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Introdução 
 

 

A aplicação do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL) tem como 

principal objectivo estabelecer regras, princípios e procedimentos que permitam às 

freguesias dispor de uma contabilidade pública moderna, constituindo um instrumento 

essencial de apoio à gestão. 
 
 

Na prossecução desse objectivo, a elaboração e aprovação dos documentos previsionais 

toma relevância especial, na medida que eles traduzem o planeamento e a programação de 

actividades, e representam não só o cumprimento de um imperativo legal como também a 

necessidade de definir prioridades face aos recursos disponíveis. 
 
 

Apesar de ainda não ser conhecido o Orçamento de Estado para 2017, não podemos deixar 

de enfatizar que o Orçamento e as GOP 2017 são um instrumento importante ao serviço das 

políticas sociais, públicas e do desenvolvimento económico e social da Freguesia de São 

Domingos de Benfica, das associações e da sua população. 
 
 

Estes documentos, estruturantes, representam uma estratégia sustentável de 

desenvolvimento para São Domingos de Benfica. Esta estratégia visa dar um rumo ao seu 

crescimento e modernização, apostando no ambiente, na educação, no desporto, na 

juventude, na economia local, na inovação e no empreendedorismo, na cultura, na melhoria do 

espaço público e num amplo conjunto de políticas sociais. 
 
 

Do ponto de vista organizativo, apostamos na sustentabilidade, na eficiência energética, na 

tecnologia, nas novas metodologias de gestão, na redefinição e otimização de processos e 

procedimentos e na integração dos sistemas de informação. 
 
 

Num contexto, ainda, de crise económica, nacional e internacional, a elaboração do 

orçamento e das GOP 2017 assenta uma vez mais nos princípios essenciais de rigor, 

transparência e sustentabilidade. 
 
 

Prosseguiremos com as políticas de desenvolvimento social, contribuindo para que São 

Domingos de Benfica seja um lugar ainda melhor para se viver e visitar. Neste pressuposto 

daremos continuidade à nossa ação orientada para apoiar as famílias, sobretudo as mais 

carenciadas da freguesia, para a melhoria ambiental, para a valorização da educação e da 

qualificação, para o desenvolvimento de redes de voluntariado e para a solidariedade social. 
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A reabilitação urbana, no espaço público, continua a ser prioridade em 2017 tal como o foi 

neste ano de 2016. Fazendo frente ao envelhecimento da nossa população 

prosseguiremos com as políticas públicas de requalificação, no âmbito do Programa de 

Acessibilidades e Mobilidade. 

 

Apesar do contexto de crise económica estamos convictos da necessidade de prudência na 

definição do orçamento, mas estamos também conscientes de que os bons investimentos 

devem ser feitos, justamente nestas alturas, exigindo forte sentido de responsabilidade. 
 
 

Razão porque consideramos que todo o investimento previsto nas GOP 2017 é no sentido 

de prosseguir o desenvolvimento do nosso tecido físico e social, sendo que o mesmo é 

particularmente benéfico para o desenvolvimento e coesão na nossa Freguesia. 
 
 

Pretendemos exceder as expectativas dos nossos Fregueses, de acordo com a nossa missão, 

a visão e os valores que definimos, em sede do Programa Sufragado em 2013, para São 

Domingos de Benfica. 
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1 - Grandes Opções do Plano 

 
 

Enquadramento 
 
 

As Grandes Opções do Plano de 2017 têm assim como eixo de atuação, o Programa 

“Desenhar um novo futuro” do Partido Socialista sufragado nas eleições de 29 de setembro 

de 2013. 
 
 

A crise económica e social que ainda se vive em Portugal, e na generalidade da Europa, 

leva a que a Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica se proponha continuar cumprir 

um Plano de Atividades ambicioso, centrado no aprofundamento e consolidação de políticas 

sociais com programas de Apoio às Famílias nas mais diversas áreas, como forma de apoiar 

a coesão social e a sustentabilidade. 
 
 

Apoio às Famílias, um território acessível e partilhado e uma gestão autárquica moderna, são 

os eixos fundamentais que queremos que nos conduzam a uma maior sustentabilidade da 

Freguesia de São Domingos d e  B e n f i c a  e são também o s  p r i n c i p a i s  e i x o s  de  

o r i e n t a ç ã o  d a s  i n i c i a t i v a s  e  a c t i v i d a d e s  propostas pelo Executivo da JFSDB. 
 
 

No que respeita à gestão da Junta de Freguesia, iremos continuar a pautar-nos por uma 

gestão orientada para o Cidadão, responsável, transparente e sustentável tal como o fizemos 

ao longo dos últimos 3 anos. 
 
 

De seguida deixamos alguns princípios a considerar na implementação do Plano: 
 
 

 Estabelecer as acções prioritárias em função do contexto, constrangimentos e 

objetivos da JFSDB; 

 

 No actual quadro de recursos financeiros e outros, entende a JFSDB, promover 

acções, programas e projectos através de processos de “Branding” e Mecenato, 

sempre que possível, a serem estabelecidos ao longo de 2017; 

 

 O presente plano acolhe algumas das sugestões propostas no âmbito da consulta e 

do direito de oposição; 

 

 É desejo da JFSDB continuar a promover ações em parceria com as Instituições de 

referência da freguesia e com a comunidade em geral; 
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Plano e Programa 
 

Apresentamos seguidamente uma síntese dos Eixos Programáticos e das Iniciativas a 

desenvolver numa visão holística e integrada bem como as acções previstas para 2017. 

 

Comunicação 
 

Queremos uma freguesia interligada, física e digitalmente, que seja um espaço de 

vivência coletiva e colaborativa, acessível, próxima e partilhada por todos. 

 
Continuar a abrir a atividade da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica aos seus 

fregueses. Este é o principal objectivo da JFSDB, objectivo esse que foi largamente 

conseguido durante o exercício passado.  

Para o exercício de 2017 vamos querer continuar a trabalhar na proximidade, na 

transparência e no alcance da Comunicação, inovando e modernizando, como temos feito 

até aqui. Se os desafios destes três primeiros anos de mandato foram, na sua maior parte 

conseguidos, temos como principais objetivos, para o próximo ano de mandato continuar a 

melhorar, com mais exigência e transparência. 

Imagem 

Hoje, a imagem da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica é uma imagem moderna e 

dinâmica, que chega a mais fregueses do que nunca. Para isto, muito contribuiu a 

profissionalização dos serviços de comunicação, que garantiram uma melhoria assinalável do 

impacto das atividades da Junta. 

Durante o ano de 2017 queremos aumentar o alcance da imagem de marca de São Domingos 

de Benfica de forma a garantir que a nossa Freguesia seja uma referência na cidade de Lisboa 

Site 

A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica tem hoje um site moderno e dinâmico, em 

permanente atualização. Toda a atividade da Autarquia é divulgada no site, com notícia, 

documentação e álbuns de fotografias.  

Em termos de resultados, o site tem uma média de 5000 visitas por mês, o que representa 

uma Junta mais moderna e mais próxima dos fregueses. 

Durante o exercício de 2017 o site vai continuar a crescer, nomeadamente na capacidade e 

qualidade de interação com os fregueses, com melhoramentos na velocidade de acesso e 

novas dinâmicas de participação, no sentido de garantir uma constante avaliação do trabalho 

do executivo pelos fregueses. 
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Redes Sociais 

O Facebook da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica é já o principal meio de 

comunicação da atividade da Autarquia e é o meio de comunicação que está mais próximo 

dos fregueses. São frequentes as mensagens e os comentários que nos chegam pelo 

Facebook, o que tem sido determinante para acção da Junta.  

