, um polo cultural, salas de ensaio, e zona de restauração com
esplanada, entre outras.
Para o desenvolvimento deste projeto a CML assinou um Contrato de Delegação de
Competências com a Junta de Freguesia de Benfica no valor de € 150.000,00.
No que respeita ao restante património está ainda previsto proceder a obras de manutenção
e reparação nos seguintes equipamentos:
f Complexo Desportivo da Boavista em que se irá intervir ao nível da cobertura e pavimento
f Parque Escolar da freguesia de Benfica sob gestão da Junta de Freguesia;
f Castelos de Benfica
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No ano de 2018 pretendemos estar ainda mais próximos das famílias de Benfica,
aumentando 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,
dando continuidade ao plano de emergência social, no que diz respeito aos apoios diretos à
população. Assim sendo, além das atividades correntes da Junta de Freguesia nesta matéria,
propomo-nos, no ano 2018, ao seguinte:
f Manter a plataforma de emergência Social.
f P romover 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, a
Memória Ativa e Saudável, Férias Sénior e eventos temáticos.
fM
 anter a sala de Informática para os idosos residentes na freguesia.
fC
 ontinuar a apoiar as famílias carenciadas da freguesia através de programas como
o 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, Banco de Ajudas Técnicas e o
Protocolo ePa.
f I mplementar o programa Cuida Bebé que pretende apoiar as famílias de insuficiência
económica comprovada, na 1ª infância dos seus bebés, nomeadamente criar uma bolsa
de amas em articulação com a segurança social..
fM
 anter os protocolos de colaboração com instituições como o IEFP, O Companheiro, a
Direção Geral de Reinserção Social entre outras, no âmbito da Inserção Social;
fR
 enovar a metodologia do Programa de Voluntariado da Junta de Freguesia;
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fA
 poiar as IPSS – Instituições Particulares de Solidariedade Social - que desenvolvem a sua
atividade na freguesia através do Banco de Ideias Sociais e serviços disponibilizados pela
Junta de Freguesia;
fD
 inamizar o trabalho da Comissão Social de Freguesia, aumentando os projetos
interinstitucionais, bem como implementar um sistema de diagnóstico e investigação das
problemáticas sociais locais.
fD
 ar continuidade ao Banco de Ideias Sociais no âmbito do empreendedorismo social,
através 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.
fM
 anter o serviço de transporte Solidário - Benfica BUS na freguesia.
fD
 ar 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.
fD
 ar continuidade ao funcionamento da Cozinha Comunitária no Bairro da Boavista,
incitando a formação e criação do negócio local.
fD
 ar início à Padaria do Bairro da Boavista, tendo em vista a formação, a empregabilidade
e sustentabilidade da população.
fD
 iversificar 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 P romover a implementação de programa de apoio ao nível das dificuldades de
aprendizagem nas crianças e jovens em percurso escolar.
f I mplementar um sistema de avaliação do desenvolvimento psicomotor em todas as
creches e famílias com bebés da freguesia de modo a fomentar a deteção precoce de
problemáticas.
f I mplementar programas de avaliação cognitiva nos centros de dia.
fC
 Criar um programa de apoio à deficiência e perturbação mental, nomeadamente
complementar a atual política do Estado Central, consagrada na Prestação Social Única
para as pessoas com deficiência e no Modelo de Apoio à Vida Independente, garantindo
uma real inclusão das pessoas com deficiência.
Por fim, e no tocante ao Centro Clínico da Junta de Freguesia de Benfica, este constitui uma
resposta fundamental na freguesia, dado que permite a acessibilidade a consultas gerais e de
especialidades a preços comportáveis para uma população significativamente envelhecida
e para muitas famílias que não têm acesso a seguros e outras formas de redução de custos.
Neste sentido, no ano de 2018, iremos dar continuidade às especialidades já existentes e
aumentar a capacidade de resposta, em áreas lacunares.
Pretendemos também, criar uma rede que facilite o acesso a meios complementares de
diagnóstico, ampliando desta forma a capacidade de resposta ao nível dos cuidados de saúde.
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Reforçaremos a medicina preventiva, em áreas fundamentais como os cuidados básicos de
saúde e a prevenção de patologias associadas à infância e ao envelhecimento.

