
PROPOSTAS ORÇAMENTO PARTICIPATIVO BENFICA 2021 

 

Proposta nº1  

Proponente: Gonçalo Folgado  

Área de Intervenção: Ambiente 

Aulas de Socialização Canina  

Cada vez é mais normal que as famílias tenham membros peludos de quatro patas. Assim 

torna-se essencial conhecer melhor os comportamentos animais, não só em contexto familiar, 

mas sobretudo na rua com outros. Neste sentido e para evitar problemas com outros cães e 

donos em momento de passeio em espaços públicos, estas aulas tornam-se essenciais, até 

porque deste modo o animal habitua-se a estar na presença de outros animais, reduzindo 

níveis de stress e ansiedade.   

Cães felizes, tornam donos felizes também!  

 

Proposta nº2  

Proponente: Gonçalo Folgado  

Área de Intervenção: Ambiente 

Laboratório de Hidroponia nos Laboratórios da ESTAMO  

Como forma de potenciar estes espaços muitos deles em razoável estado de conservação, 

seria benéfico para a comunidade de Benfica e Lisboa, fruir de um equipamento que estivesse 

direcionado para a Hidroponia em meio urbano. Não só como forma de produzir alimentos à 

escala local, mas também com vertente social, na medida em que poderá ser um polo difusor 

de formações, workshops e palestras e ações de sensibilização para esta temática.  

Tecnologias de agricultura sustentável em meio urbano 

 

Proposta nº3  

Proponente: Manuel Armando Moreira  

Área de Intervenção: Ambiente  

Colocação de bancos com encosto Jardim do Mercado.  

Criar maior conforto para os idosos frequentadores do jardim 

 

Proposta nº4  

Proponente: Ada Pabom Abreu 

Área de Intervenção: Ambiente 

Campanha de sensibilização por causa dos dejetos dos cães na via pública. 



Proposta nº5  

Proponente: Carlos Costa  

Área de Intervenção: Ambiente  

Colocação de dispensadores de saquinhos de cocós para cães no Jardim do Mercado.  

Mobiliário urbano de apoio para os fregueses que passeiam os seus cães para maior limpeza 

dos espaços. 

 

Proposta nº6  

Proponente: Ricardo Alexandre  

Área de Intervenção: Ambiente  

Melhoramento dos espaços verdes na Rua João Batista Ribeiro (Charquinho) com colocação 

de mesas e cadeiras novas 

 

Proposta nº7  

Proponente: Clarissa Cornejo  

Área de Intervenção: Ambiente  

Food Truck com o objetivo de sensibilização para alimentação saudável 

 

Proposta nº8  

Proponente: Vitor Vieira   

Área de Intervenção: Ambiente  

Construção de casas de banho públicas por toda a freguesia 

 

Proposta nº9  

Proponente: José Paulo Barbosa Mendes  

Área de Intervenção: Ambiente  

Substituição dos contentores de lixo atuais por contentores subterrâneos, no Bairro do 

Calhariz Velho 

 

 

 

 



Proposta nº10  

Proponente: Rodrigo Lopes  

Área de Intervenção: Ação Social  

Criação de um Centro de Apoio para pessoas sem abrigo.  

Requalificar centro de saúde abandonado na Rua Rodrigues Miguéis e aproveitar para esta 

ideia. Apoiar os sem abrigo, aproveitar a reabilitação do edifício. 

 

Proposta nº11  

Proponente: Rogério Candido  

Área de Intervenção: Cultura  

Grafiti nas traseiras da Grão Vasco 

 

Proposta nº12  

Proponente: António Maria Canhoto  

Área de Intervenção: Desporto 

Montagem de um muro de escalada em Benfica  

Equipamento fundamental para prática desportiva e atividade física individual e em pequenos 

grupos. Equipamento para a iniciação na modalidade, servindo de estrutura de apoio para 

formação das entidades interessadas. Atualmente não existe um muro de escalada/bloco 

aberto ao público, gratuito, de fácil acesso, em Lisboa. A localização deste muro será no ringue 

António Livramento, reunindo as comodidades e facilidades de todo o complexo desportivo, 

como WCs e balneários. Votem e Partilhem sff!    

