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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.
Conhecido o Orçamento de Estado para 2015, as suas condicionantes e agravantes, não
podemos deixar de enfatizar que o Orçamento e as GOP 2015 são um instrumento
importante ao serviço das políticas sociais, públicas e do desenvolvimento económico e
social da Freguesia, 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 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 forte crise económica, nacional e internacional, a elaboração do
orçamento e das GOP 2015 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.

3

A reabilitação urbana, no espaço público, continua a ser prioridade em 2015 tal como o foi
neste ano de 2014. Fazendo frente ao envelhecimento da nossa população
prosseguiremos com as políticas públicas de requalificação, no âmbito do Programa de
Acessibilidades e Mobilidade.
Apesar da 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 2015 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 2015 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 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 d e
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
em 2014.
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 2015;



O presente plano acolhe algumas das sugestões propostas no âmbito da consulta e
do direito de oposição naquilo que foram os contributos da CDU;



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 2015.

Uma Freguesia conectada, acessível e partilhada virada para
Comunicação e para as novas Tecnologias
Queremos uma freguesia interligada, física e digitalmente, que seja um espaço de
vivência coletiva e colaborativa, acessível, próxima e partilhada por todos.
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 2015 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 deste primeiro ano 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 imagem e design, que garantiram uma melhoria assinalável
do impacto das atividades da Junta.
Durante o ano de 2015 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 passou a ter um site moderno e dinâmico,
em permanente atualização. Toda a atividade do Executivo passou a ser divulgada no site,
com notícia, documentação e álbuns de fotografias.
Em termos de resultados, o site tem uma média de 2.500 visitas por mês, o que representa
um bom primeiro passo para uma Junta mais moderna e mais próxima dos fregueses.
Durante o exercício de 2015, o site vai 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 do Executivo 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, nomeadamente nos alertas
dados em termos de Higiene Publica.
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 cerca de 3.500 likes e nos vários comentários a que a Junta responde. O nosso
Facebook é também um dos facebooks com mais likes, de entre os facebooks das Juntas de
Freguesia de Lisboa.
No próximo ano de 2015, para além do Facebook, vamos também apostar noutras redes
sociais, 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.
Durante o mês de Junho, enviamos o primeiro numero, sendo que temos já 12 edições da
newsletter, que chegam já a cerca de 400 endereços de email. Visto que a newsletter é
enviada para todos os endereços de email que se inscrevam no site, e apenas para estes, a
adesão dos fregueses à newsletter representa um desafio para Comunicação.
É o nosso objetivo, durante o ano de 2015, duplicarmos o número de endereços que
recebem esta newsletter e termos, pelo menos, 22 edições da newsletter.

Revista
Durante o ano de 2014, e ao contrário do que estava previsto, não foi possível por
imperativos financeiros e operacionais, distribuir uma revista, em formato físico, a todos os
fregueses.
Este continua a ser um objectivo deste Executivo para 2015, 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 toda a
atividade da Junta. É objectivo deste Executivo inovar na apresentação da informação, de
forma a aumentar o impacto da informação afixada nas vitrinas, que muitos fregueses
acabam por não ver assim como substituir a própria estrutura física das mesmas por
estruturas modernas e mais apelativas.

Campanhas de Comunicação
Normalmente, a atividade dum 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. A equipa do 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 e Novas Tecnologias é por excelência um pelouro de interrelação, criando campanhas que envolvam vários pelouros, centrando a Comunicação nos
fregueses.
Assim vamos desenvolver as seguintes campanhas:
-Dia de Luta contra os Dejectos Caninos (Dia da Árvore), uma campanha feita junto das
crianças e das escolas da freguesia, em colaboração com os pelouros da Higiene Urbana e da
Educação;
-Cultura Solidária, uma campanha que interrelacione as varias atividades do pelouro da
Cultura com o Apoio Social
Muitas destas campanhas resultam da avaliação que este Executivo fez das várias atividades
de 2014 e que vamos melhorar com base nessa mesma avaliação.

Recursos operacionais
Durante o ano de 2014 estabelecemos as fundações da 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, como foi o caso na contratação dos
serviços de imagem e design, que se provaram uma aposta ganhadora.
Em 2015, 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
de alojamento do site da Junta e possivelmente a integração de mais recursos humanos, que
garantam uma contínua melhoria dos nossos serviços.
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Mobilidade
Continuidade do programa “São Domingos de Benfica acessível” que visa requalificar todo o
território sobre uma perspetiva de mobilidade e acessibilidade. Este programa materializa-se
através da requalificação de passeios e zonas pedonais da freguesia, de forma a ser acessível
a pessoas com mobilidade reduzida (cadeiras de rodas, carrinhos de bebés, idosos, crianças,
etc.), bem como, proceder à reorganização e acalmia de tráfego e à criação e
reordenamento de lugares de estacionamento.
• Iniciarmos um levantamento exaustivo do cadastro de equipamentos públicos, sua
situação e ações corretivas com vista à Elaboração de um plano de médio de longo Prazo
“São Domingos acessível”
• Promover junto da CML a manutenção do pavimento rodoviário;
• Promoção da utilização da bicicleta e outros modos suaves de mobilidade;
• Alargar o plano de Mobilidade e Acessibilidade a outras zonas da Freguesia;
• Promover a construção de diversas zonas de estacionamento, em parcerias com a CML (no
âmbito do OP da CML de 2011);
• Implementar um programa rápido em pontos críticos da Freguesia de sistemas de acalmia
de trafego;
• Dar continuidade às ações de melhoramento e manutenção das passadeiras, da sinalização
vertical e dos passeios;

Vivência Colaborativa
Aposta forte nos instrumentos de intervenção territorial e comunitária capacitadoras de
mais vivência coletiva, partilhada e solidária na freguesia nos mais diversos domínios. Neste
sentido, pretendemos por exemplo, facilitar e alimentar parcerias ativas sobre um modelo
de inovação aberta que permitam a cooperação entre pessoas individuais e coletivas,
associações, clubes desportivos e outras forças vivas e estas resolverem em conjunto
problemas locais e desenvolver projetos focados na criação de novos negócios e potenciar a
empregabilidade.
• Aprofundar com a CML a parceria de reabilitação do “Mercado” de São Domingos de
Benfica no âmbito da promoção do comércio, do associativismo, da cultura e do desporto;
• Implementar o Programa “7 Sectores”, com base no conceito de Semanas Temáticas por
sector: Ex: “Restaurant Week”;
• Continuar a reavaliar a programação do Centro Cultural João das Regras aliando à
versatilidade deste equipamento uma programação de qualidade;
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• Apoio aos diversos agentes e equipamentos culturais da Freguesia, através de apoio
logístico e financeiro, nomeadamente:
- Dinamização de iniciativas de rua com animação, música, artesanato;
- Promover o Programa de Verão “Cinema ao ar livre” no Parque Bensaúde e em
outros espaços da freguesia;
- Promover a iniciativa “A Cultura do Património” realizando ao longo do ano,
colóquios/tertúlias, Passeios, exposições, visitas, e outros eventos dedicados ao património
nas suas múltiplas vertentes;
- Promover de novo em 2015 a iniciativa “São Domingos de Benfica em poesia” a
desenvolver em Março por ocasião do Dia Mundial de Poesia (21 de Março) que consiste no
lançamento de um concurso de poesia com tema “São Domingos de Benfica, localidade,
povo e vivências”, este programa será articulado com o Pelouro de Educação e Escolas da
freguesia;
- Dinamizar e universalizar o Cartão Freguês, incorporando condições especiais no âmbito da
Cultura, acessos preferencial a passeios, Visitas, Eventos e Comércio local;
- Criação de uma Agenda Cultural Digital, com o intuito de promover as actividades culturais
e de lazer existentes na freguesia e bem, como o notável património que a compõe.
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Desporto inclusivo
Para nós, o desporto representa partilha e vivência coletiva. Neste sentido, queremos
continuar a dar um novo rosto à promoção desportiva na freguesia, apoiando
financeiramente os clubes e associações desportivas, criando uma bolsa de aluguer de
campos desportivos para maximizar o acesso de privados à prática desportiva e obter novas
fontes de receita exclusiva para o financiamento de projetos desportivos, desenvolvendo
diversos espaços e equipamentos públicos desportivos ao ar livre (de manutenção, street
basket e padel) e criando condições para a prática de desportos alternativos como o skate,
parkour, entre outros.
Pretendemos igualmente notabilizar a freguesia como a principal promotora na Cidade de
Lisboa do desporto para pessoas com deficiência bem como:
• O alargamento de horários de funcionamento dos equipamentos desportivos da Junta de
Freguesia;
• A realização de uma Prova de Atletismo de Estrada, uma prova que realizamos anualmente
destinada a atletas federados e amadores de ambos os sexos;
• A realização de Dias Desportivos, promovendo o desporto e a cultura em dias específicos e
em locais públicos, abertos à população em geral (Zumba, Basket, Tai-Shi);
• Pretendemos a realização de uma prova de Ciclismo destinada a várias faixas etários e com
vários graus de dificuldade no que se poderá chamar “Trilhos de Monsanto”;
• A realização de uma Prova de Atletismo de Montanha, que consistirá numa actividade
mista realizada em meio urbano e no Monsanto;
• A realização de um Torneio de Boccia (prova de Desporto Adaptado) a realizar nas
instalações da Junta de Freguesia;
• A implementação de uma Escola de BTT, destinada a principiantes de BTT;
• Participar ativamente nas “Olisipiadas”, em parceria com a CML assim como colaborar,
divulgar e participar em outras iniciativas promovidas pela C.M.L;
• Realizar as “Férias Desportivas” ao longo do ano de 2015, nomeadamente durante os
períodos de interrupção lectiva;
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• Realizar o “Batismo de Surf”, com o apoio técnico de uma escola de Surf;
• Organização de atividades desportivas nas escolas da Freguesia;
• Realização de Torneios Desportivos nos espaços desportivos da Freguesia;
• Organizar novamente em 2015 a “Festa Anual de Encerramento das Atividades”;
• Proceder às intervenções necessárias no sentido de manter e recuperar as instalações
desportivas da Freguesia através da própria Junta, bem como através de parcerias públicas e
privadas e junto da CML. (Campo de Ténis das Laranjeiras,
Polidesportivo Salgueiro Maia, Polidesportivo Bairro do Calhau);
• Continuar a proceder à manutenção e à requalificação das instalações e dos equipamentos
desportivos do Centro cultural;
• Fomentar a utilização de todos os campos desportivos da Freguesia através de associações
com as entidades federativas e escolares;
• Continuar a apoiar de forma direta e indireta o crescimento sustentado das
coletividades/associações existentes. Apoiar em torneios de várias modalidades, realizados
pelas coletividades e associações da freguesia;
• Colaborar, divulgar e participar em iniciativas promovidas por coletividades e associações
sediadas na Freguesia;
• Divulgar os programas Federativos das diversas modalidades junto das Escolas, através de
encontros ligados às modalidades;
• Apostar ainda mais na divulgação e publicidade das actividades desportivas que a JFSDB
realizar em linha com a estratégia de comunicação desenhada para a JFSDB para o ano de
2015;
• Continuar a acompanhar os processos existentes na C.M.L relacionados com as
coletividades e associações da freguesia;
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Freguesia Limpa e cuidada
A requalificação do espaço público, a higiene urbana e a criação de espaço público amigável
deve estar intimamente ligado a padrões de ecologia e sustentabilidade elevados e uma
eficiente utilização de recursos. Pretendemos aprofundar e valorizar a estrutura verde de
proximidade e respetivas ligações com espaços verdes de menor dimensão, apostar no
investimento estruturante no Parque Bensaúde e na preservação da biodiversidade e
enriquecimento ecológico da Mata de São Domingos. Achamos igualmente que a
sustentabilidade só se consegue com espaços públicos qualificados, com jardins e esplanadas
renovadas e com vida, com calçadas e pavimentos recuperados e espaços hortícolas urbanos
dinamizados.
Uma freguesia limpa e cuidada torna-se um espaço em que se privilegia a vida partilhada e
na rua. Uma das nossas apostas, reforçada recentemente com as novas competências
assumidas a 10 de março de 2014 pelas 24 Juntas de Freguesia da Cidade de Lisboa, continua
a assentar na execução e monitorização da limpeza e higienização das ruas, passeios e de
todo o espaço público, pelo que nos propomos levar a cabo em 2015,