SERVIÇOS
URBANOS
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No âmbito da Higiene Urbana, a Junta de Freguesia de Benfica para 2018 propõe-se a executar
com rigor e eficácia as competências atribuídas aos serviços urbanos, nomeadamente:
f E xecutar com responsabilidade as competências da Higiene Urbana;
fA
 proximar os serviços de higiene urbana das necessidades da freguesia e da sua população;
fA
 gilizar e melhorar o tempo de resposta dos serviços de limpeza do espaço urbano;
fD
 ar continuidade aos trabalhos de limpeza urbana nos espaços verdes;
fR
 ealizar campanhas de sensibilização junto da população para a recolha de dejetos caninos;
fC
 ontinuar a aplicar o produto repelente de urina no espaço urbano;
fC
 ampanha de sensibilização para a recolha seletiva, de objetos de grande volume e entulho
de obras;
fA
 quisição de novos meios mecânicos para otimizar a limpeza da freguesia;
fC
 ontratação de novos recursos humanos, para assegurar e manter a qualidade do serviço
prestado na freguesia
fC
 olaborar com a Câmara Municipal de Lisboa na seleção das zonas-piloto para a colocação
de contentores enterrados e implementação dos mesmos;
f E quipar o Ecocentro com novas valências para melhoria das condições de trabalho dos
colaboradores da Higiene Urbana;
fA
 dquirir novos equipamentos necessários à melhoria dos serviços prestados na área da
Higiene Urbana;
fG
 arantir a limpeza de sumidouros, grelhas e sarjetas para prevenir entupimentos e as
inundações;
f E xecutar eficientemente o plano de lavagem das ruas
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ESPAÇO PÚBLICO
Benfica é hoje uma freguesia diferente. Ao longos dos últimos anos foram feitos diversos
investimentos no espaço público que permitiram tornar esta freguesia mais próxima e inclusiva
para os cidadãos. Na área da mobilidade investiu-se muito na melhoria dos acessos às
passadeiras, conferindo mais segurança a todos os cidadãos, garantiu-se que muitos passeios
fossem devolvidos aos peões e aumentou-se substancialmente a oferta de estacionamento
na freguesia.
Uma das competências fundamentais das Juntas de Freguesia prende-se com a gestão do
Espaço Público. Assim, e dando continuidade ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, a
Junta de Freguesia de Benfica irá desenvolver as seguintes iniciativas em 2018:
f E xecutar e concluir as empreitadas e projetos previstos nos Contratos de Delegação de
Competências assinados com a Câmara Municipal de Lisboa, nomeadamente:
• Requalificação da Rua da Buraca
• E laboração de projeto de execução para a qualificação do espaço público no terreno
expectante da Rua República da Bolívia;
• E laboração de projeto de execução para a qualificação do espaço público na Alameda
Padre Álvaro Proença;
• E laboração de projeto de execução para a requalificação do Mercado de Benfica;
fN
 o âmbito da relação institucional com a CML propor um novo conjunto de Contratos de
Delegação de Competências designadamente:
•B
 airro da Boavista: requalificação do Jardim da Pedra;
•B
 airro das Pedralvas: construção de acesso a viaturas de socorro ao lote 12:
•R
 equalificação dos portões do Parque Silva Porto;
•R
 equalificação e ordenamento do estacionamento na Estrada do Calhariz.
fN
 a área da mobilidade pretendemos garantir a implementação das carreiras de bairro em
Benfica, cujo traçado tem vindo a ser negociado com a Carris e com a CML, por forma
a garantir melhor qualidade de serviço do transporte público, sobretudo no interior da
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freguesia, ligando os bairros aos principais serviços públicos, escolas, centros de saúde e
Mercado de Benfica.
fN
 o âmbito do seu próprio investimento, a Junta de Freguesia de Benfica pretende também:
•C
 ontinuar a promover a colocação de corrimãos para proporcionar maior segurança e
conforto aos idosos e cidadãos com mobilidade reduzida, em diversos locais da freguesia;
• P romover a manutenção/substituição da sinalização vertical, no âmbito da nova legislação
aprovada, e na sinalização horizontal, essencialmente executar o reforço de pintura das
passadeiras existentes, por forma a garantir a segurança de peões, automobilistas e
ciclistas;
•G
 arantir a manutenção e requalificação dos parques infantis;
•R
 equalificar a estrutura de ensombramento do Jardim do Mercado;
• P rosseguir com o 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 reduzida;
• Alargar o âmbito da intervenção da empreitada de reparação de calçadas, com o intuito
de requalificar diversas zonas com calçada antiderrapante e melhorar a acessibilidade
pedonal;
•G
 arantir a melhoria da qualidade operacional e de resposta às pequenas reparações no
espaço público;
•R
 eabilitar o mobiliário urbano;
•C
 ontinuar a colocação/substituição de pilaretes de forma a garantir a livre circulação nos
passeios.
Para além destas iniciativas, e à semelhança de anos anteriores, a Junta de Freguesia de
Benfica irá em 2018:
fA
 companhar as intervenções da Câmara Municipal de Lisboa no âmbito do projeto de
criação de um parque de estacionamento no Caminho da Feiteira;
fA
 companhar 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 P ugnar pela remoção de sinalética inútil geradora de poluição visual, em colaboração com