O Facebook da Junta de Freguesia representa uma clara mais-valia para o trabalho deste 

Executivo, muito graças ao dinamismo que a equipa responsável pelo mesmo lhe tem dado, 

visível nos mais de 10.500 seguidores e nos vários comentários a que a Junta responde 

diariamente. O nosso Facebook é também um dos facebooks com mais seguidores, de entre 

os facebooks das Juntas de Freguesia de Lisboa. 

No próximo ano de 2017, para além do Facebook, vamos também continuar a apostar 

noutras redes sociais, como são o caso do canal da JFSDB no You Tube, inovando onde for 

possível, sempre com o intuito de ouvir aquilo que os fregueses nos têm a dizer. 

Newsletter digital 

A newsletter da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica tem como objectivo fazer 

chegar a informação sobre a atividade do executivo diretamente aos endereços de correio 

electrónico dos fregueses. 

Temos já 27 edições da newsletter, que chegam hoje a cerca de 1500 endereços de email. 

Visto que a newsletter é enviada para todos os endereços de email que se inscrevam via site, 

e apenas para estes, a adesão dos fregueses à newsletter representa um desafio para a 

equipa de comunicação. 

É nosso objetivo, durante o ano de 2017, duplicarmos o número de endereços que recebem 

esta newsletter e termos, pelo menos, 24 edições da mesma. 

Revista 

Durante o ano de 2016, foram distribuídos 7 edições do Boletim “São Domingos de Benfica 

Perto de Si” e 3 edições do “São Domingos de Benfica em Revista”, em formato físico e 

digital, a todos os fregueses.  

Este continua a ser um objectivo deste Executivo para 2017, pois nem todos os fregueses 

têm acesso ao site, Facebook ou email, e queremos ter uma freguesia inclusiva, que não 

deixe ninguém de fora. 
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Vitrines 

As vitrines estiveram em permanente atualização, tendo-se conseguido divulgar assim muita 

da atividade da Junta de Freguesia. Tem sido objetivo deste Executivo inovar na 

apresentação da informação, de forma a aumentar o impacto da informação afixada nas 

vitrines e para tal foram adquiridas 12 novas estruturas, mais modernas e mais apelativas. 

Pretendemos ainda assim aumentar este número o que deverá suceder já no primeiro 

semestre de 2017. 

Campanhas de Comunicação 

Normalmente, a atividade de um Executivo é subdividida pelos vários pelouros que, ao se 

centrarem na sua área de intervenção específica, não aproveitam todas as potencialidades 

que existem entre os vários pelouros. O Executivo de São Domingos de Benfica trabalha de 

forma diferente, com várias atividades que juntam mais de um pelouro, garantindo a 

maximização do benefício dos fregueses. 

O pelouro da Comunicação é por excelência um pelouro de inter-relação, criando campanhas 

que envolvam vários pelouros, centrando a comunicação nos fregueses.  

Recursos operacionais 

Durante o ano de 2016 consolidámos a estratégia de comunicação da Junta de Freguesia de 

São Domingos de Benfica, mantendo-nos fiéis aos princípios de modernização, proximidade 

aos fregueses e avaliação transparente da atividade do Executivo. Fizemo-lo sempre com 

total respeito pelo controlo dos custos. 

Em 2017, queremos ser mais exigentes, sem pôr em causa a sustentabilidade financeira da 

Junta de Freguesia. A capacidade de respondermos de forma eficaz aos anseios dos fregueses 

exige-nos um aumento da equipa de comunicação, com a contratação de melhores serviços e 

a integração de mais recursos humanos que garantam uma contínua melhoria dos nossos 

serviços. 
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Economia Local, Inovação e Empreendedorismo 
 

1. Orçamento Participativo  

Acreditamos que a participação ativa, informada e responsável dos cidadãos e da 

sociedade civil na governação da Freguesia, nomeadamente no que concerne na 

afetação de recursos às políticas públicas de âmbito local é um desígnio fundamental 

que urge promover, em particular dado o novo quadro de competências atribuídas a 

esta no âmbito da reorganização administrativa da cidade de Lisboa. Assim, a Junta de 

Freguesia de São Domingos de Benfica entende como essencial o apostar num 

aprofundamento da democracia participativa através da realização de um Orçamento 

Participativo próprio. 

 

O Orçamento Participativo pretende ser um importante instrumento de envolvimento 

dos cidadãos na dinâmica de governação da freguesia, contribuindo para o reforço da 

qualidade da democracia, para o aumento da transparência dos processos e para o 

empowerment económico, político, social e cultural dos cidadãos, promovendo a sua 

participação cívica e a sua capacidade de decisão sobre os assuntos da Freguesia. 

 

2. Festival das Janeiras 

O mês de Janeiro é, a par do de Dezembro, um mês de tradições. Assim, traremos à 

freguesia com um Festival das Janeiras, proporcionando ao freguês uma oportunidade 

para provar várias delícias e produtos tradicionais das várias casas regionais, a par de 

uma vasta oferta de artesanato e claro, dos tradicionais cantares. 

 

3. Empreendedorismo Infantil 

Acreditamos que o que o espirito empreendedor deve ser fomentado desde cedo na 

aprendizagem, encorajando uma abordagem dinâmica e de "pensar fora da caixa". 

Para isso, iremos desenvolver workshops de empreendedorismo infantil junto das 

nossas crianças do 1º e 2º ciclo, com vista dota-los de literacia financeira, desenvolver 

as suas competências empreendedoras, e a arma-los com o mindset adequado para os 

desafios de amanhã. 

 

4. Exposição Futuro de São Domingos 

Desenvolveremos uma exposição, a inaugurar no Fórum Grandella no dia 7 de 

Fevereiro, dia da Freguesia, apresentando à população a nossa visão para o futuro da 

Freguesia de São Domingos de Benfica, promovendo assim o debate e a discussão 

pública sobre esta. 
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5. Caminhos de São Domingos 

Daremos continuidade ao programa Pôr São Domingos no Mapa, através da pintura de 

mais duas linhas com vista a unir pontos de interesse da freguesia, à imagem da já 

existente linha verde. As duas novas linhas contemplarão o eixo Quinta da Alfarrobeira 

- Estrada de Benfica - Fórum Grandella/Palácio Beau Séjour - Alto dos Moinhos/Museu 

da Música, e Alto dos Moinhos - Estádio da Luz/Museu Cosme Damião - Parque 

Bensaúde - Estrada da Luz - Laranjeiras. Estas terão a cor azul e encarnado, 

respectivamente. 

 

6. São Domingos Night Out 

Organizaremos um "Night Out", evento em que o comércio mantém portas abertas 

noite dentro, convidando os fregueses a entrar e brindando-os com comes e bebes, ao 

mesmo tempo que no exterior são brindados com espetáculos de rua. Este evento 

decorrerá no dia 24 de Maio, dia em que a paróquia de São Domingos de Benfica 

celebra também a transladação de São Domingos de Gusmão, e focar-se-á na Estrada 

de Benfica. 

 

7. CRIE/CRIA 

O CRIE - Centro de Recursos para o Investimento e Empreendedorismo tem sido a 

pedra basilar do nosso programa de apoio ao Empreendedorismo, bem como uma 

ferramenta essencial no combate ao desemprego permitindo a muitos desempregados 

a criação de emprego próprio. 