Duplicação de caixotes de lixo e papeleiras nas nossas ruas e jardins;



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



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



Limpeza regular de grafitis e assinaturas ilegais;



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;



Reformular o Modelo de organização do departamento de Higiene Urbana,
promovendo o planeamento, execução e monitorização da limpeza e higienização de
todo o Espaço Publico;



Reforçar os equipamentos de recolha de lixo e papel;
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Lançar o Programa “Cócó Zero na Freguesia” a par da realização de campanhas
regulares de sensibilização para a problemática dos dejectos caninos;



Promover o Programa “Limpeza de Graffiti e Assinaturas”;



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



• Instalação de equipamentos para Parques e Jardins;



Arranjo e manutenção dos novos Espaços Ajardinados no âmbito de atribuições da
Junta de Freguesia;



Reforçar o Plano de obras em Espaços Públicos (calçadas, estacionamentos e acalmia
de Tráfego) - Atuar sobre as Problemáticas;



Levantamento de Espaços expectantes na freguesia, com vista a definição
prioritárias de ocupação por áreas multidisciplinares (Lazer, Desporto e Áreas
Verdes) “ Corner São Domingos de Benfica” e / ou Espaços hortícolas;



Apostar no Licenciamento ZERO;



Reformular o modelo de Licenciamento, com base num modelo proactivo de
contacto com os Fregueses;



Apostar nos Projetos Estruturantes;



Continuar programas de Rastreio Médicos e Boas práticas de vivência ;



Conclusão da requalificação do Jardim do Parque Bensaúde, nomeadamente o
acesso a este pela Estrada da Luz e a recuperação dos muros, com vista a
proporcionar a sua utilização pela população.



Recuperar terrenos baldios de modo a criar novas bolsas de estacionamento;



Melhorar a iluminação pública, nomeadamente na zona de Sete-Rios;



Acompanhar a implementação do Projeto “Um praça em cada Bairro”, da CML, que
se iniciará em 2015 no Rossio de Palma;
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Freguesia Segura
Sendo a segurança a primeira das liberdades e embora tratando-se de uma competência
direta do Estado Central, uma freguesia segura é responsabilidade de todos. Para São
Domingos de Benfica definimos como uma das nossas prioridades estabelecer uma estreita
ligação com a Policia de Segurança Pública e com a Polícia Municipal, permitindo uma mais
rápida sinalização dos problemas locais e assim facilitar a intervenção das autoridades. Essa
preocupação existe porque a partilha do espaço publico, por toda a comunidade, em
especial as nossas crianças e os nossos idosos, só é efectiva num ambiente onde todos se
sintam seguros. Partindo também do princípio que os comportamentos que adoptamos
podem gerar situações de risco, pretendemos continuar a promover acções de
sensibilização, não só no âmbito da segurança de pessoas e bens, mas também no âmbito da
protecção civil.
A criação de um Plano Local de Emergência, já em fase de execução pela JFSDB, só é possível
com o envolvimento da população e com o recurso a Voluntários de Protecção Civil,
recrutados na nossa comunidade e que serão preparados para atuar em situações de
necessidade. Porque a prevenção é a melhor estratégia, apostamos numa atitude proactiva,
porque a segurança constrói-se diariamente e com a comunidade onde estamos inseridos de
modo que pretendemos:
• Intensificar e promover uma metodologia de cooperação com as Forças de Segurança,
nomeadamente nas ações programadas de policiamento de proximidade, escola segura,
idosos em segurança, que se destinam também a baixar o nível de sentimento de
insegurança na comunidade;
• Concluir a elaboração do Plano Local de Emergência em articulação com o Departamento
Municipal de Protecção Civil da C.M.L.;
• Criação de Equipas Voluntárias de Protecção Civil;
• Ações de Formação no âmbito do Plano Local de Emergência;
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Freguesia com Atividades Educativas, Lúdicas e Recreativas
Planear o regresso às aulas no próximo ano lectivo 2015/2016 é fundamental. É preciso
integrar as novas crianças, acolher quem retorna e garantir o melhor ambiente para que todos
convivam. É graças às Escolas e ao excelente trabalho em parceria com a Junta de Freguesia de
São Domingos de Benfica que a Autarquia consegue assumir as suas competências, ao nível da
gestão dos 3 equipamentos escolares da Educação Pré-Escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico,
mantendo a sua presença no Conselho Geral do Agrupamento das Laranjeiras, reforçando os
laços com toda a comunidade escolar.
É por isso que em 2015 nos propomos levar a cabo as seguintes atividades:

Cerimónia de Receção aos Professores
A Receção aos Professores é uma cerimónia promovida pela Junta de Freguesia, e que ano
após ano, dá as boas-vindas aos professores e educadores que já dão aulas na freguesia e aos
que, pela primeira vez, chegam a São Domingos de Benfica.
A Receção à Comunidade Educativa integra um programa de actividades dirigido a toda a
comunidade escolar de São Domingos de Benfica (professores, educadores, assistentes de
acção educativa, alunos, pais e encarregados de educação)
Pretende-se que este seja um momento de confraternização e convívio e simultaneamente o
momento propício para dar a conhecer as actividade, iniciativas e projectos que a Junta de
Freguesia propõe-se desenvolver, em conjunto com as Escolas, CAF´s, AEC’s e Associações de
Pais.
Fazem-se votos para que cada ano escolar seja bastante produtivo, traduzido nos já habituais
bons resultados que tem evidenciado um ensino de qualidade superior lecionado na freguesia.

Percurso Histórico-Cultural
Considerando o vasto e rico património histórico-cultural existente na Freguesia de São
Domingos de Benfica que merece ser admirado e divulgado; Considerando o início de um novo
Ano Letivo, com a entrada de novos professores nas Escolas da Freguesia, sendo importante
dar a conhecer alguns dos edifícios mais emblemáticos a esses docentes para utilização nas
suas aulas ou por simples gosto em ampliar conhecimentos, a Junta de Freguesia realizará em
2015 dois percursos pelo património histórico-cultural, nomeadamente: Igreja de Nª Srª do
Rosário, Palácio dos Marqueses de Fronteira, Teatro Thalia, Museu da Música, Palácio Beau
Séjour e Bairro Grandella.
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Concurso/Exposição de Natal
O Concurso/Exposição “Natal, A Mais Bela História” é já uma tradição na Freguesia de São
Domingos de Benfica.
Existem boas razões para prosseguir em 2015 com esta iniciativa tão do agrado das crianças,
professores e educadores.
O objetivo deste Concurso é envolver e sensibilizar os alunos para a expressão plástica,
relacionando-a com a temática do Natal.
Para além do Concurso, sempre tão aliciante, será realizada uma exposição de todos os
trabalhos maravilhando quem tem oportunidade de os observar.
Aliciantes são igualmente os prémios atribuídos aos trabalhos vencedores, seja em valor
monetário, seja em material escolar.