a Câmara Municipal de Lisboa;
fA
 companhar o desenvolvimento do Plano de Pavimentação e do Plano de Drenagem da
Câmara Municipal de Lisboa, designadamente na Avenida Gomes Pereira;
fD
 esenvolver 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.
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A Junta de Freguesia de Benfica irá continuar a pugnar no decorrer do ano de 2018 pela
promoção da bicicleta como meio de transporte diário através de acções de sensibilização
junto dos condutores de automóveis, para a partilha da estrada com ciclistas, assim como
pela promoção de acções de formação para fregueses que queiram iniciar a utilização da
bicicleta como meio de transporte regular e diário. Continuará a Junta de Freguesia de Benfica
a implementação de mais parques de bicicletas em lugares estratégicos da freguesia, assim
como a dinamização de eventos nas escolas onde se promova a utilização da bicicleta e o
respeito e conhecimento pelas regras da prevenção rodoviária.
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AMBIENTE
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:
fO
 timizar o atual plano de manutenção e conservação dos espaços verdes, reforçando as
áreas que se encontram com maiores carências de manutenção;
fD
 efinir um plano estratégico de intervenções com vista à valorização dos espaços verdes
da freguesia e sua automatização;
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fR
 eorganizar os espaços verdes da freguesia, no sentido de garantir uma melhor eficiência
energética na utilização e manutenção dos mesmos;
fA
 plicar 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 planeamento da requalificação dos espaços verdes, prevendo a
substituição/colocação progressiva de espécies autóctones;
fM
 anter os espaços verdes da freguesia cuidados e com elevado nível de qualidade;
f Implementar o plano plurianual de podas das árvores na freguesia;
f P romover 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 P romover 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;
fC
 olocar diverso mobiliário urbano (mesas, bancos, pequenos aparelhos de fitness, mesas
de ping-pong, etc) em vários espaços verdes da freguesia;
fM
 elhorar alguns espaços verdes em diversas zonas de Benfica: Escola Básica Salvado
Sampaio, Bairro da Boavista, Rua Lucília Simões.
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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 P romover, 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 como mental);
f F omentar e alargar a prática de atividade física aos restantes graus de ensino, com o
lançamento do projeto Jogos de Benfica que se propoem 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;
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f P lanear, 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 prossecução do trabalho de excelência desenvolvido pelas mesmas;
fC
 ontinuar 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;
fC
 ontinuar 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;
fC
 ontinuar a promover as Academias de Expressão Artística – Ativ’Arte – no âmbito das
AAAF/CAF, com oficinas de Teatro, Dança, Música;
fC
 ontinuar 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;
No âmbito do Protocolo estabelecido com a CML, a Junta de Freguesia de Benfica pretende
na área da Educação:
fA
 ssinalar efemérides do imaginário dos mais novos (ie: Mercado de Natal, Carnaval, Dia
Mundial da Criança, Dia Internacional do Livro Infantil, entre outros);
f P romover, 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;
fA
 ssegurar a continuidade do Regime de Empréstimo de Livros de Longa Duração
(Banco de Livros Escolares) adequando-o às reais necessidades dos agregados familiares;
fC
 onsolidar 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 programáticos dos Planos Anuais de Atividades Escola/Jardim de infância;
fC
 riar 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;
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f P romover, 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;
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fA
 ssegurar 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 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), entre
outros), programas de rastreio e boas-práticas no âmbito do projeto Saúde vai à Escola;
fA
 largar 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;
fR
 eforçar 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 raio de atuação do Pelouro aos seus intentos e espectativas, em
áreas como a saúde, opções de vida, lazer, entre outros;
f P romover sinergias no sentido de desenvolver um trabalho em rede, por forma a criar um
calendário conjunto de eventos escolares na freguesia;
fC
 onsolidar 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;
fC
 ontinuar 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;
fC
 ontinuar a assegurar as obrigações decorrentes da Gestão Escolar, como sejam materiais
de expediente 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;
fA
 poiar 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 Anuais;
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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;