 

Com 7 meses de atividade e trabalhando em estreita colaboração com o GIP - 

Gabinete de Inserção Profissional, tem sido também o ponto de articulação com os 

novos empreendedores que se têm vindo a estabelecer no Mercado de São Domingos 

ao abrigo do protocolo de cooperação com a Câmara Municipal de Lisboa, Mercado da 

Inovação. 

 

No ano de 2017 este programa entrará em pleno funcionamento com a transferência 

para o piso superior do Mercado de São Domingos, a par com a inauguração do CRIA - 

Centro de Recursos para a Inovação e as Artes, a funcionar também neste mercado.  

Este apoio tem-se vindo a revelar fundamental para capacitar os nossos fregueses que 

decidem empreender criando o seu próprio posto de trabalho. Assim, impera dar 

continuidade e expandir este projeto.  
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8. Mercado da Inovação 

Funcionando em estrita colaboração com os supra mencionados CRIE - Centro de 

Recursos para o Investimento e Empreendedorismo e CRIA - Centro de Recursos para a 

Inovação e as Artes, o Mercado da Inovação nasce de uma colaboração entre a Junta 

de Freguesia de São Domingos de Benfica e a Câmara Municipal de Lisboa com vista ao 

renascimento do Mercado de São Domingos, num lugar onde a inovação e a tecnologia 

casam com as artes e o tradicional. 

 

Um mercado onde as lojas acolhem empresas incubadas, fomentando o seu 

crescimento e dando lugar a novas ideias e conceitos, mantendo simultaneamente as 

tradicionais bancas de venda. Estas beneficiarão também de um makeover estético, 

com toldos, cestos e fardas uniformizadas. 

 

Os empreendedores e artistas incubados irão usufruir de um mês de bancas gratuitas 

em mercados de rua da cidade de Lisboa, apoios à estruturação e implementação do 

negócio, espaço de co-work e sala de reuniões partilhada no piso superior do 

Mercado, e Loja Partilhada possibilitando a exposição e venda dos seus produtos. Os 

artistas incubados terão ainda acesso a um atelier partilhado, apetrechado com 

diversas valências para a produção das suas peças. 

 

9. Jardim das Cores 

Dando seguimento ao concurso de ideias desenvolvido em 2016, iremos em 2017 

proceder à obra e implementação do projeto vencedor para o Jardim das Cores, na 

praça Manuel Emídio da Silva. Este jardim, inserido no já pintado caminho verde dos 

Caminhos de São Domingos, revela-se de uma importância estrutural para a 

revitalização do comércio envolvente, proporcionando um agradável espaço de lazer e 

esplanadas, agraciado com um excelente exemplo do melhor da arquitetura e design 

nacional. 

 

10. Mercado de São João 

O Mercado do Bairro de São João, outrora espaço marcante e dinamizador do 

comércio da freguesia, encontra-se presentemente subaproveitado, com instalações 

antiquadas e desadequadas às necessidades do freguês moderno. 

 

Com vista à revitalização deste espaço pretendemos lançar um procedimento de 

concessão do Mercado, adaptando-o às novas realidades da cidade sem no entanto 

desvirtuar por completo o comércio tradicional que ainda ai se mantém. 

 

Assim, propomos adaptar este espaço à restauração, aumentando a oferta e 

modernizando todo o Mercado, mantendo ainda assim os comerciantes existentes 

com pontos de venda/armazenamento comparáveis. 
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11. Cartão Mais São Domingos 

O Dando continuidade ao projeto lançado em 2016, levaremos o cartão Mais São 

Domingos a todos os fregueses, realizando atividades de ativação de marca e lançando 

um flyer encartado junto com a Revista da Junta de Freguesia de São Domingos de 

Benfica. Assim, e antevendo grande adesão por parte da população, emitiremos 

cartões para todos aqueles que se inscreverem bem como para aqueles que se 

encontravam já inscritos no anterior cartão freguês. 

 

12. Concurso de Montras de Natal 

Mantendo aquela que já é uma tradição da quadra natalícia da Freguesia, realizaremos 

mais uma edição do Concurso de Montras de Natal, ajudando a dinamizar o comércio 

local e embelezando as nossas ruas imbuindo de espirito natalício toda a Freguesia. 

Serão premiadas as três melhores montras, a votos entre todas as aderentes, 

identificadas pelo dístico do concurso. 

 

13. Natal no Mercado da Inovação 

Nascido da união dos espíritos empreendedor e natalício, o Natal no Mercado da 

Inovação proporcionará aos empreendedores acompanhados pelo CRIE e CRIA 

oportunidade de expor e vender os seus produtos, alternando as peças em exposição 

com as presentes nas bancas de que desfrutam na restante cidade, fruto do protocolo 

com a Câmara Municipal de Lisboa. 

 

Para verdadeiramente casar os espíritos, prevemos também a decoração temática do 

mercado, com iluminação alusiva à quadra festiva em causa. 

 

14. Evento Final Emprega São Domingos 

Após um ano de funcionamento da rede Emprega São Domingos, organizaremos um 

evento de balanço final com todos os parceiros, fazendo um apanhado em estilo 

brainstorming avaliando o que correu bem e o que pode melhorar. 
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ESPAÇO PÚBLICO E HIGIENE URBANA 
 

1. Acessibilidade e Mobilidade para todos 

 
Será dada continuidade ao programa “São Domingos de Benfica acessível”, que tem por base o 

Plano de Acessibilidade e Mobilidade para a Freguesia, tendo como premissas a inclusão e 

autonomia de TODOS dentro do Espaço Público. 

 

 Rebaixamento de passagens de peões, com a utilização de piso táctil, bem como a 

criação de guias de encaminhamento; 

 Requalificação de passeios e outras zonas pedonais, adopção de medidas de combate 

ao estacionamento abusivo, através da colocação de pilaretes;  

 Implementação em conjunto com a CML, de obras de requalificação do espaço 

público, com vista à melhoria da mobilidade pedonal e ordenamento do 

estacionamento;  

 Implementar um programa de sistemas de acalmia de trafego, em pontos críticos da 

Freguesia; 

 Promoção da utilização da bicicleta e outros modos suaves de mobilidade; 

 Acompanhar as obras de execução do Projeto “Uma praça em cada Bairro”, da CML, 

nos três espaços que se inserem no território da nossa freguesia. 

 
2. Equipamentos ao serviço da população 

 
A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica tem sob a sua gestão um considerável 

conjunto de património edificado, que suportam as mais variadas funções, dando resposta às 

necessidades da população. 

 

 Por forma a conseguir dar reposta ao crescente número de interessados, prevê-se a 

ampliação da Academia de São Domingos, no complexo da Quinta da Alfarrobeira; 

 Execução, em conjunto com a CML, do projeto da Casa da Cidadania a ser 

implementada no Bairro Grandela; 
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  Melhoria da eficiência energética das três escolas de primeiro ciclo cuja gestão está a 

cargo desta Junta de Freguesia. 

 

3. Freguesia Limpa, Freguesia Cuidada 

 
Uma freguesia limpa e cuidada é um espaço que privilegia e tira partido do território, da 

vivência e partilhas na rua.  

 

No âmbito da manutenção contínua do espaço público da freguesia, em todas as suas 

vertentes, pretende-se sobretudo continuar a responder a todas as solicitações que nos são 

reportadas, num prazo tão breve quanto possível e com a crescente rentabilização dos 

recursos disponíveis. 

 

 A melhoria contínua dos serviços prestado de encontro às necessidades dos cidadãos. 