Carnaval
O Carnaval na Freguesia de São Domingos de Benfica é vivido com grande euforia e
entusiasmo, como revela o número de alunos e professores participantes no ano lectivo
anterior: 1030. De ano para ano, o Carnaval cresce visivelmente, assumindo cada vez mais uma
posição privilegiada no conjunto de actividades e iniciativas realizadas na Freguesia.
Os fatos elaborados por alunos, professores, auxiliares e encarregados de educação,
surpreendem pela criatividade e colorido, lembrando que esta é uma freguesia onde a tradição
se mantém viva, graças ao esforço e empenho da comunidade educativa.

Em 2015 será novamente realizado um Desfile, repleto de criatividade e fantasia, em local a
definir e será oferecido um lanche a todos os participantes.

Comemoração do Dia Mundial da Árvore e da Floresta
O Dia Mundial da Árvore ou da Floresta celebra-se anualmente a 21 de Março. Neste dia
decorrem várias ações de arborização e reflorestação, em diversos locais do mundo. O
objetivo da comemoração do Dia Mundial da Árvore é sensibilizar a população, para a
importância da preservação das árvores, quer ao nível do equilíbrio ambiental e ecológico,
como da própria qualidade de vida dos cidadãos.
A Junta de Freguesia irá promover em 2015 uma acção comemorativa convidando os alunos
das Escolas da Freguesia a realizarem desenhos alusivos a esta data, associando a temática
também dos dejetos caninos.
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Sessão Comemorativa do 25 de Abril
25 de Abril de 1974. Uma data memorável da nossa História, em que um grupo de militares
soube traduzir o mais profundo sentir de todo um povo, na revolução que ficou para a História
como sendo “a revolução dos cravos”.
Mais uma vez, em 2015, no âmbito das comemorações do 41º Aniversário do 25 de Abril, a
Junta de Freguesia irá comemorar esta data histórica, um marco na vida de um povo que
sofreu as agruras da ditadura e que pela audácia e coragem de jovens capitães rompeu com a
tristeza e o medo, abrindo espaço, para a democracia, para a liberdade e para a esperança,
num futuro melhor.
Comemorar o 25 de Abril será um tributo à história recente de Portugal, o reavivar de
acontecimentos porque, sem memória, perdemos a nossa identidade social e política.
A Junta de Freguesia irá propor um tema de reflexão às escolas da Freguesia e várias serão as
actividades a desenvolver, como o hastear da bandeira e a entoação do hino nacional, a
presença e participação de Capitães de Abril, realização de exposições, exibição de filmes,
contribuindo assim para a consciencialização da comunidade escolar dos valores da liberdade
e da democracia, promovendo junto dos alunos a reflexão sobre o 25 de Abril e os valores que
lhe estão associados.

A Hora do Conto
A Hora do Conto tem por objetivo despertar nas crianças o gosto e o prazer da leitura a partir
da magia dos contos e, ao mesmo tempo, exercitar a expressão oral, a capacidade de retenção
de informação e a criatividade. Lidas ou contadas, depois exploradas e dramatizadas
consoante o nível etário das crianças, as histórias voam nas asas da sua imaginação,
estimulando nelas a curiosidade pelos saberes e o gosto pela descoberta.
A Hora do Conto é um programa de promoção da leitura, que vamos manter em 2015, e que
se foca essencialmente nas crianças da faixa etária do pré-escolar e 1º ciclo e é sempre seguida
de um atelier diretamente relacionado com a história lida.
O livro tem neste programa um papel crucial, na medida em que tudo parte da sua leitura e da
sua interpretação individual. É sempre abordado como um objeto de prazer e de educação,
para que a criança encontre nele a satisfação das necessidades reais e é no espaço da
biblioteca ou outra sala que se afirma o direito ao tempo livre, à viagem, à criatividade, ao
prazer individual.
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Dia Mundial da Criança
No âmbito das comemorações do Dia Mundial da Criança, a Junta de Freguesia de São
Domingos de Benfica propõe diversas actividades culturais, recreativas e desportivas
destinadas às crianças e jovens da Freguesia.
O Dia Mundial da Criança irá ser comemorado, em 2015, à semelhança do ano anterior, com
um dia de alegria e diversão, com propostas aliciantes como sejam ateliers de culinária,
ateliers de música ou teatro.
É nosso desejo proporcionar divertimentos cativantes que estimulem a criatividade das
crianças e jovens, contando como é evidente com a presença e a participação das Escolas da
Freguesia, assim como Associações de Pais e Encarregados de Educação.

Encerramento do Ano Escolar
A Festa de Encerramento do Ano Escolar é sempre um momento desejado e esperado por toda
a comunidade educativa.
Vivenciam-se momentos de intenso convívio, alegria e animação. Mais de um milhar de
crianças dos estabelecimentos de ensino da Freguesia marcam presença neste ano de 2014 no
Parque Recreativo do Calhau para desfrutarem de um dia pleno de jogos, actividades,
desporto e diversões acompanhado de muita música e brincadeira.
A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica com todo o entusiasmo, pretende celebrar
também em 2015 o início de um período de férias que se pretende gratificante e pleno de
diversões.

Marchas Populares Infantis
O espírito dos Santos Populares irá voltar em 2015 a animar as ruas da Freguesia, graças ao
empenho e esforço da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, envolvendo a
comunidade educativa, em clima de festa.
Esta iniciativa festiva pretende envolver e motivar as crianças para os aspectos da tradição
lisboeta e dos Santos Populares.
Como sempre a música, as letras, os arcos e os coloridos dos trajes são aspectos que não são
deixados ao acaso e são desenvolvidos com grande imaginação.
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Educação Sexual, Família e Escola
A Educação para a Saúde é uma área de intervenção cada vez mais presente nas nossas
escolas, assumindo um papel fundamental no que respeita à formação integral dos nossos
alunos.
A Educação Sexual tem assumido nas últimas décadas uma importância acrescida, pela tomada
de consciência de que é parte integrante do normal desenvolvimento dos jovens adolescentes.
As várias instituições envolvidas: famílias, escolas e serviços de saúde, têm despertado para a
necessidade de garantir que os jovens adquiram os conhecimentos adequados à adoção de
comportamentos saudáveis e seguros.
Muitas experiências e programas de educação têm sido desenvolvidos para os adolescentes,
mas persistem as elevadas taxas de gravidez na adolescência e de infeções sexualmente
transmissíveis.
É inquestionável a importância da família na educação sexual das crianças e jovens. A vivência
da sexualidade é um dos elementos do processo de desenvolvimento global da pessoa. A
família é, por natureza, a primeira instância de educação e formação das crianças e
adolescentes, mas a escola tem a responsabilidade na ajuda e apoio à educação/formação.
A cooperação da família com a escola potencia aprendizagens dos alunos e promove um
desenvolvimento mais adequado.
Cabe à Escola informar os familiares dos alunos sobre os objetivos e conteúdos da Educação
Sexual incluída na proposta curricular, e explicitar os princípios orientadores do projeto.
A implementação, com êxito da Educação Sexual na Escola, depende, em grande parte, do
apoio dos pais/encarregados de educação. A JFSDB vai, em 2015, contribuir para o êxito deste
projecto.

Atividades Culturais
Com o intuito de proporcionar o visionamento de espectáculos que possibilitem a obtenção de
novos conhecimentos, no âmbito dos programas pedagógicos das Escolas, aos alunos dos
vários níveis de ensino, a Junta de Freguesia vai continuar em 2015 a colaborar com as Escolas
da Freguesia, através da cedência de bilhética e do seu autocarro para transporte de alunos e
professores.
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Horta Pedagógica
O Projeto de uma Horta Pedagógica na Escola Básica 2.3 Delfim Santos enquadra-se no Plano
de Atividades da Junta de Freguesia para 2015, visto tratar-se de um trabalho de oferta
educativa nas áreas dos Espaços Verdes, Ambiente e Educação.
Através deste projeto pretende-se dotar a comunidade escolar de conhecimentos teóricos e
práticos sobre agricultura, de forma a levar à criação de espaços hortícolas que levem a
população escolar a conhecer, respeitar e valorizar os espaços exteriores das escolas. Em
simultâneo pretende-se incutir o conceito de valorização de resíduos orgânicos escolares, por
via da compostagem, para utilização posterior nas hortas.
A JFSDB participa fundamentalmente na promoção de visitas a estufas, hortas e viveiros, como
por exemplo, a Horta Pedagógica dos Olivais, sensibilizando assim os alunos para os princípios
e técnicas utilizadas nesses espaços.
Espera-se assim despertar o sentido dos alunos em relação ao meio envolvente, fazendo-as
crescer saudavelmente.