 

Proposta nº13 

Proponente: Joao Paulo Sanches  

Área de Intervenção: Desporto  

Aumentar os equipamentos street workout no Bairro da Boavista   

 

Proposta nº14 

Proponente: Anabela Rebelo  

Área de Intervenção: Desporto  

Criar um projeto de yoga, zumba e bem-estar no Bairro da Boavista. 

 



Proposta nº15 

Proponente: Luís Miguel Alves Fernandes  

Área de Intervenção: Desporto  

Pista de Skate na renovada Praça do Fonte Nova 

A renovada praça junto ao fonte nova resultou num agradável parque urbano.  A recente 

instalação das esplanadas e as zonas de descanso permitiram que as pessoas agora 

frequentem também a praça exterior. Contudo, há forma de trazer ainda mais frequentadores 

àquele espaço com a criação de um skate park por baixo do viaduto da segunda circular. O 

ruído que esta modalidade produziria naquele local não é significativo e esta era uma 

excelente forma de assinalar Lisboa, a capital europeia do desporto. 

 

Proposta nº16 

Proponente: José Paulo Barbosa Mendes  

Área de Intervenção: Desporto  

Construção de um Campo de Golfe Super Low Cost 

 

Proposta nº17 

Proponente: Manuela Santos  

Área de Intervenção: Educação  

Campanha de civismo  

Campanha de sensibilização para civismo e cidadania ativa, de modo a informar sobre 

plataformas de participação e fóruns de decisão coletiva. Paralelamente devem ser 

desenvolvidas ações de formação cívica para promover o respeito pela diversidade e aceitação 

da diferença.  

 

Proposta nº18 

Proponente: Rogério Peixoto  

Área de Intervenção: Educação  

Criação de um Espaço de formação de cidadania activa, Interculturalidade e respeito pelo 

próximo no Bairro da Boavista. 

 

 

 

 



Proposta nº19 

Proponente: Rute - Associação de Solidariedade Social  

Área de Intervenção: Educação  

Requalificar os espaços exteriores da Creche Colinho da Rute, nas Pedralvas 

Através da requalificação dos espaços exteriores, a nossa creche poderá proporcionar às 

nossas crianças ambientes ricos e estimulantes para que tenham um processo de 

desenvolvimento e de aprendizagem saudável.  

 

Proposta nº20 

Proponente: Lena Silva  

Área de Intervenção: Educação  

Criar escola de música multidisciplinar 

 

Proposta nº21 

Proponente: Teresa Lopes Reis  

Área de Intervenção: Educação  

“Saberes e Fazeres – uma sala de aula ao ar livre” na Escola Secundária José Gomes Ferreira 

As salas de aula terão outras "paredes" serão nos terrenos da escola! Metodologias 

alternativas, a pesquisa e a participação ativa no processo de aprendizagem serão os nossos 

principais desafios. Esta sala de aula que queremos "mobilar" será um espaço com múltiplas 

áreas de trabalho que se completam nas aprendizagens e nas atividades a desenvolver. A 

criação de uma horta diversificada com múltiplas culturas e espaços vai permitir aos alunos 

trabalharem várias áreas do seu currículo de Bio/Geologia 

 

Proposta nº22 

Proponente: Antónia Pimentel Estrela  

Área de Intervenção: Educação 

Brincar com a linguagem  

Tendo em conta a importância do desenvolvimento da consciência linguística no pré-escolar, o 

objetivo é sensibilizar educadores e pais para estas questões através de sessões de 

informação. Pretende-se que sejam equipados os jardins de infância de Benfica com materiais 

para o desenvolvimento de consciência linguística (jogos, livros, instrumentos, dados, puzzles 

específicos, cartões, cartas de sons, jogos de encaixe, jogos magnéticos - específicos para 

brincadeiras sobre linguagem). 