A sensibilização para melhores comportamentos cívicos de modo a preservar a 

qualidade do espaço que é de todos; 

 Promover acções preventivas, que visam minimizar o número de ocorrências no 

espaço público; 

 Manutenção de calçadas e zonas pedonais, com recurso a meios próprios e 

empreitada; 

 Manutenção de sinalização vertical e placas toponímicas. Reparação de equipamento 

danificado e substituição; 

 Pintura de passagens de peões; 

 Aquisição de ferramentas e meios mecânicos adequados, com vista à melhoria e 

eficiência na execução dos trabalhos de manutenção; 

 Promover junto da CML a manutenção do pavimento rodoviário; 

 Apostar no Licenciamento ZERO; 

 Continuação do modelo de Licenciamento adotado que tem por base um modelo 

proactivo de contacto com os Fregueses; 

 Implementação de medidas de contra-ordenação. 
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4. Espaços Verdes 

 

Pensar na estrutura verde na freguesia, como uma estrutura única, continua e viva e 

fundamental para a qualidade de vida dos cidadãos. Cuidar, requalificar e tornar mais 

eficientes os espaços verdes existentes e prever a criação de novos espaços. 

 

 Assegurar a manutenção permanente do arborizado existente, através de podas 

regulares em época própria ou sempre que se justifique; 

 Identificar as árvores que se encontram em mau estado e/ou que representem risco 

para as populações, e solicitar junto da CML o abate e decorrente remoção dos cepos; 

 Promover em conjunto com a CML, através de um plano integrado de execução 

faseada, a plantação de árvores nas caldeiras que se encontrem vazias no território da 

Freguesia; 

 Promover a requalificação de espaços ajardinados, recorrendo a espécies autóctones e 

menos exigentes do ponto de vista das necessidades hídricas. 

  Automatização dos sistemas de rega, de forma a introduzir poupança e uso racional 

dos recursos hídricos; 

 O desenvolvimento de acções de requalificação do Parque Bensaúde e a sua 

qualificação como elemento fundamental na estrutura verde da freguesia e da cidade.  

 

5. Higiene Urbana 

 

Uma das nossas apostas, reforçada pela obtenção da certificação de Qualidade do serviço de 

Higiene Urbana, continua a assentar na execução e monitorização da limpeza e higienização 

das ruas, passeios e de todo o espaço público. 

 

 Reforço de contentores de lixo e de papeleiras nas nossas ruas e jardins enquadrados 

no plano municipal PERSU 2015-2020; 

 Tolerância zero aos cocós dos cães “esquecidos” nas ruas e jardins; 

 Tolerância zero aos monos deixados na via pública; 

 Alargar a toda a freguesia a recolha de lixo porta-a-porta; 

 Tornar mais assíduas as operações de limpeza de grafitis e rabiscos ilegais; 
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 Aumento da cobertura e intensificação da frequência da lavagem e varredura das ruas; 

  Desenvolvimento de campanhas de sensibilização para melhores comportamentos 

cívicos de modo a preservar a qualidade do espaço que é de todos; 

 Otimizar o modelo de organização do departamento de Higiene Urbana, reforçando a 

integração com o planeamento, execução e monitorização de todo o Espaço Publico; 

 Continuar o programa de substituição de máquinas e ferramentas do serviço de 

Higiene Urbana; 

  Acompanhamento do programa “Cócó Zero na Freguesia” a par da realização de 

campanhas regulares de sensibilização para a problemática dos dejectos caninos; 

 Lançar o Programa “Monstros Zero na Freguesia” a par da realização de campanhas 

regulares de utilização dos meios de limpeza e de recolha de objectos de grande 

dimensão; 

 Promover o Programa “Limpeza de Graffiti e Assinaturas”; 

 Programa de Sensibilização “Comportamentos cívicos, O Espaço é de todos”; 
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DESPORTO 
 

A política desportiva que adotámos na Freguesia leva-nos a dar especial atenção aos apoios 

aos Clubes e Associações desportivas; à recuperação e manutenção das nossas estruturas 

desportivas e a realização de parcerias com entidades públicas e privadas para a realização de 

eventos desportivos que potencializam a atividade desportiva da Junta de Freguesia de São 

Domingos de Benfica de forma a combater a exclusão social e os problemas de  sedentarismo 

existentes. 

O nosso programa Desporto na Rua|Desporto para tod@s aproveitando as condições naturais 

que existem na Freguesia (Calhau como entrada para o Parque de Monsanto), e agora 

totalmente implementado no terreno e com destino aqueles que gostam de fazer atividade 

física moderada, com apoio de técnicos qualificados com respectivo benefício para a saúde e 

para a melhoria da qualidade de vida urbana dos nossos fregueses tem vindo a crescer em 

números de fregueses que frequentam 

Para alcançar estes objectivos temos programadas as seguintes actividades para o ano de 

2017: 

 Desporto na rua | Desporto para Tod@s: este programa desportivo visa dar a todos 

os fregueses de todas as idades a possibilidade da prática desportiva. Este programa 

está dividido em três vertentes: 

 

-Basquetebol de Rua (aulas semanais no Largo Conde Bonfim); 

 

-Centro de Caminhadas de Monsanto; 

 

-Aulas de Manutenção Física inseridas na dinamização dos espaços verdes da 

Freguesia; 

 

- Ténis para Todos (aulas no Polidesportivo das Furnas e no Largo Mário Neves); 

 

-Dinamização dos Fitness Parque; 

 

 2º Open de Ténis de São Domingos - Com o grande sucesso que foi o 1º Open de São 

Domingos, e o aumento das valências e oferta desportiva por parte de Junta de 

Freguesia de São Domingos de Benfica com a reabertura do Clube de Ténis das 

Laranjeiras, sentimos imperativo dar continuidade a este evento, que revela grande 

potencial de se tornar a curto prazo, no segundo maior evento nacional de ténis. Para 

esse efeito, iremos junto com os restantes promotores do evento procurar parceiros e 

patrocinadores, com vista a aumentar o prize money e assim elevar a notoriedade do 

torneio atraindo atletas internacionais do mais alto gabarito, proporcionando aos 

nossos fregueses um espetáculo desportivo sem igual na cidade de Lisboa; 
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 Colaboração na realização da Corrida António Leitão; 

 

 Clube de Ténis das Laranjeiras - este novo equipamento ao dispor dos fregueses vai 

também ter uma utilização por parte das AEC e CAF. Está programado também a 

utilização das áreas circundantes aos campos de ténis para outras atividades de 

desporto/lazer; 

 

 Alargamento do horário de funcionamento das instalações desportivas da Junta de 

Freguesia (Ginásio de Musculação e Centro Cultural João das Regras) com a 

implementação de novas modalidades (Kizomba, Yoga e HipHop kids) e criação de 

novos horários para modalidades já existentes; 

 

 Expansão e renovação dos parques de fitness urbanos; 

 

 Realização de um Torneio de Street Basket 3x3 e um Torneio Internacional de 

MiniBasquete; 

 

 Desenvolvimento do Projeto Desporto para a Inclusão em conjunto com a Federação 

Portuguesa da Corfebol e com outras Federações; 

 

 Realização de uma prova de Corta Mato com início no Polidesportivo do Calhau; 

 

 III Edição do Torneio de Futsal com equipas Sub-9; 

 

 Participar activamente nas Olisipíadas em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, 

envolvendo as Colectividades, Escolas do Ensino Básico e jovens da Freguesia; 

 

 Colaborar, participar e divulgar outras iniciativas promovidas pela Câmara Municipal 

de Lisboa; 

 

 Colaborar e promover as atividades desportivas em estreita colaboração com os 

diversos pelouros; 

 

 Proceder às intervenções necessárias no sentido de manter e recuperar as instalações 

desportivas da Freguesia, em parceria com entidades públicas e privadas; 

 

 Manutenção e requalificação das instalações e dos equipamentos Desportivos do 

Centro Cultural; 
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 Em colaboração com as Federações e Associações divulgar as diversas modalidades 

junto das escolas através de dias dedicados as mesmas; 

 

 Continuar com a aposta na divulgação e publicidade da oferta de atividades 

desportivas da JFSDB, em linha com a estratégia de comunicação desenhada para a 

JFSDB para o ano de 2016; 

 

 Dar atenção aos processos existentes na C.M.L relacionados com as colectividades da 

Freguesia. 