Atividades com a PSP
Todas as crianças têm o direito de crescer em segurança, num clima de tranquilidade, sem
medos, nem receios. É obrigação de todos nós tornar esse direito numa realidade.
A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica mantendo uma relação estreita e cordial
com as forças de Segurança, nomeadamente, com a PSP e com a Policia Municipal, pretende
desenvolver em 2015 diversas actividades e iniciativas que visem:
- Promover uma cultura de segurança nas escolas;
- Reivindicar, junto das instâncias competentes, um Policiamento de proximidade na Freguesia;
- Fomentar o civismo e a cidadania, contribuindo deste modo para a afirmação da comunidade
escolar, enquanto espaço privilegiado de integração e socialização;
- Promover, de forma concertada com os respetivos parceiros, a realização de ações de
sensibilização e de formação sobre a problemática da prevenção e da segurança em meio
escolar;
O espaço físico da Escola é a área institucional privilegiada para o encontro entre a educação e
a segurança e a Junta de Freguesia irá dar primazia em 2015 ao 5º ano escolar da Escola Básica
2.3 Delfim Santos.
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Assim, o planeamento das acções da Junta de Freguesia em 2015 terá em consideração o
contexto escolar e social, o diagnóstico local de segurança e a capacidade operativa dos
intervenientes.

Programa Intervir
O Programa Intervir é desenvolvido pela Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica,
estando inserido no Programa Municipal de Prevenção de Comportamentos de Risco na
Cidade de Lisboa, tendo como grupo alvo indivíduos entre os 0 e os 30 anos. Este projecto
pretende desenvolver-se, em 2015, através da implementação de diversas actividades,
nomeadamente um Programa de Promoção de Competências Pessoais e Sociais, nas escolas
de 1º ciclo da freguesia, um gabinete de apoio psicológico para os estudantes da freguesia,
bem como o desenvolvimento de sessões temáticas para os alunos da Escola Básica do 2º e 3º
ciclo Delfim Santos.

Parceria com Associações de Pais

As Associações de Pais visam a defesa e a promoção dos interesses dos seus associados em
tudo quanto respeita à educação e ao ensino dos seus filhos e educandos que sejam alunos da
educação pré-escolar ou dos ensinos básico ou secundário, público, particular ou cooperativo.
O atual Executivo desta Junta de Freguesia teve desde o primeiro momento a preocupação de
ouvir os Pais e Encarregados de Educação, em diversas Reuniões e Eventos. Esta vontade de
ouvir e debater para enriquecer os projetos das nossas Escolas contou desde sempre com a
total disponibilidade da JFSDB, por forma a estabelecer parcerias, corresponder a necessidades
e promover melhorias nas instituições escolares e assim se manterá em 2015.
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Freguesia atenta à sua economia local e ao
empreendedorismo dos seus fregueses
Qualificar e melhorar as condições endógenas que o território tem para fixar pessoas e
novos negócios, assente numa economia local vibrante e na qualidade de vida, que
pretendemos ainda assim melhorar.
O emprego e criação de valor é um tema central do nosso Programa. Queremos não só ter
uma freguesia com qualidade de vida para viver, mas com empresas e negócios a crescer,
adultos ativos, inovadores e criativos. Pretendemos notabilizar São Domingos de Benfica
como uma referência de trabalho e criação de emprego pela via da inovação.
Por isso no plano económico propomo-nos, em 2015, realizar as seguintes actividades:


Concurso de Montras de Natal (nova edição do concurso de Montras de Natal e
atribuição de prémios para as três melhores montras);



Publicitação do comércio local via Facebook e Revista da Freguesia ( publicitação
uma vez por mês no Facebook de um comerciante local e na Revista da Junta, que
terá uma periodicidade bimestral;



Pretende-se verificar internamente a possibilidade de isenção de taxas para novos
comerciantes, tendo em vista a dinamização do comércio de rua assim como a
disponibilização aos empreendedores da freguesia de um atendimento jurídico e de
análise financeira dos seus negócios;



Pretende-se a criação de uma network e parcerias com várias empresas sediadas em
São Domingos, tendo em vista a criação de um Plano Estratégico para a freguesia
2015-2017;



Aplicação da Isenção de taxas para os novos comerciantes que se queiram sediar na
nossa Freguesia ao longo do ano 2015;



Criação do Gabinete do Empreendedor;



Realização de uma Reunião com todas as grandes empresas da Freguesia;
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Realização de um Workshop de Cabeleireiros (pretende-se realizar um workshop
com um cabeleireiro conceituado e sua equipa para aumentar as competências das
cabeleireiras locais. O objectivo será transmitir uma história de sucesso e novas
tendências de hairstyle);



Inauguração do Mercado Regional de São Domingos de Benfica;



Rota Gastronómica (o repto será lançado aos restaurantes da freguesia. O objectivo
é darem a conhecer os seus melhores pratos, criando menus específicos ao longo de
uma semana);



Workshop Culinário (pretendemos realizar um Workshop culinário com um
cozinheiro reconhecido (Avillez), tendo em vista o aumento de competências dos
cozinheiros locais em termos de técnicas de confecção e simultaneamente
transmitir-lhes uma história de sucesso);



Desfile de moda (pretendemos realizar um desfile de moda de modo a apresentar
aos nossos fregueses a colecção Out./Inv. 2015 das várias lojas da freguesia);



Mercado Epicurista (pretendemos realizar um Mercado com produtos epicuristas de
vários pontos do país)
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Freguesia Cultural, Social e Saudável
O presente plano de actividades encontra-se organizado de forma a ter uma leitura integrada,
o que resulta numa organização por eixos estratégicos, objectivos e actividades. Num processo
de bottom-up, conseguimos chegar facilmente a estes eixos através do confronto diário com as
necessidades expressas não só pelos fregueses mas também, pelos colaboradores e diversos
parceiros da Junta de Freguesia. Assim sendo apresentamos três eixos estratégicos, para o ano
de 2015, dos quais resultam objectivos por pelouro e daí cristalizam-se as actividades a serem
desenvolvidas. Todas as actividades propostas têm por base uma visão de uma intervenção em
parceria, numa acção interligada com as estruturas da comunidade.
Eixo I – São Domingos de Benfica uma Freguesia com Herança Cultural
Objectivo n.º 1:
Dar a conhecer aos fregueses e demais população residente ou flutuante na cidade de
Lisboa, os equipamentos culturais sediados na freguesia de São Domingos de Benfica (SDB) e
as acções culturais que a Junta de Freguesia de SDB promove.
Objectivo n.º 2:
Aumentar a oferta e diversidade cultural existente na freguesia de SDB, tanto em
termos de acções culturais pontuais bem como, projectos de natureza artística a médio e
longo prazo.
Objectivo n.º 3:
Zelar, contribuir e/ou prosseguir, dentro das suas possibilidades, para a preservação
dos equipamentos culturais existentes na freguesia de SDB.
Objectivo n.º 4:
Diligenciar junto das entidades responsáveis, a possibilidade de uma maior abertura à
população dos espaços culturais existentes na Freguesia, nomeadamente: o Palácio Beau
Séjour/Gabinete de Estudos Olissiponenses, o Museu da Música, o Teatro Thalia ou o Palácio
Marquês da Fronteira e criar parcerias com escolas, colectividades e associações para visita
aos mesmo
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Mês

Janeiro

Evento

Actividade

Criação de uma
agenda cultural
Lançamento com
uma
da agenda periodicidade
cultural de mensal online e
SDB
bimestral
inserida
na
revista da JFSDB

Fevereiro

Centro
Cultural

Março

Roteiro
Turístico

Abril

Passeio

Maio

Ciclo de
Cinemas

Junho

Festas da
Cidade

Julho

Welcome
Summer
Party

Agosto

Férias

Criação de um
Centro Cultural
na
antiga
Biblioteca
República
e
Resistência que
inclui uma escola
de
pintura,
demonstrações
de
cinema,
tertúlias, entre
outros.
Criação de um
roteiro turístico
multilingue e de
um posto de
informação
turística.
Passeio a definir
para os
fregueses
Amostra de um
filme por dia ao
longo de uma
semana me
locais a definir
---Realização de
uma festa de
verão na Conde
de Almoster com
Recurso a um
Insuflável
Enorme
-----

Contactos a
realizar
Designer;
Todos os
equipamentos
culturais da
Freguesia;
Artistas dos mais
diversos meios
que promovam
actividades no
território de SDB

Escola de Pintura
DinRic;

Local

JFSDB e
online

Antiga
Biblioteca
República e
Resistência

Interno

Antiga
Biblioteca
República e
Resistência

Interno

JFSDB

Escolas e
associações de
cinema

Freguesia

-----

------

Interno

Rua Conde
Almoster

------

------
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Setembro

Noite da
Luz

Outubro

Noite do
livro

Novembro

Passeio

Dezembro

Concertos
de Natal

Em associação
com a Galp e a
Fundação
Benfica
dinamizar uma
noite com
energia, cores e
várias luzes, com
animação de rua
e música.
Dada e
inexistência de
livrarias na
freguesia o
objectivo é criar
uma pequena
feira do livro ao
longo de um fimde-semana com
livrarias
itinerantes com
animação nas
ruas
Estão
programados 4
passeios ao
longo do ano
Realização
de
concertos
de
natal
nas
diferentes
paróquias
existentes
na
freguesia.

Galp
Fundação Benfica

Freguesia

Bertrand
Leya, entre outros
grupos

Freguesia

Interno

JFSDB

Paróquias

Paróquias
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Eixo II – Suporte social, igualdade e integração – uma freguesia unida.
Objectivo n.º 1:
Promover o equilíbrio social, através de apoio instrumental e/ou humano que
permitam a autonomização de fregueses em situação de maior vulnerabilidade social.
Objectivo n.º 2:
Desenvolver respostas sociais de qualidade, ajustadas às necessidades dos fregueses,
munindo os técnicos de competências e qualificações necessárias para a boa execução das
suas funções.
Objectivo n.º 3:
Garantir a continuidade dos programas sociais existentes, onde a igualdade de acesso
e os critérios de legibilidade são transparentes e claros para todos. Devido às características
que o apoio social se envolve, não será possível apresentar com a divisão mensal visto muitas
delas serem desenvolvidas ao longo de todo o ano.
Mês

Evento

Jan – Dez

Diagnóstico
territorial da
Freguesia de
SDB em termos
sociais

Jan. –
Dez.