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 pressuposto 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 com a população dos 12 aos 35 anos, residente ou
a 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, nomeadamente através da:
fD
 inamizar de uma Comissão da Juventude;
fC
 riar um programa anual de eventos ao abrigo da Comissão da Juventude – Agenda
Jovem;
f P romover 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 P romover e apoiar o associativismo juvenil, recorrendo para isso à concretização de
atividades culturais, desportivas, ambientais e sociais conjuntas;
f P romover workshops/seminários/exposições, que tenham como especial enfoque
capacitar os jovens a nível das competências individuais e sociais;
f E stimular o empreendedorismo jovem e, consequentemente a inovação na freguesia;
fC
 riar/Promover ateliers para jovens;
fD
 esenvolver em parceria com o Pelouro do Desporto um leque de atividades desportivas
direcionadas às franjas mais jovens da população de Benfica;
fC
 ontinuação dos programas de ocupação de tempos livres no período das ferias de verão,
Ferias Ativas e Ferias Desportivas;
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Emprego
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. Assim sendo, são desígnios da Junta de
Freguesia:
fC
 onsolidar 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;
fA
 profundar 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;
fM
 anter e aprofundar parcerias com o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) e
outras entidades formativas, no âmbito do projeto FormUp Benfica, de modo a corresponder
às necessidades identificadas da população de Benfica e freguesias limítrofes;
f E stabelecer 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.);
fA
 postar 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 considerados pertinentes;
fG
 arantir 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;
fC
 ontinuar 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 formativas consentâneas com as suas reais necessidades e/ou ajuda na
procura de emprego;
fC
 onsolidar 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), quer
seja pela aquisição de competências e realização de estágios (FormUP Benfica);
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fC
 onsolidar o processo de encaminhamento de formandos para estágios com elevada
empregabilidade, 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;
fC
 riar uma Plataforma e-Learning com oferta formativa complementar, que vá de encontro
às necessidades formativas identificadas pelos fregueses de Benfica;
fA
 largar o raio 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).
f Implementar o Centro de Coworking Baldaya que permita a dinamização e revitalização
do tecido empresarial e comercial da freguesia;
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CULTURA
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 do Cartão Palcos de Benfica.
f Promover e coordenar a programação do Auditório Carlos Paredes.
f F omentar parcerias com o Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Lisboa, com vista a
integrar a freguesia na agenda cultural da cidade.
fD
 ar continuidade a eventos como, Aniversário de Carlos Paredes, “Junta-te ao Jazz”,
“Junta-te ao Fado” e “Benfica ao Luar”;
fD
 ar continuidade aos grandes eventos de fruição de espaço publico como o: Monsanto
Primavera Fest, Grande Arraial de Benfica, Mercado de Natal, Mercado Medieval, Magusto,
etc;
fA
 ssinalar os dias da Mulher, da Poesia, do Teatro, da Música, o 25 de Abril entre outros.
fD
 ar continuidade ao “Grupo de Teatro Amador de Benfica” sob direção de Benjamim
Falcão e à “Tertúlia Poética América Miranda”.
fR
 ealização de iniciativas nas ruas e jardins da freguesia com animação, música, teatro,
fotografia, entre outras.
fC
 ontinuidade na promoção e divulgação da iniciativa “Benfica Clicks” impulsionando o
olhar sobre a freguesia.
fD
 inamização de oficinas e workshops nas mais diversas áreas culturais.
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fM
 elhoria dos canais de comunicação e divulgação das iniciativas culturais.
fC
 ontinuar a promover a Feira de Artesanato de Benfica (FAB).
A Junta de Freguesia de Benfica continuará ao longo do ano de 2018 a promover a atividade
“Benfica Footsteps”, roteiro histórico com um percurso pedestre pela freguesia de Benfica,
que tem como objetivo valorizar a história e o património edificado e natural desta nossa
antiquíssima região lisboeta.
Uma ultima referencia para o Palácio Baldaya, que com a sua abertura ao público veio
a possibilitar as condições para que na freguesia de Benfica exista uma pólo cultural de
excelência e de referência na cidade de Lisboa. A Junta de Freguesia irá ao longo do ano de
2018, promover várias atividades que visem a dinamização do espaço para usufruto dos seus
visitantes, onde continuarão a decorrer exposições que procurarão agradar a todos os que
venham a visitar o mencionado espaço, assim como, realizar variadas atividades culturais
distintas e multiculturais. A Junta de Freguesia continuará ao longo do ano a incrementar a