 

No sentido de um maior desenvolvimento do desporto na Freguesia e seguindo aquilo que 

hoje são as boas práticas autárquicas, este executivo desenvolve um trabalho estreito com 

o movimento associativo da Freguesia. Assim nesta área pretendemos:  

 Fomento da utilização dos Polidesportivos da Freguesia através das Associações, 

Clubes, entidades Federativas e escolares; 

 

 Continuar a apoiar de forma directa e indirecta o crescimento sustentados dos nossos 

clubes e associações; 

 

 Apoiar Torneios realizados pelas associações e clubes nas mais diversas modalidades; 

 

 Divulgar, colaborar e participar nas iniciativas promovidas por clubes e associações 

sediadas na Freguesia; 

 

 Noites do Fado, tendo sido um sucesso no ano passado voltaram a ser realizadas no 

próximo ano de 2017 em colaboração com a ACCL; 

 

 Arraiais Populares – Por forma a celebrar os Santos Populares, vamos propor às 

respetivas coletividades organizar pequenos arraiais de bairro, nos bairros das Furnas, 

Flor da Serra, e Dona Leonor. Por forma a fazer jus às suas raízes populares, bem como 

a toda a sua história e tradição, organizaremos um grande arraial de santos populares, 

inserido nas Festas da Cidade de Lisboa, que durante três dias trará vida e animação ao 

bairro, chamando os restantes fregueses a conhecer esta pequena joia urbana. Com 

vista a apoiar e fomentar o associativismo, entregaremos a exploração das 

barraquinhas às várias coletividades e associações da Freguesia. 
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AÇÃO SOCIAL E SAÚDE 
 

Introdução  

O presente plano de atividades foca-se na continuidade das respostas sociais desenvolvidas 

tentando, igualmente, deixar um legado e continuidade de respostas úteis e prementes para 

os nossos fregueses. Assim, a tónica de intervenção para o ano de 2017 incide sobre: a) 

pessoas que vivem e/ou convivem com perturbação mental e aumento da saúde mental na 

população em geral; b) nos idosos e no seu envelhecimento ativo; c) famílias sanduiche e 

recém-empobrecidas e a sua integração no mercado de trabalho.   

Eixo Estratégico – Populações específicas, respostas concertadas.  

Objetivo n.º 1: 

Promover a saúde mental e responder de modo eficaz e eficiente aos fregueses que vivem e 

convivem com perturbações do fórum mental.  

Objetivo n.º 2:  

Desenvolver respostas sociais de qualidade, ajustadas às necessidades dos fregueses, com 

especial incidência nos idosos e no seu envelhecimento ativo, bem como nas famílias 

sanduiche e/ou recém-empobrecidas e a sua integração socioprofissional.  

Objetivo n.º 3: 

Garantir a continuidade dos programas/respostas sociais existentes, cuja igualdade de acesso 

e critérios de legibilidade são transparentes e claros para todos. 

 Atividades a desenvolver: 

a) Criação de uma equipa de saúde mental constituída por psiquiatra, enfermeiro e 

psicólogo que deem resposta às situações de emergência sinalizadas, tanto em termo 

de sem abrigo, como idosos e/ou outras populações prementes;  

 

b) Criação de dinamização da “Casa de Cidadania” um espaço de cowork destinado ao 

movimento associativo, com primazia para as associações de base local da freguesia. 
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Um espaço de convívio e trabalho que contará com um auditório, espaço de cowork e 

uma sala de reuniões; 

 

c) Criação de um call-center cujo público-alvo são os fregueses idosos isolados que 

permita através de um telefonema, perceber quais as necessidades desta população e 

que permita acionar os mecanismos necessário em caso de ocorrências. Esta resposta 

de proximidade permitirá monitorizar e avaliar o estado de cada idoso, delineando-se 

ações para resolverem-se as situações; 

 

d) Criação de uma república para idosos. Existindo igualmente idosos que estão 

autónomos nas suas atividades de vida diárias, esta república destina-se 

exclusivamente à pernoita acompanhada aumentando o sentimento de segurança e 

esbatimento do isolamento social. Durante o dia, os idosos poderão realizar as suas 

atividades normais e de modo autónomo; 

 

e) Criação de um apoio pecuniário em forma de cartão, onde as famílias recém-

empobrecidas, ou que estão no limiar de ilegibilidade para atribuição de apoios, 

podem usufruir de uma método de pagamento que lhes permita continuar a gerir o 

seu quotidiano com liberdade e sem vergonha; 

 

f) Continuar a atribuir um apoio pecuniário aos fregueses carenciados de acordo com os 

critérios estabelecidos pelo Fundo de Emergência Social; 

 

g) Dinamizar o Praia-campo Infância e Sénior, bem como o Verão Radical no período das 

férias; 

 

h) Continuar a desenvolver e aumentar as Disciplinas na Academia de São Domingos de 

Benfica;  

 

i) Dar continuidade ao SOS Reparações, realizando intervenções e pequenas reparações 

em habitações de acordo com os critérios pré-estabelecidos; 
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j) Desenvolver o programa de Voluntariado de São Domingos de Benfica - um programa 

que pretende aproximar a comunidade dos mais carenciados e das IPSS e Associações 

que desenvolvem o seu trabalho na Freguesia; 

 

k) Continuar a promover as sessões da Comissão Social de Freguesia e os seus grupos de 

trabalho, enquanto ferramenta de diagnóstico do território e desenvolvimento de 

ações concretas; 

 

l) Dar continuidade ao projeto Transporte Solidário, possibilitando o apoio ao nível da 

deslocação de pessoas com mais de 65 anos e/ou com mobilidade condicionada, bem 

como do Lx Porta-a-porta; 

 

m) Dar continuidade ao GIP, promovendo o aumento da formação e da inserção 

profissional bem como, da Rede São Domingos Emprega aprovada no âmbito do 

programa municipal Bip-Zip; 

 

n) Dar continuidade e aumentar o número de refeições (confecionadas) doadas por 

entidades, com o objetivo de ampliar esta resposta diária; 

 

o) Continuar a atribuir cabazes mensais de alimentos cujos ingredientes são pré-

definidos, permitindo uma melhor organização mensal do agregado; 

 

p) Dar continuidade ao apoio logístico que disponibilizamos a outras entidades da 

freguesia, que apresentam não ter recursos para o desenvolvimento de algumas 

ações; 

 

q) Atribuir na época Natalícia cabazes de Natal com os bens alimentares elementares 

para a noite de consoada, suprindo as necessidades básicas e alegrando um bocado o 

Natal dos moradores mais carenciados e também na época da Páscoa; 

 

r) Continuar a realizar os passeios e excursões para os mais idosos no âmbito do 

Programa Turismo Sénior, bem como o almoço de Natal e o Arraial Sénior; 



 
 