Projecto SOS
reparações

Jan. –
Dez.

Fundo de
Emergência
Social

Actividade
Realização de um
diagnóstico
representativo
das
diferentes
zonas da freguesia
de SDB no que
concerne
aos
aspectos,
culturais,
profissionais,
sociais, culturais e
clínicos.
Realização
de
pequenas
reparações
nas
habitações
dos
fregueses
mediante critérios
pré-estabelecidos
Atribuição
de
apoio pecuniário
aos
agregados

Contactos a
realizar

Local

Interno

Toda a
freguesia
de SDB

Interno

Freguesia

Interno

Freguesia
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Jan. –
Dez.

CPCJ

Jan. –
Dez.

Loja Social
Itinerante

Jan. –
Dez.

Comissão Social
de Freguesia

Jan. –
Dez.

Colaboração
com a DGRS

Jan. –
Dez.

Banco de
Voluntários

Jan. –
Dez.

Lx Porta-aPorta

Jan. –
Dez.

Transporte São
Domingos
Solidário

Jan. –
Dez.

Palavra amiga

mais carenciados
da
freguesia
mediante
avaliação
socioeconómica.
Acompanhamento
dos
trabalhos
desenvolvidos
pela CPCJ na
freguesia de SDB
Projecto aprovado
no âmbito do BipZip
Dinamização
e
secretariado da
CSF de SDB
Integração
de
pessoas
sinalizadas pela
Direcção Geral de
Reinserção Social
Criação e gestão
de um banco de
voluntários
Transporte
público
para
deslocações
dentro
da
freguesia com um
circuito
préestabelecido
Transporte com
marcação prévia,
para pessoas em
situação
de
dependência ou
idosas.
Deslocação
às
habitações
dos
idosos
para
realização
de
levantamento de
necessidades,
acompanhamento
e
encaminhamento

Interno

Freguesia

Interno

Freguesia

Todas as
instituições
interessadas

Freguesia

DGRS

JFSDB

JFSDB e
outras
instituições
sediadas em
SDB

Freguesia

JFSDB

Freguesia

JFSDB

Cidade de
Lisboa

JFSDB

Freguesia
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de situações.
Programa
de
promoção
de
Jan. –
competências
Intervir
Dez.
pessoais e sociais
e gabinete de
apoio ao aluno.
Programa
que
Envelhecimento
Jan. –
pretende manter
activo e
Dez.
a actividade na
saudável
população sénior.
Apoio
à
população
na
Preenchimento realização
do
Mar – Abr
do IRS
preenchimento do
IRS por técnicos
especializados.
Durante
duas
semanas os -15
anos da nossa
Praia Campo
Mar – Ago
freguesia
têm
Infância
acesso a umas
férias a um preço
justo.
Durante
duas
semanas os entre
15 e 18 anos da
Mar - Ago
Verão Radical nossa freguesia
têm acesso a
umas férias a um
preço justo.
Projecto
de
reabilitação
do
Abr – Mai
Rehab Calhau Bairro do Calhau
no que concerne
às habitações
Arraial
com
animação
Mai – Jun
Arraial Sénior destinado
aos
sénior
da
freguesia
Durante
duas
semanas os sénior
Praia-campo
da nossa freguesia
Setembro
Sénior
têm acesso a
umas férias a um
preço justo.
Setembro
Gabinete de
Criação de um

Escolas da
freguesia com
1.º ciclo

Escolas
básicas da
freguesia

Fregueses
sénior

JFSDB

Fregueses

Freguesia

-15

Freguesia

15-18

Freguesia

Associação de
moradores
Gabelis

Bairro do
Calhau

Sénior

JFSDB

Sénior

JFSDB

Interno

JFSDB
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Apoio
Psicológico

Jun. – Set.

Monsanto
Sénior

Outubro

Lançamento do
Cartão Solidário

Ao longo
do ano

Formações

Dezembro

Cabazes de
Natal

gabinete de apoio
psicológico
destinado
aos
fregueses.
Dinamização de
actividades
na
Serra
de
Monsanto
Cartão
que
pretende
dar
acesso a um preço
mais solidário às
actividades
promovidas pela
JSDB
Realização de 4
formações
ao
longo do ano
destinado
a
diferentes
públicos.
Atribuição
de
cabazes de natal
aos
fregueses
carenciados
mediante análise
socioeconómica

Centro de
Interpretação
de Monsanto
– CIM

Monsanto

Interno

JFSDB

Interno

JFSDB

Interno

JFSDB

Encontra-se igualmente prevista a criação de uma série de respostas sociais, tais como, banco
alimentar, ateliers para a população sénior, entre outros que se encontram dependentes da
passagem para o novo espaço da Junta de Freguesia.
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Eixo III – Conhecimento. O veículo para uma freguesia mais
saudável.
Objectivo n.º 1:
Promover acções de formação que permitam à população em geral, bem como, a
grupos específicos (ex. técnicos, auxiliares, familiares de doentes, entre outros) saber como
agir de acordo com a situação de saúde.
Objectivo n.º 2:
Aumentar o conhecimento do estado de saúde da população residente em São
Domingos de Benfica através da realização de rastreios e a sua disponibilização em estruturas
itinerantes ou de proximidade.
Objectivo n.º 3:
Criar um Centro Clínico ajustado às necessidades clínicas dos fregueses identificadas
pelo próprio Centro de Saúde e à sua situação socioeconómica, garantindo também a
sustentabilidade a longo prazo do mesmo.
Mês

Evento

Fev. – Jun.

Formação
Cuidados
Primários
Pediátricos

Janeiro

Rastreio do
Colesterol

Fevereiro

Rastreio de
Dislexia

Actividade
a) Realização de
acções de
formação
destinada aos
colaboradores
dos jardins-deinfância
(educadoras e
auxiliares).
Cada formação
tem uma duração
de 5h e serão
realizadas por
grupos de 20
participantes.
a) Realização de
rastreios
de
colesterol
à
população geral.
a) Rastreio de
casos de dislexia

Contactos a
realizar

Local

Dr. Bruno
Cardoso (HFF)
Dra. Graça
Gonçalves
(HSM)

Salão Nobre
da Junta de
Freguesia

Enf.ª Filipa
Mota
Terapeuta da
Fala

Junta de
Freguesia
Centros de
Dia
Escolas com
1.º ciclo
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Despiste de
alergias

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

em idade escolar
Instituto de
de 1.º ciclo.
Alergologia
b) Realização de
testes
de
despiste
alergológico.
Dia
inteiro
dedicado
às Ginecologista –
mulheres
com Dra. Ana Maria
alimentação,
(HPP – Cascais)
Comemorações
palestras sobre o
Psicóloga –
do dia da
lado feminino das
Dra. Lucinda
mulher (08 de
relações,
Martins
Março)
sexualidade,
Jornalista
saúde da mulher,
Figuras
movimento
públicas
sufrágio, etc.
a) Realização do
Fundação
Rastreio
rastreio
Portuguesa do
Osteopático e
osteopático.
Pulmão
da Doença
b) Rastreio da
Osteopata
Pulmonar
Doença Pulmonar
José Maria
Obstrutiva
Obstrutiva.
Amaral
a)
Mês
do
coração
com
palestras sobre a
Rastreio da
importância de
Fundação
Hipertensão
comportamentos Portuguesa de
Arterial
preventivos,
Cardiologia
factores de risco
e
sinais
de
alarme.
a)
Palestras
dedicadas
aos
pais subordinada
a vários temas do
Dr. Bruno
desenvolvimento,
Cardoso (HFF)
infância
e
Dra. Graça
Mês dedicado adolescência (ex.
Gonçalves
à criança
birras,
a
(HSM
desvinculação
Dra. Lucinda
enquanto
Martins
processo
de
autonomização,
as vacinas, entre
outros).
Informação
Designer para
Cuidados com
disponibilizada
construção do
o sol
online e impressa
folheto;

Junta de
Freguesia

Palácio
Marquês da
Fronteira

Junta de
Freguesia

Salão da
Junta
Associações
e IPSS

Parque
Bensaúde

Junta de
Freguesia;
Jardim
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(1000 folhetos)
sobre
os
cuidados a ter
relativamente ao
sol e quando se
está de férias .

Agosto

-----

Setembro

Doação de
Sangue
durante três
dias a designar

Outubro

Feira da Saúde

Novembro

Mês da saúde
Mental

Dezembro

Inauguração do
Centro Clínico

-----a) Com recurso a
uma
unidade
móvel
disponibiliza-se à
população
de
serem solidárias
e
doarem
sangue.
Organização ao
longo de três dias
(6ª a domingo)
de uma Feira da
Saúde
com
diversas
entidades
que
realizam provas e
rastreios com o
objectivo
dos
fregueses ficarem
conscientes do
seu estado de
saúde global.
Ao final do dia
em horário póslaboral
haverá
conversas
informais para os
mais
variados
interessados
sobre a profilaxia
da saúde mental,
manejo
das
perturbações e
tratamentos mais
adequados, entre
outros.
-----

Gráficas para
Zoológico;
orçamentos;
IPSS e
Instituições
Associações.
para autorizar
a colocação do
folheto;
Dra. Maria
Manuela de
Aguiar –
Dermatologista
---------Unidade
móvel a
colocar num
Instituto do
local
Sangue
estratégico
a definir
com o
parceiro.