coleção de livros da biblioteca do Palácio em beneficio dos seus utilizadores.
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DESPORTO
A Atividade Física 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 bemestar, 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 da Atividade Física.
Importa formar não só atletas, mas também, jovens treinadores e jovens dirigentes que
possam continuar amanhã o trabalho hoje iniciado.
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
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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 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:
fO
 rganizar, 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;
fO
 rganizar, 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 P romover 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;
fO
 rganizar e promover programas de atividades aquáticas para crianças com necessidades
educativas especiais, promovendo o seu desenvolvimento global através dos estímulos em
meio aquático;
fO
 rganizar, 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;
fO
 rganizar e promover programas de atividade desportiva que visem despertar o interesse
dos mais novos pelo desporto e o reconhecimento da sua importância;
fO
 rganizar e promover atividades desportivas ao ar livre, que estimulem e motivem a
população para a necessidade e importância da prática de atividade física;
fO
 rganizar, promover e dinamizar programas de atividades em Monsanto, através de uma
parceria com a Câmara Municipal de Lisboa e o Parque Florestal de Monsanto;
fD
 inamizar as atividades curriculares e temáticas nos Complexos Desportivos, continuando
a apostar na melhoria e certificação dos conteúdos, em parceria com a Federação
Portuguesa de Natação;
f P romover 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;
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fO
 rganizar, promover e dinamizar um evento que privilegie a demonstração dos clubes,
das modalidades e atletas à comunidade;
f P romover 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;
fR
 ealizar obras de melhoramento do Complexo Desportivo do Bairro da Boavista,
nomeadamente na reparação da cobertura e do piso;
f P romover 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 energética e a pegada ambiental da Junta de Freguesia de
Benfica, nomeadamente nos seus equipamentos desportivos;
f P romover 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.
fO
 rganizar e promover atividades que estimulem a atividade física em família,
proporcionando um convívio desportivo diferente entre as crianças e os seus pais e
cultivando nas crianças o gosto pela prática desportiva.
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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 2018 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 às 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 2017, à semelhança do que aconteceu no ano anterior, a Junta de Freguesia de Benfica
lançou novo concurso publico para a ocupação das bancas que durante o ano foram vagando.
O Mercado de Benfica é o centro do comércio tradicional de Benfica, sendo o ponto
nevrálgico da nossa freguesia. Para 2018 pretendemos envolver a população juntamente
com as inovações do Cartão B que reforçará todo o comércio de Benfica, sendo o mercado
um dos seus eixos estratégicos de consolidação deste propósito.
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Neste sentido pretendemos:
fC
 riar e implementar a marca Comércio Tradicional de Benfica;
fA
 ssegurar a continuidade e vitalidade do projeto Cartão B promovendo os estabelecimentos
aderentes e angariando novos estabelecimentos com ações mensais de divulgação de rua,
garantido 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;
fC
 ontinuar a incentivar e a apoiar o Núcleo do Comércio e Serviços de Benfica - Net B –
assente num espírito de partilha e de networking que permite criar entre os seus membros,
laços de confiança e de proximidade que permitem a entreajuda necessária à persecução
e concretização de objetivos comuns e simultaneamente o crescimento individual de cada
negócio através de parcerias e ações conjuntas que resultam numa estratégia funcional
comprovada de Marketing “Boca-a-boca”;
fR
 ealizar certames de divulgação do comércio tradicional local, com conceitos atuais que
acompanham as novas tendências do mercado e os hábitos de consumo, como concursos
gastronómicos, mercados “Pop Up”, e dias temáticos;
Como de costume continuaremos a investir e apostar na oferta formativa dos comerciantes,
permitindo uma atualização de conhecimentos e de atendimento da população em geral,
melhorando comportamentos e munindo-os de ferramentas que permitam otimizar o
atendimento e cativar a população em geral, aumentando a atividade comercial tradicional
deste mercado e de um modo simples e direto elucidar os comerciantes sobre a necessidade
de haver formação em modo contínuo e deste modo esclarecer e prepará-los para as atuais
exigências e realidade socioeconómica.
Queremos que o Mercado de Benfica se mantenha como referência da Cidade de Lisboa com