23 
 

s) Realizar o diagnóstico territorial da Freguesia de São Domingos de Benfica em termos 

sociais; 

 

t) Dar continuidade à Loja Social Itinerante, contribuindo para a supressão de 

necessidades sociais, aumento da empregabilidade e do sentido comunitário e da 

solidariedade; 

 

u) Realizar ações de formação específica no âmbito das populações enquadradas para o 

ano de 2017; 

 

v) Auxiliar no preenchimento do IRS e da correção/inserção de faturas para usufruto de 

benefícios fiscais; 

 

w) Dar continuidade aos programas já promovidos pela Junta tais como: Palavra amiga, 

Monsanto Sénior, articulação com a DGRSP, Envelhecimento Ativo e Saudável, entre 

outros 

 

x) Continuar a atender e a acompanhar social e psicologicamente as situações 

sinalizadas; 

 

y) Dar continuidade ao programa “Caixa do Bebé” que permita a longo prazo aumentar a 

taxa de natalidade da freguesia e combater o envelhecimento da população e 

contribuir para o apoio instrumental no primeiro ano de vida; 

 

z) Continuar a afetar 40% de um recurso humano à comissão de proteção de crianças e 

jovens (CPCJ) para auxiliar na avaliação e resolução das situações sinalizadas; 

 

aa) Continuar a apoiar o projeto “Quiosque da Saúde” que têm demonstrado bons 

resultados de execução de acordo com a política de proximidade, estabelecimento de 

relações e sinalização de problemáticas.  
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CULTURA 
 

1 - NOTA INTRODUTÓRIA  

 

Através da Assembleia de Freguesia realizada em 18/12/14, foram aprovadas as Grandes 

Opções do Plano e Orçamento para o corrente ano de 2015.  

Sob o título “Eixo I – São Domingos de Benfica uma Freguesia com herança Cultural” 

enunciaram-se quatro objetivos estruturantes para o desenvolvimento do Pelouro da Cultura, 

apontando para uma divulgação junto dos fregueses e demais população, divulgar os 

equipamentos culturais sob a responsabilidade desta junta de freguesia, assim como as suas 

respetivas ações culturais promovidas. Salientava-se a importância do aumento e da 

diversificação da oferta cultural, bem como o incremento de parcerias com os equipamentos 

culturais existentes na Freguesia. 

Neste sentido será importante introduzir uma programação de oferta artística e cultural que 

assuma um objetivo de transversalidade, promovendo consequentemente uma maior 

heterogeneidade dos públicos. 

Deverá igualmente existir uma particular atenção à informação online dadas as suas 

potencialidades de criação e difusão. A comunicação na Internet permite que os públicos 

recetores interajam de uma forma dinâmica proactiva através dos conteúdos apresentados.  

Atendendo ao carácter polissémico das atividades culturais criou-se o cargo de Assessoria para 

o Pelouro da Cultura, devendo, em articulação com o Presidente, responsável pela gestão 

política desta área, planificar, coordenar, e superintender toda a atividade cultural 

desenvolvida.  

 Neste desiderato enunciam-se sete objetivos gerais: 

1 – Democratizar o acesso à cultura de todas as classes sociais; 

2 – Atender às necessidades culturais de todos os públicos, tendo em especial atenção a 

população jovem; 

3 – Facilitar o acesso dos fregueses a distintas áreas culturais, através de exposições, palestras, 

aulas, visitas guiadas, concertos, workshops etc.; 

4 – Acolher e desenvolver produções das diferentes áreas de artistas da Freguesia, 

promovendo-os e divulgando-os ao publico em geral; 
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5 – Colaboração com as distintas coletividades artísticas e culturais locais públicas e privadas, 

estabelecendo parcerias em projetos locais e municipais, encaminhando e facilitando a 

realização das suas produções culturais; 

6 – Fazer do Fórum Grandela e da Quinta de Alfarrobeira dois dos principais equipamentos da 

Freguesia para a difusão artística e cultural, vocacionando-os como espaços de excelência para 

a atratividade da comunidade, através das atividades neles realizadas.      

7 – Incrementar a assistência aos fregueses da oferta cultural, com o objetivo de promover a 

progressiva inserção da cidadania na vida cultural da Junta de Freguesia de S. Domingos de 

Benfica 

 

2 – O PERFIL FUNCIONAL NA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E OS SEUS 

EQUIPAMENTOS 

 

O perfil funcional do assessor para a Cultura deverá desenvolver-se em duas áreas principais: 

 Apoio ao Presidente na coordenação da programação e divulgação das atividades 

culturais da Junta.  

 Responsável pelo Fórum Grandela, desenhando e organizando, em articulação com o 

Presidente da Junta de Freguesia, os serviços e atividades que nele vierem a ser 

implementadas. 

Dentro das suas funções, dever-se-á destacar:  

- Planificação, coordenação e execução das atividades culturais desenvolvidas na Junta de 

Freguesia de S. Domingos de Benfica; 

 - Planificação E gestão das exposições que vierem a ser desenvolvidas no Fórum Grandela; 

- Análise de projetos externos culturais propostos por entidades públicas e privadas; 

- Desenvolvimento de projetos de cariz pedagógico de sensibilização cultural e patrimoniais 

ligados à Junta de Freguesia; 

- Desenho e realização de um plano editorial que permita divulgar as atividades culturais, os 

equipamentos e o funcionamento dos seus serviços, assim como a divulgação da oferta 

patrimonial existente na Junta de Freguesia. 

- Difundir a oferta cultural da Junta, através de uma política de divulgação coerente e integrada 

da sua programação nos media, através de uma divulgação trimestral de atividades, fazendo a 

sua divulgação pelos canais disponíveis. 
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 Os seus equipamentos 

Os equipamento principal afeto à realização das atividades culturais desenrola-se no 

Fórum Grandela . 

a) Fórum Grandela  

Espaço dedicado à realização de exposições, aulas, wokshops e conferências.  

Recursos humanos atualmente existentes: 

3 elementos 

Necessidades de pessoal 

+ 2 colaboradores 

1 colaborador adstrito às funções do sistema de gestão do acervo bibliográfico 

existente  (inventariação, catalogação, indexação); organização e manutenção do 

depósito de originais; apoio na criação da futura biblioteca a funcionar na Quinta 

de Alfarrobeira. 

1 colaborador para a área de comunicação e imagem 

 

b) Quinta de Alfarrobeira 

A sede da Junta de Freguesia, deverá possibilitar, uma sala polivalente no edifício 

principal, por forma a possibilitar a sua adaptação à realização de concertos de 

música de câmara, colóquios, assim como algumas exposições, nomeadamente a 

exibição em permanência da Exposição “Quinta de Alfarrobeira, um lugar de 

memória com futuro”.  

3.1 Objetivos genéricos 

3.1.1 Património Cultural 

O património cultural representa uma longa experiência de modos originais e irrepetíveis de 

estar num território, espelhando a evolução das comunidades constitui a referência básica da 

sua identidade. 

Integram o património cultural do território sob administração da Junta de Freguesia de S. 

Domingos de Benfica tanto o património material assim como o imaterial, devendo ambos ser 

objeto de especial proteção. 

A proteção do património, através do seu reconhecimento, transmissão e promoção, constitui 

não só um valor sob a responsabilidade das entidades tutelares, mas igualmente da sociedade 

no seu conjunto. 
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A apropriação social do património assegura não só a sua preservação, mas também a sua 

fruição pelos cidadãos. 