Essilor
Instituto do
Sangue
ABRAÇO
Fisiomed
Farmácia da
Luz
Entre outros.

Quinta da
Alfarrobeira

Psiquiatra –
Dra. Silvia
Ouakinin
Psicóloga –
Dra. Lucinda
Martins
Psicóloga –
Dra. Filipa
Barbosa
Psiquiatra –
Daniel
Sampaio

Quinta da
Alfarrobeira

-----

-----
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Freguesia das Crianças e para as Crianças
Queremos crianças ativas, motivadas e participativas. Dar a conhecer aos mais novos o nosso
património; Criar roteiros para as crianças brincarem nos nossos parques, requalificando
todos os parques infantis e jardins; Dinamizar iniciativas pedagógicas que estimulem o
desenvolvimento cognitivo, pedagógico, artístico e empreendedor das nossas crianças;
Apostar na relação de intimidade com o extraordinário parque escolar heterogéneo que
temos, criando sinergias entre o público e privado e projetos pedagógicos comuns ao serviço
da comunidade local.
Pretendemos assim em 2015 desenvolver as seguintes acções:
• Lançar projeto Piloto de Empreendedorismo Jovem em Cooperação com a C.M.L. e a
“Júnior Achievement” – Projeto Piloto na Escola 120 (Alunos do 2º e 3º ano);
• Continuara a Promover as ações Praia-Campo Infância e Verão Radical e outros projectos
de Ocupação de Tempos Livres, durante as várias interrupções lectivas: Páscoa Activa e
Verão Activo;
• Estudar com as Escolas, programas de tempos livres no Pós-escolar;
• Dinamizar Eventos periódicos no âmbito da utilização dos Equipamentos desportivos;
• Promover e Divulgar os Programas de Mobilização nos espaços Públicos de lazer e
desportivos – Semanas temáticas;
• Facilitar o transporte escolar de crianças, dinamizando o projecto Alfacinhas da CML;
• Manter a gestão de processos relativos aos menores em risco através da Comissão de
Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ);
• Reforçar o Fundo de Apoio a Alunos Carenciados para as escolas públicas da freguesia, a
ser atribuído ao Agrupamento de Escolas das Laranjeiras;
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Freguesia que aposta em Jovens Dinâmicos
Pretendemos encontrar os instrumentos para criar jovens dinâmicos e realizados, com
diversas iniciativas de formação e qualificação profissional em áreas como o design, o
empreendedorismo, o marketing, as novas tecnologias, a comunicação e animação
sociocultural e que essa formação possa transferir competências adquiridas ao serviço da
economia local, do trabalho comunitário e voluntário, dotando-os de meios para criar e
empreender ideias e negócios. Queremos igualmente, em 2015, uma freguesia com jovens
solidários, que sinalizem, acompanhem e apoiem os nossos idosos em situação de
isolamento e que tenham as condições para apoiar outros jovens com comportamentos de
risco.
Por isso, em 2015, queremos:
• Promover parcerias com instituições de ensino superior;
• Promover Programas de Voluntariado de Jovens visando a relação intergeracional;
• Valorizar o “mérito”, através da criação de prémios para os melhores alunos;
• Agilizar a articulação entre o Agrupamento de Escolas das Laranjeiras, a JFSDB e as
instituições públicas de ensino na freguesia;
• Criar o banco de livros escolares usados, no Ensino Básico para empréstimo de longa
duração;
• Promover a Educação financeira nas Escolas/acções de sensibilização Delfim Santos (2º e
3º ciclo), em articulação com o novo Plano Nacional de Formação Financeira do Ministério
da Educação e Ciência;
• Promover iniciativas conjuntas com todo o ecossistema escolar da freguesia, publico ou
privado;
• Lançar o Programa “Mudei a Loja” – projeto trimestral que visa Lojas mais atractivas;
• Abrir em cooperação com a CML uma extensão do Gabinete do Empreendedor;
• Organizar programa de “Laboratório de Criatividade”;
• Organizar Programa de Concurso de ”Ideias para a Freguesia”;
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Freguesia com uma Gestão Autárquica Moderna,
Transparente e Sustentável

Em 2014 iniciamos um novo paradigma de governação da freguesia, focada na
desburocratização, transparência e modernidade que conseguiu acompanhar a exigência
que foi a reforma administrativa da Cidade de Lisboa. Assim queremos continuar em 2015.

Burocracia zero

As organizações do setor público no geral e as autárquicas locais em particular tendem a ser
consideradas como excessivamente administrativas e burocratizadas, afastando cada vez
mais os utentes ou fregueses da Junta de Freguesia. Uma das nossas prioridades continua a
ser o aprofundar da iniciativa “burocracia zero” que lançamos em 2014 e que visa um
profundo levantamento dos serviços prestados e a prestar aos utentes e proceder à
necessária reengenharia dos processos, circuitos e procedimentos internos para que a
resposta ao freguês seja desmaterializada, ágil e eficaz. A eliminação da burocracia associada
a todas as áreas de proximidade com os cidadãos e o alargamento dos serviços de
proximidade passará a ser um objetivo estruturante que se fará acompanhar por uma
monitorização e prestação de contas à população da sua execução de forma permanente e
dinâmica.
Por isso em 2015 pretendemos continuar a levar a efeito:
• O levantamento e a reengenharia dos processos Chave de Atendimento e Serviço aos
Fregueses;
• Avaliar e estudar a deslocalização de serviços de baixa intensidade para espaços de
atendimento ou espaços Comerciais na Freguesia;
• Implementação do “Skype” na secção de Atendimento;
• Implementar ações que promovam a eficácia, a produtividade e melhores níveis de serviço;
• Revisão e Elaboração dos Regulamentos e Orgânica da JFSDB;
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• Manter o alargamento dos horários de funcionamento dos Equipamentos da Junta, de
forma a proporcionar um melhor atendimento e alargar o período de disponibilidade dos
equipamentos (Bar, Centro Cultural e Centro Clinico) aos nossos Fregueses;
• Adoção de ferramentas e processos digitais e automáticos que desmaterializem a
burocracia e o papel;
• Promover maior proximidade com o Freguês através das ferramentas existentes;
• Disponibilizar diferentes serviços em canais distintos;

Governação Digital

Vamos continuar em 2015 a implementar, ao nível de todas as áreas de intervenção,
pelouros e serviços, um modelo de e-governance inteligente virado para a transparência da
ação política e permanente diálogo com os cidadãos, garantido o atendimento e a prestação
de serviços em ambiente online, de forma interativa e intuitiva. Paralelamente, destacamos
um dos projetos que pretendemos por em pratica em 2015 e que esperamos ser facilitador e
promotor: a criação de um portal de negócios, em parceria com parceiros privados que
agregue todos os comerciantes, profissionais liberais e empresas da freguesia e que promova
e comercialize digitalmente produtos e serviços e ofereça canais de acesso a estas empresas
para candidaturas a fundos comunitários e a serviços de suporte ao seu negócio.
• Estudo de avaliação do “Portal SDB Negócios”, com uma 1ª fase de cadastro de todos os
estabelecimentos comerciais da Freguesia;
• Continuar a desenvolver e melhorar o Modelo de Comunicação e feedback suportado e
assente no digital, no atendimento presencial, no Boletim e na Newsletter;
• Continuar a reformular as Plataformas Informáticas com vista à promoção da interação
com o Freguês, disponibilizando serviços, comunicação, aceitação de sugestões reclamações,
entre outros;

38

Sustentabilidade financeira
O rigor e transparência das contas da Junta de Freguesia, bem como, a total sofisticação e
reorganização do reporte e relato financeiro será não apenas uma prioridade mas uma
exigência que emana da cada vez mais vigilante e necessária participação dos cidadãos
quanto à qualidade da aplicação dos recursos financeiros públicos mas também na
decorrência do novo quadro administrativo da cidade de Lisboa que aumenta as
responsabilidades e competências próprias da freguesia.
Neste sentido temos vindo a proceder, desde o início do presente mandato, à reorganização
dos processos financeiros e contabilísticos, à implementação da contabilidade analítica e ao
enquadramento de atividades e funções que permitam rentabilização económica e
sustentabilidade financeira, para que a Junta de Freguesia não tenha que depender
exclusivamente do Orçamento de Estado e da Câmara Municipal de Lisboa.
Assim, para o ano de 2015 pretendemos levar continuar a levar a efeito,
• O desenvolvimento de acções com vista à implementação de Contabilidade analítica na JF;
• Continuar com a racionalização dos meios e equipamentos da Junta de Freguesia – Estudos
e implementação (Bar, Centro Cultural, Gabinete Clinico, Parque informático e outros),
com vista ao equilíbrio financeiro;
• Enquadrar os Planos de Ação para 2015 – 2016, baseados no princípio da transparência e
avaliação do custo-beneficio;
• Desenvolver programas e projetos de apoio às ações e iniciativas da Junta com base nos
princípios de Mecenato e Branding, junto de Instituições e Empresas;
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Democracia participativa
Inspirados pela capacidade de reforçar a eficiência e capacidade de resposta no plano social
e na gestão de proximidade de serviços urbanos essenciais, estamos convictos de que tal só
será possível com uma proximidade entre as ideias da população e a concretização e
execução das mesmas. Uma freguesia faz-se participando, ouvindo e reconhecendo os
desejos dos mais interessados: as pessoas. Neste sentido, queremos no próximo ano de
2015 realizar um Orçamento Participativo reforçado e lançaremos sessões públicas de
geração de ideias para encontrar respostas comunitárias para os bairros que carecem de
maior atenção. Outra das iniciativas será a implementação de uma plataforma de inovação
aberta, onde se convocará a criatividade e iniciativa de todas as forças vivas da freguesia, de
forma colaborativa, para responder com ideias e soluções aos problemas e desafios que ali
são lançados.
• Pretendemos lançar em 2015 a nova Revista Informativa da JFSDB, com carater bimestral;
• Lançar projeto Piloto de APP “Participação do Cidadão”;
• Reforçar e melhorar os nossos Canais de Informação e Participação do Freguês (Redes
Sociais, Site, entre outros);
• Desenvolvimento e implementação de metodologias de participação ativa da
população na execução do Orçamento de 2016 e seguintes (Orçamento Participativo da
Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica);
• Programa de sessões públicas para geração de ideias;
• Concursos de Ideias que promovam uma melhor interligação entre a Junta e os fregueses,
com fim de ter uma freguesia gerida para as pessoas e para as suas reais necessidades;
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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, 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.
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 da 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 algumas zonas
da Praça de Sete-Rios como sejam o antigo terreno da antiga Escola da PIDE e o Triângulo
localizado na confluência da Estrada das Laranjeiras com a Praça de Sete-Rios.
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2. Orçamento 2015
Introdução

