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FALE CONNOSCO,
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PACOTE FINANCEIRO
EXTRAORDINÁRIO

60.000€
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,
BENS ALIMENTARES DE PRIMEIRA NECESSIDADE
E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
DE APOIO E ATENDIMENTO SOCIAL.
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INFORME OU SINALIZE QUEM PRECISA!
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CARENCIADAS

ENTREGAS
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E ENTREGA

todos por um todos por todos

O MELHOR DE BENFICA
PARA O PIOR DA PANDEMIA
MENSAGEM DO PRESIDENTE
Vivemos um tempo especial, em que precisamos do melhor de nós e
de Benfica para respondermos aos desafios da pandemia da
COVID-19.
Com responsabilidade, serenidade e sentido de comunidade, Benfica
está a dar o exemplo e a responder às necessidades de quem cá vive
e trabalha.
Desde o início do surto, temos estado a trabalhar e a concretizar
respostas para as pessoas e para, dentro das recomendações das
autoridades de saúde, manter alguns ritmos do dia-a-dia da nossa
freguesia.
A regra é ficar em casa, mas há necessidades que têm de ser
respondidas, como a compra de bens alimentares, de medicamentos
ou de outros bens e serviços essenciais.
É a pensar em quem está em casa, com grande sentido de
responsabilidade individual e comunitária, que criámos sugestões
diárias para a animação desse tempo caseiro, nos suportes digitais da
Junta.
Para fazer face às dificuldades criadas pela pandemia do
COVID-19, a Junta de Freguesia de Benfica aprovou um
pacote financeiro extraordinário de 60.000€, visando
a aquisição de medicamentos, bens alimentares de
primeira necessidade, além de três serviços
complementares de primeira necessidade destinados a
idosos, doentes crónicos e utentes de atendimento social.
Outra das medidas aprovadas foi a isenção integral das
taxas cobradas pela Junta de Freguesia ao comércio
tradicional, até dia 9 de Abril.
O objetivo é continuar a trabalhar para assegurar a gestão
da freguesia em todas as áreas e tentar mitigar as
consequências sociais e económicas da crise
epidemiológica atual para a comunidade de Benfica.

É a pensar nas pessoas que reforçámos as disponibilidades
financeiras da Junta em 60 mil euros para a compra de
medicamentos e bens alimentares de primeira necessidade,
e para disponibilizar 3 serviços complementares de primeira
necessidade para idosos, doentes crónicos e utentes de atendimento
social.
É a pensar nas necessidades das pessoas que deixámos também
dois refeitórios escolares abertos, em modo de take away, para
podermos assegurar as refeições dos alunos dos escalões A, B ou
NEES. A pensar nos comerciantes locais, mantemos o mercado de
Benfica aberto, com regras especiais de funcionamento e acesso, e
isentámos a totalidade das taxas cobradas pela Junta de Freguesia
de Benfica ao comércio tradicional até ao dia 9 de abril.
Tudo isto só foi e é possível com espírito de missão dos funcionários
da Junta e dos voluntários que participam na concretização de
respostas para as pessoas e para o nosso território.
Temos pela frente um enorme desafio de saúde pública, em que cada
um, nos comportamentos, nas ações e nas reações, tem um papel a
desempenhar. Ficar em casa sempre que possível, sair só se for
mesmo necessário para o essencial.
Benfica continuará atenta e atuante, em função da evolução da
situação, sempre com o foco nas pessoas, em especial, nos que estão
identificados pelas autoridades de saúde como grupos de risco.
Mantenha-se atento aos canais de comunicação de Benfica.
Precisamos do melhor de Benfica para responder a esta pandemia.
Com a responsabilidade, a força, a solidariedade e o sentido de bairro
que sempre se viveu em Benfica, estou certo de que, em conjunto,
vamos superar este desafio. Por si, por nós e pelo Bairro de Benfica.
Ricardo Marques
Presidente da Junta de Freguesia de Benfica

APOIO SOCIAL
Para apoiar as populações mais
vulneráveis, durante este
período de pandemia do
COVID-19, a Junta de Freguesia
de Benfica lançou um conjunto
de medidas para apoiar
os idosos, crianças, doentes
crónicos e utentes do
atendimento social.

PROGRAMAS DE APOIO A GRUPOS
MAIS VULNERÁVEIS

Entrega ao domicílio de compras
essenciais (bens alimentares e farmácia).

Acompanhamento ao idoso através do
telefone, duas vezes por semana, e com
visita domiciliária (apenas se for
necessário para identificar necessidades
e diminuir o isolamento social.)

Recolha e entrega domiciliária aos utentes
da lavandaria comunitária

Pet sitting

Apoio alimentar às famílias carenciadas
identificadas na rede de apoio
interinstitucional da freguesia

Fornecimento de refeições aos alunos
de escalão A, B ou NEES, em dois
refeitórios escolares
(Escola Parque Silva Porto e Arquiteto RibeiroTelles)
em modo de TAKE AWAY

MERCADO DE BENFICA

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA
Para que possamos continuar a assegurar o acesso da população a
bens alimentares e outros serviços essenciais, foram implementadas
medidas rigorosas de contingência no Mercado de Benfica, evitando
os riscos de contaminação do COVID-19 para comerciantes e clientes.
O Mercado de Benfica está a funcionar num horário reduzido, de
terça a sábado, entre as 8h e as 14h, com limpeza e higienização
reforçadas. O Mercado Levante, de venda exterior, está encerrado.
É obrigatório o controlo de entradas e saídas, a higienização de todos
os clientes e um limite máximo de pessoas dentro do mercado, de
acordo com o rácio por metro quadrado definido nas medidas no
Plano de Contingência Nacional.
Os comerciantes e funcionários estão munidos de luvas e máscaras,
fazem a higienização frequentemente e, em cada banca, existe uma
zona de entregas dos alimentos, manuseada apenas pelos
comerciantes.
Evitar os contactos sociais desnecessários é uma prioridade e,
também nesse sentido, está a funcionar de forma reforçada o serviço
de entregas ao domicílio.
Manter o Mercado de Benfica a funcionar é de extrema importância
para que a população da freguesia e das áreas limítrofes consiga
obter alimentos frescos, que ajudam a reforçar a imunidade.
Estamos ao seu lado, neste período de grandes desafios!