3.1.2 Cultura e Educação 

Atendendo à estreita relação existente entre a cultura e a educação, é necessário: 

- reforçar, nos sistemas educacionais, o conhecimento e a valorização da diversidade cultural e 

patrimonial da Junta de Freguesia de S. Domingos 

- propiciar a incorporação, nos planos e programas de educação, linhas temáticas orientadas 

para o estímulo da criatividade e para a formação de públicos culturais críticos; 

- incorporar conteúdos da cultura e da história de S. Domingos de Benfica, reafirmando os seus 

elementos próprios e identitários nos currículos disciplinares.  

- fomentar o cultivo da leitura e o acesso ao livro e às bibliotecas públicas como centros de 

promoção cultural. 

- Incentivar a participação em atividades artísticas e criativas programadas em colaboração 

com o Agrupamento de Escolas da Freguesia 

3.1.3 Cultura e Ambiente 

Cultura, natureza e ambiente estão intimamente relacionados. No reforço desse 

relacionamento é necessário: 

- fomentar a cultura da sustentabilidade. 

- coordenar medidas de proteção e valorização do património ambiental e cultural. 

- promover a valorização do ambiente como parte integrante do património cultural. 

3.1.4 Cultura, Ciência e Tecnologia 

O desenvolvimento cultural precisa do fortalecimento da ciência e da tecnologia no território, 

partindo de uma abordagem solidária em benefício do interesse geral. 

Para tal fim, a Junta de Freguesia de S. Domingos deverá: 

- facilitar o acesso de todos os setores da população às inovações tecnológicas de modo a 

democratizar os seus benefícios;  

- promover o desenvolvimento e a utilização das novas tecnologias contribuindo desta forma  

para a divulgação e promoção dos bens culturais, assim como a sua contribuição para a 

formação de novos públicos; 

-incentivar o intercâmbio cultural entre Instituições culturais e de educação. 
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3.1.5 Cultura e Comunicação 

Os meios de comunicação são um instrumento fundamental para incrementar a criação e a 

participação, constituindo veículos importantes para divulgar e fomentar a diversidade cultural. 

Neste sentido, dever-se-á: 

- promover o acesso plural da população e dos grupos sociais às tecnologias e aos meios de 

comunicação; 

- valorizar a missão de serviço público cultural que cabe às Instituições com responsabilidades 

sociais e culturais; 

3.1.6 Cultura e Economia Solidária 

Deverão ser promovidas ações para apoiar a criação, produção e circulação de bens e serviços 

culturais que se insiram na esfera da economia solidária. 

As políticas públicas culturais devem reconhecer essas criações em todas suas dimensões, 

gerando condições para seu desenvolvimento e promovendo a sua valorização e 

reconhecimento na Freguesia, assim como na cidade de Lisboa.   

3.1.7 Cultura e Turismo como e objetivo central a desenvolver no ano de 2017 

O ano de 2017 foi declarado pela Nações Unidas como o “Ano Internacional do Turismo 

Sustentável para o Desenvolvimento” (A/RES/70/193). Com esta declaração a ONU procura 

sensibilizar as entidades responsáveis e ao público em geral para a contribuição do turismo 

sustentável ao desenvolvimento, procurando incentivar todos os grupos de interesse para que 

trabalhem em conjunto para fazer do turismo uma atividade propiciadora para uma mudança 

qualitativa nas políticas centrais e locais dos órgãos de soberania de cada país, no fomento de 

boas práticas das empresas que desenvolvem a sua ação neste setor, e nos consumidores na 

promoção de um setor turístico mais sustentável. 

Neste contexto a ONU sublinha âmbitos chaves: 

1 – Crescimento económico inclusivo e sustentado; 

2 – Inclusão social, emprego e redução da pobreza; 

3 – Uso eficiente dos recursos, proteção ambiental e mudanças climáticas; 

4 – Valores culturais, diversidade e património; 

5 -Compreensão mutua, paz e segurança.   
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A vocação turística da Junta de Freguesia de S. Domingos de Benfica, constitui um fator que 

deverá, neste âmbito,  promover projetos inovadores que envolvam a comunidade (empresas e 

consumidores) a criar sinergias conjuntas para o desenvolvimento da atividade turística no seu 

território. Neste desiderato a Junta de Freguesia deverá promover politicas que se traduzam no 

fomento desta atividade incentivando a realização de parcerias nas instituições com 

responsabilidades culturais e económicas neste setor de atividade diversificando a oferta 

turística, introduzindo estratégias que possam ampliar o tempo de permanência dos visitantes 

turísticos no território da Junta de Freguesia. 

A mostra e a divulgação do seu rico património cultural deverá ser dinamizada, criando uma 

sinalética cultural adequada a uma fácil perceção ao visitante das opções turísticas oferecidas, 

revendo acessibilidades e transportes para este efeito. 

Com a instalação de wireless em alguns espaços públicos da Junta de Freguesia, poder-se-á 

estudar a hipótese da criação de uma “Landing page” por forma a integrar a oferta turística na 

Junta de Freguesia, podendo evoluir posteriormente para uma “app”  que agregue as empresas 

e instituições com oferta cultural e turística.  

A relação entre a cultura e o turismo implica o estabelecimento de uma política de divulgação 

adaptada a novas ações promocionais, tendo em vista o aumento da população turística que 

visita a Freguesia de S. Domingos de Benfica. No entanto, essa relação gera desafios e riscos 

que exigem uma cuidada proteção do património: 

- as atividades turísticas devem constituir um incentivo para a revitalização e reabilitação do 

património edificado, preservando, quanto possível, a sua autenticidade;  

- Deste modo deverá existir uma estreita articulação entre a Junta de Freguesia e a Associação 

Turismo de Lisboa, de modo a concertar políticas publicas e empresariais de dinamização do 

turismo na Junta de Freguesia de S. Domingos de Benfica. 
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EDUCAÇÃO 
 

A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, com o desígnio de assegurar a qualidade 

do ensino público na área de intervenção geográfica da Freguesia de São Domingos de 

Benfica, contínua responsável pela gestão das AEC e das CAF  do Agrupamento de Escolas 

das Laranjeiras, no ano letivo de 2016/2017. Conforme o Projeto Aprender a Brincar… com 

os outros! as atividades irão continuar a desenvolver-se de forma a tornar os espaços e 

tempos de AEC e CAF em locais lúdicos, mas agora com uma componente socioeducativa 

direcionada para conceitos de cidadania universais que se pretendem orientadores do 

crescimento das crianças enquanto pessoas solidárias, igualitárias e com sentido de justiça. O 

desenvolvimento a nível psicomotor, cognitivo e sócio afetivo das crianças, privilegiará a 

vivência de valores que se apresentarão às crianças com uma cronologia temporal e 

orientada da universalidade para a individualidade. Assim, em cada mês letivo será 

trabalhado, de diversas formas, um valor: Setembro » Respeito;  Outubro » 

Tolerância;  Novembro » Igualdade;  Dezembro » Solidariedade;  Janeiro » Justiça;  Fevereiro 

» Responsabilidade;  Março » Autoestima;  Abril » Liberdade;  Maio » Empatia (…)” 

Apresentamos seguidamente uma síntese dos Eixos Programáticos e das Iniciativas a 

desenvolver, no âmbito do Pelouro da Educação, numa visão e integrada bem como as acções 

previstas para 2017. 