O orçamento previsto para o ano de 2015 foi desenvolvido tendo em consideração a execução
de 2014 apoiada com alguns ajustes que permitem a resposta às necessidades do próximo ano
civil bem como ao investimento considerado.
Assim, a despesa corrente prevista para o ano de 2015 é de 2.956.041,96€, à qual se acresce
um investimento de 481.100€, totalizando um valor de despesa de 3.437.141,96 €.

Resumo da Receita de 2015 por Classificação Económica

Receitas Correntes

01.

Impostos Diretos

02.

Outras Receitas Correntes

04.

Taxas, Multas e Outras Penalidades

05.

Rendimentos de Propriedade

06.

Transferências Correntes

07.

Venda de Bens e Serviços Correntes

08.

Outras Receitas Correntes

Valor

45.000,00 €

Total das Receitas Correntes

Receitas de Capital

09.

Venda de Bens de Investimento

10.

Transferências de Capital

11.

Activos Financeiros

12.

Passivos Financeiros

13.

Outras Receitas de Capital

15.

Reposições n/ abatidas nos pagamentos
Total das Receitas Capital

TOTAL GERAL

2.504,00 €
53.602,00 €
5.000,00 €
3.202.422,96 €
125.962,00 €
1.000,00 €
3.435.490,96 €

Valor

150,00 €

1,00 €
1.500,00 €
1.651,00 €

3.437.141,96 €
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Resumo da Despesa de 2015 por Classificação Económica
Despesas Correntes

Valor

01.

Despesas com o pessoal

1.655.029,00 €

02.

Aquisição de bens e serviços

1.262.256,96 €

03.

Juros e outros encargos

3.505,00 €

04.

Transferências Correntes

29.400,00 €

05.

Subsídios

06.

Outras Despesas Correntes

0,00 €
5.851,00 €

Total das Despesas Correntes

Despesas de Capital

2.956.041,96 €

Valor

07.

Aquisição de Bens de Capital

08.

Transferências de Capital

0,00 €

09.

Ativos Financeiros

0,00 €

10.

Passivos Financeiros

0,00 €

11.

Outras Despesas de Capital

0,00 €

Total das Despesas Capital

TOTAL GERAL

481.100,00 €

481.100,00 €

3.437.141,96 €
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Resumo da Despesa de 2015 por Orgânica
Orgânica 01 00 00 – Administração Autárquica
A despesa da Orgânica Administração Autárquica distribui-se do seguinte modo:

01.00.00 - Administração Geral
Classificação
Orgânica

01.
02.
03.
04.
06.
07.

Designação

Valor

Despesas com o pessoal
Aquisição de bens e serviços
Juros e outros encargos
Transferências Correntes
Outras Despesas Correntes
Aquisição de Bens de Capital

394.031,00 €
231.005,00 €
502,00 €
1.100,00 €
5.200,00 €
112.000,00 €
TOTAL

743.838,00 €

Deste modo, é possível observar que as rúbricas que representam maior despesa são as de
despesas com o pessoal, aquisição de bens e serviços e aquisição de bens de capital,
exatamente por esta ordem.
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Rúbrica 01 – Despesas com o pessoal
Nesta rúbrica, foram consideradas as despesas com pessoal do quadro quer prestadores de
serviços quer POC’s e respetivos encargos sociais decorrentes da legislação laboral.
Foram aqui tidas em conta 7 pessoas do Executivo e 13 pessoas do Quadro, bem como 9
Prestadores de Serviços e 8 POC’s/CEI’s, perfazendo um total de 37 pessoas.
Rúbrica 02 – Aquisição de Bens e Serviços
Na rúbrica 02 estão incluídas as despesas com bens de consumo (que não sejam reconhecidas
como despesas de capital) e com a aquisição de serviços.
As despesas que mais se evidenciam são as despesas com combustíveis fosseis, com material
de escritório, conservação de bens (pequenas reparações), serviços telefónicos e internet,
despesas com os transportes dos POCs/CEI’s, com serviço de contabilidade e apoios técnicos
aos serviços (onde se inserem o serviço de secretariado, apoio ao executivo e jurídico), entre
outros.
Rúbrica 03 – Juros e outros encargos
Nesta rúbrica inserem-se principalmente as despesas com serviços bancários que estão
inseridas em outros encargos financeiros (rúbrica 03.06).
Rúbrica 04 – Transferências Correntes
Relativamente às transferências correntes, encontramos nesta rúbrica as importâncias a
entregar tanto a organismos como entidades para financiamento das despesas correntes.
Neste caso, este tipo de despesa distribui-se maioritariamente por instituições sem fins
lucrativos.
Rúbrica 06 – Outras despesas correntes
Aqui inserem-se o pagamento de impostos e taxas, bem como do IVA, entre outras
restituições. Inclui ainda o pagamento de taxas e comissões referentes a serviços bancários. A
rúbrica que maior valor apresenta é a referente à Quotização ANAFRE (inserida na rubrica
06.02.03 – outras).
Rúbrica 07 – Aquisição de Bens de Capital
No que diz respeito à orgânica em questão, a esta rúbrica apenas dizem respeito as rúbricas
referentes a investimento (07.01), onde sobressai a despesa com o investimento em edifícios,
seguida de equipamento administrativo, de informática e software informático.
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Orgânica 01 01 03 – Bar Social

01.01.03 - Bar Social
Classificação Orgânica

01.
02.

Designação

Valor

Despesas com o pessoal
Aquisição de bens e serviços

38.726,00 €
19.200,00 €
TOTAL

57.926,00 €

Rubrica 01 – Despesas com o Pessoal
Nesta rubrica, foram consideradas as despesas com pessoal do quadro e com prestadores de
serviços e respetivos encargos sociais decorrentes da legislação laboral. Desta rubrica apenas
fazem parte duas pessoas, uma do quadro e outra prestadora de serviços.

Rubrica 02 – Aquisição de Bens e Serviços
Na rubrica 02 estão incluídas as despesas com bens de consumo (que não sejam reconhecidas
como despesas de capital) e com a aquisição de serviços.
As despesas que mais se evidenciam são as despesas de aquisição de mercadorias para venda
no bar.

Orgânica 02 01 01 – Comunicação e Novas Tecnologias

02.01.01 - Comunicação e Novas Tecnologias
Classificação Orgânica

01.
02.

Designação

Valor

Despesas com o pessoal
Aquisição de bens e serviços
TOTAL

3.041,00 €
48.503,00 €
51.544,00 €

Rúbrica 01 – Despesas com o Pessoal
Nesta rúbrica, foram consideradas as despesas com prestadores de serviços e POC’s/CEI’s e
respetivos encargos sociais decorrentes da legislação laboral. Relativamente aos POC’s/CEI’s,
estes dizem respeito a pessoal de informática.
Rúbrica 02 – Aquisição de Bens e Serviços
Na rúbrica 02 estão incluídas as despesas com bens de consumo (que não sejam reconhecidas
como despesas de capital) e com a aquisição de serviços.
As duas despesas que maior peso apresentam são as despesas com trabalhos gráficos/criativos
e com a assistência técnica de informática prestada à Junta.
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Orgânica 02 01 03 – Cuidados Primários de Saúde

02.01.03 - Cuidados primários de saúde
Classificação
Orgânica

01.
02.

Designação

Despesas com o pessoal
Aquisição de bens e serviços
TOTAL

Valor

17.969,00 €
5.842,00 €
23.811,00 €

Rubrica 01 – Despesas com o Pessoal
Nesta rúbrica, foram consideradas as despesas com pessoal do quadro e prestadores de
serviços e respetivos encargos sociais decorrentes da legislação laboral. Desta rúbrica apenas
fazem parte duas pessoas, uma do quadro e outra prestadora de serviços.
Rúbrica 02 – Aquisição de Bens e Serviços
Na rúbrica 02 estão incluídas as despesas com bens de consumo (que não sejam reconhecidas
como despesas de capital) e com a aquisição de serviços.
As despesas com eletricidade, material de consumo clínico e limpeza e higiene são as que
apresentam os maiores valores, ainda que reduzidos a comparar com outras orgânicas.
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Orgânica 02 01 04 – Ação Social
02.01.04 - Ação social
Classificação
Orgânica

01.
02.
03.
04.
06.
07.