os nossos comerciantes aptos e motivados em manter o comércio tradicional, modernizado
e ativo.
Para 2018 está pensado haver diversas atividades de modo a atrair população ao Mercado
de Benfica, desde concursos, a exposições, trabalhos artísticos, ações de rua, feiras e
apresentações para chamar os atuais utilizadores do mercado, mas atraindo novos clientes
com especial enfoque nas famílias jovens. Também continuamos com o envolvimento de
diversas entidades e com a comunicação social no sentido de continuar a promoção da
identidade e imagem do Mercado de Benfica.
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Contexto Económico Financeiro para 2018
O Orçamento da Junta de Freguesia de Benfica para 2018 bem como as Grandes Opções do
Plano (GOP) mantem a sua estrutura financeira assente numa forte componente de receitas
externas fixas que representam 49,7% e que associada às receitas próprias que representam
27%, asseguram uma base fiável de financiamento das opções do plano a desenvolver para
o próximo ano que se cifra em 76,7%.
A alteração de algumas taxas previstas no orçamento da receita, descrita nas notas anexas
ao orçamento e cuja descrição e fundamentação segue em anexo, visa rever os valores
dos serviços prestados pela autarquia, que em alguns casos não são objeto de qualquer
atualização há cerca de dez anos, respondendo simultaneamente à necessidade crescente
de autofinanciamento e sustentabilidade, por forma a melhorar os níveis de realização das
receitas próprias de forma equilibrada com o aumento e variedade da oferta de serviços e
atividades.
Os restantes 23,3% correspondem ao financiamento assegurado dos projetos da área da
Educação e dos Direitos Sociais, mas que se encontra integralmente afeto a atividades de
caráter continuado que são desenvolvidos naquelas áreas, como são o caso das CAF/AAF,
Refeições Escolares, Assistentes Operacionais e Fundo de Emergência Social.
O orçamento da freguesia de Benfica, tal como sucede com a maioria das freguesias é
particularmente sensível às decisões macroeconómicas, designadamente às implicações que
do orçamento de Estado advenham em matéria de acréscimo de encargos com Segurança
Social e Serviço Nacional de Saúde, tal como se verificou nos últimos dois anos.
Sendo esta uma dificuldade de que todos estão cientes, as verbas com origem no Orçamento
de Estado apresentam um acréscimo de 1%, variação que, embora pequena, representa um
esforço numa melhor repartição das verbas do Estado, permitindo às freguesias levar mais
longe o seu desempenho.
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Para além dos impactos orçamentais, existem também outras condicionantes de natureza
externa cujo efeito é relevante ao nível dos serviços e do seu desempenho como são a
aplicação em 2018 do SNC-AP (Sistema de Normalização Contabilística da Administração
Pública), associado ao novo Código dos Contratos Públicos, cuja implementação vai muito
para além do mero cumprimento dos normativos legais, pois correspondem à aplicação de
um Plano de Contas Multidimensional que abrange a contabilidade orçamental, financeira
e de gestão.
O sistema visa uma uniformização e consolidação de todas as contas públicas, pelo que as
futuras demonstrações financeiras que obedecerão a uma estrutura conceptual e a normas
internacionais, serão expressão da revisão operada num conjunto de normativos da mais
diversa natureza, mas com ele conexos, como foi o caso do cadastro de ativos fixos tangíveis
que substituiu o anterior cadastro de inventário de bens do estado.
A sua implementação cujo impacto não é possível para já avaliar será objeto de posteriores
avaliações.
Considerando que a Lei nº 53-E/2006, de 29 de dezembro de 2006 veio aprovar o regime
das taxas das Autarquias Locais, consignando o nº1 do artigo 9º, do referido diploma, que
os orçamentos anuais das autarquias locais podem atualizar o valor das taxas estabelecidas
nos regulamentos respetivos.
Considerando que por razões de conjuntura económica a Junta de Freguesia de Benfica tem
apenas procedido à inclusão dos valores das novas atividades sem, no entanto, proceder a
uma atualização generalizada, o que em alguns casos vem a suceder há mais de dez anos;
Considerando que em muitos casos a oferta dos serviços foi acompanhada de níveis de
exigência no cumprimento de regras, que em muito oneraram as prestações, criando um
fosso sempre crescente entre o custo da atividade e o benefício auferido do particular.
São atualizadas as taxas a seguir indicadas com a respetiva justificação económico-financeira
que se anexa:
Em função do critério definido, a alteração do valor das taxas origina a alteração do
regulamento e deve conter a fundamentação económico financeira sob pena de nulidade.
Deu-se cumprimento ao normativo legal, através do presente anexo destinado à justificação
dos montantes definidos para as taxas, bem como à demonstração do apuramento dos
respetivos valores.
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JUSTIFICAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA
CENTRO CLINICO - CONSULTA
DESPESA
Despesas de pessoal