 

1º Período - 15 setembro a 16 dezembro  

Setembro: RESPEITO - Compromisso de honra; Regras 

1 a 15 de Setembro - Pausa Letiva de Setembro 

12 a 15 setembro - Reuniões de pais nas Escolas - Agrupamento 

  

15 setembro - Início do ano letivo 

               Entrega do material escolar 

               Colocação do material de desgaste, desportivo e musical nas escolas 

  

22 setembro - Assinalar o Dia Europeu sem Carros com a iniciativa “Brinca com a tua 

energia” – circuitos com patis, trotinetes, skates… 

  

30 setembro - Assinalar o Dia Mundial da Música com atividades musicais 

                          aulas de música/ construção de instrumentos musicais 

                          aprender novas canções 
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Outubro: TOLERÂNCIA - Tolerância à diferença 

  

17 outubro - Assinalar o Dia Mundial da Alimentação (16 out) – iniciativa “Alimentação 

Saudável” 

   

31 outubro - Celebrar o Halloween – concurso de Chapéus de Bruxas e Feiticeiros 

  

Novembro: IGUALDADE - Direitos da Criança 

  

11 novembro - Celebrar o Dia de São Martinho – Magusto  

 

Dia do Pijama 

  

Dezembro: SOLIDARIEDADE - Campanha de solidariedade 

  

Nov /Dezembro - Presente de Natal + Postal de Natal + Adereços para Festa de Natal: 1º ano 

– animais do circo; 2º ano – duendes; 3º ano – mágicos/ilusionistas; 4º ano – malabaristas 

(arcos, maços, fitas,…) 

  

5 dezembro - Ação de Segurança Rodoviária – Entrega de livros ACP 

  

5 a 9 dezembro - Torneio de Corfebol 

  

16 dezembro Circo de Natal na Quinta 

 

19 de dezembro a 2 de janeiro - Pausa Letiva de Natal 

 

Concurso de Presépios “Um Menino Chamado Natal” 

 

2º Período - 3 janeiro a 4 abril 

 

  Janeiro: JUSTIÇA 

 Jogos Desportivos – Ser Árbitro 

 

4 janeiro - Início do 2º Período 

 

  6 janeiro - Dia de Reis 

 

23 a 27 Janeiro - Torneio Interescolar 2ºano – Jogo do Mata – Fase Local 
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Fevereiro: RESPONSABILIDADE 

6 a 10 fevereiro - Torneio de Corfebol e Construção de máscaras de carnaval  

24 fevereiro Assinalar o Carnaval (28 fev) 

Março: AUTOESTIMA  

 

6 a 10 de Março - Torneio Interescolar 3ºano – Jogo dos Passes – Fase Local  

Torneio de Corfebol e Presente para o Pai  

 

17 março - Assinalar o Dia do Pai (19 mar) 

  

21 março - Dia Mundial da Árvore 

 

22 março - Dia Mundial da Água 

  

27 março - Dia do Teatro 

  

Abril: LIBERDADE 

 

3 abril - Dia Mundial do Autismo 

  

Assinalar a Páscoa (16 abr) – Torneio AEC 

 

Pausa Letiva da Páscoa 

 

3º Período - 19 abril / 23 junho 

 

24 a 28 Abril  Torneio Interescolar 4ºano – Futsal – Fase Local 

  

Maio e Junho: EMPATIA 

  

5 maio - Assinalar o Dia da Mãe (7mai) 

17 maio - Dia Mundial da Reciclagem: Ação de sensibilização nas Escolas 

22 a 26 Maio - Fases Finais Torneios Interescolares- Equipa Vencedora do Agrupamento 

01 junho - Dia Mundial da Criança  

19 a 23 Junho - Corta Mato 3º e 4ºano;  

Pausa Letiva de Verão; Junho Kid FUN - Festa Final; Assinalar os Santos Populares de Lisboa 

e Festa Final de Ano – Festa dos Valores 
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Projetos Estruturantes - 2014- 2017 
 

Face ao enquadramento situacional da Organização dos Serviços da Junta e atendendo às 

condicionantes estabelecidas por força do processo de transferência de atribuições da CML 

para a JFSDB em 2014, apresentamos sumariamente o quadro de prioridades que visam uma 

programação sustentada da implementação integrada dos Projetos enunciados para o 

mandato deste Executivo, consubstanciado na ideia de cooperação transversal de todos os 

Pelouros para a concretização dos Projectos: 

 

1. São Domingos de Benfica digital - 1ª freguesia Portuguesa globalmente ligada à internet 

sem fios - Equipar todo o espaço público com rede de acesso gratuita à internet e lançar uma 

estratégia de e-governance inovadora e tecnológica para aproximar os cidadãos do exercício 

do poder político e gerar plataformas digitais colaborativas entre a economia local e os 

cidadãos. No presente 3 locais da Freguesia já disponibilizam Wifi gratuito, conceito que 

queremos continuar a alargar a outros locais já definidos na Freguesia. 

 

2. Revitalização do Parque Bensaúde, a principal atração "verde" de São Domingos de 

Benfica. Transformar o Parque Bensaúde num dos espaços verdes de excelência da cidade 

para as famílias, com equipamentos desportivos e recreativos sofisticados e uma agenda 

cultural vibrante, garantindo a sua higiene e preservação permanente, alargando o seu 

horário de funcionamento e reforçando a vigilância e condições de segurança. 

  

3. Reorganização da Estrada da Luz. Um espaço mais conectado, acessível, com vida, 

reordenado e requalificado - Defender o reordenamento da rede viária, criando mais lugares 

de estacionamento, promovendo a melhoria e acalmia do tráfego e transformando toda a 

Estrada da Luz num eixo totalmente acessível para pessoas com mobilidade reduzida, 

dinamizando o espaço público para que este seja vivido e desfrutado. 

 

4. Acompanhar e prosseguir o plano estratégico de requalificação, já em curso, de Palma de 

Baixo que visa: dinamizar a economia local, criar novos espaços de vivência coletiva, criar 

mais jardins e parques infantis, construir equipamentos sociais e espaços comunitários, 

reordenar o estacionamento existente e promover a melhoria das acessibilidades. 

  

5. Redesenhar o espaço físico e a geometria em frente à Pastelaria Califa, de modo a 

melhorar a mobilidade e as acessibilidades bem como intervir e requalificar toda a Praça de 

Sete-Rios cujo inicio da obra já se verificou. 
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2. Orçamento 2017 
 

Introdução 

 

O Executivo da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, vem nos termos do disposto 

na alínea a) do nº1 do artigo 16 da lei nº75/2013 de 12 de Setembro apresentar à Assembleia 

de Freguesia de São Domingos de Benfica para discussão e aprovação o seu Plano de 

Actividades e Orçamento para o ano de 2017. 

As opções do Plano e Orçamento como documentos estruturantes representam uma 

estratégia de desenvolvimento para a Freguesia de São Domingos de Benfica, alicerçada, nos 

pressupostos políticos assumidos por este executivo no seu programa eleitoral, a cumprir ao 

longo do seu mandato 2013-2017. 

Assim, propomos dar continuidade à estratégia assumida, dando enfase ao crescimento e 

modernização, sem contudo descurar a conservação e manutenção de todo o património 

existente, apostar ainda mais na educação, na cultura, no desporto, no reforço aos apoios da 

terceira idade e na melhoria de todos os espaços públicos desta Freguesia. 

O Orçamento para 2017, tem uma previsão de 5.600.943,74€ ao qual irá acrescer o saldo de 

gerência referente ao ano 2016, permitindo levar a cabo iniciativas que passamos a descrever 

e que estão inscritas nas Opções do Plano, das quais salientamos a Educação, Acção Social e 

Higiene Urbana. 
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ORÇAMENTO DA 

RECEITA 2017 
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