 



Proposta nº23 

Proponente: Catarina Reboredo David Miranda Berjano de Oliveira  

Área de Intervenção: Educação  

Arranjo do piso do ginásio da escola básica Pedro Santarém 

Melhorar as condições de prática das centenas de alunos da escola  

 

Proposta nº24 

Proponente: Maria Filomena Caeiro Rosado Bastos Chorão  

Área de Intervenção: Educação  

Reparação da cobertura do Pavilhão da Esc. Sec. José Gomes Ferreira 

Quando chove entra água pelas juntas das claraboias da cobertura do pavilhão, o piso fica 

molhado e escorregadio coloca em risco a integridade física dos alunos durante as aulas de 

Educação Física. O piso vai-se deteriorando existindo, em alguns pontos, tábuas que já estão a 

apodrecer tendo o piso alguns buracos. Mantendo-se esta situação o estado do piso vai piorar.  

 

Proposta nº25 

Proponente: Rute Isabel André Pereira  

Área de Intervenção: Educação  

Rota da Felicidade e Saúde Integral no Eucaliptal de Benfica 

Realização da Rota da Felicidade e Saúde Integral conduzida pela mão de profissionais que 

cuidam de nós. Visa minimizar os impactos resultantes do contexto pandémico, traz atividades 

de capacitação na área do bem-estar, saúde mental e emocional, medicina integral e da 

“feliciência” para a freguesia e disponibiliza ferramentas e práticas de prevenção e 

higienização mental, consciência emocional e corporal, técnicas respiratórias com foco na 

oxigenação cerebrovascular. Há que aprender a ser feliz! 

 

Proposta nº26 

Proponente: Gonçalo Folgado  

Área de Intervenção: Espaço Público  

Passadeiras com aviso sonoro para Cegos 

Tão cidadãos como quaisquer outros, os cegos, ambliopes e pessoas com visão reduzida 

devem ser tomadas em consideração aquando do desenho do espaço público e dos 

dispositivos que o acondicionam. Como tal seria importante que a semaforização para peões 

da freguesia tivesse aviso sonoro para cidadãos com deficiência visual.  

Por uma freguesia mais inclusiva      



Proposta nº27 

Proponente: Maria de Lurdes Queirós  

Área de Intervenção: Espaço Público  

Jardim na rua Ernesto da silva 

Melhorar o terreno na rua Ernesto da Silva 

 

Proposta nº28 

Proponente: Celeste Esteves  

Área de Intervenção: Espaço Público  

Criação de um parque de estacionamento na Rua Nossa Senhora Amparo 

 

Proposta nº29 

Proponente: Desconhecido  

Área de Intervenção: Espaço Público  

Mais Estacionamento  

 

Proposta nº30 

Proponente: Ricardo Santos  

Área de Intervenção: Espaço Público  

Criação de ciclovia entre a Rua da Venezuela e a Alameda Álvaro Proença 

 

Proposta nº31 

Proponente: Margarida Vicente  

Área de Intervenção: Espaço Público  

Criação de Ciclovia na Av. Gomes Pereira 

 

Proposta nº32 

Proponente: Mário Rodrigues  

Área de Intervenção: Espaço Público  

Colocar um placard informativo no Bairro do Charquinho 

 



Proposta nº33 

Proponente: Paula Silva 

Área de Intervenção: Espaço Público 

Aumentar a pérgola do Bairro do Charquinho e colocar mais bancos para aumentar o 

número de utilizadores do espaço. 

 

Proposta nº34 

Proponente: José Ramalho 

Área de Intervenção:  Espaço Público 

Mais equipamentos de fitness/desporto nos Jardins do Bairro do Charquinho 

 

Proposta nº35 

Proponente: Morgana Flor  

Área de Intervenção:  Espaço Público 

Colocar dispensadores com sacos para dejetos caninos para uma freguesia mais limpa, e 

bebedouros para cães. 

 

Proposta nº36 

Proponente: Susana Maria dos Santos Amador  

Área de Intervenção:  Espaço Público 

Criação de Estacionamento na Estação de Benfica 

Criação dum parque de estacionamento junto à estação de Benfica, que possa contribuir para 

a melhoria das condições dos moradores de Benfica, assim como forma de fomentar a 

diminuição da entrada de carros para o centro da cidade. Incentivo à mobilidade através de 

uma boa rede de transportes públicos, sendo Benfica um ponto de entrada na nossa cidade de 

Lisboa. As traseiras da estação, junto à Rua da Venezuela, servem muitas vezes apenas como 

casa de banho pública a céu aberto. 