CT

N

58.070,91

36.821

Valor Hora (3.691,40*12/35*52)
Enfermagem

VH
24,34

14.400,00

(1.200*12/35*52)

7,91

Assistência Técnica

13.363,61

Eletricidade (10%)

17.430,55

Agua (5%)

2.058,90

TOTAIS

105.323,97

36.821

32,25

CT

N

VH

38.866,80

36.821

FORMULA CT/N + VH = 35,11€

AUDITÓRIO
DESPESA
Despesas de pessoal
Valor Hora (2.776,20*12/35*52)
Técnico Som e Luz

18,30
26.568,00

(1.107*12/35*52)*2

14,60

Limpeza das Instalações

8.736,00

(14H/semana x 52 semanas x 6€)*2
Vigilância e Segurança

12,00
17.712,00

(1.476,00*12/35*52)		
Assistência Técnica

11.997,78

Eletricidade (20%)

34.861,10

Agua (5%)

9,73

2.058,90

Nota: Não incluída renovação equipamentos e divulgação
TOTAIS

140.800,58

36.821

54,63

FORMULA CT/N + VH = 58,45€
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CAF/AAAF
DESPESA
CT
N
VUNIT
Despesa total não protocolada
183.896,06
397
Valor por utente ano:
590
(183.896,06/987)
186,32
Valor por utente mês (186,32/11)
16,94
Diferença receitas/despesas ano
48.437,57
Diferença receitas/despesas mês
49,08
Diferença por utente (49,08/987)		
4,46
TOTAIS
232.333,63
987
21,40
FORMULA CT/N /11 = 21,40 (valor médio manhã + tarde dos 3 escalões)