ENTREGAS AO DOMICILIO REFORÇADAS
Fique a conhecer os nomes e contactos dos comerciantes, do Mercado de Benfica, que estão
a disponibilizar serviços de entrega ao domicílio, durante este período excecional em que vivemos.
AS ENCOMENDAS DEVEM SER FEITAS VIA TELEFONE, ENTRE AS 8H00 E AS 13H00.
A ÁREA DE ENTREGA É NA FREGUESIA DE BENFICA
Padaria:

Hortofrutícolas:

Talho:

LOJA DO PÃO -964 024 037
D. ESTER – 960 314 630

SUSANA E AIDA – 969 787 273
LUGAR DA CRISTINA – 962 356 280
ZÉ LUÍS – 964 001 804
TOZÉ BRITO – 962 689 155
PAULA NETO – 964 607 449
REIMILDA – 965 426 506
FRUTA BOA – 964 714 668
HUGO MAGALHÃES - 931 691 711
FILIPE HORTOFRUT - 966 282 754
CARLA DIAS - 965 652 460

AC CARNES |TALHO DAS AVES - 962 816 916
AC CARNES – 962 916 616 / 217 649 281
FORMA FRESCURA – 217 649 281
TALHO SANTIAGO – 918 706 103
TALHO 4 – 917 232 272
TALHO 19/20 – 217 649 275 / 966 228 661
TALHO - CARNES 25 - 917 535 227

Peixaria:
JARDEL – 916 526 861
ANTÓNIO SEMEDO – 969 539 461
AFRÂNIO – 939 987 515
JOSÉ MATIAS – 919 313 992
D. LIZETE – 217 608 539

Produtos congelados:
BANCA DO TI RUI – 926 586 065

Frangos:

Charcutaria:

LUCÍLIA – 969 759 689
RODRIGUES – 967 830 332

BENFIQUEIJOS – 913 523 383 / 219 806 208

Produtos africanos e brasileiros
918 514 429

COVID 19 – REORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS
Na sequência do Plano Nacional de Preparação e Resposta à Doença por novo
Coronavírus (Covid-19) e das orientações da Direção-Geral da Saúde para diminuir
a evolução epidemiológica, a Junta de Freguesia de Benfica elaborou o seu Plano
de Contingência, com vista a reduzir os riscos de exposição e contágio.
Cumprindo com o que é a nossa missão, continuamos a trabalhar para assegurar
a gestão da freguesia em todas as áreas, tendo sido reajustados alguns horários,
por forma a garantir a atendimento nos seguintes serviços:

Atendimento Geral (atestados)
Espaço Cidadão | Tesouraria
Espaço Público | Centro Clínico
2ª a 6ª feira | 10h – 15h

EVITE AS DESLOCAÇÕES AOS ATENDIMENTOS PRESENCIAIS.
UTILIZE OS CANAIS DE ATENDIMENTO ON-LINE E TELEFÓNICOS:

EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
ENCERRADOS OU CANCELADOS:

TELEFONE

•Complexos Desportivos da Junta de
Freguesia de Benfica e do Bairro da
Boavista;

(das 10h – 15h)

•Biblioteca, ludoteca, galeria de estudo
e salas de exposição do Palácio Baldaya

EMAIL:

•Todos os parques infantis em espaço público

217 123 000
atendimento@jf-benfica.pt
licenciamento@jf-benfica.pt
espacopublico@jf-benfica.pt
SERVIÇO DE ENTREGA DE BENS ESSENCIAIS
(maiores de 60 anos, doentes crónicos ou utentes do atendimento social)
EMAIL:

atendimentosocial@jf-benfica.pt
TELEFONE:

217123003 / 217123004
LINHA SAÚDE 24:

808 24 24 24

•CAF, AAAF e Academia do Saber
(incluindo Active Start e Ativarte)
•Atividades dirigidas á população sénior
(Memória Ativa Sénior; Agenda Cultural Sénior;
Caminhadas Sénior)
•Espetáculos do Auditório Carlos Paredes;
•Iniciativas de Rua

A Junta de Freguesia de Benfica lançou nas suas redes sociais um programa de atividades e ideias
para fazer em casa durante este período difícil, em que devemos ficar em isolamento.
Estar em casa não significa que não se possa manter ativo, saudável e com um espírito são.
Por isso mesmo, o Bairro de Benfica ON traz diariamente exercícios físicos e treinos, atividades
lúdicas para pais e filhos, além de sugestões na área da cultura e do entretenimento online.
Pode ter acesso a grandes aventuras sem sair do sofá, através de visitas interativas a vários museus,
palácios e outros monumentos nacionais e internacionais, que disponibilizam meios virtuais para
que os possa descobrir. Há também para conhecer sugestões de livros gratuitos, que pode
encontrar online, jogos e muito mais, para que possa enfrentar da melhor forma o período de
quarentena na luta contra o COVID-19.
São muitas as dicas e sugestões, preparadas pelos professores, monitores e técnicos da Junta de
Freguesia de Benfica, com o objetivo de tornar estes dias mais fáceis e contribuir para o bem-estar
da população.

Junte-se a nós! Queremos estar ON consigo!