 

 

 

 

 

 

 



Proposta nº37 

Proponente: Isabel Tavares  

Área de Intervenção:  Espaço Público  

Melhoramento do parque infantil da Rua Lucília Simões e criação de espaço de lazer para os 

reformados 

Aproveitamento do parque e melhoramento da segurança. Parque infantil e espaço de lazer 

para os reformados 

 

Proposta nº38 

Proponente: Isabel Tavares  

Área de Intervenção:  Espaço Público 

Reaproveitar o centro comercial abandonado (CC Pedralvas) para criação de espaço de 

tempos livres de cariz social para crianças 

 

Proposta nº39 

Proponente: Manuel casquilho  

Área de Intervenção:  Espaço Público  

Mais e melhor Estacionamento no Mercado de Benfica 

 

Proposta nº40 

Proponente: Rui Geraldo  

Área de Intervenção:  Espaço Público  

Colocação de lombas na Rua da Casquilha, para maior segurança 

 

Proposta nº41 

Proponente: Judite Peseiro  

Área de Intervenção:  Espaço Público  

Mais estacionamento para residentes na Rua Prof. Santos Lucas 

 

 

 

 



Proposta nº42 

Proponente: Joaquim Santos  

Área de Intervenção:  Espaço Público  

Requalificação do Bairro Santa Cruz 

 

Proposta nº43 

Proponente: José Valente  

Área de Intervenção:  Espaço Público  

Parque Infantil no Jardim Sustentável 

 

Proposta nº44 

Proponente: Associação de Moradores do Bairro das Pedralvas  

Área de Intervenção:  Espaço Público  

Cuidemos dos nosso Seniores 

Cuidar dos Idosos do Bairro das Pedralvas - Bastantes espaços verdes, pisos bastante 

inclinados, população bastante idosa, falta de bancos 

 

Proposta nº45 

Proponente: Ricardo Seixas  

Área de Intervenção:  Espaço Público  

Parque de estacionamento para bicicletas  

Parque de estacionamento para bicicletas a construir nos estaleiros da junta de freguesia de 

Benfica com acesso direto à Rua Morais Sarmento e Palácio Baldaya para estacionamento de 

bicicletas com acesso público controlado. Estacionamento temporário de bicicletas 

convencionais de forma gratuita e estacionamento em box com acesso reservado a 

utilizadores registados mediante o pagamento de tarifa mensal ou anual. 

 

Proposta nº46 

Proponente: João Silva  

Área de Intervenção:  Espaço Público  

Colocar bebedouros no parque das merendas 2 em Monsanto 

Bebedouro para apoiar o local de treino 

 



Proposta nº47 

Proponente: Ana Clara Alves Caldeira Silva  

Área de Intervenção:  Espaço Público  

Construir um parque canino no Bairro da Boavista 

 

Proposta nº48 

Proponente: Fábio Leandro Silva  

Área de Intervenção:  Espaço Público  

Skate Parque amovível 

 

Proposta nº49 

Proponente: Bruno José Ferreira Da Costa Casaca  

Área de Intervenção:  Espaço Público  

Campo de futebol de rua no bairro da Boavista 

 

Proposta nº50 

Proponente: Mário Rui da silva Ferreira   

Área de Intervenção:  Espaço Público  

Construir um campo desportivo multifunções no bairro da Boavista 

 

Proposta nº51 

Proponente: Micael Filipe Costa dos Anjos  

Área de Intervenção:  Espaço Público 

Construir um campo de futebol de rua no bairro da Boavista 

 

Proposta nº52 

Proponente: Luís Quaresma   

Área de Intervenção:  Espaço Público  

Construir um campo de futebol de rua no bairro da Boavista 

 

 



Proposta nº53 

Proponente: Miguel Augusto  

Área de Intervenção:  Espaço Público  

Fechar a Rua Dona Maria Primeira ao trânsito. 