BENFICA AVENTURA
DESPESA
Despesas com Parque BX:
Monitores
Alugueres
Materiais
Receitas Apuradas
TOTAIS
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CT

N
130

7.182,65
256,00
1.878,90
-8.494,50
823,05
130
FORMULA CT/N = 2,50 (valor proposto)

VUNIT

6,33
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TAXAS
CENTRO CLINICO (CONSULTAS)
Alergologia

35,00 €

Cardiologia

35,00 €

Cirurgia Vascular

35,00 €

Clínica Geral

35,00 €

Dermatologia

35,00 €

Dietista/Nutricionista

32,50 €

Medicina Dentária

35,00 €

Ginecologia/Obstetrícia

35,00 €

Ginecologia/Mama

35,00 €

Neurologia

37,50 €

Oftalmologia

35,00 €

Otorrino

35,00 €

Ortopedia

35,00 €

Pediatria

35,00 €

Psicologia

37,50 €

Psiquiatria

37,50 €

Urologia

35,00 €

Terapia da Fala

32,50 €

Reumatologia

35,00 €

Fisioterapia

32,50 €

Endodontia

35,00 €

Estomatologia
Trabalhadores, colaboradores e eleitos locais, da Junta de Freguesia de Benfica
bem como os seus respectivos familiares (conjuge, ou vivendo em união de
facto, e filhos menores de 18 anos).*

35,00 €

7,50 €

* Exceto consultas de Medicina Tradicional Chinesa
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AAAF (JARDIM DE INFÂNCIA)
Designação

Horário

Escalão A

Escalão B

Escalão C

Manhã/Tarde

8H00-9H00/15H15-17H30

5€

15 €

25 €

Manhã/Tarde com Prolongamento

8H00-9H00/15H15-19H00

8€

25 €

40 €

Diárias (Interrupções Letivas)

8H00-19H00

1€

2€

3€

Escalão A

Escalão B

Escalão C

CAF (1º CICLO)
Designação

Horário

Manhã ou Tarde

8H00-9H00 ou 17H30-19H00

5€

10 €

15 €

Manhã e Tarde

8H00-9H00/17H30-19H00

7€

20 €

30 €

Diárias (Interrupções Letivas)

8H00-19H00

1€

2€

3€

					
		
Diárias (Mês de Agosto)

Escalão A

Escalão B

Escalão C

1,50 €

3€

4,50 €

ATIVIDADES CULTURAIS
Utilização do Auditório Carlos Paredes (Só Utilização e técnico)

60 € 1.ª hora/fracção

Utilização do Auditório Carlos Paredes (Só Utilização e técnico)

40 € 2.ª hora e subsequentes

Utilização do Auditório Carlos Paredes (com captação de som)

80 € 1.ª hora/fracção

Utilização do Auditório Carlos Paredes (com captação de som)

60 € 2.ª hora e subsequentes

Utilização do Auditório Carlos Paredes (com captação de som e imagem)

120 € 1.ª hora/fracção

Utilização do Auditório Carlos Paredes (com captação de som e imagem)

100 € 2.ª hora e subsequentes

Edição de imagem

250 €		

Utilização do Auditório para Espetáculos

30% da receita de Bilheteira (Valor mínimo 40 €)

			

NOTAS		
- Existindo necessidade de mais técnicos, o valor aumenta na proporção de 10€/hora por técnico.
- Utilização do Foyer acresce 10€/hora ao custo do Utilização do auditório.
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BENFICA AVENTURA
Iniciação Escalada

2€

Iniciação Rapel

2€

Iniciação Orientação

2€

Iniciação Arborismo

2€

Snorkeling

2€

Iniciação Stand Up Paddle

2€

MERCADO POP-UP
Bancadas de venda

100 €

Street Food

150 €

Desconto detentores CartãoB

25%

FEIRA DO ARTESANATO
Bancadas de venda

10 € dia
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MAPAS OFICIAIS

Junta de Freguesia de Benfica
Av. Gomes Pereira, 17 - 1549-019