Designação

Valor

Despesas com o pessoal
Aquisição de bens e serviços
Juros e outros encargos
Transferências Correntes
Outras Despesas Correntes
Aquisição de Bens de Capital
TOTAL

51.188,00 €
94.731,00 €
3.000,00 €
21.500,00 €
450,00 €
23.000,00 €
193.869,00 €

Rúbrica 01 – Despesas com o Pessoal
Nesta rúbrica, foram consideradas as despesas com prestadores de serviços e POCs’/CEI’s e
respetivos encargos sociais decorrentes da legislação laboral.
Foram aqui tidas em conta 2 Prestadores de Serviços e 2 POC’s/CEI’s e uma estagiária.
Rúbrica 02 – Aquisição de Bens e Serviços
Na rúbrica 02 estão incluídas as despesas com bens de consumo (que não sejam reconhecidas
como despesas de capital) e com a aquisição de serviços.
As despesas que mais se evidenciam são as despesas com combustíveis fosseis, alimentação
(refeições para iniciativas diversas), transportes, trabalhos especializados, pequenas
reparações respeitantes ao S.O.S Idoso, entre outras.
Rúbrica 03 – Juros e outros Encargos
Nesta rúbrica inserem-se os juros respeitantes ao material de transporte.
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Rúbrica 04 – Transferências Correntes
Relativamente às transferências correntes, encontramos nesta rúbrica as importâncias a
entregar tanto a organismos como entidades para financiamento das despesas correntes.
Neste caso, este tipo de despesa distribui-se maioritariamente por despesas de apoio
financeiro ao Abrigo do Protocolo CML (Fundo de emergência Social), seguidas das despesas
com as instituições sem fins lucrativos.
Rúbrica 06 – Outras Despesas Correntes
Aqui inserem-se o pagamento de impostos e taxas, bem como do IVA, entre outras
restituições.
Rúbrica 07 – Aquisição de Bens de Capital
No que diz respeito à orgânica em questão, a esta rúbrica apenas diz respeito o investimento
respeitante a material de transporte (respeitante ao Bip Zip).

Orgânica 02 01 05 – Educação e Cultura
02.01.05 - Educação e cultura
Classificação
Orgânica

01.
02.
04.

Designação

Valor

Despesas com o pessoal
Aquisição de bens e serviços
Transferências Correntes
TOTAL

277.790,00 €
53.963,00 €
3.800,00 €
335.553,00 €

Rúbrica 01 – Despesas com o Pessoal
Os valores apresentados nesta rúbrica dizem respeito a 12 pessoas em funções, (CGA e SS) que
estão afetas à Biblioteca Museu República e Resistência e a 3 escolas da freguesia. Acrescem
ainda mais 5 pessoas em regime de tarefa ou avença que dão apoio às actividades
desenvolvidas nestas áreas.
Rúbrica 02 – Aquisição de Bens e Serviços
Os valores mais relevantes são relativos ao consumo de electricidade, gás, água, limpeza e
pequenas reparações, limpeza e higiene, todas elas relacionadas com o normal funcionamento
quer das escolas quer da biblioteca.
A rúbrica “outros trabalhos especializados” refere uma verba para a subcontratação de
empresas especializadas na área de energias renováveis/aquecimentos centrais para a
reparação e ou manutenção dos equipamentos existentes nas escolas.
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Orgânica 02 01 06 – Higiene Urbana
02.01.06 - Higiene urbana
Classificação
Orgânica

01.
02.
03.
07.

Designação

Valor

Despesas com o pessoal
Aquisição de bens e serviços
Juros e outros encargos
Aquisição de bens de capital
TOTAL

590.639,00 €
134.199,96 €
3,00 €
192.100,00 €
916.941,96 €

Rúbrica 01 – Despesas com o Pessoal
No pessoal temos a considerar os encargos com 35 pessoas dos quadros (salários, segurança
social, caixa geral de aposentações, subsidio de refeição, subsidio de férias e de natal, horas
extraordinárias, subsídios de turno, subsídios de insalubridade e outros encargos obrigatórios).
Foi considerada ainda a contratação de 10 CEI para a função de cantoneiros.
Rúbrica 02 – Aquisição de Bens e Serviços
Aqui as despesas mais relevantes são as despesas associadas ao funcionamento dos postos de
limpeza e à manutenção dos equipamentos. Por outro lado temos em estudos e pareceres um
valor para a certificação dos procedimentos de limpeza na Higiene Urbana com o objectivo de
melhorar a qualidade e eficácia do serviço prestado à comunidade. Em “outros trabalhos
especializados” temos a referir a subcontratação de empresas especializadas na limpeza de
grafites.
Rúbrica 07 – Investimento
No Investimento está contemplado a compra de 2 varredouras no valor de 190.000,00 euros e
1.000,00 euros para um termoacumulador a colocar nos balneários da higiene urbana.
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Orgânica 02 01 07 – Espaço Público, Mobilidade e Espaços Verdes

02.01.07 - Espaço público, mobilidade e espaços verdes
Classificação
Orgânica

01.
02.
07.

Designação

Valor

Despesas com o pessoal
Aquisição de bens e serviços
Aquisição de bens de capital

200.176,00 €
553.058,00 €
149.000,00 €
TOTAL

902.234,00 €

Rúbrica 01 – Despesas com o Pessoal
Nesta rubrica está reflectido o valor de 6 funcionários do quadro e 11 pessoas em regime de
tarefa ou avença que tratam dos diversos equipamentos que estão colocados na freguesia
nomeadamente a reabilitação dos bancos dos jardins, manutenção das calçadas e pilaretes,
pequenas obras de recolocação de calçada entre outras tarefas necessárias à boa mobilidade
no espaço público.
Rúbrica 02 – Aquisição de Bens e Serviços
Os valores com mais peso nesta rúbrica referem-se sobretudo à manutenção das áreas
ajardinadas que é feita por empresas especializadas que cobrem uma vasta área verde, com
aproximadamente 218.000m2, e que ainda executam a poda das árvores em caldeira e das
áreas ajardinadas, incluindo as do parque Bensaúde.
Esta decisão de contratar deveu-se á falta de equipamentos e pessoal especializado para a
execução deste tipo de trabalhos, equipamentos e pessoal este que não veio aquando da
transferência de competências.
Na rúbrica 02.02.20.04, está afeta uma verba para a repintura de passadeiras e recolocação de
sinais.
Na rúbrica 02.02.25.05, está afeta uma verba para fiscalização/controlo desta orgânica de
forma a que os trabalhos sejam executados conforme o contratado.
Rúbrica 07 – Investimento
Esta rubrica apresenta um valor, essencialmente, para a requalificação das calçadas da
freguesia (80.000,00 euros), renovação de mobiliário urbano já com muito desgaste ou em
mau estado (25.000,00 euros) e aquisição de uma carrinha de caixa fechada para substituir a
que existe e que está muito velha.
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Orgânica 02 01 08 – Desporto e Associativismo
02.01.08 - Desporto e Associativismo
Classificação
Orgânica

Designação

01.
02.
04.
07.

Valor

Despesas com o pessoal
Aquisição de bens e serviços
Transferências Correntes
Aquisição de bens de capital

53.237,00 €
40.827,00 €
3.000,00 €
5.000,00 €
TOTAL

102.064,00 €

Rúbrica 01 – Despesas com o Pessoal
Esta rúbrica apresenta um valor maior considerando o número de Professores/Monitores
necessários ao desenvolvimento das muitas actividades desportivas da Junta. De referir que
muitas destas actividades passaram a decorrer aos fins-de-semana.
Rúbrica 02 – Aquisição de Bens e Serviços
Temos a referir os trabalhos especializados que dizem respeito à divulgação de atividades e
subcontratação de outras empresas que ajudam nos eventos.
Também aqui estão espelhadas as verbas para os Professores/Monitores de algumas
modalidades desportivas.

Orgânica 02 01 09 – Centro Cultural João das Regras
02.01.09 - Centro Cultural João das Regras
Classificação Orgânica

01.
02.
06.

Designação

Valor

Despesas com o pessoal
Aquisição de bens e serviços
Outras despesas Correntes
TOTAL

23.057,00 €
35.375,00 €
201,00 €
58.633,00 €

Rúbrica 01 – Despesas com o Pessoal
O pessoal aqui mencionado é contratado ao abrigo do regime de tarefa ou avença e
corresponde a Professores/Monitores no respectivo Centro.
Rúbrica 02 – Aquisição de Bens e Serviços
O valor referido em outros trabalhos especializados, diz respeito sobretudo ao funcionamento
das actividades do Centro. As restantes despesas referem-se ao funcionamento, em geral, do
espaço.
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Orgânica 02 01 10 – Economia Local e Empreendedorismo
02.01.10 - Economia Local e Empreendedorismo
Classificação Orgânica

01.
02.

Designação

Valor

Despesas com o pessoal
Aquisição de bens e serviços
TOTAL

5.175,00 €
45.553,00 €
50.728,00 €

Rúbrica 01 – Despesas com o pessoal
O pessoal aqui mencionado é contratado ao abrigo do regime de tarefa ou avença
correspondente ao apoio aos dois Mercados de São Domingos de Benfica.

Rúbrica 02 – Aquisição de Bens e Serviços
As despesas aqui mencionadas são respeitantes aos dois Mercados de São Domingos de
Benfica tais como sejam a limpeza, água, electricidade, serviços de vigilância, reparação dos
equipamentos de gelo e outros existentes nos Mercados.
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