 

Proposta nº54 

Proponente: Elizabeth Brandão Nobre Garcia  

Área de Intervenção:  Espaço Público  

Construir um parque canino no Bairro da Boavista 

 

Proposta nº55 

Proponente: Olga Antunes  

Área de Intervenção:  Espaço Público 

Criar um Parque Urbano (bebedouros; parque infantil, entre outros) na Calçada Tojal / Rua 

Amélia Rey Colaço 

 

Proposta nº56 

Proponente: Silvino Ferreira   

Área de Intervenção:  Espaço Público  

Colocação de camaras de videovigilância no Bairro de Santa Cruz 

 

Proposta nº57 

Proponente: Ana Paula Leitão Almeida  

Área de Intervenção:  Espaço Público  

Criar um parque infantil e colocar mais bancos para descansar entre Estrada Benfica e Rua 

Dr. Pereira Bernardes 

 

 

 

 

 

 



Proposta nº58 

Proponente: Tiago Barbalho  

Área de Intervenção:  Espaço Público  

Criação de Horta Comunitária 

Criação de uma horta comunitária num espaço disponível que existe entre o fundo dos prédios 

da Rua Venezuela a linha do CP, entre a estação e o Caminho da Feiteira. É um espaço sem 

utilização, que cresce mato, e a Junta tem que cortar e limpá-lo 3a4 vezes no ano.  O espaço 

seria dividido em lotes, e os moradores, teriam que se dispor a plantar e cuidar de seu lote.  

Diminuiria assim o custo de manutenção do atual espaço pela Junta, e seria muito útil aos 

moradores, q teriam alimentos frescos e saudáveis 

 

Proposta nº59 

Proponente: Rita Guimarães  

Área de Intervenção:  Espaço Público  

Eucaliptal de Benfica a @cores 

Revitalização do anfiteatro com intervenção de arte urbana orientada por profissionais, mas 

envolvendo a população incluindo crianças e escolas. Cada um deixando a sua marca. 

Recuperação dos wcs inerentes a este espaço privilegiado da freguesia. 

 

Proposta nº60 

Proponente: Associação de Moradores Bairro Santa Cruz de Benfica  

Área de Intervenção:  Espaço Público  

Equipamentos para diversão infantil no 'Jardim Sustentável' 

O Jardim de Santa Cruz (Sustentável) está situado no Bairro de Benfica de Cima, é procurado 

por famílias e grupos. Está equipado com bancos e conjuntos de bancos e mesas para jogos e 

lanches, convida a um tempo de descanso, mesmo na relva. Falta-lhe um complemento 

dirigido aos mais jovens, cujo número aumentou muito na Rua Actor Nascimento Fernandes e 

ruas próximas. É desejada por todos a instalação de, por exemplo, baloiços de madeira e 

outros equipamentos como torres de madeira com escorrega. 

 

 

 

 

 

 



Proposta nº61 

Proponente: Maria Lucília Brôco Aires  

Área de Intervenção:  Espaço Público  

Pintura de Mural no Bairro de Santa Cruz  

 Dar Vida a um muro num dos bairros mais emblemáticos da cidade de Lisboa e criar mais um 

ponto em Benfica para fazer parte do Roteiro de Arte Urbana da cidade. Servir de tela para 

Retratar a história da freguesia por exemplo relembrar o apeadeiro de Santa Cruz. Criar uma 

barreira visual ao Impedir que a zona seja usada como um wc a céu aberto e depósito de lixo e 

que não passe de um muro com rabiscos e assinaturas sem talento.   

 

Proposta nº62 

Proponente: José Paulo Barbosa Mendes  

Área de Intervenção:  Espaço Público  

Construção de Parque Canino no Bairro do Calhariz Velho 

 

Proposta nº63 

Proponente: Maria Augusta  

Área de Intervenção:  Espaço Público  

Mais Estacionamento 

 

Proposta nº64 

Proponente: Associação Pais Escola Pedro de Santarém (APEPS)  

Área de Intervenção:  Juventude  

Melhoria da Sala de Convívio da Escola Pedro de Santarém  

Criação de condições para o desenvolvimento de atividades de convívio e de realização de 

tarefas escolares em espaço interior. Oferta de espaço de permanência a utilizar em dias de 

chuva durante os intervalos e furos escolares. 

 

Proposta nº65 

Proponente: Stimuli/Unisbem  

Área de Intervenção:  Espaço Público  

Construção de um deck para encontros culturais e tertúlias no espaço interior da STIMULI 

para utilização de fregueses, sócios da instituição e Alunos da UNISBEN 


